
CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:21 - PÃ¡gina 3 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 

--~ 

EAMARA nos SRS. DEPUTADOS 

SESSÃO DE 1827 

-- ,.. =---

1 OMO ~UARTO 

RIO DE ;JANEIRO _ 

1875 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:21 - PÃ¡gina 1 de 13

.. 

A~SEMBLEA GERAL LEGISLATIVM 
~. : 

CleNCC_ 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:21 - PÃ¡gina 2 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. r 
l 

. •' . 

. :: 

llil'-~ .,;:{. 
--~·" . 

...... 

i 
' 

o t 
! .. .: .:h, A-' ~· ~ 

} 

j;. ·:.. .- ! :" 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:40 - PÃ¡gina 1 de 13

,.·: 

•_: 

!llD!OB 

.·. , . 

... .,.-: 

.ÍJ 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:40 - PÃ¡gina 2 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·-

1 ,. ! .. 

1.--:::t 
~ "'! j 
)...~ 

-0:: 

. .,._ 

• 
-·1 ~-,/ -" 1 ~ 

[í 

. 

. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:40 - PÃ¡gina 3 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• •- l • 

1827 -

811ABTO YOLUMB 
•. 

A 

~mlÍilst~ parochiae_s- sobre o projecto dó 
· Sr. May ácerca dest~ as~umpto,-pag. 97. _ 

A.utos originaes das devassas· de crimes que me-
- recessem a pena de morte-redacção do projecto 
que mandava julgar os réos pelos _ trasla~os se 
os autos origina~s se tivesst!m con,;um1do, 
pags. 122_ .i 138. · 

.&ula de ·ensino mutuo-indicação do Sr. Xavier 
_de Oarvalbo, propondo que a igreja do collegio 
dos extinctos- "esliitas •na Parah ba do Nerte, 
osse app_ica _ · ao esta e ecimen aque a 

escola1-pag. 163. 

A.nt~n!o José Co~lho !-ousada- parecer ·da_ com-
"' . Dr. Louzada, a ser considerado cidadão brasi-

leiro, e ceusulta do desembargo t\O paço favo
ravel á dita pretenção.-pag. 160. 

Este parecer,_ s1_1bscripto pelos Srs. Limpo ~e
Abreu, :Te1xe1rn de Gouvêa, Manoel Antonio 
Galvão, Lino Coutinho e Vasconcellos, e impor~ 
tanta pelaquestão constituéional que se ventilou,' 
-terminava p,ropondo a accusaçiio do ~i~istro do 
imperio po1· ter, no caso- ve_rtente, violado o 
art. 60 n. 4•, tit. 2• da constituição, quando de
clarára o mesmo Dr. Louzada no, goso dos di
reitos -de cidadão b1·asileiro. 

À..tmln_"'!~,Ç.:,O di,a~antina no Teju~-abolição, 
-pag. -10. _ _ 

-:. " -:· ~ ·~· 

Antonio .Tose l\leirelles;....indicação do Sr .. Odori~o 
:1'1:e~iJ.~ pà~a (m!l- ;á;e, p;idiss!l',;áo goye,rno os P!l
-péi•(cooc.erp.en~ .. ac> pagam.ent<? qne pre~Jld!a 
aqilelle l{'e1relles,-pags. 2-~2 e 2-"->fl. 

Oiou''o Srl Odorfoo :U:endés. 
; • '•; :! ~::_, •. T:' ~- ' -,o , J :·: : • 

Apa~ea~proj_ect,o ·do Sr" Clep14:_f!.te Pereira, 
estaturndo que' pôr-< sna -e~oi'taçao para fóra 
do imperio,. só se pagasse ... •lo_ de_ cons_ul.~do, 
etc:,;..;_p~g~·253;~~~-,::~; :.~_· ' ,·· . . " •'"'• r t ~ ~~-" 

.._..,.1ata...o nii. Bahia-plano attribuido a ai~_ 
. ~laccioeoe-de promoverem aquelle: 'systema' 
...,,politi,co~:-pags.•.26'17 ~''~ ~1" .,· · - ,. ' 

TOllO 4. 

B 

Brigada de artilh lria de marinha-sobre a pr11-
posta do respectivo ministro, reorganisando-a~ 
-pngs. 35, -!H, 50, 64, 98 e 215. 

Tratou-se da questão incident<i, «se o ministro 
podia a:>sistir ás votações, e orárão os Srs. May,. 
Odorico ~fendes, Paula Cavalcante, Custodio 
Dias, Lino Coµtinho e Cl~mente. Pereira. - · 

Orárão sobre o ãssuinpto principal, depois . da. 
chegada do mini~tr<J, os S!s· C~nha M~ttos, 

Hollandá câvalcante, mar·1ue~ de Maceió (mi~
nistro da mai·inh,a), Queiroz Carreira e Maia. 

Oràrão os Srs. Vasconcellos, Souza França, Cus-
todio Dias e Cunha Mattos. · · 

~-"· 

Banco do Brazil-sobre a reducç;:io do juro qu& 
o governo pagava,-pag. 92. - . - -

Bens de mão morta-imposto de 5 °/o; discussão 
do projecto,-pags. 100, 113, 131, 137, 139, 14!e24-7~ 

.... - ' -

Orarão o-s Srs. Lin~ Coutinho, bispo ~o Maranh~o, 
lfay, C11stodio Dias, Clemente Pereira~_Monte1ro
de Ba1·ros, Souza França e Castro ::silva. 

BÍlhetes d'alf-1.ndega -·3a discussão do p~oject()
-de lei ·impondo 1/2 ºÍ<> ao mez aos bilhetes. 
da ,~lfandega,-pags. 6!, 1-1-1 e 244. !'.~' 

' . ~ 

Vergueiro, Holhnda. Ca-valcante 'e Baptista 
reira. . 

B~n~~;d~. BrazÍl-prõjecto do Sr. _Holland11; Çi~ 
valcante, .,considerando_ como a{>ol~ces da ,d_tV1ft!i, 
publica' a:s -- notas do ~banco, e indi~n_ªE- ou"tr~s. 
pruvidencias a respeito desv,-pag.,,250. _ 

Julla dii Cruzada-proj~t<(do S1'.~·:01em,~ntê'P,f·~' _ 
· reira, extinguindo'este tr1buna1,-p~g.· 268 . 

37 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:40 - PÃ¡gina 4 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&-

e 
aos bispos de Goyaz e ~latto-

Carta de lei de 20 de Outubro de 1823-prvjecto 
• ·,; os·ço e m-

prehensivas dos membros da assemblêa legisl~
tiva,-pag. 45. 

Cauçào dos pagamentos ao thesouro - projecto 
de lei,-pag. 61. 

Conpuas dos parochos do imperio-projecto Jo 
Sr. arcebispo da Bahia,-pag. 74. 

Cursos juridicos-sancção da lei,-pag. 9":?. 

mpan - e commcrc10 -serião o ligadas a· 
pagar annualmente a decima da quantia liquida 
de seus rendimentos; projecto do Sr. Clemente 
Pereira,-pag. 189. ·· 

<:orretor da fazenda publics-projecto do Sr. Vas
concellos abolindo este offic10 ; parecei· da com
missiio de fazenda,-pags. IU e 2i!. 

C}arplntelros do arsenal de marinha - sobre a 
1,1roposta do governo a tal respeito-pags. 141, 

· 215, 217 e 281. . . · 

Orárão os Srs. Lino Coutinho, Hollarida C11val
cante, Vasconcullos, Cunha M:attos, Monteiro de 
Barros e May • · · · · .. .. '._, 

Gtad7 Raguet~términação da qui>stão desagra
davcl com este ministro dos Estados Unidos; 
officio do go'"erno,-p_~g. 153. 

dad o :razileiro-cohsiderando naturalisado o 
estrangF.iro que naturalisado portuguez antes 
da inJependencia adberira a ella,- pag. 153. 

4'arlies· verdes-projecto do Sr. Odorico .Mendes, 
tornando extensiva a todas as provincias. a· ·:re· 
solução de 16 de-Agosto de 1$2J-pag. 163. 

<:apellàes-prõjecto alllviando os .navios brazi-

Caboaasem-sobre o commercio de cabotagem, 
pag. 27-1. 

D 

Dot&\'ão do imperador e familia imperial - re
dacção. da-. lei,.- pags. 15; 23, 24, · 35, 37, 38, 

: - - .. ~-
'-'' - _, ·1·?.-· ...._-

.......... de s. M. -~Imperatriz. - seu pagamento 
pelo estado, - paga. « e 63. 

Orárão os Srs. Baptista Pereira e r.lemente Pe-
reira. · · 

Dlamant- - projécto do Sr. Vaaconcelloa !l~o
lindo a extracção doa diamantes por admm1s
traçãtl ·do governo, - Pl!S· 63. 

Direitos de entradas e subsidio voluntario dos 
generos 1mporta os na província de Minas 

· ·· Geraes - projecto do Sr. Vaac~ncellos •'?ol!ndo 
õs registros em que se cobravao taea direitos, 
- pags. 63 e 7-t. 

Deserção - parecer ·da co.l!'miaaã~ de guerra 
sobre as penas que dev1ao ser:in1post.&s aos 
réos de 5li deserção, - paga •.. 111, 123, · ~ e 

Orárão os Srs •. Custodio biaa,. _ Cunha .. llattos. 
Odorico Mendes, Queir. z. Carreira; Hullanda 
Cavakante e Costa Aguiar. ' 

Declma de legados~ requerimento do s~.-&sta 
Aguiar, - pag. 123. . . ·· . . · 

Divida nacional·- reconhecimento. e fund~iio da 
divida publica, - pags. 74, 280. e ~ · · 

Eseol- . de . prim~ras le.tr!lS:,.,... envi~t~a :ao . se
._ nado ,da. reso~uç~o ... da caJDara .. ,c.: Pa,B- · ~4~. : 

~i~Ção: ~· .mesa: ~Fora.o ~!~itqs P,r~side~0t~. e 

leiros de os levarem em suas viagens, - . 
pag. 212. 

: v1cii-pres1dente ... os. cio mez .an.tei:ior ; .. secr.~tanos 
·:ós .Srs. Maia, . Almeida .. Torre~;.:·Marcelliao de 
.Brito e Páula C~valcan~.-~ p~g. 23: 

: . -.... 
Orarão os Sr:1'. Souza França, monsenhor Pisilri-o, 
.. c'bisp• ·do ·Maranhão,. Vergueiro , arcebispo da 

· Ballia e Custodio Dias. · · · 
:·; ·,··;. 

{;Gata geral da receita e despeza do thesouro 
'. para p anuo de· .181!8-2• discussão,-pàg. 226. 
·: .. ~'' '._.' '. ·.;~· . .~' .... 

Orãrào os Srs. Lino Coutinho/:Odorico• Mendes, 
.. Paula a . ' 

.·, : "--·" 
C..;._liao da fazen.da- e:xtincção do tribunal do 

.qonselho .. da fazenda; projecto,-'--pag. 235. __ 

CallsH ecel;:siastiu...;;.-Vid. Recurso; dfu. causl5S 
: ·"occúsias~icas •. :·:;'.: .• · '· :~· . . ...... ~· · .. 

c::u- verd!IS . e seus: ·contractos, ~ projectó do 1 
, ·.Sr; Odorico 'Mendea~-pag, 2ã5. - -. -. ' 

Elelções .: ... : pe~soa~ c~~peLentelÍ .p.;~a:pio(;~d~~em 
ás eleições or<!tJnadas pelos a1·ts~ 29 e . U. da 

.. constitllic;ão;. sancção.da-lei,.-,pag; · .~~::'.: ',; 

ii:~.1~.d~ notas pe1o··ta!liil>,cio.Bmjf-:e .ou-. 
tras · 'pr<1:videncias.T, prpjecto' dQ° cl)r •. ~r~on
cellos · S11$pendend~.· emquanJ~ .<,li.~: ~mb.léa 
geral não iesolver o contrario-:.;.. • lstl-

Es.tllleção do 2o re~mento de cavalla.na da 
1• linha do exercito'.' que· eshva aquartellado 
em Minas Geraes - resoluçãu do , .. Sr ... Vaacon-, 
cellos ; voto· separado, - pag. 16~. 

· E~a:l~À •. d~ ponto e ifro~~~.d'J'.,{ã~~~;p;ci~ 
jecto de lei, - pags. 210 . e 219._ . : . 
. ,..:-;·;.;;,: · · .. ;;: <.·.· · ~:.:~:·'."· ~-> .?-:;;; _ .. : ~~ :aU,~~"'tt.J~&f~~,,..._-41 ~. 

EmapreSalm• de .,Londres:,.,.-:cnquerimento:;:da 
commissão especial ·_parar seu'eKaa,le;..,,..pag •. 282. 
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discussão 

Na disellSSão. t.Tato11-se da 'gnerr.i · do sul; da 
ilha: de Martini 'Garcia, :d1· não ratiftcãÇão •do . . . .. . ' ' 

nipotenc111rio arg!ntino Garcia : do recruta-
mento ·no Ceará7 etc.:: · ·· : . 

í -~. 

Orárão os Srs. Cunha llattos, Vasconcellos, Odo
rico<M:endeõ, Holland l ., Cavaleante, Baptista 
Pereira. Yay, arcebiotpo da B-&hia, Xavier de Car
valho, Custodio Dias, Barbos1, Castro Silva 
e Deos e Silva. · . ' · · : . 

. ·:,. 

Fbi:._ daa forças de: terra - discussão da lei, 
- pags. 79, 85, 122, 153, 158, 25:3 e 261. 

111~ DOll crimes - 'projecto da eommissào de 
legislal;ão . danJ.o ·normas sobre a prestação 

Faze-.. reti~~ · na alfandega por mais de 
dous annos.-1lndieação. ·do Sr. Ledo sobre a 
perceJIÇào de 2 % pelo thesonreiro, do producto 
daquellas fazendas, - pags. 139 e 153. 

t-.: - . . . ':~. ·:: . 

ll'•8Ao das eamaras - resposta ao voto d<>s se
nadores que na eommissão mixta diseordárào 
do .parecer dos· outros membros sobre a in
telligeneia, do .. art. 61 da eonstituição,-pag. 250. 

Gme.... com_ Buenos-.Ayres - proposta apresen -
tada _pelo ministro marquez de Queluz pedindo 
à eamara. a decretação . de meios peéuniarios 
para continuar com ·energia . a guerra, visto 
não . ~r Buenp_s,Ayres ratificado a eo_nvençâ,9 

· preliminar de"paz de 1827; :nomeação ·de· uma 
commissão . para dar parecer.11obre . a proposta ; 
ficou .a mesma commissão composta dos Srs. 
Souza ·França·;· Mello ·e Souza,· Vasconcellc>s, 
Calmoa e Vergueiro; _parecer da referida eom
miesão ; - pags. ·31, 85; 60 e G:J. 

Geae.:.. alimenticios que ee.'houvessem· de-im
portar nas provincias . do Ceará e Rio Grande 

. do No·rte-projecto · do Sr. Mouu redoaindo 
os direit01 ae .importação· 0emquanto~durasse 

·a fome nas ditas províncias,-- pag. 2:):j. 
~ .:·; !'' · · : :. · •. ,· -:i}J_:·. "' · ... , .. .J; • - _.,- ~e:;. 

:::·e~ ... ·;.~.· 1·r;; 
. .- • •C.1- -":\ ::! · 1. ; ,:i:z: , ~ 

~~te~~~--ge!<l!' d~, ouro. d!'-~.c?rte e_ Ba~ia :_ 
na~"'? .~,:~~t q~~; o ~~~º·::- .P~:; 1s:~,~;~. 

1 1s•I• cde 5<' ". uo.1 ·rendimento• doe· bens -:de 
,< mió· 1norta:·"="'lliecunio;:d•te·projecto,~pago: ~. 
Vid,,.Bc!tu·de;1..aa.,~.- ,,,~,,,, 

l•posto dos vinhos e aguardentes - resolução 
respectiva, - pags. 153, UH e 162. 

Imposto de 5 % no ouro - projecto de lei, -
pag. 269.. Vid. Quinto do ouro_. 

J 

.lalaies de paz - emenda-; ilo. senado ao prÓj.ecto 
da eamar:i. relativo á ereação <los jaizes de paz, 
- pags. 190 e 2Y/." 

Orárão os Srs. Feijó, Odorico Mendes, Vascon
cellos, Deos e Silva, Lino Coutinho. Teixeira 
de Gouvê1, Xavier de Carvalho, May, Custodio 
Dias e Clemente Pereira . 

commissâo de fazenda ao projecto respectivo, 
pags. 253 e 28(). 

Orárão os 8rs. Odorico 

•oecta de cobre - cunbngem da . moeda · do
cobre; projecto do Sr. Ferreira de Mello, -:
pag. 2!9. 

llarl~helros de navi<>s de . escravos .- .não.· P.º • 

ao seu nncoradouro, - pag; 25~ 

Na"egação entre a villa de Santoé e S. PaÚlo 
~ extincção .do exclusivo . dessa 1!8vegação, -
pdg. 78. ' 

Orçamento da receita e despeza para ~ ann'9: de-
1828 - disc;ussão importante; allude-:se á_ ,,~u

.. sencia do ministro, e aventa-se .a q'!lestão"da. 
'necessidade da a5àistencia dos ministros ,ao:cde-
bate, - pags. 71 e 86. · 

Orárão, às Sr!J. Vasconeellos, ~no Cou.tii!ho, Ve~
gueiro9 Souza França, Baptis~a _PereJZ&, Cua
.~io· :O~as .e May. . 

-eommunieou '·<)senado ·que -.dili.va i 
damente a resolução da eamara, - pag. . 

•. ,-;\;".-~i:.~.--'> -~-· - .-·; ~; .-.,, ;'.·,::. __ ,~. J_ . -h .. .:·-~~t";I'•:::_~ J. 

Houve:.animado debate sobre P.sta commumeapo. 
. ,,. .. - . ·- .. -~· ' . ·, ' . -_. -, ; " - :_: ·: . -.-: ,· - -
Ol'Çàmeate>do ·;ministerio ;.,.do, .im~o .. par11;;0 anno .de l~~s~uuã<>-:""pags • .-1~ 116 lfl.''.181. 

oririo,;os_, -~~:"v8"0n~~u~~.:~v~~d~.de.·s.,~.-
. poldo (mnnstro.-: ~.::l•mJler.IC>1,: LiDo;.CoutiJlho. 
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-· Souza Franç.a, M"ay, Custodio Dias, Y er1;11eiro, 
Calmon, Cunha ll'Cáttos, Oosta Aguiar, Ledo, 

· Clemente Pereira e Odorico :Mendes. 

se os ministros p<Jdião assistir a ella, e mesmo 
Yotar; resol\"eu-se pela negatirn, - pag 1:37. 

sobre a res .. Jução da assembléa gPral mar
cando-lhes o soldo que vencerião quan..to doen
tes no hospital, - pag. 138. 

Orçamento do ministerio da marinha - discus
são, - pag. 13íl. 

Orárão os Srs. Mont'!it·o de Ban-os, Ledo, Cal
mou, m11rquez de Maceió (minist1·0 da mari
nha), Cunha Mattos, Lino Coutinho, Souza 
França, Yasconcellos e Ma;L 

O_n:annento do ministerio da guerra-discussão, 
- pag. IU. 

da· guei·1•a), Cu~ba 
França, Lino Coutinl10 

Orc;ame11to do ministerio da justiça - discus
são, - pag. 155. 

Orãrão os S1·s. Yasconcellos, Costa Aguiar e 
Lino Coutinho 

Orçauaeu10 do ministerio de estrangeiros - dis~ 
cussãb~ - pags: 161, 200, 201 e 20\J. . 

Orárão os Srs. Yergueiro. Lino Coutinho, Souz!l 
França, Odorico 'Men•les, Yasconcellos, Calmon, 

· i:. - i, e ergueu·o. 

na Europa; µondel'on·se que se tinhão mar
cado vencimento aos diplomatas sem lei que 
autorizasse o governo a assim pl'Oceder; de

. mohstrou-se a inct•nve11iencia de celebrar t1·a-
tndos~ com os paizes europeus com os quaes 
sómeute deveramos manter relações commerciáes 
entretidas po1· consoles; assignalou-se a inca
pacidade dus agentes diplomaticos que ha\·ião 
sido nomeados para diversr.s côrtes obedecen
do-se ao patronato, e escolhendo·se estrangeiros 
para taes cargos e n.oços de tenra idade; cen-

. surou-se vehementemente a convenção addicio
I18l ao. tratado, chàmádo da independencia, com · 
Portugal~~ qual· ·o -Brazil se -obtigiiv:l a 
pagar á InglatelTa o emprestimo portuguez de 
dous milhões dü libras esterlinas;- e accentuou
se. terminantemente que a política internacional 
dq imperio devia.· ser principalmente cultivada 
coih • ·as,·· nações da ·~meri~a.:. que ªttº..Ptavão 
a doutrma da soberama dos•povol!_, ·e·nao. ~m 

ditino; dogma da santa 
' - .. .. . ". - ~ .. -·. 1 • . -.·. ' ,-'·-º deputado Va11concellos referindo-se na,discus
aãO' ao: .·ti::atado: celebrado com a . França· (no 
qual se estipulãriio os artigos pe1-petuos) pro-

. ~~· B;l!-:.~~guintes • e::m~m~rweis•••patavras~\ 
«Confesso••qwF."'1Ul n1d1gttação'. tllo {orle. se 
apodera de mim, que é teto grande a pertu•·
liaÇilo do meu.espili.to -quando' soln·e tUe ·lanço 

"minhaS' tiislaS q..e ~ -Vlliô tiec:eS$iiado a km-

çal-o 1Ja1·a longe de mim ; fallo do tratado com 
a F1·ança. » 

Orárão os Srs. Souza França, marquez de Queluz 
-<»!inisf1·0 da (a::enda), Rez~:ude ,Costa, Le~o, 

Coutiuho, Vasconcellos, Duarte Silva, Hollanda 
Cin-alcante, Vergueiro, Clemente Pereira e Xa
vier de Cnrvalho. 

. . 
Nesta discussão deu-se o SCfJuinte incidente : o 

,ministro dirigio dous ofticms á ·camara, um 
ponderando qu-e não achava couveniente alte
rar a Jespeza fixada para o corpo diplomatico, 
e outro observando que podendo a diminuição 
das despezas no mimster10 da fazendá _.trazer 
embaraços, propunha· a' suspensão da votação 
até JlUe elle ministro pudesse obter maiores 
esc arec1men s so re a van gem ou nao essa 
diminuição, e para este fim requi1itava o prazo 
ile 3 dias. Dtipois de alguma discusaão em 
que tomarão a1·te os Srs. Teixeira de Gouvêa, .. . . . . 
Vasconcelios , Hollanda Cav'alcante • OdoricÓ 
Mende:i, Mny e Custodio Diu, resolveu-a·ca~ 
mara qne n~o. tivesse luga~ a auspensão .pro-

qual a lutlindo-se aos negocios do banco e ao 
emp1·estimo de Londres, o Sr. Teixeira•de Gou• 
vêa indicou que fosse nomeada uma commissão 
especial para examinar nio só- O' modo por que 
fõra contrahido o dito emprestimo. como o 
seu consumo. com o additammto do Sr. Vas
concellos «que a commissão tivease tanibeúrem 
vista o ministro d& estado . que .referendou o . 
decreto, e os conselheiros que· o aconselharão. » 
Foi approvadu a indicação e.o additllmeuto. e 
nomeada a commissão na sessão de 23 de 
A~ost!), - pag. ID'3.. , ... ._ · 

OIBcios de justiça é -'fazenda'.~,._ einendâá do se
nado ao projecto da camarit; ..;:.!·pàg. 275: · 

Publicaçào da$ leis·,-. di;;ci/ssão .d~ projecto de 
· }ei, - pag. 13 e 89.. . . · ·• '., · . ·. · . , 

Orárão l·S 'Srs ... Clemente .... · Perei~â. .Ba_ptista Pe-
reira, Cunha 1\i'lttos, bispo_do.Maran}\ão, May, 
Custodio Dias e Vasc~_ucellos_.. ··;. . .. • ..... . 

Pensões,.- pag. :138-. :·•. _.<,-<c•t.·•·• 
,· ~- ~:l~ ,..·· - ~·.,- :. -~ ·~;· ... ..:,:,;~·;-~~ 
PrOfessores . publicos - sobre • o • augmento ·de 
- seus vencimentos,,....,;. pag. 153. • ~. ''- -, : : " 

·-·:· ... .i;.0:-. --· .-:-,1: ••. ,_; :...:.: .. > ~-·-·~:. ~L~.:..·~ . ., 
Proro a ào· da sessão de lSZi' - o deputado 

usto 10 ias propuzera em· e. gosto que 
se enviasse a<> throncr _uma. deput.açã<> pedindo 
a prorogação da sessio para se ultimarem_ as 
leis de finanças; nesse mesmo dia leu-se o 
decreto prorogando a mesma sesaio até 15 de 

. Out~bro: então <!•Sr:.. ~a!a; ~u.~~u..qg~til!,e~etl-i 

. viasse uma deputacão ao ... 1mperador,,~e
. cendo-lhe" . a -solicitude que' t<imaTã pe1o. hém 
· geral da· 1iaçio; o que foi appro•ado,~tieDoqmd 
• que.a,-referida · 4epuiaçào~e:. compuseae ·da.~ · 
membros, - paga. 100;.•5a81Lé.*6.~ ,.-. .,... :"'-; 
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Pretea~ dos mõradores de ·Sant'Anna da Ca-
. roinandella em Goyaz, - pag. 14. » do bispo de Anemúria pedindo uma 

· · congrna; - pag,_ 14ó.!- • 
,. do visconde ··de 'Alcantara, _, p'ag. 4fl. 
» a . Roberto Pill & C; - a . 

,, 
)J. 

)) 

.. 
. . .. 

)) 

,, 

• 
» 

" 
• 

.. .. 

Orãriici os Srs. Càstro Silva e 
gileiro;. ' . 

das camaras da Villa Real da Praia 
Grande e Maricâ, ~. i;a ·, 74. 

.e ran.c1sco ere1ra on e1ro , -
pag; <.n. . . - .. 

do coronel Antonio José· de Macedo, 
pa_g. 98 e 112. 

'de Francisco Antonio Pinto Bastos; . .;;,; pãg•' 98. . • . . . . ' . 
dos moradores 'de ·s. · Vicente· Ferrer 

da província de Minas, - pag. 99. 
de ·Francisco Pereira de Barros, ...:... 

dl~'íárY:· Balbina Rodrigu~s. ~~· Al
meida sobre nullidade de matri 

oni - àrecer da commissão ee-

os n goc1an s nac1onaes e es ran
. ; ·geiros da :Bahia pedindo ll creaçiio 
• de um escrivão priváth-o de pro

testo d~ ~et!as - par~ce~ e_ proj~cto 

tiça civí! e criminal,-:: pags. _14. 
. e 110 · · · · · - · '· · , = 

de- José Qorrêa de Sei~â~-;- pag. 123 • 
Orou o Sr.-; CI11mente : Pereira. 
de Antonio da Silva Guedes,-pag. 153. 
do ·Dr'. Fr"ancisco de Paula de Araujo 

e Almeida, - pags. 113, fü9, 177 
'e 20L · 

do Dr. Antonio José Coelho Louzada, 
~ pag. 160. Vid. Antonio José 

. Coelho Lou::ada. 
de Pedro Bettamio, - pags. 239 e 210 • 

e ar os 1 e pe 10 o uma re
:ccimpensa por haver desertado do 
inimigo a favor do Brazil - pare
cer·d~ commissão; o deputado Lino 

Besponsitbllldade dos ministros e co.nsei:b.efros 
de estado-remessa pelo senado do._projeét't-da 
camara com emendas,-pags• 127, 128 2U e 262. 

. Orãrão -os -Srs. Custodio Dias, Souza FrariÇá; CI~-
e e · · ·•· · · · -

· .:oncellos e Vergueiro 

BeodimenCo d:1 alfandega-arrematação de uma 
parte oeste rendimento ; emendas do senado· áo 
proJeC o a camara,-'pags. ·e 

Orãrão os Srs. Souza França, Vascorieéúos,c Cié~ 
mente.Pereira, Custodio Dias e Lino Coutinho. 

Bencl;.s arrecadadas peÍá intendenéi8 °(}a pÓliéía, 
-discussão do pr<>Jecto respectivo,-pags. 224, 
2.'58 é 261. .. - - . . 

Orãrão os Srs. Clemente Pereira, Souza França, 
Odorico Mendes, Vasconcellos, Custodio Dias, 
Ba1)tísta Pereira e Lino Coutinho. 

Recursos das causas ecclesiasticas - discussão 
. do t.ispectivo projecto,-pags. 235, 253 e 254; 

s 
SÚpre~ao triliunál de justiça-sã disc{i:ss'Íio "do 

projecto,-pags. 5, 15 e 3-3. 

Orárão os Srs. Xavier de Carvalho, Teixeira· de 
Gouvêa, Paula Souza, Clemente Pereira, Odorico 
Mendes, Cunha l\lattos, Vergueiro, Almeida Tor
res, Araujo Bastos, Vasconcellos e Costa Aguiar. 

pedindo-a,-pags. 2-~, 24 e 91. 

Orárão os Srs. Xa'\'"ier de Carvalho, .Maia, Cunha 
Mattos, Queiroz Carreira, Clemente Pereira e 
Arnujo Bastos. 
-~ --- ·-· .. 

termos: «que o governo fizesse o 
que entendesse na cert1:za que a 
camara desapprovava a acção por 
desmoralisada, julgando que taes 
indivíduos não devião ficar no i;.eJ:·.
viço do Brazil », - pags. 98.- ·118; '-~ 
269 281 Senadur ou deputado - não poderia ir ex.;rcer 

· e. • seu lugar no inten·allo da sessão se a distancia 
da cõrte fõr além de uma viagem de 10 dias ; 

Q 

~to do ouro - projecto do Sr. Vasconcellos 
reduzindo-o,::-pags. 6a, 210, 259, 269 e 275. 

Orãrão os Srs. CustOdfoDfas, Vergueiro,Ferreira 
de Mello, Xavier de Carvalho, Vasconcellos, 
Souza França, . .Holl11:.nda ~valc~te, C!inL.a 

;-: J, ·• 

mee-ta81-te,.-;.a<,bre uma lei do recrutamento; 
projecto do Sr •. CuDha :Mattos,-pag. 74, 75 e 100. 

projecto do Sr. Dormund,-pags. 45 e 95. 

Orárào os S\"S. Vasconcellos, Teixeira de Gouvêa,. 
- Cunha-Mattos e I:;irio Coutinho. · - · ·-- · 

Subsidio dos . deputados e senadores - projecto 
relativo a este assumpto,-pag. 78. • 

Sesmarias concedidas depois de 1808-imposto, 
-pag. 98. · 

Orárão os Srs. Xavier de Carva!ho, Vasconcellos, 

Seeret.arlas d'estado~ discussão do projeet(),~ 
pag. 95. 

S•ppÚe.o-casa da supplicação; discussão do:: '-
projecto de lei,-pag. !17. : : .. , · 

Semlnarlo episcopal do Pará - cessão de certo 
numero de braças de térreno contiguo ao 
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meamo seminario ; parecer da commissão de fa
zenda sobre a indicação do Sr. arcebispo da 
.:Bahia, pags. 97,.2i9 e 261. 

tiargeatos mõres e ajudantes que ser\'irão n os 
corpos de 2• linba-redacção do projeeto sobre 
os respec ivos so os e aecessos, - pags. 
249, 266 e 281. · 

tial m~nbo no districto de Cabo Frio-prajecto 

S-retarla da camara-parecer da commissão d e 
policia, propondo a imposição de certu pena s 
e multas aos empregados que não cumprire m 
seus deveres,-pag. 159. 

SaUaas em Cabo Frio - projP.cto de lei,-pags. 
210 e 226. 

T 

Tlae90u- nacional-discussão da· lei organisan
do-o,-pag. 36. 

Taell7papllo• - discllündo-se o orçamento da 
fazenda, fallou-se na despeza com os tachy
gr~phos da camara, e então o Sr. Hollanda 
Cavalcante contestando a. opinião do Sr. Lino 

u in o, que JU gava ispensave seme an 
despeza pelo estado do grande atraso em ·que 
sempre andava a puolicação dos debates, 
(pag. 184), ponderou que a referida deepeza era 
ãe maxima utilidade, porque die$e: « a nossa 

conducta como representantes da naçà9 deve 
apparecer em f.Ubllco, e em. todas as provinciai 
que nos constituirão ; e não conheço um meio 
que mais autbentique o nosso procedimento na 
camara, que· a conservação dos tacbygraphos ; 
se alguns destes não têm ainda. a habilidade 
necessaria, conv m me ora -os, e n o pos o 
convir no remedio da impreSBão de discursos 
em folhas particulares, isso seria abrir a porta 
a um grande . abuso, ap arecerião _discursos 

dores, que nada te~iao dit.> do que escreverião 
essas folhas, e assim virião os nossos consti -
tuintes a ser illudidos sem poder verificar-se 
do que realmente se passava nas eamaras : 
ét portanto necess.'lrio conservar. os tachygra
pnos. (A.Poia.c:los.)» 

Tribanal da bulla da cruzada.-Vid. Bulla dG 
cru:ada. 

marães, Calmem e ou ros, estabeleeendo sobre 
elles um imposto,-pag. 97. 

Visita chamada de inconfidencia aos navios pro
cedentes de portos portuguezes - projecto fa
zendo-a ceesar,-pag. ~. 
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1827 

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão cm " de Ag11stu 

l'RESIDE:'\CU DO SR •• \R.\UJU Llll.\ 

, .-A·s 10 hora~ prpceJe11·se á. chamada, e acha
otao-~e. pre.!lentm; 81 Srs. deputado,;; faltando com 
partic1p11i;.ao de caus i os Srs. 8al.-rado Rezende 
~sta, l\hrtin~ Pereira, VàsconcellÔs, Lobo, l\lay, 

. P1zarr~, J"iirre1ra d~ Mello, e sem ella os Srs. Cns
tr? V1annl, arcebispo da BJbia e l\lacicl Moa-' 
te1ro. 
• O Sn. Pm::s10E~"'TE, •lecfarou aberta a sessão, e 

hda !' act~ da antecedente, pelo 8r. sec1·etal'io 
Galvao, foi apprO\•ada. · 

omo nao houvesse expediente plSsou-se á 

ORDEM: DO DIA 

llEIR.\. PARTE 

E1·a esti a 3• discussão do p1·ojecto de lei sob1·c 
o supremo tribunal de justiça. 

Entrou em discussiio o art. 1° conj1111ctamente 
co111 ns emen•las dos Srs. l\[aia, Vergueiro e 
Paula C walcante. 

O Sr. Xavier de Carvalho :-Parece-me 
Sr. · presidente, que esta lei, sendo como é, par~ 
o ·estabelecimento do s11premo tribunal de jus
ti1:&, n'io devia contêr materias que são pro· 
p~ias das relaç_ões, donde vêm os pl"Ocessos re
v1:;tos; taes sao os que se comprehendem desde 
o art. 8o inclusive, até o art. la inclusive tam-
b~. . 

Trata-se nestes artigos do processo, que se ha 
de fazer depois da interposta revista, os passos 
que se tõ1n a dar antes de chegar ao sup1·emo 
tribunal de justiça, 0:1.ie ha de ser decrehda a 
recusação ou concessão da rlwista, 

Parece ue isto s ·a · 
para as resoluções dos j uizos. onde os proce:;sos 
são feitos e donde vêm preparados pa1·a 11 con
cess1io ou .deneg•1ção da revista, mas como tal voz 
não éiíte.ião ainda organisados esses juizos, não 
será. desligado daqui o dar a idea ge1·al do que 
se deve participar eatão. Isto é .:) que me toc.i 
a dizer ~obre o projecto. 

Se não~houvesse o inconveniente de niio esta
rem organi.-11.das as relações, donde devem subir 
os feilo.il\ i\ revista,· diria qne se imprimisse 
desde o § 8• inclu:;ive até o ~ 13 exclu.iive. . 
· Eu voto pela Cll)enda CJUe restrini?e o nqtl)ero 

de juiies n ~. e par<Jce-_mc qu•J o uume;·o de 13 é 
"' . 

Ai atlribuiçôM do tribunal supremo d<Jjnstiça 
noio s1io tiio exte:1sas; luio de te• p•luco que fazer 
e de certn creio que 7 juizes são sufficiente.; para 
desempenharem o t1·abalho que houver. 

Appro\'o igualmente a emenda, qtlll quer a 
snppressão da - excellencia-dando-se-lhes -:-Bn
nhoria-' que so ~rmforma ái leis do tratamento, 
como elles h:io do ter cuta de consellt•J, esta ó 
·que lhe :pertence • 

A respeito dos vestidos, não {>Osso concordar 
com estas emendas ; convem mmto este vestua
rio ue ora usão a1·a coaciliar o 1·es eito a 
corporação. 

App1·ov" po1·ém, que usem da me·lalha ~ este 
distinctivo, é muito necessario e produzirá muito 
bom etrcito. 

onven 10 1gua men e, que o pres1 en e en a 
excellencia, mas niio posso· approvar a emenda, 
que quer q11e o presidente seja nome1do . pelo 
governo; niio me parece justo nem mesmo uti 1. 

O governo nomõa lodo:; 0:1 membros· do tri· 
bunal, para que ha de prender aos outros? ·Pa
rec•J que é de raz:io, que é constitucional e 
mesmo muito conforme com as nos:;as institni
ções, que seja o presidente tlO:neado pelo mos:no 
tt·ibunal. 

Por isso nãn app1-.>vo c.;b e:nenda. 
Niio approvo igualmente outra cmend i, qu 1 

quer <(UO- se supprima subsidios ou outra cousa 
semelhante. . 

Estou persmliido que o juiz d) tribu:1al su
pNmo nao d~ve reuni!· em si outro algmn subsi
il.io, e até estott conf >rme com· o principio, que 
havenJo lugar~s. qu i s.J reumio em um sõ indi
viduo, de. qu 1 haja de 1·ecebc1·· muitos ordenados, 
esta rJnnião é prcjudiciill. 

A. 1·es1.1eito_ da. fõ~mui' do juramente nada direi, 
e e ~ 

ou a do projecto_. 
8ão as observ lÇÕJS que tinha a fazer. 
o sr. Tolicclr.:s. de ç. "!~h·o~ :-Eu não 

fallm·ei na pl'imeil·a cmen h 'dº' 8r. ·· l\laia, pot·-
que não foi apoia'.la. ··· 

E• uma emenda q11e quer que s•l supprima o 
subsidio ou outra cousa semelhante; eu nã•> ap
provo esta emenda, por<1ue tendo-se dado 11m 
orJe;1ado ;;nfficiente, justo ê que s 1 n'io occupem 
seniio nas runcçõ:!s de seus·cmpreg.;:;, e q11e uada 
mai:; percebão, · 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:21 - PÃ¡gina 6 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO E.ai 1 !.'E .\GOSTO DE !82i 
F•ii ,;(, <ll'jWu\· ufa a .:iutm cmcn.fa na pt·imcira 

p-irte e cu n :111proço, pon1uc mio </.!:;cubro in
conveniente '.mml vez que seja tirado dos mem
hros do tribunal~, que o ímpcrndol' nomêe o pre-
• í , 1 ue :i ena v1 a em a op tll" 
a doutrina do projecto. 

:Sem esta emend·L do Sr. ?.laia, ú :mti-consti
i ucional, como J1ojc 011\·i, por<111e supposlo s«ja . . - . . -
os juizes e e1111m;gmlos piihlicos, 't~111hul;1 t11111lo 
elles n01111'11•1ú os jufaes. · 1fo 1111-0 se 1•0111p»e ,, 
tribunal e sc11tlo o presidente tirnllo <lu 1111mcll"Q 
dos mesmos juizes, é \'blo que intlil'ectumentc 
é o mesmo imperador quem · nomi•n, qmmto 
mais que. esta 11omea~iio uão é ot1tra. cousa mai,; 
que uma ~ommis,;iio, se bc·m qttc tna1be111 não 
coin·irei c1n que i;ejn nc,mead11 Jlelo i111pera<lor, 
por isso clllqnanto a mim é ímlilrerenle que seja 
por uma «11 outra manei1·a, ums tmnbem para 
mim ó ce1to que esta doutrina mio ó de 111a
!1eira nlguma !ncon~titucional co1110 R'llli se •1uiz 

. . \ , . . . .. 
Esta cmcndit lla pl'i111eirn pmtl! · « \'Crdatlcírn o 

na segunda nunca se ve.-ilican'1 esta es11ecie, por
que entre nó!! lia leis q1w n·gnJ:io as 1111tig11i-

1 - • • 

\·ão proêurnt· a :mtíguidad•! da leitura no desem
b11rgo do pai:o O\\ da entrada no s...i·\'i~o quawlo 
s:io despachados desemb1u·~a1lotcs 110 mesmo 
tem o e or isso sem re àn ·n11id 
c•llllO estas leis podem altcrar-s1i pam o futuro 
e que l1aja uma ,·erdadeira antip;uidmlc •!m dous 
m11gist1·ados,' n sorte então decida 11u·tl elos dous 
dc,·e ser presidente ;!et«.) 

Esta emenda ó necessarit1, porque pela consti
tuição não conl1eco este trib1111al scmio dos de· 
lictos dos desembargaslores, e do;; outt·os jui:r.es 
a constituiçiio tem commettido o conhecimento 
ãs mes1ua:,; relatões, e por isso - âs autoritlades 
.itidi(·im·ias -exprime mnis do qu·~ se que1· .1111 
fórma ·dll emenda do Si·. llolln11.da C:ivaleant11. 
V~mos á emenda do Sr . .Vcrguoiro-cm lugar 

.. --- . . . .. . 
excessivo, tem-se apo:ado o uumero <le 7. 

Bit nãu pos-<o f.,nua1·. um jtUzo seguro de qual 
rlas dM.s opiniõt-s é inais eon\'e11ic.1te, e c11 qni
zera uc · n lixa.cão deste 111uucr•) fic:LS • · r ida 
para ter lugar depC)iS de discu~ido toslu o pro
JCCto,. porque dn fónna que "º 11.cha co11cebi1lo o 
projcctu, ai.uda me pilrcce pequ<1110 o numero 1lo 
J:.I, porque '·ejo que M concedem indi;;tincta· 
111cn1e revistas úo toda; e qunesqucr senteuç:is; 
além 1listo ,·enceu-sc que ns s1'nl!l11ças em cansas 
crimes. siío sujei.tas âs revislll.-.; 1\a l\\t\l\\a insll\u
cía e atccrescentou se mais, que nos casos crimes 
n re\'ista susp1i11des:>c a execn~ão, não só cm 
pena de morte, mas de degredo e trabalhos pu· 
IJJícos; ora, se assim pass11r, netil111m11 dudda lin 
•1ne \) i\UlllCl'O _de 13 é .lle'JUCUO, [ÍO~'ll!e persnn
do·me, que nao lnvcr:\ 1·co, quu ·uao 111lerponha 
a revillti\.. para b><paçar o sritrdmeut~ da pena e 
com esperança de mel11ornr, e por isso esse nu
mero ,de juízo~. será lllllito límítndo, para dar o 
expedi.euto a tao grawle ll'llbRll10. 

!\Tas .1lir-sc-l1a - só se concedem ns revisí 's nos 
cusns de i11jüsti<'n 1.otoria ou nullidaclc m·auifcsltl; 
- ,; vcrdud<', assim l', ma;; pe1:gu11to eu, Jm 
algum artigo que se opvonha a que as art\!s 

· · , e · pon o • s 
p11rtes o rcclll'l;o, os juiu.•s deste trilinnal ·não 
lnio 1le ter é.l 111cs1110 li 11lmll1n, para · c\f:ciJir se 
Jut 011 niío injnSti<;u fü•torill (! 11ullit1mle manifesht 1 
l..'.-('rtuniente; . l<1gn · u trn\m\ho \a de ser 111uit.o. 
J)t·1nafa .: preciso que suiliam<•s qnc e:;te tribn
m1\ \u1. ·de ser composto du homeu;; ''clhos, nc
nlnrnr d1<'gari1 a S\:l" delle 111etnb1·0, me11us que 
tllllfil\ (j(J ;lllllOS de idade: isto C UllllL idade lll<litO 
ava nr;adn. e 11i'10 ·· õ. propria 1inr11. t1 ahalhos nssi
d uo,.,. já entiio os lwmens tiJ111111uíl11s mole::stins, 
pot-.1uu é tl,1 11:1llno:za slas c~•ll·m;. 

l'ur isso. é preciso tc1· cm ':i:;ta e em contemelai;:~o 
este Jll'goc10 tambem pa1·a fixar o numero. Eu nao 
sd so na :.;a sliscussão este projccto sotrr.:ni. 
emendas, mas creio, ue o melhor sem rc é ficar 
a ia a a ~nçao do 11ume1·0, para se tratat· de
pois, se é melhor o numero de 7, se. de Ia. 

Diz outra emt>nda. - Em Jug:i1· de exceUcncia, 
di1ra-sc-sc11hori11. 

. .. . . .. . . ' u 
jul~o qmi, n uiio se dc\·c1· dar, ,o tratamento de 
e;.1,•r1dle;H·i11, niliio 11iio ,stf*.dc.r~ 4cc1·c;;centar o 
.IP. s•mlco1•i11, porc111e I! tmt.1i11cnto •JllC ji~ a }.,i 
olá a ')llm11 tem carta de conselh••, esta de juro 
pertence a estes j uize;;, logo mio e preciso marciu· 
este tratamento, supprima-se portnnto, pois que 
nuia vez q11<: não scJa o trata·ucnto de ex<:CllC!l· 
eia, niio se põde conse1·\·ar no p1-.1jccto o de se· 
nhori11. 

Disse •]llc si! n:io tlcvin dar .;ste t1·at1rn1ento, 
po1·q11e se devia mnllíplic•u· o ln1ta111ento e eco
nomii<ar tal hourn: est.-i razão é sem duvida de 
p1111co •es.,, pul'•JIW ·a .c;11 • '' que , exce encias 
un r.-.l'lna da e1111m•la, elil to•I·• o imperio, 11ão 
h;io t!ti cau--ni· esta µrnn•le 111111liplicid llie, uccte~ce 
ftUr. csttJ tratamento é_ dml·•, Sr. p1·cside11tll, a 

( ( . ' ' ' 
qu~ só c,inscgn~ no remat.i tia s..i.a vila, depois 
d11 tant ,s >11mos de s~rvir. l publico, quu.mlo un 
classe n1ilit111· se chega a obter esta hom·~1 talvez 

i 1 
vi~~os da nwsmri ol'dem? l\ir isso <li~o, que\· "º 
supprima, 1111c1· si co11se1·vtl o qnc e;tii no 1n·o
jecto, qttc as r.1ziJ1Js qt1C) sP. deri\o, 11ão me cun-. 
vencem nem nu; conY1Jllce1·iii'i. 

D1;mnis c.,t•i tmtain.;;,t 1 é dado no.; c1·iados 
de p1·imeira ordem dc1 imperador, q11e às \'ezes 
enu·ào parn est1;: ser\'i•;o com bern · poucos pl'cs
tatlos ao serviço pnblíco, t> devení.õ . ter · estes 
mais co.1te\npl11çiio "! Oc ce.rto. que nãv. · 

l\las pouco importa que isto passe, ott não 
pa:,;se, o que quizera p;)rém, ó que flO e iso de 
uão passar, se tire a pala\'ra-senhoria-; po1-qne 
este trnlmuento, como jà. .disse, é Jado µela lei 
a quem tem cnrta do comiellw. {lelt.) Tambem 
não apprO\'O esta c:11c1!d11. 

A toga, Sr. p1·csidcntc, foi sempl'C o distin· 
ctil·o dos magistrados clcsJe o.s romanos, e é 
costt\\\\I.! nosso -muitn nnligo, conhecido pelo \iovo; 
e como do uso dcsla vesLnucnla não . se segnu 
inr.onvt•nicntc :i 11nçàn, nem' ao sc1·vir.o publico; 
bum ê qne a consc1Tem. · · 

1•. prcs11 en e, nesse paiz · e ass1 co a 1 er-· 
, d•1tle, na Ingh1tcrra se couservão estes antigos 

usos e costumes, e até os 1iresidentes das ca-· 
mal'as, quando cx•:rcem suas func.;ões; te1n cc1·tus 
lmbilos, e porque ra7.:i.o ··too lm de po::stergat· um 
uso u1o conhecido, e nrrcigado l!nb-e nús? A.qur 
se proslnzio 137.ão de cou\'eniencia, mas ni\o me 
con"eucc a qlll\ ouvi pr<lsluzir, porque o direito 
de não ir a rclaç:lo à 1•ó du' beca, t1àtt. é pelo 
princípio, que quii o áutor da en1end11, õ por 
se ter infroduzido o luxo (npoiado1>), sc·sc atloptasse 
uu111 pragm;J,lica, . para· destruir o luxo , : culàu 
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SESSÃO Ell 1 DE AGOSTO DE JS:!i 7 
dit·!a q~e sim, mm; a lo11t_an:lo·sP. Psta P.m.~n ln,. 
-;xtmgu1r·SP.·ha o luxo? Na•l: e nssim P.lles d :i· 
xn1·áõ de sahit· ú. r.111 sem ser •Jm sege. por•1ne 

.<! costu!ne mio vai do ve;tuarh, mai do luxo, 
qu~ s~ te_m intt-oduzido no ll'IS:>o t•3!npo. 

destmi;., conco1·daria. 
· Po1· is;:;o; nã<> envolvendo c.-te costume nenluuua 
cousa confra ·•S int •resses da na~iio e t•)n<lo em 
tt>Jas a r.- "' ,.. n'" !il • ' 1 ,.. ~ • • • •• 

não h:t 1·aziio pará'mudal-o, n pam intr.1duzi;. 
outr~, pm·quc o inconveniente do lux'> snbsist '• 
e _v:wsn f IZ•!r uma mudança, de qué 1):fo \"l"jo 
nttlulnde. · 

P•ll' i~so v..ito t m1bem cóntl·a .. e:;ta mnend:1. 
\Leu.) · 
·.A. este respi!ito. ji1 dlii .º meu parn~cr, e só 
direi, que esln emenda •' do ce1·to modo mais 
rest.ri_ctu do que n lei, que <li nos prnsid•mtes 
do deseml>arg•> do p:lo;o o tratamento dn excel
foncin; e est:\ lei vai re<ti·in.,ir, porqne ·não a 
dá scnãa no n.:t•> ·'lo o Ili cio , "'mns i·ctirv·me n l 

A •:, · • I . 

. EsLn. em~nda· se 1Íiio th;es,;c esta segun1la p.'lrtP, 
"ra ociosa, porque é . n mcsmn doutrina da con
stitui'"no (leu); e · p•n isso sú direi n rc;:p !ito 
d:i S:!"Ull.Jn art•~ no n a , 
que' e;;te,; mngistr idos tino po;;sfüi ex•:rdtni· outro 
Pmpr~go: havend•> j:'a dndo o meu pa1·ecer à tal 
r•:!!l>•nto. nada mni,:; posso nccrescei1tar. 
· X:io t~nho . dn".idn cm npp1·ovn1· o jnrnmento, 

•- " s1.m_p e~, e nc. ~ se cont•i 11 tu.J,, 
•1ua11to se pôde cx1g1r .te um Jl117., n qnant•l ddle 
se de\'e esperar; 1Leu.) 
· . Este m·~ig~ 2 de utilid:\J.~, porqae Ycinos que 
pela con.:>lt~ntçao é cl:im q111! se. t.levem rcguta1· 
pela nnt1gmdad•', e como, t mto na;; rcl:tçõcs como 
i.o supremo tribuunl de justiça, h:1 antin-1li<l ide 
do.i 11111gist.-atlos, 1) bom •1uc se i:llil ·consen·c tlc 
11ma ·maneira tal-, que se conheça no primcir·.1 
g.)Jpe ~P.- vi~t11, q11:1l é o_ mais nutigo, e nenhuma 
1·cpartu;no e mais proprm pnra fazer este renistro 
de que o president._. deste · tribunal, ouvÍ:lo o 
mesmo tl"ibnrrnl, por.1u.i niio deve sú o resi<l• nte 
' cc1 ll"; negocio q uc pot e envul vc1· prt•j uizo de 
;1n. (Leu). . 

. Como. as. antiguidades hiio · de focilitnr os pro
v1mcutos, e .:omo o g.Jvern'> nno torá arb1t1·io 
• • ' . ~ , • "' :a a i 1· qu:t 

,~ o mn1s n .. llgo, sendo prnposto ·pelo -tribmrnl 
.o go\'l•rno entra ne .. tn nomear.iro com mais co~ 
~1hecime~to de .cnusa, e- -portánto niio ha nisto 
111co11\·cmentc. \leu.) -
' Isto ·ncho taml>em ·muito bom·, porque rcnl
mcntn "quem deve ter ·mais conhecimeut 1 é 
.estn tril>unnl,. e por is~o- 11 mui mil •1ue ~lle 
1wopouha um dos pretcndenti:s, pnm q1111 sP. 
.11ii" ndmitt:io hom•ms, que não t~nhiio os neces
s:u·fos .conhnci ne .• tos, ·e merecimento. · 

Xiio s:i.o as cnrtn-; de CJinabm, •tllP. dão o lllf!· 
nit:imcnto '.:Apoiados), muitos hn ·que H'n7.e111 
.1•stni1 -cm·las, e qne nno liim .a 11ec1•ssu1·i:1 idn· 
.Jl~iJntlo. (l.:it) : voto ~ontrn esta emenda, pot")lle 
uao parece couven1e11te d11 C••rto motlu' f!Xcl11i1· 
a faculdade de nomear nos cmprrgos, qne ·o im
pcrado1·. tem, e como esta numoni:iio n'io tem 
'.t.nnlo~ i11convcnientcs, como as oufras, em q11e 
~·i fa7. n . proposta .de mnioa· 11umer~1, ~como aq11i 

_•? uma su pí!~;>on, p~rn_ que rcstrrngu· ll lib.,r-
da:le 11 • • • • • ,. • - . ·1 

.. l:-01· iss'l . ''oto cC\ntm o· rirtig·• (l.:u) : taml>eú1 
,yotl) . co .. t!'ª e.stn 'c1111mda~. O. gov~rno est:"t na 
111ttil11g1mcu~. · que lhe compete nomear to los 

:os cmp\·C>1pdos J.>Ublico~, 'e t.'into o cst:i,, •1ue 
nomco11. · os· 1lfficme:'l·_füi" >1ec1·et:1rfa ·das cnmams 

:dos de1n1tados, e _do sf'!nn~o, cu pelo meu modo 
_de pe_nsnr · acho _que em_ melhor mio h:wer dis-
1mt·tB' ·sobre obJectos t1io· 1>e'1u"1111s, ·e iusi ..... 1ill· 
·caútc~. N:l S•ig1md11 . )>ill"to p•irém ach" jn;'tiça, 
·n!(õ"11dmittirid1,1 co111t11do :i <lnmissid, · e· q1t.i a 

fnatlfa Je 11,n emm·11g1do s<'ja s11JPit·1 ao juízo 
de nm sú h.lml!m (l•mj. · · 

Ta1nb?m niit> npp1·ovo i.;t•l; é nui!hor .. quP 
a111ell~, q11e d'lve v .. rificar a .r.i.;p m >:thilid:vi•l 
•ltist•H empregalr,s, exi"a estes do<!u1nento;; leu'. 

am em U! 11 que o praz.~ •le 2) dins. é muito 
gr•tnd•', e para tra~·u· •le alga1n ne~•l.:ÍO, de pe
•p1cno enco umotlo, e basta,1t•l o 1le 8 dias. T 1111-
bem approvJ :1 111ti1ua; .e ha\•entlo :JS;iim nxpo,;to 

' • e o. mo .,, por· 
nest:i m 1tiria. 

ImEl<O.\. 

" Qu ! Sll ·reserve pnr:l o fim o marcar-se o 
1111111.:ro dos juizes - 1'eix.•fra <l: Gmtt•t?a 11- F•li 
apoilLda. 

º, ~"':·. J_>.J~LIU CI Son:'ª: -Sou ''·ª "Piniiio 
do :s_i. I·:•.x•m·a de Gouvon, que S•! dei:ote de •le· 
term111n1· Jll o 111111 ?ro dos lllP. nhr.Js do tril111-
nn:, _pa1·a o f11ze1· .1Iepo1s, conforme o qne f1ir 
vnncul•l. En e 1 · • · · " · • .- · 
i1l~11 de que certas s .ntenças, uma v.iz que o 
tr~bunal supremo ns julgasse injustas .oa uulla,:; 
11;10 p11_dess•!m mais se•· vigoradas ; ora, se isto 
for nss:m, .CJe pa~snr nsiim, necessariament i seria 
n111 l 1rnuo1· o munea·o, e por, 1s-<0 ta v.iz o nu

mero d-•s membrvs -deste tribunal deve. ser o 
triplo de 7 - n:io é 1101· consequencia, cou.ia de 
t~o pouc:1 mont.'l, p •is que ~ !nuit•> notavel n 

~, '-' ... ~ª ~ • i. 
l"u~lnnd 1 soure ns. outras ~men~a~ •. nchu que o 
m·t1go 1° como_ 11st 1 .110 pro1ect" e melhor 110 qnn 
n ementla, porque, qn..i hi!m p1·od11z o li\'.nr-se n 
•'scolhn 1lnste prc~Ílf •ntJ no _ imp11rado1· ? N1io 
acho nenhuma utilid11 le. O impcraJor ó que 
escolheu os memb1·os d.iste tribun·tl, hg 1, c,~t:i 

1 1rcen~hid.1 o •JU<l quc1· " constituição, ciqquantn 
hc <ln o p::11l.ir de n 1111 ?ar os mnpa·egndoii. A 
es~olha_ pJróm do pr ... side 1ti é muit 1 melhor que 
:>o>Ja feita pelo 111e;;m·l tribun 11, .e p;lt' isso ·:tclrn 
qne estn c,non~a n·io deve S•)r. approvadn. 

No. artigo 3• e -1• n NVO a~ emen las 1lo Sr. 
au a ava cn11t1\ q1M dizem : (le1t-os.)· Qnnn to 

{a exeellencia, e senhoria, est•111 inte1ra111onte r.011-
f wme ·com o qnc disse o Sr. T1iixeira de n.111· 
ven ; ou fi•1uc :1 ei,c.i!lencia no p1·ojcclo, ou tire-

E11 qt;izera q11c l1cas:1c, como esti\ no proj.1et.1>, 
P•.lr11ue entrn nó,; -ninJa se r11speitn .. 111111to este 
tr atn.mrnto, .e po1· is;;•) quize1·a que os mémb1·1lS 
tio tnbmml t1Ycssem trutam1mto.J~ excel!.mcia, ma' 
se se entende, •111e niio" deve s~1· ilssLn, entiio 
.ucnhum tr!~tamento -su. deve declarar, porqno é 
desnecesô'nl'lo mar~:lr um tratame.sto, quo cites 
têm de lei. · 
.. Eu \'.:>to," que esta lei niio ·vai 1-.~formar as ex
celtenc_ins que· b~; .,sJ nté ngom nm ~onfom do 
P?~tca !tla•lc, qu.., e,1~ar1icl~al, p<iJe t•n· e~celleuciu, 
11:10 sei p:lr•111e a'!ªº t•mto <H meml>1·os <lo tribn· 
uai. A ni;;pJiLo Jo jura11im1to, c11 approvo 11 
enwnda. Q._m11t11 i\ outm emenda do> S.i;. _Verguei· 
"''• .no nrt11-:o -l•, voti> que . 'lua111lo dtz :. (l11u) 
_qncr. qu.i <!UI ~o•ln!I ntt1·ibuiç1i<'l'I, .q11p. a ,lo>i 1Ui, ao 
tires1d.,nt•', ~o>J:t 1Jll\'i•lo o t1·ih11n:1l, e dP.:te modu 
li.::t snt!sfoito O ••3.::!"llplll•>, que, a·tlli npal"Ccen. 
A; l'C<p.c1to d:> pl~~r, qnc se 1111 sobre 0:1 ofii. 
c1a.,s, •! ptº•!Ctso ser com . n clnusula de., ou vid11 
o tril>un:i.l - ' • · · · · 
qmmll"ei que se dign. antes - i11fórma1' .~o g••· 
\'.:rnn, e deste 1110 lo S·? con!l!lguc o fim, s _·:m fr 
de cncontN :'a coustituiçiip~ qu.) deixa 110 im
pP.rn~ltJ n nomeaçii, tios e·111prcg:11\o> ·publicos. 
~~ .· . . . 

:Nis~o f'stou pcl.1s pa:incil!ios d:1 emend111 porque 
ach•l que, e>t:i multa devo· s.!r. ·por: snnt.mç.i, e 
ucho muito i•tst.1; que :t · ·•l•nnis!\ào li-1ue para 
sei· fdta p ·l•>S snemllt-0:1. Qaant•) ao,. }J11rag1·apbn 
:l'.! nrli~o -111 11~1 llp1ll'·l\'•>'; ppr1u.:i -o: ach11 inutil, 
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8 SESSÃO E~I 1 DE AGOSTO· DE 1827 
emq~:mfo diz. que emqu::wto o impc-rador não 
nomêa os officiaes, possa o presidenta nomear 
ihterinam~nte quem !li:bstitua a falta delle. ~is 

. diga-usaráõ de vestido preto, e terüo por in
si:tnia uma medalha ·de ouro pendente do pescoço 
por uma fita amarella verde e · 

que a fix:u::lo do numero' dos memb1·os ~e façn 
depois, na fó1mn qn<l propuz o Sr. Teixeira do 
GOU\'ca. -

· • • m em 
a tnaneira, porque tenho de ,·ot·w ua r.rescnte 
discussão. E.;tou pel:1 emenda do Sr. l'eixeim 
tle Gouvêa, porque, segundo o trabalho, que 
ficar competinuo a este tribunal, ó que se deve 
determinar o numero dos 111cmbrus, de que elle 
se deve compó1· ; e não ba inconveniente cm se 
discutir o projecto, e que esta d•!tenninnc;ão fique 
para o fim ; antes é isto muito necessario pelns 
rnzões, que expendeu o mesmo illust.-e dt·putadú, 
o Sr. Teixeira de Gou,·i·a. Fallarei agoru sobre 
us emendas do Sr. llain. 

A prhneirÍl emenda dú illustre deputado, deve 
· · · , ii Si'l o que queira izer 

c·oitsa semelltonte, decididamente não sei que os 
ministros do conselho supremo de justiç:l possão 
~er mai,; ru1~a, do que o ordenado, e diz1:ndo·se 

Q11e1·er porém que uão poss~o accu1nular ontro 
algum subsidio ou vencimento, é querer privar 
u estes cidadãos do dit·eito que a conslitui~ãu 
lhe dú iL re 1lt11 • - • •• :, 
elles podem faze · : 1·e1111memção que fica neces· 
sariamcmte co111p1·c:-hendida na clausula gcrnl
cousa semelh1u1te. 

Foi npoin(la a primeirn ememfo do ai'l. 2<1, não 
ncho incoD\·eniente e111 se udoptar a emenda do 
illustre deputaJo o í$r. :Maia; eu niio terei iluvida 
('m votar por elh, porquo, Sr. presidente, póde 
ser a iiresidencia conside1·ada como empl't'go pu
blico, e então deve ser 11ome11do o presidente 
pelo imperador, e -pódl! tambem ser co11sid1:rndo 
conio membro d:iquelle tribunal siu.plcsmentc, e 
ser eleito pelos outros membros do nrnsmo tri-

, e • rma a cousa 
ficará bem, ou passe o artigo como est1'1, ou colll 
a 1!111e11da. 

_Quanto á erue~1da _do Sr. Y~rgueiro7 q1ie· pr.>· 

rin-son da opinião ·do ·sr. Tdxeira de Gou
''êa. 

Para se dar nos ministros do tribunll supremo 
de justiça o tratamento de senhoria, uiio e pre
ci;,o este projecto, a constituiçiio lhes Jeu, qu,mw 
diz que stlr:io condecomdos com u cm·rn de cun
:;elho. 

Por is!'O se niio se qnel' que · elles tenbilo o 
trntamcnto d<l excellEncin, supprima·s.i este, mns ' 
uiio se declare, que tenhiio o de senhoria. 

l\las; ser-:, grande incol1tlrencia, qtffi sendo o 
tribunal supremo dejnstiça o primeil'o do podet· 
jttd;ci:li-i~··., se julgue que os ·seus membros ni'io 
s:io <liguos deste tratamento, porque, alé.n da 
prceminencia do seu lugar se deve attender que 
chegarão a elle por seus se1·\•içus, e grande an
t.iguidn.Jc: moth•o,;, que os recommeud:lo para 
se lhel! de\'et• · tl"il>utnt• toda a co11sid-mtção, e 
nspeito. 

Além disto este tratnmmto dã-se hoje a pessõa;;, 
ue o uão tem mer · · 

hdade alguma, como acontece em muitos titu
los, e po1·quc razão se nfio ha de dar a quem 
o uiio }'lide obter senão depois de mnit.:.s aanos 
de serviços'! Acl10 tnmbcm muito justo que SI! 
dê este tratamento aos membros deste tribunal, 
porque cm todos os mnis poderes os que occnp:io 
os primeiros lugares têm ex.eclleucia, nfo se pôde 
dar a. razão <fo. ditfer.ença, . porque se deve dfü· 
menor tratamento á:1 primdra:s autoridades deste 
-poder, ·que às dos outros poderes. 

rii:7. nmis a emenda do illu<t.re dt>putado o 
S1·. Y ~rgueirv que em h1g'u. dt! beca e copa se 

1 ao sei para que possa servir esta inno
v:u;ilo, de que mio pódc resultar hem algum conhe
cido, e que tem seus inconvenientes. 

O que importa ue os mini:; ·o 
·emo e JW> iça continuem a u~ar Je beca, 

e e·ip'l ·?· Este vcstuario dá-lhes muilo maior re
prese11taç1io; porque em gerul olh,1-se para o:> 
homens pela sna represent.'lçiio exterior; e todos 
mo Juio de concedei· que é muito conveniente, 
que ns autoridades seJiio, o mais que fõr pos
SÍ\'Pl, respeitadas. 

Quando a mim, serei franco em confessar, que 
todas ª" vezes, que vi>jo um milít'lr cc•111 o seu 
uniforme, o fico respeitando mnis, porque reco
nhPço nelle, o q11e elle é. 

O mesmo. acontece, qnamlo Yejo um sacerdott·~ 
ou um reindo da i<> • · • • 

1 o;:, que lhes são p1·oprios, porque reconheço 
ue!les um ministro da religião, que cumpre res· 
peitar. ,, 

Quer :> nobre deputado lU) 'se·a vesti o 
:- 1 1•ura que SeJU. p1·etoj, e qner que te· 

Fallou-so 110 incon,·enicnte que 1·esulta de usa· 
rem os desembargadores de beca por não pode
rem apparcce1· se11iio de SI! e.: : muitos des • 

., ·e n 1 v1s anuarem 1111 ru' com 
çst \ vestil!limt!l a pé, e se .am.li\o de sege, não 
e porque Julg.10 que lhes fica mal"'tlndarem de 
pé : mas sim porque pelas distancias e mau 
preparo das ruas solfre111 nisso g1-a\•issinios 
rncommodos. Demais a hc:ca tt)lll 11. V;\lltngem 
<la economia. · 

Se os desemb:ugudores fossem obrigndo:i a 
nndarem com outro ''estido, sõ em vestu11rio 
t<!rhio que fazei· uma couside.ra\'el despeza, pa1·a 
se apresentarem com decencin, e andancJo de bec:1 
.podem fazei'. muitas economias, porque Deus 
s 1be muilns vezes o que lt\ l'8i por baixo. (Risa
<las em todo -0 ~altio.) 

U111a beca além disto dum muitos anno"• por· 
tantó nté. para a economhi não ha vestuurio 
mais commodo. l'ur esta:> razões acho que esta 
emenda deve ser i·e~eit·tda. 

Emquanto ao _pres1de_!lte, que se não quer qu!l 
tenha excellencm. senao durante a~ .. funcções, 
~p~onl1~:me a. isso, n_ão _pnsso concordar cúm 

o sr. QdorJcn :- Sou de l'oto que niio se 
fll.lle ení tm tnmento nem cm ve.stidos. O nobre 
deputado que me 11recedeu, pretende que se · dê 
e,xcelle1}cia a estes magistrados, eu porém teubo 
de uutar que alguns tl'ibnnnes siio bem . respei· 
tndos sem tt:r excellencia, e os membros do 
mesmo · cOrJ>.O lt'gislativo, que seguramente é o 
mais rcsp<!1t:lvel de todos, passiio optimamente 
sem tratamént.o algum, nem i:1so é preciso, pot'<JUC 
não servo senão para alguns i1omens >qu;> nãl) 
V•1lem nndn · e que querem figurar ·-por ·cous:us 
viis. · · · · · · · · 
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SESSÃO E~l 1 DE AGOSTO DE 182i 

J•or isso ml'i,mo é que cu dcst-jo c1.uc se lhe 1 ão 
t.I e i11'p"1 limei a para uiio nug111cmtn1111os o e11gn
''º cm que está o mc,l'mo povu, •:reudo que J1a 
um 11iio sei que de divino 1.a 1>0111pa e:xtemu, e 
dos nomes \uos, que se influ<:m ó para o mal 
uiio para o bem. 

Os lwmcus do vulgo, ,·endo um empregado 
com tanto fausto e apvarnto de títulos, 11iio só 
pensão que os dcvt·m rts11cital', mas até o chepão 
11 adorai', o que pt•l' co·to é 111111 mim e IJ~·111 
prejudicial. Achava por isso melho1· <1ue se 111io 
tratasse do,; vestidos nem de "xcelle11cias. . . - . . 
de cousellw, é qu:a11to !Jastu. Eu mant1o ú mesa 
uma emenda de supprcssão. 

o Si·. Cun11u l\Jut.tos :-Eu sou obrigado 
• ... o f:.· • 

mio o!Jstantc ter a 111atcria sir.lo muito l1em tn1· 
tuda pelos illnstrcs dcputndos, que me p1·ccederi10, 
e de eu pe1 te11ce1: i1 d11sse mililur. Eu aprnsE'n· 
tarei a mi1.ha o i11ião sol.ore o il'ulamento dos 
num 1·os o ln uun snpenol'. 111 p1·cs1 om e o 
tri\Juunl s•.l(Jl't mo de justii;a do imp1:rio do llrnzil 
será menos do que m11 te111:nte gé111:rnl, que ll'lll o 
trntumtnlo de t·::u·elkucia? l:5cn'1 menos que um 
com111nuda11tc de di,·isãt., um d1éfo de esquadm; a 
quem ordinn1·iame11tc os soldudos diio o trnlamento 
de t·xcdlencia? ::i<'rÍI im·nos do '}UC o rt·gedur das 
justiças, e do que o presideutc do desem!Jargo do 
paco? 

Entfndo que niio; Sr. }lresideute, quanto os 
magistmdos cht-garl'm u este tribunal, hão de ler 
feito lautos, e tito relevantas sel'Vic;os, que todns 
as ho1.ms ue se l11es fa ão. ~eriio bem em re-
gadasl 

Será um presidente, ou mcm_l?_l'O do tribunal 
supremo, menos que um veador, 011 um ca1unrista 1 
Olhem1-s p:1ra ns 11111;ões mais civilisadas da Eu-
ropa ; na ug a errn, ou e os rn ameu os se 11110 
vulgarisiio com profusão, como entre nó;:, o p1·c
sidente do Ring-beuch é. lord de ofiicio, e muitus 
out1as classes de 1·epa1ti~õ1·s, e os membros do nl
mirnntado, e thesouro são do mesmo prc<lic11111euto, 
e têm o tratanwuto de se11l1oria, ou lord-ship, e os 
Jorcls te ncntes ou govl'l'undons dos coudadus têm 
este mesmo trat:c.m1::ito, que é o maio1· de todos os 
titulan·s abaixo'dos duques, que são tratados de 
sua graça. · . 

O niai1'e de. Londres, Yo1k são lords: de •• meio, 
come. tal ~ozão do lratnmento de senhoria. E por
que !'e uao dn1il o 11,ais eleva.Jo trutameuto do 
Brasil no prcsid.,ute e memb1·us do tribunal su
pn:mo, quando estas honras se t•·m p1·odigalisndo 
tanto pelas nosSli:$ leis? Niio estamos uc tl'mpo. de 
limitar este tratnmento a certo numero de pts;:oas, 
e familias; os costumes mudào todos CJS l.lins, as 
opinii~es mudão, e os tratnmenfos devem tmnbem 
mudar. · 

J1\ houve quE'm se Jembms~e d? attribuir o titulo 

cimento pnra faz(·r diffc<rem;a de outras pessoa:;
que t111foio o titulo de. e:xcelleucia pol' mel'cci-
111ento e Sér,viços : os fidalgos entend1ão que es
tnvào abnti<lus, e até bouvc um grnnde, que para 
tel' maior tl'atnmento, in\·entou. a alta grandeza. 
Eu e11tcndo, que nilo perdtmos nada em conceder 
aos n1embros· do h·ilrnnal supremo o tratmncnto 
de excellencia. . . · 

. Se ·se désse esta ti'atamrnto no presidente du
rante as poucas hol'ns,· c:m que está no tl'i
l>unel, e su depois quo sallisse do mcsn10 ti·ibunnl 

TOltÜ 4. . ' . . . 

1·cccbcssc o de seuhorin, inventa\'amos mais 
m~ia força ritlicula, e indigna de appiu-ecer em 
leis. 
N~m é cousa ocioso: o dar tratum.ento de excel-

temo, do fJ uc pdas suas ~·irtudes i:. t•,.·nas. Um· 
oflicial general. quando aiuda com a sua fardt1 
rica e distiuctivos militares, ttm mais vení!· 
ra~:io, do que aqudle, que anda, cl~1110 eu, 11..i 
ca~aca, ninguem faz caso delle. p, r isso o um
gistraJo, 9ue tem servido m.uitos anuo!', que 
clwgou felizmente n Sél' meml.oro do ~upremo 
trilmual de justic;a, mere~e p<'los feus sél'Vir·os 
o tratamento de t·xcellencia. • 

Co11l1e1;0, que 1111 nn: abuso muito grande Mn se 
prodignlisan·m exccllencias e senhorias .. Estts 
a!Ju,;os )'Ít·rào t.le tóra, os iuglezes for1io qu~m 1:08 

um prt:sideutc do des1:1111.J111·go Jo paro. ?-t.11 
huul.ocm lhe pcl'g.&uto : - st·rl1 iuais e.to •111e. um 
scuador: sé1-íL mais do <1uc um memuro do 
corpo l<>gi,.!11ti\•o 1 l\lns •Jiz<:m que o tratumcnto 
é !Juro, po1·quc o privo o l't!VCl'l·ncia;. po1· e:isa 
uwsm 1 1 uzii<•, ti que acbo ser um 111111 ; dc:\·c·su 
jnlgm· o homem st-gundu os seus tu lentos, ns ·suait 
.virtude;:, isto é o que lbe é util. · . 

Diz v 1.ob1·u deputado que f!Stes-trntamf'nlos 
estiio prodignlisados, e hoje na<la \•al~m ; 1101' 
(SSC l•l'lllcipio uiio d.,ixatia de \'Olar lJtlt! o 1.,11J1:io 
porque viic ;Sendo commun~ a _tuuta gepte, que 

.houve 
nn Frauçn r~pu!Jlicana o ·. tru1n·11~e1~t·~ do:i 
seus cmbaixauores nos pnizes · cstrnng.:1rv.!;l •. e o 
corpo legisbtivo ~sscutuu, que. d!!Viiio. í·ci:c:ber o 
de excdle11cia porque não er:io me.nos qm;.os d" 
9.unlque1· outra nat;ão: di\-se (:>tu tn1tan)el!l~ un 
(.jol\uubia, no Peru, cm Bu"11os-~y1·1ts •. no Pu~ 
ranuay, na Bolivia, t·tc. t-lc. .ek., e se. estc::i 
esf.1dus, qui! siio livres, oudi; p;iua n)l})!!l;~l~..te; 
ndmittem seu1elha11te uso, e po1-.1ne, 1.v.tfiu!.- !li· 
guma cousn nos povos, ::.e UÓl!i · e~ti\·c:;s,et(~u,; · 111,1 
tempo \los t1ft'o11siuhos1 ~m que 11e· \•l'.!••r?.~-~~a 

2 ~ ;~· 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:21 - PÃ¡gina 10 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 SESSAO· EM l OE AGOSTO DE ·1827 
uma enrta 'fl!U':l o rei, por \'m. e r.nnlinu:iva 
po1· V.·S.V. J~x.V. Altcz:1 e acal.Ja\·:t •!lll \'ossa H ;a! 
l\fagcstodc, então se poli.\ 0111111ittir a un.lcu1 
dos t1·atamento.'\ na pre~cnte lei. 

in
~illns a D. João 1.0 principi:1rem po1· Y111. e 
acabarem em real magestade. 'l'ótl•JS sabemos <) 11e 
o primeiro rei, que ~ trntou por 111a~·~statle foi 
D. eb~ tiii : . · . • · . 

'i11l111c nos outr.>s est:u.lo:>, t:unbem u•)\.<! inllu:r 
entre nós. 

No tlin 1le l1oje qnc nã.i S·! tr;lta a pes~o.1 
nl .. uma Jc Vm., lta1·c111M; dar :i 11111 presi1lc11ta 
ite" pruvinci<l este trntnm:~nt • ·! Hnvcm•is •l•? 11.ir 

· este tr:1t11111e11to a um grand<', scrdo tah'L'T. Hfl· 
ccs;ario cunsPrvnr esta ch1ss' •J.J titnl:u-es. lla 
de-se dar este ti-atm11e111o a nm 1h1•111c, ao; 
gcnerne~ ·? N:io é nceesrnri•l · h:we1· disLilw;ã • '! 
Como não é clla necessnri t se n;; leis a 1kler· 
mini'io e o~ · ll:IO'I tle to<las ns na~ii•!S n e,msf'r· 
''ão? Uns titnlarea que niio s:io gmni.lcs, lt'!:n . . \ .· . . -
têm o ·de cxcellencin, os ·1irincipes · tê~1 ·o .te 
alteza simplesmente, o princip.! iuipcrinl tc.n o 
de nlteza imperial, e o sob.!rn::o recebe o 1le 
Jll:S"'CSL:1.Jc im él'Í"l • :i ; · ' ' •· • 
plo,;mente, o pur<}llfl se tli1 o trat:umrnto imperial? 

Por.1uc sc q11c1· quc rcle\'e a es~n grn11.[ez:1 o 
seu po.lcr: po1• iss•J estai 11isti11~•;õcs fo1·:10 1l<i 
t'>dO; os tem os. Nii<l e · · 
romanos, <:111 qn•l todos os ho111<:11s tinlnio Q 
mesmo trnt:um111t·l, 11ào f:tllam<Js no te111[1 • tios 
c.,sn1·<ls, no temp > <los Octavinnos. 111ns nús 
vemos Oi trntnmcutos q11e se intlnzir.fo depoi~, 
vemos títulos de dh•er.s 1s 111rnlitlnJes. .\•111i .fU 
disse quo os titnlos o tn1tnme11tus uiio !<i~nillciio 
naJn ; fJS povo.;, Sr. prcsiJ.mtc, pela maior parte 
süo ig11ori111tes o 11<'.>3 imb.,mos cptc o.; Ji\'.:t·sos 
títulos sol>l'o cilles tem graud.i inll11L•ncin. 

So como 1110,;troi, nimLI. nos paizes mnis livres, 
111\ estl!s trnt11'tle,1tos, por'lno ta7.ào os hn,·e111os 
neg•1r n homens ue cnccinece1·ào no sen·i~'º• 

· cn \ e e 1Q10 • o 
virtudes ? Qnerer<Jmos •111" nui tencnt.i gcncr;il 
tcuha o trut:unent» d.i C>x.::cl!encia. e •1110 o 
não teuba 11111 111agistrndo desta;? l~111lm1-sa em 

•• • "I .. -

muito estes tmtamcnt•lS· 
· ~r. presidente, se entre nú;; l1n nbtuo. veio d 1 

Inglaterra. I.orJ B.:r<?sfor.I fui n Portugal, soul.Jc 
11110 os jnizes de forti tlesle a mais 1111.n nnli· 
guidadc tinhão senhoria o.lo t 111o o pMo e d11 
que os officiMs do cxe1·cit•1 11.io n rcccloi:fo; per· 
guntou q11nl cm o . motivo, dis ;eriio que e.-n 
e:1tu o costume de qne esl:w:io 1le po.>s<>, e <les<l•i 
esse tempo principiou n tl u senhoria a . t,tl•li 
os ofliciaes do exercito iui;lez e· port11g11 ·z, atõ 
alferes t.l:\Va tt·ntamcnto de sonharia. " d•l hri· 
g:1dciro para ci:ua d:n·n o tio cxcdle11cia. X:fo 
sei se isto é bom on 111:\n, 111:1s o caso é qn~ 
se obse1·\·a. 

Pois u111 memhro deste tl"ilim1:ll n io 1lcven·, 
ter a mesrn:l consider·a•;iio quc qual11u~1· tmwutt! 
general? Eu a~scuto que n merecem, e po1· is ;o 
voto que tenh:io o tratament i dJ cxcclloncia. 
·o· Sr". custodio Dia,.: - Cvmo cn npoi 1-

va a >1<lgu11Ja pni·te da ememl:1, •111anto no \'CS· 
, - ' (;:

0 

;) ll Q 
1h -materin porqtic nio é de miuhn profissii». 
Se acaso se decidem negocivs '"' civil e no 
ci-imo por.:i.ue não tê:n beca, ·é 11.~ccss 11·i11 uma 
beca e capa· para deciJir 11a.;; rnail 111:1terias. 

Pois hnv.:nJo nós reconhecido qu.: ll1do quanto 
é antigo é vicioso e· inutil, por•p1c 1az1o n:io 
ndmittiremos n 1·efo1·ma p1·ópvstn? ~.io n.1;; oc· 
cupcmos colll cx~rio1·ida<les. · 

Eu quizera que o ministr.:> fos;,e ril;;pllitn<.lu 
P'1tquo é executor da lei; qqnn•lo o vovo e:sti
ver HIOlºll}iSll fo, flUllJl )o 03 JllÍJJish-.JS S.J ·c,JlllP·JT· 

1-.:sp..:1tc1110; as anto1·i.ta les, mas não olhemos· para 
estas C!Xt :riol'hlaJ\!s •1n~ são otliosns n rnnitn;; 
pc;soi.s, por•1110 J>Ol" fatnli1fa<lo tem ha\•iJo en
tre O> •11ta vestem hóc:1, nem n tem L•n·1i:1 lo um 

, ·" • , mo po1··11w n !Ca s-'ja dig11:1 d•! odfo, 
mns pul'·tlle t•!lll haviJ.1 c111c111 t:mha · servitlu o• 
lm.!fü",JS com 11w1Ms justii:a erectitHo. 

S•J nú; th·essem•)S ex .. m:i1lo a jlt'iti<;n ci \'il e 
crimiual rw seu pouto de pe1·fdç:fo, 1lc certo quo 
<ptmn usliw:s'><l <~ncnl'l'egad•> li<! mlrninistr•u· serh\ 
lllltito l"<J:<(l•Jita (.1 O.;; c1·1111e<. 

Porbnto se nôs '\"C1110.; q•te nenhuma ntili<la<lc 
rf!s11lt:1 ün c.iaservnçii > tias üéca•, qnc s:io o<li•>· 
sas n muitos ho111e1H, n toJos :v]ltellcs que tt.m 
s .. lft·j,Jo 1101· 111:'1os jnl~nlm::, nssi•n como s:io odio· 
sos os fr.1<les. alguns priucip:llmente de 
t4:111 nppni·cciJo as mauolll·n.; da a • 
· es111 1s ismo, não se Jev.i 111:1is solft·t11· um lia· 
hito •111c infu11<l.1 pavor e 01lio. 

Q111111tt) :i CX1Jcllcaci11, cn voto que se <lC. Q11nn1lo 
11111 lw111°m1 p,)l'\"Cr . .;o, 011 Jl.lr >atronato uu or 

· , ,, ao assas: cou 1ec1 •>s e 1ega1· a 
tN· est:1 excellencia in<lt.Jvldnmente, o povo se in· 
<lig11nríi t!d o \'er assim condcco1-.1d 1 em lugar 
dt.J o r.:spdtnr, e. cllJ mesmo reco!1hecentlo o meio 

,., .. . • " g<>· 
11!iori1, p>1'•111e he 11111 ntn•1•1ll l\ socic1l:ufo e vi· 
tnperfo p:m1 o ng1·acintlo o il11r-3c·lhe nma cousn, 
de que cllu ó iadigno. 

o Sí·. CClc1nonto p,•rolr.\: - E11 não 
queda fallar 111:1is nc.;ta 111ateria, mas qun11do 
se t•ronuuciii.o opiniücs conll'n o senso comnnun, 
o qunnll•> s" fn7.en1 ataques geraes, for~os-> é ro · 
bater cstns i•léns. 

Disse 11111 illnstre depatn lo qnc siio odiosa~ M 
bécM, porque os Jesemhnrgn•lotc:J. qne uz:\o dei· 
l:li s1io oúiml() . .;, o q •H ii oligno de ndmirn<;1io que 
se não n.Jirn 1-.,f,Jrlll. i· • <l · . ' '· 

con t·!CI o que tn 11) o q11c ó ni1tig 1 n:io pN$tn, 
qne po1· cst·1 mz:t•> llO J.,ve acabar CJrn as bJ· 
cas, o que est-t Jislinco;:io ó ociosa, por.:i.ue os 
homens se dil!tingucnl por sua$ virtmles. 

e est! principio e ver.lntlciN. e se os homens 
s1'.1 s 1 füz1!111 co11hoc.1r pl}r suas vii·tu·lc~, c'ntii•> 
c•1 11iL·d n•1 illnswc Jepnta•lo q1t<l os ccclcsiasticos 
n io 1lcvc:11 nznt• <ln 1 batinas e •l? suas co1-.;as 
1n .::abc..:a, pOii q111? tem hn\'i lo muit•>S tlentrn 
elles 'lll•l Uim c:111~n l•l maiores males qn:1 todos 
os •l•!Sombarga.lor'lsj11,.tos .•. IIa na mngistntl111''\ 
hlllllOllS m:1os, ó \'<11'.l:t•l·i cú o r._!COll~l•!Ç·'· ,1 :d:\· 
>·cm-sc o no:nc.> 1!.ist.i;; e 11:1-1 111'3 opp irei, 111·1s 
n:il) p Hso 01\\'ÍL" .loclam·w cm gln·nl contr:\ ll na 
cl:tss., qnc·fa7. 11:11 Joil po.lere,; p<Jlitico;i <lii 11.1çüo. 

U 11 Sr. •l•lpal:l 1 >, fall.1 ulo n l tut un ~nto de 
<>'xcelle11ch1 úisio q1rn n:i 1 \':tlin 1\a:l.1, e q1u lon~o 
<lc rcs11ll:11· <ln\ai at~11111 h !li\. Ms1dtava m:tl, poh 
que 11nic:1•11 lflte sei'\: ia p:wa f.1z~r ·' :lpp!l1'cc ire1n 
c»nlo tli\•i111la,lc no povo ra.lt! :1q1u!ltJs a qut.Jm 
Cr:l cnnfo1·i.10, e d :p·1is p li" (li•! s ! dis{ 1 qu,! hnjo 
p6nc•1 v.11in e;lc tr:1t:1111 mto nccrescen.tou. qne 
\'ot:irin p.lr.plc so ·l~s'N este tr:\tnment'l n'ls 111i
u:str..,; dl) C»ll ;olho :<npt.?111'> <11 justiça. 

Sr. prc:;Hent·i, o tr:1tn111.i11t-> tem 111 v: . · 
gr.'11< e w> sy;te111:11110:11r.;llico C•HHLitncio.ral nl •P· 
tt1 lo p:)!:t na:;io; o.;; tr.1tn~ne:1tos si» reconhcci
d<1s c111 t 1 fa 1 ·1,; p.u-ü ;, e se niio v:1!em nnJ:>, 
poi·qne r:l7.:°iol qunn l.> 11m ministi·o faltou ao trn
ta1111mtu lle\'iJ.> a •Ntn cnm tm n:io sa q1tiz t«Jce
b ·1· o sem offi~io? M,u Jis3J-;;e qtvi isto unica 
menti faz co 11 •tll·J f) p1v.J julgue qu~ quem tem 
excelleucia e :ilg;11111n c.111sn l 

Sr. 1wcsi lcnt•!, i:>t 1. valo o mt!smo qu:i q11.~r.i1 
tiràr t\s :u1tl)1·i<l 1t!JS toJos 03 motiv·>~. qn j lhes 
P•ldoOl concilhll' O N:lpJit1 ••• este principio e pCL'• 
fcit:i111cnt) sttbNl"frh lf11 b:>:a- orJcm. 
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SESSÃO EM 1 l>E' AGOSTO DE J827 11 
Disse-se nqui-cstcs trnlanícntos niio ''afom 

na•ln ! ! ! 
l\lns que, Sr. presidcn te, eu o que wijo é que 

muitos uo niio têm trnta111c11lo aloum • • 
i;c t.:m dad.J o tratamento de senhoria, ou de excel
kncia, os tô111 :ulmittiUo ; e seulioria, que é uma 
cousa bem pequena, e que hoje se não nega a nin

ucm, tal\'cz algumas pessoas que mostriio nfio 
or a gun cs s 1 nmcn os, ilS c.11 a 1111t· 

tido nas conespo:11lcnci:ts l•articularcs. 
Fallou-se que .um d<>putado é cous'l. muito 

grande, e que não tendo c::tc o trntamc,nto de 
cxcellcncia não se ile,·ia dai· aos mcmliros do trih11-
nal supremo de justiça: direi q11c o.> 111cmhl'Os 
cio corpo legislativo não devem t1:r cxcdlcnci t: 
s11 cst'.l officio fosse p~rmancntc, niio me oppo
ria, mas é um cmprl'A'' tempo1·m·io e lica·se mui, 
qu mdo> se perde IH]nillo, de que se estcve de 
pussc : ma' 1.iio cst:io cllcs uo llH:smo caso dos 
memúros d•> tribnual supremo de justil:a; os lio-.· . (' . . 
de sor\'i~fl. 

Se nas. outms naçÕl'S, aind:l nas republicas 
se ccncede este ti' 1ta111cuto, porque se niio ha 
de conceder cm uma moum·chia constitucional? 

ugar os mrn1sfros o tr1 una sup1·cmo d•• jus
tiça ó muito ~mineute, porque ntzi'io se 1.iio lin 
de querer que sejão i·espcitados os homci:s, que 
o.; occu pii o '! . 

1 -
''at·icucm sej:io scver:unentc punidos, e jamais 
me conciliarei com ladrões e pn•vni·icudorcs; estas 
são as minhas idéas; mas quando se trata de 
uma classo . em ~eral, deve füllur-so com o res
peito que ó dc\'ido a todas as chsses. 

o sr. Odorlco:-0 nobrl! deputado torceu 
de proposito ns miuhns palavras; e afllrmou, 
que en dém a entender. que se uào ue\·i:io rcs· 
p:iitar as autoridades;· cu porém niio disse tal 
cousa. 

O nobre deputado fez um argumento acl homi11cm . . .. · ;"" .· 
a minha p~ssoa, nem o regimcuto o autorisa vnra 
tant.o l • 

Di>se mais, qu11 muitos, que não têm cxccl
lcncia nem senhoria recebem estes tratamentos na 
sun ''ida pri\•nd11: cu respondo que o nobre de
putado niio ó capaz dE! provar, que eu nc~ha 
esses tratamentos; e se al1:p1111as pe:;soas, pelo 
ú1á•l costume, que so t•Jm 111lroduzidn, me têm 
dado o tratament•J de senhoril 011 de exccllencia, 
cn os advirto, isto siio facto.; que posso pro
.var. 
,, Sr. prt:>sidente, eu tc:aho princípios mui li\'l'es, 
e os tenho mostrado; uno gosto de cousas, que 
pos::;ão mostrar qu;, me julgo superiot· a al
guem. 

O nobre depntntlo me atacou forinamcnle, de
vin ser chamado í1 nrdem , pN·que argmnen
tou acl hominem, o que niio se t.leve admittir. 

N"s meus argumentos não me dirigi a prssoa 
al::?uma: disse 111inlin opinhlo cm geral. que n,'io 
pô1!c offcndct' n ningucm. 

O nobre deputado nssent 1 que os trntamentos 
scn·em de muito; C'll assento que nrio: clle ?ensa 
qno é ntil, cu creio o. contrario: isto não passa 
de opiniiio. . 

ti " l.. .. 

a 01·.:Jem por todas :is r:izõcs; e tnl\'ez que cu 
na minh·L vida prh·ada pu.lcsse mostl'm· <L todo 
o mundo o que sou scrn receio algum. 

~~· a primeira .vez que ?testa camara fallo de 
m 1m · nunca dei uma so palan·n a meu res
peito', mas o nobre deputado obd~ou-mc e isso. 

N:io e assim que se falia nesta casn. 
Nunca affirmei que "º não dc\'La •:c.~pcitar o 

corpo judicial , tal não lia; ;iffin11e1 sim que 
mio devia ser adorado, e não o devo sei· 1·cal· 
mente. 

Quando os homens i;e rodei:io de nlta.s pom• 
l>as para coucilinrcm respeito, é porque não pos
su~m. qu llid 1de3, que os tornem respeita veis 

O SC". Clcn1p,nt;o Pereira.,_ E' neces- · 
sario que eu satísfü1;a no nobre deputado. A 
cmnnra 011 vio-me, u os tnchigrapl1os escreverão ; ., .. - . . 
fallar de pessoa ~lgunm parÜcular, qne .talvez 
algumas pessoas, que niio têm . tratamento algum. 
o tcnlu\o rec~Lido na sua \'ida p.1rticular; estas 
1n·oposições-algumas petttoas-é plural. não pódia 
portanto ser. rcluti\·o ao nobre ileputado, que é. 
sin~nlnr .. 

En n:io r1uiz atacar a pessoa alguma, a minha 
couducLa d11 modcra~ão nesta parte é conhe
cida : quando ataco m·~umentos, não ataco pes
soas, e portanto o 11..!.Jt'e deputado não devo 
cn lcmlei· , q 11c cu lhll dirigisse 11lgum titaquo : 
111as se esta contra ''ºn~aúe _existe. cu . cstoll: 

O Su. Ouomco : - Estou satisfeito : cada um: 
p~nsa com•t qu:!r. 

Lerão-se as Sl'"uintcs 

EllE:SDAS 

nc.;ta lei não se fnll.e, nem 
. »-

Primei1·a-i>a1·te 

" Que se enll'n'.la que o presidente deve ouvir 
primC'in> 110 tribun 11- cm todas l\-1 attribuições, 
que lhe diio o;; parraphos do art. 4° das emendas. 
do St·. V crgucil'O. » = 

Scym1d1t 21arte 

11 Que no parrnpho-b-em lngar dc-1n·opõr-
se e 1:::a-11t oJl'lllal' - suppr1111111 0·$0 O 1·esto O 
pwrnpln ilcs<lo ns paluvrns-os tres p1·etcnden-· 
tcs-em dinnlc. 11 

« Que 110 panapl10-c-cm lugar de-propôr
dign-se-informar.-Paula Sou:a- » 

Foi apoiada cm todas as suas partes. 
O Sr. ·vcr;>;ucira:-Estc empregll de pl'O

sitlcnte nii.n tem out1·as funcções mais do que 
diri..,.h· os trabnlho::; : se todos os mcmbrc.s lj.o 
tribunal pudessc:n exn!·cilm' c_ollecth·àmc.rito esta. 
clircci;iio, cscusndo seria prE:s1dcnte, porem _como 
isto 11í10 póúo ser, torna-~e micessano que obre 
cm nome de todos, e que todos cscollu'io este, 
que ha de dirigi\-os, fazendo escolba ann~nl
m•mtc para acertarem com aquelle que pam isso 
tc·nha mai;; itloncid11dc, o. que niio é facil . co· 
nhecer sem a cxpcriéncia, não bastando muitas 
vezes para o bom desempenho as luzes o. as 
bons q ,1·1lidades,_ q.ue pnrecem afianç~l-o.. . 

Agorn p11ssnre1 . a::; e~nenclas :-substitua·!!e se· 
nhoria :'t exccllc11cw.-Nesta emenda procure.i con
formar-me com a eonstitni~iio~ que clanJ0:111e cart•~ 
do consc 10, cu- 10 o trn :.unen .o e· seu 1orrn, 
o não \'l'jt> · para que se lhe de\•a dar outro 
trat:uncnt11, nc:n para· qne disto se f:lça tão longa 
qucstiio, que Yale mcuos do que o. tempo, que 
nos tem tomado. Em lugar de capa e beca' pro· 
puz vc~tid11 preto, Ltc. . . . . · · 

Nii,l Y~jo a 1·nzo\o por1we se deva admlltir amda 
1J11trc nós um vestido a>iatico tão contrario ·aos 
nossos nzos, um ,·cstido tão incommodo_, que .ató 
os que nclle nnfüi.o • mbrulhados se vexno de an
dar a pó e procurão cs~onder-so em. !legi; ou ca
deirinha, quando o vcslldo prelo ha.bihtana parà 
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J2 SEsslo El\l l DE AGOSTO DE 1827 
a11Ja1·em dcsembaraçldamente pela rua de qunl
quc1· 111,>do. P1·npuz exccllencia para o prc>idcnte 
no-< :1ct•.'s do seu offido. . 

nobre <lcputa<fo o Sr. \Tcrg11eir•1 r Jspondeu ao 
11ne eu n Jinuco <liss i sobre os tl'ltnmcntos qnc 
,;e dão cm Inglatcrrn n•.1:1 lords p!)I' ollicio. de
clara que o· tratamento de $enhoria (lol'Jshid) só 
se <l:'t aos chefa,; da;; repartições. 

O ílhtstre <l·•putad > acha-se eqitivocado; cm In
glnterra, além das pcs; ias que em r:tzii.> das 
,;na.<> digni•hdes tem os titnlos de lürds por or
.ficio como são o Jrml ch·tnceller, o lord tenente 011 
vict!·rei 1fo hlan<i t o muito~ outros ; tambtlm ha 
Mrpos collccth·os cujos n1cmb1·os s 1o . lords por 
officio, tacs são os lorJ; co1111nis511.1·ios do al • 
miranta•lo, o chnnceller, o chefe ba1·iio Excite
º" lords commissario.; do thcsouro. 

Te11l10 re1;pondido ã primeira reflexão. Pa-<
san·lo ngora iis vestes dos magi:!trados, direi que 
ôes<lc ·a ori .. em do reino de Portu..,al os sohr•) 
juiz..,s, e antros magistrados da<]uelle tempo uzn
v:io d11 habitos tn·oprio-< á ;;u t classe, tanto ns
i.im que '' minh1tro, 1"e por ordem do rei D. 
Pedro l foi -inforca•lo, evou U•l sunlicio ns vostes 
de mngisti·ados : el-rei Fellipll JI de Hc$pnnha 
sõ ordenou que as ~raunehns foss"m tle baetn. 
A 1·espcito dos tratamentos sabemos que nà•) s:io 
novos. 

Os romanos elo tempo dos i111peradores que 
prec11derão a Constantino, e ainda mais os seus 
i<uccessores no imperio do oriente, inYentarfio 
i111111c11sos ti tu los era tmtamentos para as di \'er· 
Pas classes d•J pessoas.. que occup.wào oa pri
meiros lugares do estadú. 
· Verdade é que cm Portugal os tratamentos são 
de modenm. duta qu.111d» se com arão com os dos 

.. - '."'! •• 

fonso V os soberanos erão tmtados or<l i11·wia
me11tc de-vós-como se encontra nas ca1·tns di
l'igidas ao St· r«i· D. Joiio I 11<'io obstante o que 
ta111hom se ach:io, e cu tenho uma cm qne o rei 
i! trat..1do no principio por - vossa mercê-l.1go 
•lepúis por-s•:nhoria-depois disto por-exccllen
da-dep1·1is por - a\tcsa - e finalmente por real 
magestade l 

O Sr. D. Alfünso V, estabeleceu os tratamt?n
tus ti mo<lu <lc Fnm<.:a e da Inglaterra, e foi o 
•1uc 11nblico11 a lei a qull ch1u11a111•1s <los-dita•los 
-nn r .. rmularios d·1s cartas qne são dirigi<l~s 

verso. 
O :3r. D. S•!ba,;ti;io foi o primeil'o qm. introdu

ziu o ti:atamento ~e. magPstadc, tL semelhança do 
4 tti' s · · ') • f · 1 11a e· nc e:-
pois '·cio n primeira lei dos ti·atameutos <lc que 
IJ;lSCAU a tlc l'i3l:l. 

::;enhol'es, o:; trntamcnlos iufiuem muito na re-
1u·escutnção dos empregados 1)\\Micos; todos os 
pov •• s tfo universo us têm adoptatlo; s;'io honras 
11tfectas nos lugares que dão maior cxplcnlor aos 
CllllJl"t.'gOS. . . . . 

Os doges de Genova tinbão o tratamento de al-

tcza sereníssima. Õ.; capitanos da pequena t·eptt
blica ele S. Marino, one1·avada nos estados p;inti- · 
fiei os e o gonfalonciro de cxcellencia: outro tan t•J 

Os emhnixadot·cs de Prnnça, 110 tc·npo da re
publica, reccbião-o cm t•ldns •1s cõrtes em que 
SJ nchavão, w'io obsta .. te na Prnnça se tmtarllm 
os homens dns mnis altas r••prescntuções pol· 
um simples - tu. O impcr.1dor turco di'1 o ti
tulo de muito illust.re e magnifico ao seu grão 
vizir. 

Os ulemas e os muftis tê;n tratamo!ltos par
ticulares: Isto mesmo se pmticn com os descen
dentes de Mafoma. Na antig;\ Uoma lun•ião dis
tincçõcs, que e<]nirnlião a tratamentos:. 

O j1ts imnginis e as meias luas nos sapatos dos .. .. ... . ,.. . ... - ,.. 

marfi111 'nos sena lor~s. os ,.~stid•>s bonlados de 
pnt·Jmra, as faces ú os lit•)r~s llOS consufos e 
ilictador·i!s, as lnnt!lrnns conetJdida; a Ducilius, 
qu'l trium1)l1on dos c1uthnginezes com o se11 corvo, 
os via tores ás Yirgen' Yc-<tac;, o privilegio de 
scpulchro na cida•ltl á familia C Jrnelia; em con
clusão muito;; foriio 08 titulos n ns distincções, 
que :intig 1meuto se davito ás grandes perso11agens,. 
pur entender que taes titnlos ou tr&.tamentos in· 
tluião na sua representnção. · 

Ett, senhores, nu!lca hei dll bl'ignr com pessoa 
alguma a respeito de tratamento : pouco me im
port:l qne me chamem de cxr:ellencia, senhoria 
on <le met·cê, mn;; sustentarei que os tratamentos 
são indispen;aveis, muito principalmente nas mo· 
narchiasl .. 
entre os militares: abusos ha n 'St"' .:orpornção, 
as,ím como ha 111s outras; mas como u·n honrado 
memb1·0 que1· abolir os tmtamentos como causa
d•Jres da immoralidade oa eh desgraça. dos 
p.ivos, diJ·ei no mesmo· hunmdo membro, quo 
antes de abusarem os militaro '• j1\ haviiio allu
sa•lo os magistrados ; e l'ª~ª o com·ence1· devo 
conta1··lhe a historia da intro•htcção moder
ni~sima dos tratamento'> dos officiaes do -exer
cito. 

Qu:mdo G- marechal Btlt·osfo1·d bmou o com
maudo do exercito de Portugal teve conheci
mento de que os juizes de fora reeebiüo gl'.!ral
mente o trntnmcnto 1le ;;enhoria, ao mesmo passo 
que entre os milital'cs só se tl•mi ao.> coronei; ;' 
e_ obsel'\·ando t11mhen1 a dilfürcnça das ~rad!t~~ 

' . 
como na militar, pri11cipiou a dnr o tr 1tamento 
de senhoria a todos os olliciaes d11 patente e o de 
cxcellcncia aos olliciaes-generaes ; dcsdo ent'io nte 
ag.11'>t ticou i •to cm u:>o e peln ultima ordem 
de S. :\[.o Impernllor a este l'Ospeito, npenas se 
dctl'.!1·miuon qu) no3 papeis, qtte subissem a 
sna august•L presença, os tratmnento3 fossem os 
da lei. 

At•i a de l iJ!) niio obstou a que os militares 
,;e dem reciprocamente os tratam~ntos entre ellcs 
costum ldos, portanto parece q 110 o ~r,uule abuso 
niio nasceu dos 111íli1ares. Tornando porém no - . . . ·~ 
tt-os du t1·i u .. al supremo d~ justiça são de me= 
nor categoria do que un1 ve:\dor. um cnmarista, 
um co:ide, um tl'.!nento general, um almii·ant<J? 
8crá ·1tsto ltt3 aos mini:>ti·os m: cncancccnio 
no serviço, que a homi:ns chci.Js dt! luzes, vir
tudes e mc1·ccimcntos se negue o tratamento de 
cxcellt!ncia que se dii. n um \'cn•for ou a nm tenente 
p:cucml? Senhores! Eu so11 11111 ollicial general 
do exercito; -uiio •lcfe11do ns })l'erogativas da mi
nlm corporar.àu ; tenho a este rc~pcito muita 
philosophia; 1uas onten•lo que um tenente gene-
1·.11 recebe o a·atameuto de e~cclleucn, i~nal t1".ltt1.-
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SESSÃO E.1\1 1 I>E AGOSTO DE 1827 J3 
rilento deve l'eccbcr O ministro do tribuna\ SU• 
premo de justiça: vot'l p:>rtant'l po1· este tt·ata
mento. 

os cidadiios, é qud fórma a igualtln;le da lei, 
011 n igunldatle <l•JS direitos constilucionaes. 

J11Jnando-se a mat;i1·ia sufticicntcmentc discu-
. o .... . . . .. ?" 

taçã'.> pela mancit·a seguinte. 
· l.o Pt•opoz a emenda do ::;r. Teixeit'a tle 

Gonvea. :-Foi approvada. 
, Vl".- - ~ 

ou cou.;a sem·Jlbantc. -Nti? foi approva l:t, 
3.0 A .:;menda do Sr Vergueiro no :u·t. 1.·• cm 

lugar de excellmcia, etc.-Niio foi npprJ\'11th. 
4.º Toda a emenda ·do mesmo scnh'.lr cm 

lug1·-dc usarãõ d.·~ b~c1, etc. -~ão ptusou. 
r,.o A emenda divid.iJa por partes até âs pa· 

lavras-vestido pret•). -Não pas;ou. 
G,o O resto lla emenda- e terão por in>ignia.

Tmnbcm não passou. 
7.o O lo_ ao.lditame!Jt;>. do St'. Vergueil·o ao nr-

8.o O 2~ numero auditivo do mcsm; Sr. V cr-
gueiro. -I<'oi approvado. _ 

!J_., O 8• unmcro. - Não poderáõ exercitai', etc. 
- oi approva o sa va a re acçao. 

40. A emenda do Sr_ l\Iaia ao art. 2°-0 pl'e;;i
dente se1·;i nomend•) pelo impc1·ador. - Não foi 
approvada. · 

11. A emenda supprcssh•a das pala\•ra~ - de
cidindo-se:\ sorte, etc -N>io passou. 

12. A e.ne.1da do Sr. !\[aia ao art. 3•>. No 
impedimento a J pt·esidcntc, etc.-l<'oi apprnva·lo. 

13. A emenda d1> Sr. Vergneiro ao mesmo 
artigo pam diz i1·-s.l-em lug w <l•> .i lll'<>, etc. piu·a 
cumprir exact:im.mt·?, etc. -1"..ii approva1l t. -

11. A snppressão d is palavms - Autorida•lJs 
jur.licia1·ias, etc. p1·oposta pelo Sr. l\Iain no art. ·l.0 -

Fui approvada. 
ló. A substitniçiio das palavras - D.J.; desem

bargadores, etc, -'N'ão p1s.,on. 
17. A emenda propJst:l pelo S. Paula Cavai· 

cante ai) mesmo artigo, etc.-a respons .bitidade 
dos empregados. -l'as.;011. 

l ·. A emenda do Sr. Vergucir..> ao art. -t.o-
Foi approvada. · 

18. O re . .;to do mesmo nmnero dn emenda: 
como 1• parte d:1 emenda do Sr. Paula e Souza. 
-Passou. 

19 O numero b. do Sr. Vcrguciro; salva n 2& 
parte da emenda do Sr. P•111la tl Souza para di
zel'·se e n lugar de - pr..>põr-.: informar, etc. -
!-'ai ªI!Prnvada. 

20. A materia dc~ta emenJa do Sr. P.1ula e 
~onza. -Foi ·approvada. 

21. O numero 1° e. do Sr. Vergnéiro, salva a 
3a p.u-te da emen•la do Sr. Paula o Souza. a -
Passou. 

23. O nmneN d. do Sr. Vergueiro , cm toda 
a sna doutt·ina.-~lo passou. 

nn~nu doutritu úecitli:1a ató ...:. do tt·i· 
bunal. -~ão p.1ssou. · 

2;. At•i- demitil-os, etc. «-Julgou-se prejudi· 
cada esta parte da emenda. 

2ü. Até ás pnlavr.1s - multai-os. - Foi ap-
prO\'ad a. • 

27. Bem C•Jm.:I os sccretarios, etc. até disse.
Foi approvada. 

28 O resto do numPro. - !<'oi approvala. 
2J. A supprcss;'tn da palavra - que tiver -
~·oyost:1 peb 81-. Verg11eiro ao n. 3• do art. ·l.0 ~ 

ao. A supprc3são rlo ~ -1" do mesmo ai"l. !." :
Julgou· SJ p1·ej ttdic•td:1 esta votação. 

31. A substituiçiio lemumd.1 el•> mesmo r. 
erguc11·0, pa1·a 1zc1·-se no 11. 5°-em luga1· de :lO 

Jias. -Foi appro,·ada. · 
3'2. A supprcssão da palnv1·.i - conlinuos -

lll'op·:ista pelo S" Maia. -F"i a rovi\(la. 
3<1. Propoz por ultimo o Sr. prcdiJente o. addi~ 

tamento do ::;r. · Vergueil'o aJ n. ü• do mes1110 
art. -!•.- Foi tambem approvado. 

SEGU~OA PARTE' 

Eutt'ou mn «liscu-;s'io a resolução sobre a exe
cução nC) l\lamnhiln do S) 1:3, dC) art. l• do regi· 
mento lle l;cJ de Maio de .llil'2 da'111ella relação ; 
d·ipois de mui breve~ reflexõe; de algt11n Sr. de-
1mtatlo, das q uaes nada escreveu o tachygraplto 

. Cyp1·ia110, posta a voto,, não foi approvadn. 

IJUAnT.\ l'.\RTI!: 

Entl'l.lu cm discu;;sifo o projccto 

reg.1lamentares sobre a public,u;ão ·das 
O artigo foi appr.,vado sem debate. 
E11trou em discu~s,io e a_rt. 2· .. 
Que s'J suppriln io as p!\lanas - ou copiosa 

noticia - no 11. 6• d•> art. :t". 

ADDlTI\'0 , 

" Que si:i nlilicione no l11na1· competente -
Farã registrar em um livr.> toâa; as leis, o qnal 
serii. imp1·esso cada nnno. 

" Tnd•>, salva a redacçiio. - Paitl(t Sou:!t. » -
Foi apoiada. 

O Si•. Clonionto Pcrolra: -Sr. pre;;i
dente, cn propo:1ho a supprcssão do todos os 
numcros, menos o 5•, porque estas explicações 
estih na constituiç. lo, 111e11os o que nella se acha, 
quando confomlo a pnblicação da lei pelil pro
mulgação; o modo por que se faz isto, está na 
·cons · i :t 

Ella. •liz no art <B (lettl; daqui segue-se qne a 
secretaria de estado l'Cspectiv•1 é que J1a de. fazer 
a p1·ontulglção d11s leis, e a íormuh da lei ser:\ 
(le1i a constititição) e que o ministro de estado 
é obrig>ldo a fazer publicar a l ii; mai diz aqui 
(len) : est:1 lei lia <ic ser. as,signada llelo impe
l'•tdor depois de completa, e nifo ha de ser as
signada sem data, ha d1 .ser com dnti, pnrqne 
e;;ses PªI! !is, qnc se apresentarem ll:tra assigna
t1m1· do 11nperador, hão de ter data, para de
poi;; mandar-sJ pur o seilo das anua;, etc. o 
projccto (ltm). 
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1-i SESS.\O EM 2 DE AGOSTO DE 1827 
TU<lo isto está na constitniçno, portanto pro

ponho a suppressão dos ns. :!•, iJ• e 4", pelo que 
1:espeit'1 :i publicm;iio das leis, mando uma emenda 

" Prop<•nho a snppr<'ssão do m 1. 2", ns. Jn, 2n, 
3• e 4". E por emenda no 11. 4° do mesmo nr· 
ligo, pi-oponh<1 os nrts. ln, :l•, -to, :,.., G• 7° e 8° ll•) 

1 p ºJCC o e c1 a este res1leit(•. - Clcmei1ti: 
Pe,·efra. ,, - Poi np»io.da. 

Lerão-se igualmente, e forlio apoiadas as Ee
guintcs 

ElU:'.XDAS 

" Supprimn-se o n. -10. - Paula Cai:alcm1te. » 
" Que ns leis Sl'j>io nnmcmdns, co11t1111do-sc 

com as quo tem salJido fdtns pehL nss,·mbl<!a. -
Lino Co1iti11ho. " 

Jnlgnndo·sc a 11111tc1"ia iwfilckntemcutc dis
Ctllida, pnssou o Sr. 1·esiJcnto a iro ül-i 
a<;no pc o mo o seguinte: 

J,n Propoz o nrt. 1° do propjccti> com todos 
os seus numcros e sob1·e cuicndas: passou nesta 
conformidade. 

2.0 Propoz n i:uppressiio tio n. 1° indicada 
pelo S.r. Clemeuie Pereira: foi appro\•ada; 3°, 
passou; 4<>, a do n. 4 1•assou tamberu ; fio, a sup· 
pressiio dn:S ['alunas - copiosa nvticía: foi ap• 

•provndn. 
A emenda do Sr. Lino Coutinl10 ·foi tambcm 

approvadn; passou .igualmente o 'udditamcnto do 
Sr. Paula e :5·m~11. 

Dando a hora, declnrou o Sr. prcsitlcntc adiada 
a matcria, 11 nfio entrou p:-ir isso em \"otação a 
cmcnd,, do Sr. Clemcnt.; Pereira. 

V• - :!a leiturl\ dos projcctos :iprcscntados pela 
commissão de fnzcndn. 

!?.o - Conlin1111çiio da di:1cu;;são do projecto sobro 
o supr(·mo tribunnl de justiça. 

3.• - Discusi:i'io do projecto dll lei, que faci
lita a navegacf10 Jos 11avios de pl'opricdade bnt· 
zileira. 

·4.0 - Discussão do projecto de lei sobre n pro
''edotia-mór da saudc; e m\ ultima hora a eleição 
da mesa. 

Le,·antou-se a sessão depoi.; das 2 J1orns da 
tm·de.- Jr sê Ricardo da Costa Aynim· de An
di·ada. 

n follin dos vc·ncimcntos do redactor e· tacl1y
gra phos tln camn1·11 dos deputados, bem como 
a <la tks 1ez 1 t •it 1 o r ·· 
para <1ne possã" sei· nbounclns no the5oui·o na-' 
cional, na fõ1 ma das crd~ns de S. M. e Impe
nido1-.- Dcos RUllTde a Y. Ex - Paço da r111nara· 
dos deputados, c.m · 1 o de Agosto de 1&~7. -

~é 11 1uo a ..,i i:a ,. ma.- r. ma1·qucz o 
Queluz. 

sessão en1 2 ele Agosto 

NCE;SlDEl<CIA DO sn. All.\UJO LIMA. 

A·s 10 horas pl'Occdc·u-sc á chnm:idn, e acha-
1·iio-~c prcsent<s 7!J Sr:i. dcputatlos, foltanllo com 

llat'licir.:iç:io de causa os :st·s. Oliwim Salgado, 
{ezeu( e Costa, Mnrtitn Pcrefra, Ledo, Cunha JJ11r-

>" • • ' . ~ 

da Bahin, Dcos e !:iil~·a,' ~une.; l'irc~ e 111011se
ul1or P1zarro; e sem el!n os Srs. Chagas Snn
tnio, Getnlio, Me;.des Hil:iciru, Lopes lfondes, 
Dricio, Garci 1 de Almeida, Faria Baruosu e l\la· 
cicl ]1Io11tcil'•J. 

O Stt. P11EsrnE."\TE declarou· aberta a sessão, 
e sc11do lida a acta da nntecc<lc11tc pelu Sr. sc
c1·ctario Custa Aguia1-, foi app1·uvad<1. 

O Sn. SEcUET-lnIO ~l.\J.\ l~n os scg11iut~3 

01-'J."lCiuS 

« Illm. e Exm. Sr.-S. 1\C. o Imperador man
da rcmcttcr á cnmara dos dcpnhdós os officios. 
e mnis papeis inclnsos, que no t.hesouro cxis-

1 • • -

nos ditus d<'putado;;. na conformidade do,
art. :m dn co.1stituiçiio d•J impei-io, para haver 
regra gl)rnl, que tirt, :i. ''aricJade das decisões 
dos g-o\·ernos 1wovincilll~s á·~crc \ de;; te ·negocio. 

« Deus gnnrtl•• a V. Ex. - Paço, 30 de Julho de 
18-!7. - 21larquc:: de Q1wltt::. - 81-. J,1l;ó ;A:nt•>niO 
lia Sil\·a l\Jain.)) -A':; COllllllissues de co.1stitui· 
ção, e de fazenda. 

« IHm. e-Exm. S1·. - Passo :ls mãos de V. Ex. 
par;\ ser 11rcsentc :l cmnan dos deputados a 
consulta inclusa da mesa da con-cicncia e orJe;1s 
sobre o requerimento dos mor.idorcs do nrr11ial 
de 8nnh Anua do Caraman<lclla da frcguezia 
do Arax-i1, prelasia de Goy.1z, que pedem a crec
ç:io 1lc uma no''ª frogucz1a 110 dito armial. 

11 Dcos unn\o a V. Ex. - a~ 1 
--------R1~3\:;ü1~~-t'l~-C.~tlm~-----t--:ruuÍlllf.1o~t~lc~ll:::~·22'-í.1 .~-:-&Co11Cle de Faleitça. - sr. Josõ 

Illm. e E:im. Sr. - Inclusa rcmcuo· a V. Ex. 
a r.csolnriio da camnm dos dcrmtudos sobre o 
lll'OJet::to de ld áccrcn de escolas · de pri1110irns 
letras, 11fi111 do que Sf~a nprescntllili& po1· Y. Ex. 
na canrnrn dos Srs. scnadrn·es c•)lll o projccto 
ot·iginal que n acompanha.- Deos gnnrdc 11 V. Ex. 
- Pn.,;o da cnmnra dos dcput.ndos; e111 30 de Julho 
do 18'.!7. - .T•isc .-tnto11iQ tia ~ilca Jlfaia.- Sr. vis-
conde de Congonha,; do Cn111po. · 

pnra que pos!k\'o ser abonndns 110. thesu~rfl un: 
donal, na forma dns ordens tle S. ~i o Impe
rado1·.- Dco.> gn:mle a. V. E."t.- l>ato da cnmara 
dos <lepntailoi:. em 1" de Agristo de lS'Ji .- José 
At1tmuo' da,Sill:a llltlia.-:sr. mar•1•1cz;de Que
luz. 

Jll!D. e f;~m. Sr. - lnc1usa5 rnmctto a V. E~. 

Antonio d;\ Silva Maia. ll-A·s commissifas ccclc
siai:ticns e d~ cstntistica. 

" IUm. e Exm. Sr. - Rcmctlo n V. Ex., para sc1· 
presente iL camnm dos tlcpulno.los, a consulta 
rndusn da juntn do cummc1·cio, a qitc se 111:m-
1lou proceder cm confonnida-lc do officfo de 
V. Ex. de li do corrente úccrcn do· rcque1·imcnto, 
<111c o nco111p11nhou, dos ucgodnntcs naciouacs e 
cstraugcirus Ja cirlade <ln Bahin, que pc•lcm n 
crcno:âo de um officio dé cscrh·:io prh·nti vo do 

onto e rotcstns do ctrns 
" Dcos !!Uanlc n T. Ex. - Poço, cm SI do Ju

lho <lo 18'~-;. - Conde de T-'alc:11ça.-8r. J<>SÕ Anto-
11i<1 <l:t :Silva l\lnin. 1>-A' coauuissào de legis
laç:1o. 

" llhn. ·e Exm. Sr. - Tendo dirigido a Sua 
l\Ingestndc o l111per11dor o bispo de A11e11111ria, 
comljni<>r do seu l'npclli\•)·mór, o iucluso ·reqno
rimcuto, p•!11indo lhe sl'jn nssignadn mua con
grun, com que p_!)~s•t decentemente manter a alta 
tlignidade, a que fôrn elevado; o mesmo au
gusto senhor, ;1i11tla que rcco11hctn i;er de toda 
iL justiça esta suiiplica, como dependa r.le tnc· 
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SE5Sl0 E~I '2 DE AGOSTO DE 1827 
di.Ja legislati.\• .l, p.1r s.?r crPni;ao n'lva, m'l or
deruí pnsse ás. mão 1 de V, E'.'t. o sob1·e li to re
querimento, afim d.J s ~r· p1·ilsc1lte á c11m 1ra dos 
1foputados. 

11 DJ.JS g1111rJe a V. E-<. - Pa'"º· cm 31 d•l 
Jnlh•> d'3 1~·27. -cCtJmle cl·~ Val~n;:a. - Sr. Jo . .;é 
A11t•)1ti•1. ila Silva· l\faia. »-.\' commi.;são princi

al de fllzend:i. 

« l!lm. e Ex. Sr. - P.1sso :h mão; •le Y. Ex. 
por copi 1 o . .; IJ:ilaw;os, e c •nta;; 1·c.:cbida1 nlti
mamcutc das pt'O\'inda; de· Pern:lti1b11b 1, Uio 
Grande Jo Norte, Pianhy, c p,11·:1, plll'•l scrcm 
contemplado;; na conta g.iral da íazcu<.1:1. O IJUC 
V. Ele. lev:ll'á ao conhecimento dn c:ima ra dos 
deputa-los. . 

« D.?o~s guar.lc a V. Ex:- Pai;o, :11 1fo .Julho 
dl! 18!1. - ,l[1crque::: tl: Quelu:;. - Sr. J,>S;Í An
t •nio da SJv:\ ll.Lia. ll-A'. commiss:io CJtnp·!· 
tente. 

sii•J d..i rlltlacç;io, _~p.rcsento11 redi;:tidas as :oeguin
tcs leis. · 

« A asscmbléa geral legislati\'a deérct:i : 
« Art. 1.o A dotnçiio de StU•. :\I:tg.Jstadc o lm

per.ulor seri1, por cst:\ primeira assigunç:lo. nt·i a 
tlefiuilivn, conforme o artigo 10; da constituiçlo, 
111i1.·e.111tos de réis nnnuaes pa1·a todas as tlcs-

. • • i [ eria ct>sn. repa1·v 1 •JS pa 11c10-i, 
e quintas, serviço, e decoro tl•• throno, á cxce
pç:io sómente d;\ capell:\ imp.:Jrial, bil>liothec:l pn._ 
l.Jlicn, e d:ts acq nisii;õ is o co.1st.rncções .te palncivs, 
qne a 11:\ç:lo j•tlgar conveniente para a dccencia, e 
recreio do imp :rador, e· su:t anga'!t 1 familia, con· 
fo1·m~ o urtigo llã da constitniçã 1. . 

'' Art. 2.0 A dotação de Stt:l' Mag.1;;tltlc a Im: 
pera.triz . ser:\ p 1r c.<t:t pruncim assignaç<'i·> até a 
dcllfoitivn, de cem c<Jntos uJ ré:s annn:11!il. Ficiio 
nelln CJmprilhenJitlas toJ 1s ·a; dcspez:1s' de sua' 
casa·, e. serviço. · 

• • ~ J .. 

serão; emqnnnt'l men•1r, de doze contl)S dtl réis : 
e '1°? vinto quatro conto; de réis, logo que tenha 
dezoit•> nnnos completos. · 

(( 1 • ' s n 11nen os 1 .) pr111c1 pc o . rl'ao-
Par{L, s.•1·1io cm111.1L!lto menor, 1le sei,; co!ltos Jc 
l'<iis annu:\•JS; e do tloze, quaad.1 maior. 

« Art. ·5.0 O de caJ;\ um dos pl'incipcs, oa 
princ·ez.1s da imperial f 1milia, ser:io do quatro 
conto.:1, e -oitoc.:ntos mil réis a1111111c.-1, cm1anntJ 
mcnor..is; e qnan lo m:1io1·cs, n.Jvc contos e seis· 
centos,. mil réi; nnnuaes. 

" P;tço lia 1::11nara dos deput:ttl•>S, =11 1fo J1tlho 
de 18!7.11- A'!sign:1d 1s os mcmbro.i u;\ .:om· 
missão. 11 

« A a:;scmblé:l gcrnl legislativa 1.ll!crcta: 
« Art. 1.° Fi•::io cxtiu~toi os ·111g;1rc; de in· 

ten•l<!ntc geral d..i ·om·., de~t:\ c1irtc, e tla ciJndc 
dn: D:thia; n:osim c.>m'l os olfi~ios dJ cst:riv.io. e· 
meirinho do seu cargo. · · 
· rc A~:t. 2.0 A jm·isJicçi) 11 i um e ontr.> intcn
dointc ser,\ d'ora cm 1liantc i.Jxe1·..:i1l 1 p·ilo juiz 
d_os contmbahdos. exth\\'i is d•JS di1·Cit JS na· 

« .Art. 3.0 Não se p:aticm·i1õ m:tis as vis;tns 
do>s -Uavios, que:.esla\·ão c11c u·rcg:u.lns aos ditos 
intendentes, cxcepto -uaic un.mtJ ·o ca;o dJ h:wcr 
denuncia de:.extmvio de ouro. 
·• e< Art. ·-Ln. K juri~lkçii<J :tnncxa ao inten len!e 
gerâl:clõ uuro .desta .cõrte, ·sob1·c a n hni11istra
ç.~o ~o h.,spi_tàt'. . •.los laz.u·o~, pa;;sa.'1\. pa:-n o 
j.lliz provl!Jo1-, .'~"-s · ca JCll:ts un . mesma · cõrtc. 
.«.Aft~ :ã.o. A pJ:csid~_neia ela m<isa cl:1 h1.ipecçiio 

cfa Bnhm, anneu ao mten lcntl d" 011N daquella 

ci~adc, passará para o juiz tlc fóra do ch·el da 
rncsm.\ ci.latfc. 

<• A1·t. G.0 Ao; nctuaes escri vii~s e meirinhos, 
~ .. . ,· . ~· .. . . ,. .. . . 

da le ou sct'vt!.1tia viÍ.aÚéia, ficão c.in.;.:rva los o~ 
onlena los qnc recebem; e se lhes 1farii-1 alvarás 
de lmnbran.;a, p u-.1 st>ren1 providos cm outros 
officio;; Je i«ual lotac:" 

" Art. 7.° Fic:io r..iv·1~:\1l \S toda;; as lllis, re
gimcnt,>s, alv ir.is, 1lJcrctos· e mais rcs.iluçõt!s qne 
SJ oppnzer•Jlll ás tlct•irmi1111çõ1B desta. 

11 P tç.> da ca nara. tios dcp1ttados, 2 de Ag lsto 
tl.:J 18!7.>1-'.A.i;sigu·l•fos os mGmbNs da com:ni 1:0 io.) 
·-Fonio ambos a;ip1·ova los. 

OHDE:\[ no-DI..\ 

l'Rllmm.\. l'AltTE 

Tivt!rã.1 se;;:m l:\ foiturn o; seiznintcs 
pr cu a os pc ·1 · co1111111s:mo e az1.m a : 
l.0 -3obt·.! Ili lct.·:1s, com que devem ser c:m

ci.mal.>s os p:1gn11_1cnto;, que se h<Juverem de fa. 
zc1· 1\:) thcsou ro .11aciQ11al em pre.;tai;õcs ce1·tas. 

2.0 
- Sob1·e o imposto, que devem pagctr as 

sesmarias c:mcc1liilas depois do. anno ull 1::!03, e 
que nã > forão elfüctiv nncnt! medidas. 

3.0 - Solm~ o remio de meio 
mcz da qunntin, q uc lica1·em devend<J os assig· 

. nantcs u •S alfandegas. 
4." - Sobre o~ sub:oiJios applicados pam a fa· 

ctu1·.1 <ln cstmJa <ln se1·ra de P.m1ty. 
· ã.o -Sobre o impostn de 5 po1· cento de todos 
o; bens e ren•li.nentos, que tiverelll os coriws 
tle m:'io mo1·t:\. · 

ü.0 -S 1brc n n lV•?g 1çiio entre ia vil1:1 dJ ·San
t•?S ? o.; po~·tJs interiores, ou C11b.1tõ..is d:i pr.>· 
vmcm d.: :s. Ptmlo. . 

Julgarão-se t·Jdos objecb de dclibernçiio, e tn;m· .- :'\ . .· . . . . 

f.iz. lcitu1·a do se-

PAtlEC&::n 

• <e A c.1mmiss1n dt! f.tze:t-ln, tcn.l.l examin:itlo 
o project•> J~ lei, qn.! np;1rov:\ n c1-.!a~:io das 
prda..;ias d•! G •Y•lZ I! l\[·1:.to G:osi 1 cm bi ;paJos 
º" dioceses, olf.Jt'JCJ c»mo n1·tig., aJd1ti\•J no 
mesmo o s!gnintc 

l'ROJC:CTO 

• Art. 2.~ P..:l-> th is Jur.:i n:icional .I:tr-s :-!t l a 
ca l:t nm do:; bisp'li 11 ist:B · 1Mv:1; •lio.:es.is a 
q11anti:1 a11·1u 11 J.i 1:3 n.1 pn1·a a sun c.m_:;t'lla e 
susteu t:\1;ii•1. · · 

11 P•lt;O d:i. c:\mn1· 1 tl B 11cp:it-t.l1H, 2 1lo Ag >stn 
de l:H7.ll-:Ac;sign:dos o; mJmbros tl:t commi.s:1·io.) 
-:\[:rn·J 111- 1J imp1•imi1·. 

S~GU~D.\ 1'.A.'.'tTE 

T.ive lng.11· a contin:rn.;11 tia 3a 1lis.-:u;;:io 1l 1 
p1·11jecto· Je lêi so!>t'J a crc:lt;ãJ do _suprem> tri
bun-.l tl•l ·justiça. 

.. e. · 1nn . a. lrr~i11t: - .... cvan >-me, 
S1·. prcsi.JeutJ, pai·:,· f all:u· so!>r.: os dois.m·t,;. ü • 
e 70 d • cnpit11lo c1it · <li;cu ~s:io. · . 

.Quant•J. ao ã•• tenho de tiro.1unci:lr-mc intcira
m.:ute a fa\·01· •l:t i:m1J11.l 1, •111e t:11·\ um . valo1· 
p:lra _a; . cau;as •1nc p >-ll!m faz.Jr objeclo .de.;te 
recm·sl · cxtmo1·din:n·io. •l & revis~. e eu qnize1·a 
qnc cstl! Yalo1· f.JssJ ai-iJa de uuior. qnRntjao,á 
vist·\ t.l:t nltJ1-aç:io qtte o tempo . tem ·fo:ito n" 
preço· tio toàns ns c;iusas; ma:; . sobre csl<l, mai<>t' 
1p1antitativv eu 11\J .ui~JIJf!S?l'.ci po1· ori1 ~e fallar, 
por.111J o men fim "pnncapal ó· ciue· se marque 
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16 SESSÃO Ell 2 DE AGOSTO DE J_~27 
qu:ilqul'T que C'lla s<'j11, ·coml.anto 

1 nsoavcl, dc-ntso <la qual n!10 pos"a 

Deste iuodo o direito de propriecl:idc ·1 caril cn<l:~ 
'"cz mnis incerto, e os cnr1richosos .. tle111a11distas 
n 111al'l'ádos chicauistns, al(lm de irrquidnron us 
set1s eidadãC1s, ~'11stnrf1ô t'llcs ·mesmos e füriio 
gastar aos· outros muitus \"CZ<>S a mór parte da 
sua ío1·tunn, e fo1 tun:1 muitas vt·zes tam\Jem 
maior que o "\"nlor dos ohjectos sob1·e que li-
tigão. .. 

:Se pois é islo uma '·erdade innegwel, se. esta 
P. a base dn no!Ssn reforu1n, se das . rch11;ões do· 
imperio se niio duo mais rl!cu1·sos ordinarios 
p:lrn nenhuns outros tribU11llC1>, e este supremo 

• • ' 1 e cr li e11ega1· o 
exlraordinario de revista, como Jmvemos 11ôs ilc 
ndm iitir que de toda •: qunlque1· qn:u1lh qufl 
importar a causa julgada nn& ui1fcn'11tcs relações . . 

Ainda mnis; se o plano sob~·c que marchamos 
nesta materiti, :\ C'Xccp!;lio de algumas n\ten1~ões 
convenfontes e ·compat.i..-<>is com o estado nctunl 
das nossas co1nn,:, ó o d·1 legislai;ão geral que 
conhecemos, como havemos de desprezar esta 
\Jnsc dn mt-smn 1t gisla1:1io a qual fui e~tnbele
cidn com tanta snbeJ01·in e que teve po1· fim o 
m<'smo que lwje procu1~1111os mais directamente, 
isto e, o -...e;larmos a ruina dos cid11diios po1· 
mflio dll multiplicados pleitos i11justos,. cap1·icbo
sos e .de nenhum '·alui·? 

Disseriio alguu.s st nl1orl's que siio. de· opiniiio 
contraria, que n1m·cad11s us duns l•ases de - in
jiJstira 1ioturia e 11ullidade u1:mifcsla - nad:i 
mais é preciso e daqui 11rgumc11tiiu. Corno se 
lin de p1:11nittir c:iuc uma sc11lt·I1t.:n que é noto
riamente iijustn ou manifestnmeutc uulln, t<nlt~ 
o ·seu devido (·tfeHo e uão se possa della rcco1·-
1·er qualqne1· que S<'jn a sua qun •. ti!l? Qne dcs
igualdndc para o }1ul.Jre e pan1 o 1·ico, etc.? 

Estes a1 umentu~ ~r. reside ate nn · 
CClll e nem vod<lll . destruir o fundamento dn 
111h1ba opiniiio. · · 

Em p1·imdro lugar direi que est 1 cl1amnda 
injustirn nvto1 ia ·e nullidade 11 a111f, sta nem sem
p1·c é tiio J'lótOJ"ÍR 011 tiiCI JÍlfillifestn éOlllO incul
tão e:stas i>aln,·rps, p11rque tnes se11tenc;ns trazem 
de ordinario uma tnl appurcncin de, ju:;tic;n ou 
de ··1egalidnd<', que ~ó111e11te · uos oll1os do homem 
sabio e do · homem· da lei ê que dias· podem 
ser: considemdas ta<"S. · · · · 

Por exemplo, qual 'scrú o j11lg1ulor tiio. de\·asso 

ou .tão ig11or.u1te que profira uma senleu~n cm 
que lllandc pag·u· quatro 1.1uando o .pedido tiver 
sido de tlo11s, ou que .lig~ que o réo foi bem 
coll<l<'llllladu sem que t :11h:i sitio primeirument•J .· -

Se 1:10 é assim a respeito d~ juiz que des
pnclin pur si sõ, quanto lll:Ji~ di1licil não !<ení 
cm um tribunal cuja seuten~a é protcriJa por .. 
e injusti~as forem pelas part11s t1lleg1111as e pru
vadas pei1· meio de en1bargos ·? lpi>1s todas J1ão 
<l•l confcssn1· que ~ mais diflicil conumpcr ll tres ou 
quatro tio que a um, e que é mais fucil n1ga
n:u-se 11111 só do que enganarem-se 111uitos.) 

.Portanto, teml?s que o chi~auisfa, qne é fei
moso, e 11uc 11110 que1· acq111esce1· a sentc-11ça 
nlgumn, porque todas para elle são injustas e 
1111llns; e quc1· inquietai· no seu mh'er5ario tra
zc·11do·o á c•irte, ha de necessariamente recorrer 
de tudn e qualquer sente1u;n, por modico que 
s<'ja o seu v11lo1·, e ainda que esta se tl•! ú. exe-

: - , (l(lr isso ca o ,-encc 01· csonerado 
de allc·gar e defendei· o seu direito 11dquirído, e 
assim semprn inccl'to o dirdtu <l1t sua pmpl'ie
dnde, e 1.u fim de tudo pôde mui l>t•m succcder 

, ' • , IS 
illt'g:il e injusto, pois que todos sn\Jemos que M 
n-forlllns nem sempre slio .para mdhor, siio mui
tas w·zes pnrn o peior. O argm1?ento d11 ditT.!-
re1w · • ·· · • 
lugar. 

. U Pl·brc niio tem d\'lnandas, e se n,; tem nrnl 
as poden\ sustentar nos primei1·os li"ibuuaes, e 
n:io terá meios ·de vir de infinitas distanciu~ 
proseguil-as ua c<irtc. Quanto mui~,que a taxa 
que se marca níio tem · relnrão alguma com 1i 
pobrt'z11, e ucm com a rique;,n do cid:1diio, por
que o p1·ineipio· e que as denrnndas de ]Jequeuo 
\."alm· de"\"Clll ucal>a1· nas reln~ões dns iu·oviucias, 
e 11iio se deve' pcrmitlir que o cíliu'11io, por 
muito i·ico que sej,1, gaste u sua f;1zenda e i11-
quiet~ o seu espil"ilo e. o dos outi·os com d.i-

forma, ,.j'r~ elln do céo? Po1· vcnt1m1 fr-sc-bn 
procm nt'. este recurso a algum t1·ib11nal dos 
anjos? Não, de ce1·to. I>m·Umtu· o recurso é i utcr
posto d-0 J10111ens para J1omt:11s, e .1111s e outr. s 
su;;ce11th·eis dos me:;mos erros, e <la:i mesmas 
prcYm·ica.;ões. Desengn11!!1110-nos, s<·!1horcs, que 
nestes e cm todus os OÜJcctos que suo e lll"n hu
mun:1, nuo se pôde dur esta perfoctibilillnde ima-
ginaria. · · 

Em h•dos esses nep;ocios a verJadd1·~ e. uuie.l 
pi,ríectibiliJnde consiste na ~ua 111e11Qt 1111pe1·-. 
foit;iio: o maiur bem cm tues cnsos, é o mcuor 
mal. E qual será o mc1101· mal, o de succeder 
uma ou C1Utr:1 \·1·z que tenha o st·U dfoito . uma 
sentença 111e11os justa, sem.lo de 111C1dico v:tlo1-, ou 
de deb:a1· a pm·ta 11bc1·ta )Iara grande ruinn Jos 
cidadãos, e par~. a 1111triçilo. do :;eu ouro e dcs
n\·e11~·as, e 1•am a otfe11s:1 das leis debaixo do 
pret·•xto d·1 protec1:lio das lllesmns leis? 

l\1io é, Sr. plC'Sidente, po1· este meio,. e nem . . . 
conigir os 11busos ele qull l~•dC•S os ·úius se falia, 
e de qull slio capazes os juízes, e 'lll111 lia de 
ser este o remedio para a muior garantia do 
cid·1d:io contra tnes auusos.-Siio outros os uaefos, · 
outro o rc111cdio.-Siio boa.-; as leis que fação bom 
e regular o processo, a boa educm;iio .1>ul>lkn, n 
boa escolha e.los . empregadt:s na adnunistrnc;i'io 
de justit.:n. procedemto-se nisto .no cc•ntrnrio .do 
que se prntica, quando se lanc;a mito de liomens 
eorromp1dos, e cotno tncs conbeeido;; de !iomcus 
igMrautc'i e sc\'an.dijas, que uão servt!m sc-11ã" 
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SESS.~O Ell 2. DE Af~OSTO DE 1827 · 17 
•I•' enx•:.valliar a dnsse que aliils. tem muitos 
homens .l1onrados. (Apoimtos.) · 

O que ácabo de dizei· sobre a materia do art.G• 
é o mesmo. que tenho de observar sobre a do 

• ' na par que ie e npp 1cave . servo 
aqui· a mesma anomalia de dil"Cito acompanhada 
de muitos e mui grave:; incom·enientes, <1ue de
v_e1_11 pesar ·rn.ais na bala111:n do _bem geral e f~· 

dade e·. uutros i:1·gumentos que aqui se tem feit~ 
e que sii_o .de purn conveniencia. 

Sendo. o primeiro e o principal caracter das 
sentenças pr<.1feridas cm ultima mstancia o serem 
e!Tectivamente dadas á execui;ão como havemos 
di! salvar este pl'incipio vc1·dodeiro e neces:;ario 
e implicitamente ord("nado na co1.stituiçiio,qu11ntio 
m mda julgar em 2~ e ultima instancia peln:1 
rclai;ões da província toda;; as causas assim 
civei:; coruo c1·imi11aes, dcc1·etnndo .nós agora que 
o recurso• da revista suspenda a execução desta~ 
sentcn as? 

O Sr .. V.crgueiro jiL fez uma emenda pedindo 
a suppressiio das plh1vrns-e ontms, etc.;-mas 
isto 111nda mio me satisfaz, e não pósso admittir 
por excepção neste caso a;; sentenças de ena 
< • e, pl)l·que a respe1 o es as e e aro que 
niio púde hu·c1· no cnsJ de i·cfor111:1, i·eparaçáo 
al~uma boa ou m:í, grnnde ou pequena, e seria 
ale~n. disso um absurdo, que permittido este re· 

' ~ ~ . 
cuc;ão, pois -que n sua mesma natureza envolve. 
esta oxcepçiio.-A respeito poré°' das mai:; n:io 
é assim, e en requeiro a suppross:io das pa
lavras.- gale:;, dtgrcdo, etc. - E' um principio 
lambem ve1·dad1:.iro. e certo, e reconhecido por 
todos os criminálistas de m'!lhor nÇ>ta ,que .aos 
delictos .<leve .. .succcde1· immediatamente n pena, 
e por .este meio <1110 quer . a lei além de fiem· 
postergado este p1·incipio, .. nlém da anomalia já 
apontada, nppa1·ecc!n. outros inconvenieutes mui 
p1·ejudicr11iis á sociedad•?. · . . · 

Qual lia 'de. ser. o rco senhores 
quena que seJa a :pena que llJe fcjr imposta que 
não ha de reco1·:.-e1· cta sua sentcu~a a mais just:1 
e mais. legal? .Isto'.: é t:io CCl'to -e tão unturnl, 
como .ú. • uaturnl . no homem o abra~m· o prazct· 

Qual então s'e1·á o numero dos processos .que têm 
de subir. ao trib1111,ll supremo. e .. 1ue têm de vh· <las 
mai:; remotas .i>nrtcs c..lo impcrio? Quantos juizes 
m'io serão precisos' neste fribunal? Como ·ficará a 
justiça satisfeita? Quem promoverá o andamento do 
tantos rccursus.e~em que fôr SÚlllellte pal'le a jus
tiça 1 Qual ser•\ e;.tiio o 1.umero dos presos retidos 
nas cadêas? Attcntla· se bem p:ua · este inconve
niente, e nem se dig 1 quo.feita a lei sobi·c. as.fin.an
i;as não póJe elle foi· Jugnr, porque qualquer que 
seju n cxtcnsiio' dcst.e . beneficio gtll'nntido pela 
co11stituiç1'ió jámní:1 pôde. elle .. cstentler-se a tudc.s 
os .c1,imcs, pois que os mais graves hão de ser 
cxceptundos. . . · · . 

Final!nen .e ~u niio.pos.;o admittir tal doutrina 
pelos ,iricoilxcnkmtes npoptados o. po1· outros que 
agom u!i.o . me occon·.,in, .e.te. 

o sr; Vcrp;uclro:-Sob1·e ·o que acaba ·de 
.dizer o honmdo membro, nada Jirei. depois de 
te1· sido na segunda discussão a matcria •tão bem 

i 1 , a 11rc1 somcn e .so 1·c a mm 1n emen a 
q•1c pcdiri suppressiio elas ult:mns pala· 

\Tas {leu.)-.· .. 
))jz o 'nrt. 5° : é livre :\s partes o querellar dos 

~. presidentes• e' desembargadores perante ós juízes 
territorincs, nms ·quizcrn ·accrescentnr-onvÍl'á os 
9úereUados..:..porque se. nó~ admittimos estes .:asos 
e seg1mnnente' pnrn facilitar o recurso u:1 pn1·tt!s 
e abreviai· o' co1ihecimento contra os crimino:ios; 
pcírq1fo· fah•cz se possào 1lesvm1ecer as: nccusn
çÕl·s · e mmtas: vezes ncontccen\ qtte n· queixa 11iio 
pusc adlimte. " 

Toiro t. 

Sobre o art. 21 tinha d•! lll'OI••j1· 11;na cmenJ:i 
(l•!U). e no art. 25-de11u11ciado o réo, scrii noti~ 
ficado etc. (leu), proponho a suppressiio desta 
ultima clausula e iL o honrado de u ad 
rou, que a p'1lavra-relaçiio - vinha mal a pro-. 
posito, trata-se da jurisdicç:io do tribunal e se
guramente aqui se introduzi o isto sem conveniencia 
alguma; da maneira que se acha o processo, 

·, i 1 ispensave ir a .cumm1dsao para 
o põ1· em melhor u1·dem, ou de outra maneira, 
esperemo" que a commissiío de redac·i;iio fai;a o 
que puder. · 

Fallarei dos arts. 30, 31, 3·? e s;;; p:irece haver 
algunm confusão e quizem que a sua d(•utrina. 
fu:<se determinada de outra maneira. · 

Portanto vou prop··n· esta emenda (fr11'-a.; 
Todos os •~scriptures m·gnmentâ•f"que ª" partes 

possfio fazer as pe1·guntas, que foi:cm com·enie11-
tes e muitas das testemunhas sn: expliciio de um 
modo, <111e s.:iudo no mesmo tempo· perguntadas. 

or outro 
Pergunta-se agora, se serií. m ~lbor exa~ninal.' 

os autos em casa? Mas se uó; temos em vista 
a· breYitlade do procc:1so e me:>m.:> a irnp:u·ciali.; 
d d' • . . • .. . . • 
e uão se diga que se não ·póde fazer este exame 
publico, e se os juízes de facto ,as"im. decidem, 
po1·que razões os magistrados de: dfreito não hão 
de· fazei· o mesmo? Póde dizer-se que os ·uize:; 

e ac o 11110 J u gao e 1rC1to, ·Jua..~ os magis
b"ados t.:0111 obrigaç1io <le s iber direito. 

Não resta portanto necessidade alguma de lc\·ar 
os autos pnra sua casa para cxaiuinal·os, e é 
melhor para a decisão, porque as parte:; niiQ 
sabem a .• te1·ionne11te quat>s sã!) os ~s juízes, 
uem têm tempo de recorrer ao:> putro,antos, etc. 

Le1:ã•)·SC as· seguintes. . .•. 

E..'\IEXDAS 

lugar ilc - s ll vo nos cn.-:;os tlê. 
. - • i . - . i; 1 ·casos l'.1'1-

me.: do urt. 70, cm que poderá· se1·. ft!ila. d•mlt·o 
do tempo que tivet· de durm· a pena inipostit ná 
scntcni;a. . · . ; 

" o ar , · :... m·.i ser rc 1g1< .9 .assnn - 1m o 
o decendio concedido ás partes para· o. fi_m de~ 
durado no nrt. 10 .e expedidas ns cert1does. ou 
carta de senten1:a que. :se requerem; o . csc,:riv.iio 
etc., como 110 m;tigo, devendo-:1e .supprimir. a P.ll
lnnu "'."'. escriyiio - pa1·a ser sulislitµida pc a 'de. 
- secL"etario., " ·: " ~ 

« Aos arls. rn e IG.- Fique adiado para .o fim 
da ld o numero dos ministi-os ;qu&.-devem,vel! 
o proces>o, na fórum do que se ven•;t!U 1:0 art.:l,~ 

« Ao a1't. 17 .. ·Em qugnr de -lei · noviss.imà. 
{1cercn etc.,. se . diga - oai.le ·se otiservor:í a ,lei 
de 11 de ·i:;etcmbro do 1&'26. · ·: " ' 

« Ao 'art. 20: Accrescente-se...:.. d(),·eni.lo re'met~ 
ter- as palav, as - com a possivtll''.!li:c.!id'ndé..::. 
para ficai·. as•im :.,.- devendo c;om a poss1vd b!'ll.· 
vidni.le rcmeltcr os processi)s,. ct_c. pcst11.111;111~11·1!: 
dcn-89 s11pprimir o m·t. :!ü, po1· 11:~0 contl!r ,ma; 
teria nov:l. · . ,. .. ... 1• 

' « Ao nrt. :H .. · Accresccnte-se qnaes. siio os.u_r~ . . . . .. 
.. ;. ' .. ~ \! . 

os seguintes cffeitos, nté. finnl sentença. 
« I.o Snspcusiio do exercicio'-cle todas ar.·func .. 

ções publicas· nté final scnten{1\ · e · inbabilida•ie 
para outro emprego. · 
•.. (( ~.u s.ujcição 1\ :nc~~tsaçã,o ç_ritnin~l.~ ''" '• -.~· 
· « ,3.o Prisão, nos .casos é1í1 qiui piµa lei", ell, 

tem lugar.,.,. . · . . .. o, . " .-•. ~ •. ·-. .. ' .. '~ 
• « · !~ª Suspensão de met'lde do or.lena4o ,ou.·soldo 
e sua perda eft"ectiva, se afinal nifo;; fl\r o pro
nunciado absoh·Mo. 
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IX -F." ·• •o u '1 '") n.1• -\' • ,-)-.. ,.,) · • ,,, 1 ú ":)s .~S:' •~~1 - -·••" - 11 .S •. .. ,..,_, 

: " Ao n1·t. 2:,. 
lação. · 

Su pjwitna-se a pal:wr:\ _ ,.,._ 

'.<i A.o· art. 2'1. Snpprima·S) to.lo. 
·.' " Ao·. à1·t •. 27. Se accresc· n to 1 a é • tmc::\ 
dos e1110!1t1nentos, e propo11ho que sejll a 11.l actual 
çasa dn supplicai;.ão.-A1·aiúo. Jlasto;i. ,, · 

« .-\o ai·t. 20. Acc1·escente.se ou\·ír o querel
lado. 
·" Árt. 2j. Supp1·ima-se -estn notifica<;ão será 

feim, etc.-Tm·!Jueiro. 11 

" Ao l\rt. i. 0 • Hc'}ueiro que se supprimjjo as 
palavras- degredo, ~ah?i<, et.:. - Almt!it11r Tuí"· 
re . .ç;. n · ' 

" Os. nrts. !;(), !li, 3? e :1:1, sel·ão emmi:i.1dos 
dest:1 mn111ei1·11. 
· ~-No dia n;;sigiind•l r·:u·n compar .. ~c•~r o rt,o co·n 
a sua 1lef· za, !iN'iiü so1·u,a1los a juízes, que jul· 
garáõ a cnus:i. 

" Serão 1inqneridas as testemunhas pelo prí-
· . ;, · · .,. • . , pl s· ~ accusa-

dora e o réo, poderáõ tunbem fn.zcr ils testemunhas 
as 11crg11nt~s que quizcrem e recip1·uc1111w11te o 
·~ccus.adcir. ao. 1·eo e este i1q 11clle. 

" Finda a in~uer.ição o · pergnntns, o promotor 
ou . a ·-parte nccusatlórn deduzirá :,1 accus:tç:io, 
txpondo os facto:> e as suns provas. 
· "' O roo deduzirá do mesmo modo . sua defoim. 

;, Em seg1\imento _os :J jtih:cs se retirnrilõ :1 
julgar cm S1.:gn!dO C n:fo COlltllllluÍCanÍÕ. COllÍ pCS· 
"ºª nlgnrnn até prof.!1·irem a sua sc11te111:a, que 
te1-:\ µ1.:\u ineni)s •lc111s vc,tos· cm tudo conformes. 
;_ l'e;:g1re<,·o~ 11 

Forno · npoiatlas. 

1 

Xesln casa, Sr. pr;:si•ltmte, se rcco11u~cc1 'lWl 
J_J1o ~e pó le trabalbnr além de certo prazo, como 
e pois que .os juízes eanc;a•los com a iuqtteric;iío 
Jas to;;temunhas, objecto tão fastidioso n ue tant•J 

• tii e tear om esta1lo do no mesmo 
act..> CX•lmiunr o feito, a ·nccusação, a ifefez.a, as 
prnvas 11 sentenciar·? -
. 9 :tt1!:urn<wtzi -<lo pnrid.tde ue se fez ·com os 

• : e o, mt•l v 1 e p 1r11 P.ste caso, ilm •1110 
•lstas uttribnic;ões tl•l .füct·l e direito cst'io jnnta,;, 
além .1.1 q1w os-juizes do fücto uifo tem t•Hpon
sabiliJ,1.1.i oomo os jnizes d~ .. direit., e <le111ais 
pó le-se ta:n~cm •lizer •1nc mnit:u .vezP.s o~ juizes 
de f 1cto n:io d ·cidem o melhor, o dist..> cstrt cheia 
a histori:1 úos jnra<los, cntM ns n~ções que pos
suem e<tn inslitttiç:io, a\ii1s t.:1o i;n[>•lrtant.e, t·itl 
util <! dll tau tas garnntins p.·u·;1 n lihe1·<li1•le.: mas 
emfim tt1do <Jllc 1'.i hnmauo, t<1m o cnnh•l <la im-
pcrfeit;lio. . · • 

Em uhimo _lugn1·, Sr. presidente, ha tnmb~m 
a notm· o csfn•I" barnlh:ulo d·> no ·"" 

01· ·111 •> f<Ollc uuulo prvponho qne o projecto 
vii i1. co111111issiio. l"'rn •111e o npre.;entc 0111 fúrnia. 

Findo o se11 discurso, 111tmdo11 n mesa a se· 
guinte 

lXlllC'AÇÃO 

l « Proponh.) q110 o projccto V•Í.. ú. co1nmissao, 
pm·a lMm re1li::;1r est·1 cn1>itulo, 011 vindo o tJigno i u illu;;wc :\utor. » - l~õi npoiadn. 

f • O Sr•. Xtn·tor do Cur~·aJ"i10 ·:....;.Sr. pre· 
t siJente ! Fni en, o q1rn segundo os meus~.prin· 
1 e1p1os e por•pto fui ontt"om a Je3gra~nda · victim:1 

l do <lcspot1smo, sotrri ns 111:1is hort>o1·osas -cnlami· 
d 1Jes, o q;ie estenJi a excop.;:io posta ncisto 

I' P'.:''j•)Cto ~1s pe11:1s Je 1~::;redo, gaMs e outt:ts, que 
o St'. Aro.uj_o nus to•: _:.sr. presidenti:>, 11110 ndnutt.m1· rcpam.:no, e sou eu o que agorn 

N\ j,\ disse que seri:t muito conve11ie11te 110 • 1 • • · · . : • 
o pro1cc osse remett1 o á commiss:io purtt se dontrinn, qnê e confor.ue n l11Hnani<l111le, a phi· 
·1·ed1gir em fúmm, i>orquc ·em vc1·dade ellcc-aim J1111tropia & a j11stiç:1 me,;1110. . ' . 
-contrndi::<;õe,; e cvmo j;\. mostrei, c..;t:\ i111perfoi- Sei folizmmte, qno é do interesse lla jústi~n, 
tii;,;hno; ngora a emen..ia llo Sr. \'crguoii·o é 1uais qnc n peun sncce.Ja immeolint:•ment·! ao e1·ime. 
üin motivo pnra ir á · comrnissi'io, utim Je o 1·e- E'" essa 11 opini119 corr.:nLc dos c~iminnlistns e 
-gular, para Jlo1le1· som·.::1· ,-otnçiio; pois no esta1lo eu \'Oll com ~c11es. No prompt•) castigo dos cul-
netual, cu tmno que fique 1wior, sc nv.ura se ti!t· i1:11l11s cstt\ n -snh·a·g1111r,l 1 ·dos i1111t>centes. 
a \0ot111· sobre elln.. Mas é a c:msa dos cnlpn•los .que cu nJ,·og;:i? 
• Pelo que .toca à : l'm'endn 110 Sr. Y ergneiro, n' Kiio .Jc cert•l: d<'sdc que cu sou .·corto de 11ue 
parte J•elnth·a no modo. de julg1lr e scuteucinr, hn culpa, en••queN qut! a pc1111 Jt?sde log» se 
eu aeho de pouca vautngem. mesmo para o réo, renli,;c o tcuhn eff.icbva execução. 
pda p1·ecipitnçiio com qntJ qu<'l' 'qu.i se 11rocoda. l\Ins quanlo. se dá ·.o C!\SO de injustiça mnni-
;. Sr. presidente, se nesta c:1s '. em que estri.o , s fest 1 011 notória_ nullidadc, hypoth.ises em que 
pri111ei1·os homens· illn!itrado:;; da unçuo, da esco- estamos,. lia ent.'\o culpado? N:io do certo, por-
lha e confiança d:\ mes.na nação, muita,; vezes que ni\o so. pódc dn:er co11ve.1cído rêo, n']uelle, 
são adiados o:> negocios·cm discussii>, pm·a mais em cujo processo se d.irem a; causas, que e111 

·se examinar a s111 · ' · ·, • 1 ,. • .. ·• 
aptecipação oft'er~cida, lida, impt·tis!!t\ e dada para E' pois n f:wvt· destes snppóstos réos e cuja 
;t ordem do din_, como se <JUer, <111e em llt!gocio penn é Je d"gt·t!dO, l!'.l\lés o ontr-11s, que eit. reclamo 
.te tanta importancia e qnand•l :<e trnta dn. \•ida n · s11sp~nsi\o •lo~ elfüit is das senteu~ns, ~m1ua:1to 
é honr:1 dos cidnd:ios,": se proceda log.,, logo, sem as rev1st:1s dP.Ct<lem· plenamente da vcrd11de e 
<l1tr-se lu~r a um exn·me 111ni:;; vngaros" e atê isto porque eMc.u per:madido, qne -úc tacs pena; 
ci · consult:i"r com tnni~ ntte11.;1io, o 1111e o dil"eito n:io pÕut!. havct• lºtiparm;:1o. . . · · 
·c1i.spõe' R tal respeito? · S1·. pr~si<lll•1t<>, St! o ilh1strc autor do• proj ccto 
•'Sr. presidente, dê-se_ nos juir.es nlgnm tempo, c-111vém moJific:n a r~gra tios printipios a 1·es-
~ ucite-sc q11c m'io· e ··c:ite t•!lllpo que prcjudic;1 p it·1 da pcnii'Je morte natural. 'COrii 111nis raz'io 
ns ·part•!S; advirta-se tanlbem, ·que m111t 1s vezes 1\e\·c coa vii· :t respeitJ Ja pca:l do.degt·edo,- RRl~s 

· 1íi}o r. tiio faeil examinar e decidir; 111uita:1 vez~s, e outras. A p.ma de morte· é n -·1·cpnmção do 
Sr.· 11resid.i11tt>, htulo pi·ovn o n11to1· cutnl) o r~o, cri1n~ gr1t\·issi111.) .e <lo maj.,r. grà" ·de purversi-

", - • • ~ • • .-- • • • e t. e~ 

muito; e procnrnr se descoln·e acverdnde por 11111 Aqui 11 s()c:cdt\Je intci·essa, e intcrt!Ssa muito 
doc11menti>, r.ontrn. o q_nnl folião todas as teste- que tttl pena -sncceJrt mpidninente no delict•1; 
tn\IDbas. deponclo falsn1nent<', por'}uo d1!sgr:i~:ul:1- mas se este intQresse duv<i cedP.r- no out1·(} nlaio1· 
num te em nossos dias t 1 ,J, >! 1 • • • • • · • • • · · 
temnn 1ns·. . · . . o cm mnl\. c•msit que 11~0 a<lmiLte . !tti;u~i ,reme: 

Sr. Jlrl!siilente, a Jlre<:ipitnçifo 1\ inimig.1 dcc.Jn- dio, porqtn nãa ceúcrtí. 1gt\almente ._nas· penas de 
'radt\: do nc.;rto, e co11''-ençm110-aos qne ii•J certa.; degredo, · gnlõs e outra~, applicalM· :n' .crimes <_!e 
inlltituii;ões só se. tira lucro, quando a· -cllns timl me.no1· m'>nta. tl,. qu1m fo,_ d:_u111ellag . pj?n:\& .. se-n 111 
-p'.r.~cedilieo~ fls dec\'idos- ptil_par11toyio;i, c;qu;i11J11 estca póde tambem i1'tr 1·cpnra~110 ~ :. Qn~ d{l UL!JS pena:i 
iú•enti\o ·sobre a_ S\U\ ve1·.Ja•Jc1rn e 111d1spensa,·c1 niio pód.:i bnve1· i·eparaçno ó uma. -verdade, d.-i 
h1111P. · qno •·n e11t•_•n éon'·"'1ciolo irr~sisth'.él"fnPnto 1,1 nlé 
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SEsslo EAl 2 DE .:AGOSTO DE 1~!7 tu 
llill' tl.,sgl·a~a minha. i•o1· loslcmunbo e sentimeuto 
p1·oprio. 

Sr. 1wesidente, q11ntro ar.nos de baldões que 
e~ sulfii e1!tre os f~rros do despotismo, atteuua-

" !'j 9 

l'(•ubarão ú minha cxistcncia talvez 20 anuos de 
duração ••• 

E como repararem-se taes iierJas? O assassi· 
nato cruel, mns ntaviado com masc •ra Je justiça 
(•1uc o despotismo· praticou commigo) da parte 
mais ·interessante do: mim mesmo, abrio desde 
cnt.'io a minha sepultura, que cu encat·o a cada 
momento desta •lcsgrac;:ada cxistencin, que ainda 
aprouve deixar-me. talvez para meu maior tor-
mento. · 

J<.: que reparação póde isto ter? Que reparai;üo 
!erá nqnelle, qno com nallitladc notoria ou iu
jnstic:a manife<ta so fizer ~'lhir da patria? Só a 
idé·1 deste termo 11at1·ia, que se faz largar, traz 
comsigo tal horror, que cu niio couhec;:o reparn· 
çiio condigna. 

Como reparar a 'i ehcmencin da dôr, o cstra~o 
do espirito que. soffrc, o que no seio da patna 
arrnstr•l os fcrrns cm trab 1lhos furç~do:;? 

C-0mo reparar os nmles que ~sto causar pótfo.? (\. U· 

niio \'Oii 
0 deslum.l!r~m as contrni·ins; ~ jusÍÍ·:~ 

abraça-se com a huma11iclndc -8ati11~ e~t nocen
tem tlen~ittei·e, quam im1oce11tem dmmfrll'e. 

me combaterão. e quem promoverá o pl'ocesso 
das revistas, nos casos em que niio hn parte 
nccusaJorn t E que amontoamentos de réos na;; 
prisões, emqnanto tacs processos se decidem? 

Ora, Sr. prt•sidimte, que misernveis objcc«;õcs ! 
O mesmo nccusador publiro, qnc a3 f •z na pri
meira e st>guntla instancia, o fari'1 nos casos da 
revista. · 

Não· haverá um promotor? Niio ·é todo o h'i· 
bunal empenhado na ·punição do crime provado 
v ·apurado? As cadêas não se dcveráü reformar? 
Nii.o é isto o que a constiluiçiio nos afhlnc:a? 

Em!im · fRt·ec:e-me luwer ::;ust.intndo Yictoriosa 
mr.nte a. ·minha doutl'ina.; e. é portanto que ainda 
por ella voto ; convindo entretanto qno se su1,1· 
prim1io os termos - e outra,;, que niio aJmit
tem l'e araciio- ooi· isso ue contêm mndo la-
tilude. 

o sr. vu.s·conccuo.- :- Quando prh1cipiei 
a discussão deste projecto, disse·se que fosse à 
commissii.o, porqqr. ha.vin en formado este plano 
11mit.o d: verso da emenda que ·off.:receu o 8i·. l\Iain, 
mas emlim venceu-se cm pnrlc .a emenda do 
tir. l\labi, e <-m parte o plano· do pt·ojccto ; e 
daqui· rc>snlta que este niin estií. em termos de 
ser discutido sem. que soffra gmnde aHeraçiio ; 
mas· que1·er qne O· autor do proj.:.-cto seja ouvido 
novamente, u.i ctimmissiio não t"m lu;::ar, poi·· 
qnojil a commissão d ... sprezou as idéas uo mesmo 
nuto1· do pmjccto, por isso acho 111elhor que. o 
1iegoeio Yll. ã con.1-niss:io de legislaçso; para que 
fa1:n todas as altei'açõcs quo entender... . . 

E' vci·dade que o Sr •. secretario Torl'cs jã dissE', 
qne não ·potlia ir isto ·:·l co111111issil<l, por coa,.,e
•1ucncin como autor, uadn tenho lil qno fazer: 
j;i pwpuz as mi.nhns iJêas, e principalmente 
8ob1·e · o 1·clatorio, · t•om qne ><e tem cansai.lo tanto 
o Sr. Aranjo Bastos. dizendo que elle de 11atla 
8er.vc ; e . de que serve , o relato1·io feito antes 
de se vei·em .os autos? Não se diga ,que de
uã·• é necess 1rfo, os jnizes cxaminão o.; autos 
T•óís,· de verem .. o .. relatot11>, ns partes cm pu
blico podem allegn_i::. o seu tlireito, o. póJc-sc muito 
bem deciJir a. questão ; mas disse o Si'.. depu
tado que. tal niio póde ser, porque. osjuizes _não 
p011em tei· ::grande . conhecimento, pnr•• que este
jâo presentes as h•is; .e como póde. o Si'.. de1,1u-
ta<lo nas rdatões ? · • . . · 

pachatlo muitos feitos pol· esw motlu, é verdade 
<1ue mais i111perfeita111ente. porque o projecto 
:1ccresce11l 1 um 1·el:1toi·io feito com toda a atten
j:ÜO, • e q1;1c as _parws al~ezyem o seu . direito ; 

11as rel111:ücs nem sempre se tem os autos. .E' 
preciso que o projecto volt•J. á com•nis.;ão, por. 
<pie clle com efTdito tem contradicções. , 

O Sr. ArauJo na .. t:os: Quando faltei so~ 
b1·c a emenda, não tiv.! em Yista o plano do 
Sr. Yasconcellos: respondi ao quc·diss3 o Sr. Ver
gueiro, mostrando q ne não valM. o. ugumento 
dos juizes •fo paz, porque o ex••me dos juizcs 
de di1·citn é mais com1,1licaJo, e p1"incipalmeóte 
nos termos cm qne temos a· nossa legislação : 
po1· isso não nt~quei o melhoifo do honrado de• 
putatlo,' nem tive cm vist:1 o sen plano; o qtie 
tive cm vist."l foi o esta lo cm quoi está o pro
jecto. A respéito das rtllaçõcs cumpre dizei· ao 
illnstrc Jepntaclo, q11c toJ•lS a-s \•eze.; que uui 
ntljunto fom duvidas le\·a os nntos pua casa, e 
os examma, assun nao - e a Uec1sao tão imper· 
feita, como pensa o Sr. d<>pntado. . · 

O Sr. c.,,·,.t;a A:;;ulu.r :- Sr: presidénte, eu 
niio retendia fallar, não só or ue na se unda 
dis•mssi'io havia Já it.t>, o que ,mo .pai·ece -con
\'eniente, como principalmente, porque os illus

' tres preo11immt~s têm •lilucidado a materia ; ·como 
po1:ém n!guus hom··~do~ .membrus . Jl••i·e~cim pi·~-

6 e t" 'I e r 
n 11 nos bem entendidos principies dn humani, 
dnde. e da. dignidade tio homem. eu fa1·ei ainda 
algumas observações a semelhantêrespeito; se1ii 
com httlo abu,;m· po1· mui to t"'mpo fia attenç<\o 
destn cnmara. · . . . .. · , 

Pl'incipiarei pela proposta do Sr. Araujo Bastos. 
Não mo opponl!o a qutl o projecto volto ú com-
111i:1s•io e antes reconhei;o qne no estad:>, em que 
se acha eo111 as enclrnntes tias emendas, por.1110 
tem si.to altemdo, deve cedamente voltar para 
ser 01·g11nis 1Jo Ju liccor•lo com os pl'iucipios 
aqni 1m11nciados : tal\'ez fosso mell101' que a dis~ 
cussao pro~1·ct'hsse um pouco para nao · perder· 
mt>s o trabalho .1lc bontem; ,e ate para qu:l ·a 

·honrada commissiio colhendo, _o que mais con~ 
forme lhe pa~ecesse, e mais bem. discutido,· po>Sll 

Qumulo ºporém isto se n:io vençá,. t;·este caso 
eu pediréi, como j1\ disse; a-um. do,; meus col
lE>gas na mesa, que se suspenda·· .a ultim~ \!O· 
taç•1o, de sei· adopiado .. o projecto,. atoi elle vil· 
redigido cm .te1·mos ·pela cumpetm1te com missão 
de reJàcçiiO S~m isto . tudo . SQl":Í desordem, \l 
o projectu apparccer;l iuconsequent~. e, a_té m_o_ns· 
truoso em muitos dos seus artigos, F. arei ag.11·a 
algumas observações _sobre a âoutlin'1. do, arlr. 
1 º· (I..e1i.} . . . . .. 

Ninguem mais tlo que eu, 1·econhcce. a . verdade 
dos 1>rincipios, .enunciados pelos, ~ionrados ~em· 
bros, 11uc . têm atacado .. a doutrma. 40 artigo ; 
ellP.s sito bem s•1biuos., por quem: teiu, ainda. a5 
,p1:irneims luzes sob1·e jurisprudeuci~. criminalj' ,e 
sobre os fins, e rnzõus da imposição das pena~. 
Concoi·do, no que tlllcs dizcim açei·ca do degredo: 

-porquci emfün e:-ta pena põclt\ .ser r~pai:SJa, r. 
mio é uma pcn 1 uifamaut.e. E' verdade, que tql 
tlcgrcdo. pódc sei· it-rog:itlo, - do.i qtto·.~nào. seja.jii 
possivcl voltar .<1uando, obLiJa ,a revista,_ poi· ella 
i;ej11 rcformatla . a sentciuça, ,que tal <tcgrcdp 
im põz. . _ 

U 8r; dc1•uta•.to .;_ tkscmbargador, e tem. dcs- . 

Nós ·temos muitos· tlesses luga1·cs;_mal. sa.dic;is; 
e por exem pio posso citllr alguma:s pa1·11gens da 
vastíssima 11rovi11cia do Pan\, como ti.,.Ju~o .• do 

-Crato ele. Desgmçlldmnente não e ;.possivel.fazer 
sempre o bem, que desejamos; ~ào.po_is.destu 

, parte .os principio:> 'de humanidade .a'.l. rigor da 
justka, e á promptidào do C1Astigo •.. K gran!lc 

.fonitiv..1 ,j pnra a;1lcsgrai;:a o p•>der. sei· 1·cm~d111-
''ª a uspci·cza da p•:1m, 'f11t111do clht c~nl:ita, 
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~CJ SHSSÃO EM 2 DE AGOSTO OE ·1827 
J l"incipalmentc ll;io senJ•l iufama11tc n 1icna, que 
:;L• ·tem· [ll'incipiado a so:rrc1·. 
- 'l'.:das estas· nllexões p01·ém mudãll de nspcct l 
•i.as penas atllicth·as de· galC~, e mais tmbalhos 

. . · o · , t!
0
i · ça , 

co1110 Plll ·aíhuinistraçã•>, o mal não vem, ::;ernl· 
mentll füllando, <lns exr.epçücs: clle proccd•l dos 
falsos principios, o iJó1s, •111e formamos sobre 
Rs cousas, e sohrll os ·füctos: cumpre 11ois quo 
;i~ ,-ez<:s, ainda que poucas, ccdão os princi· 
11ios ríg,,ro1>os i1 humanidade desvalida. Uma 
outra consiJerm;:iio me forç:1 n querer 1t 1mppres
siio da sent~nçat de i:;alós e de tl»1bnl11os for. 
"ªdº"• ntoi li decisii.l da revista·: vem a sei· o 
"Cstado do nossas cousas, as circumstnnciv:i pe
culiaro~. cm que nos achamos, em um Jl'li7.. 
onde aimla r.iina a '1scru\·idiio por desgraça nossa; 
o· grande ·numero de flscrnYos, que temos; o niio 
dc\'ermos impôr, scniio com muita circmn~pcc. 
1:~io, e ccono111in a 111e•ma t•ena aos lunnens 
Jh·1·es, qne por via de r••sra se impüe sempre 

! 

Nôs não temos ainda casn'i tlfl co1·rciçiio, e de 
castigo, onde deve haver a devida sep1uai:iiu 
dos róos livres, e dos reos escrtwos: e triste 
"Cousa. ê por certo misturar nos trabalhos forra
d?s um· ·Jio:n.em. livre, qualquer que seja a si1a 
cor; porque 1st'J ·nada rnflue no fumlo do caso 
-com um esc1·avo, -oll incsmo co:n nm ontl'O 1·éo 
de '"um ·crime _ màis grave, e nttendh·el ! l E· 
pot· todas essas considerações, que P.11 son de 
voto, que as reYistas· suspcndiio a cxMui;:ào das 
·scntcn<.;as, quando csfos impomn pena de gall'\~. 
ou ele trnbnlhos forçados, 11orqne estas 11111a vez 
solfridns, não podem jã ser rctl"lradas ; e porque 
o que se tem dito em contrario, 11110 p,)dc dcs
'trnir, o ·que · d.iixo i·eforido. 
· l>.1ssarci agora . ao art. :!O do p1·ojeclo cm 

. ;'" . .. .. . ~ 

·1·ellar das pess~·s nellc ~ferilÍ~s, perante os jui: 
zas territoriaes, ou perante o trib1mal suprnmo . 
de justiç 1. Jí1 na stJguuda discussão c11 fallei a 

·este respeito, e folguei muito que alguns honm-
do:> membros opinassem no mesmo sentido, de 

•modo qne o 11es11lt.l1fo da discnssiio ent:lo foi o 
· appareccr redigiilo agom o artigo como cshi, e 
· nlio como Yeio no }ll'oj ecto ·antes. . 

·E•t Jisse cnhi'u o qnc me pal'cceu, o·posto que 
'111e não· opponlm · i1 sua matcriil, e meu os ainda 
·a qtt.i u artii;Q 11assc , julgo todavia ser do meu 
·dever fazer 8ou1·c cllc algn!uas obser\·ações, que 

• ;; e oria, 
· co1no ·hem quizér, porque desde· j:i. digo que mlo 
f11.;o, llt:rn farei emendas. . 

Eu. não gos«i, nem gosta!·ei de .emendas, qne 
t o•, :i-1 • ... .. ' 

· bcm,,principahncntequando a discussão tem jã pro
·grediúo;' ·e ainda quando tivesse ·esta geral co
•micbiiu ~e emendas lpel'milta·se-me a expressão) 
·não estou ,Ju,je para isso :' por.1ue até me ncho 
·ba,.t.antcmente' incommodado. · -
· . O que o' Sr. V;\Sconeellos tem dito dos' prc
·!!'hk~1tc::;, istú · é. •1uc elle:> siv hoje o:> kgilim.:is 

Jte1·dcir<>s dos antigos g.:mlmado1•e3, e eapftiies· 
gene!'aes, é desgraçada•nente uma \•e1-.ladc. Longe 
de mim a idéa de oll' m'iel' a 111cllcs, que mui 
dig1uunente se iúm >e>l'íado · h·• - '' • - • · 
e porem 11111eg1tvt!I, 'fll'l outtos têm -pr·•cc<lido 
de urna maneira. c•mtraria ao systema, qno fo. 
liznnnte D•)s rege, e emlra as leis, porque nos 
reirulamos, . · · 

E,tou cmftm persualulo. que nm1l-O poucas, 
ou nenhuma~ v.:zes usaràõ· ª' parte:; do.·rccnr
so <hs qucrcllas c.:>.1tm os presidentes perante 
a;; jnstíças t•irritol'iaes do seu di;;tricto ; casos 
hm·et•;t ut•! cm que i;;to s .ja p irigos 1,. e possa 
lnni;al' a discordh1_ cnt1·e o 1 p~\'JS, excitai· par· 
tidilS, C O qu1~ Ó mais, po1lcr O pr~sidente irlU· 
tilisa1· tu:fo· c.m1 mm>.s~al>.> dn 1ustica e da;. 
leis. 
·O juiz de fóra, que nlli scl'via ele ou,·ido1· pela 

lei, pronunciou o pl'&?Sidente d;1 p1·ovínci:i, e di· 
zem. nt·i que o snspJnrl<!u, etc. E.1 não nnti·o. 
llfllll quero por om entrar na natureza e indo! 

.1s con es ~utJs, que cr.to origem. a este acon· 
tecimento : po1·.111c isto niio perto.ice para agol'a, 
nem faz ob1ccto <ln questão : exponlio sómente 
os f1cto.;, co:no clles succedcrã'l, para poder in· 
fcrh' e deduzir as conscquenci:1s que me pro· 
1>onho. 

Qnc fez o presidente do Par1i? Ileuuio o seu 
conselho ; su-;pendcu o ou \•ídor, e t·)do o prnc1.'
dimcnt•l deste ficou inutilisad•>. Que males, se· 
nhores, que desordens se nii,o podia tct· ·seguido 
1le to los estes procedimentos ·? ! ! l"elizmeut.! para 
a lmmanidade e parn aquclla 111alfodad 1 provin· 
eia, os po\'os tah·cz cauçados de uma immensi· 
dade de calamidud1i>i, que sobre clles tem pesado, 
ou para melhor dizer, conhecedores · po1· expe· 
pcricnciaJ)ropria tios encommodos, que sobrn cllc."> 
tem pesa o nas passa las coil\'Ülsões a ue tem 
· ex s a ~'lqn:i a p1·oy111c1a; os povos, dig.), 

nã•1 to·11:.i.r1\o pal'te ne:;tas contestaço.is e proce· 
dimeutos ; e quietos e m i•1sos esperão ainda o 
resultado de tudo. 

E' portanto por totlas está; eonsitlcrai;ões e por 
muitas outras, que fücihnente occorrcm, que pll· 
i·cc&?.11 melhn1· que se111eHi'\ntcs quc1·clhs seJiiO 
intentada:; sbmcntc pernntll o sup1·emo tribunal. 
E nem :;e dig;1 que neste caso as pnrt·~s ficav1lo 
p1·h·ad.-1s dos meios tlc · colligh· pro,·a~, docu
mentos e inqneriçào de testeiuunhas, etc. : por
que ningnem lhes toU1e" isto, e natill hll. q11e iiossa 
estorvm··lhcs todos esses meios. ' · 

Quanto mais, que em sul>slancia,· o ca:;o \'1'111 
a sct· o mesmo, uma. vez qne as jnstil):ts terri
toriaes niio ·podem p1·onnnciar ; pois que tanto 
,·ale· coll:gir todos e>ses docu1nc11tos e p1·ovas na 

· · . i en n1· epo1s a t} uere a pemnlc 
o tribunal, como colligil-as e intentar logo a que· 
i·elhi perante as just1<;ns terr:itorins; que as 111!0 
podem, nem dc\'em pronunchr. M·1s emfün cu 
não insi,;tird mais ntJstc obj.icto; passe muito 
embora o a1·tigo, e a canmra f:1çn ·uso cm sua 
sabedo1·ia, como quizer, do que· deixo referido a 
semdhante respeito. I · H•'stn·me fazei· ainda 11111 pe1111eno r.iparo soLrc 

1 n dontrinn deste projecto, e vem a ser, m\u estar 
j mareada cm 111;11htm1 dos· seus artigos a maneira 
·de fazer elfoctivo o proticuo aos réos mi:>enwds, 
este recurso das revistas;· · · 

11egoe10 11110 e nem com os réoi; poderosos, 
ou co:u meio> ; nem com o progredimento da N· 
Yista . uma ve_,;_ ella cnt,,ndhla; }>Ol'•ttte então clla 
segnini se11s de~ tt·rmos. ·• 

, . • .,o , • 1-, e acerca 
c.l:i.~ ré.JS misera\•eis, que desgra1:adamente · friio 
·soffrel' n pcnn, sem nunca se lembr11r de pedir 
a revista, nssim pela · ignoranci 1", como . princi
palmente pela falta de meios para elill"at· n".>te 
int&·incado ·recurso. · 

Nós sabemo3 a maneira por'}ue os réus, s:io 
defendidos pela miscricorc.lia,' qli·~ ·por via·· de rc· 
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SESSÃO EM :2 :DE A60S1'0. DK 1827 . . .... . . .. - .. ·~ . 21 
gra. sú se faz cargo dos c1·illles de morte ; sa
bemos mais. que os advogados nomeados pau 
a dcfcza <los réos pobres e miseraveis só se limi
t.:io nos termo . .; da causa nté a final séntença, 
e seus c111ba1·gos; e é muito de cre1· qne se não 
• • 1 • õ · i·evis , uma vez que is -0. nao seJa 
muito exprP.ssamentc marcado nesta foi. 

Se pois lhes não· fô1·. incumbido muito parti
cularmente estri dev.:ir, não será para admir:ll", 
qae a m 'lior parte dos i·éos 1niseraveis lii1ucm 
privados de t.'io salutífero recurso; e com(' des
itmçadnmente um grande numero de réos prin
cipalmente nas. p1·ovincias do norte, e mais ainda 
ua <lo Paní e Rio Negro, são pessoM d.isv didas 
se;n meios, míseros índios, etc., eu temo muito 
senhores, que esta lei não possa apr<.1veitar a 
est•1 classe d••S nossos concidadãos. 

Lembro portnnto est•? negocio a esta augusta 
cmnara, q uc o tomará em sna s:1beiloria e s;>brc 
ell6 decidin'1 o qne bem, e melhor lhe parecer, 
não fltço emendas porque como já disse, não 
gosto dellas P. .11; illusLre i:ommissii•! para quem 

' ; ' 1 "' mclho1· lbe aprouve1· de tudo quanto deixo expen-
<lido;. q1rnlqnor que seja o resultado, eu tenho 
!JllUnciado 11111i francamente a minh \ opinião, e 

O Sn. Ti,:1xi;mA nE Gouvf,;.\, Í<!Z um longo dis
curso, porém fallou tiio rapi.Jamcntc que nada 
se pôde collu11· (diz o t.achygrapho Go11<;ah-es). 

O Sr. Clr.in.en tn Pcrch•a. ,.:._Sr. presi
dente, levanto-me pa1·.i fallar a favor da p1·0-
·PO!:tn, que requer, q11c o projccto volte á com
missã•> S(!m se poder accusar n nin~uem deste 
defeito. E'. for<;OSll confessar, que ehe est:.\ tio 
mal ordenado que não pód<! receber a ultima 
,·otaçoio, sem a nccessana conscqucnci \ de se 
poderem ve1'icer contradicçücs e inconseqnencias, 
creio que nisto se niio pódc off.irticer incon\·e-
nientc. , 

Eu quereria, porém que a commissão ficasse 
ant•Jrisnda niio só para pü1· em harmonia o ven
cido. mas até ari ro · r ns nltera -w; · 1 · 
convenientes, porque creio que o projecto exige 
algumas l"Cfórm:~ cono>ideraveis ; e para que a 
commissiio possa ficnr no facto das idêas da 
camam a este respeito parece convtHÍiente que 
con mue a 1scussa.,, e por isso 11·e1 o meu 
Yoto sobrd alguns pontos que têm foit•) obj<!cto 
da cons1dcraç1io de alguus illustre;; p1·copinantes. 

::iou da opinião d iquellos senhores, que propoem 
1\ma alçada na revista das camaras civis, e para 
niio repetir o que já se disse, estou pcrfoitilmente 
pelt>s princípios qno luminosamente acaba de 
ensinar o Sr. Almeida Torres, que não. adn1ittem 
contestação. 

Um unico argumento nc tem prooluzido contra 
o cstabelt•cimento das alçadas, e esta é a con
sideração, que as cnu;as pequena:>, que ordinaria
mente são as dos mais pobre:;, ficiio privadas 
do fnyor de serem revistas, e que . nisto Yai 
grande dcsigunlda Je contra os mai.-; fracos. 

Se este a1·gument.o mcrct't! consideração, se clla 
tmn o pc~o, que ;;e lhe tem . dado, c1itiio <levem 
acal.Jar as ali;adas cm todas as instancias, po1·quc 

· tle .so nega1·e111 os recursos ordinarios cm eaus 1s 
1le pequ,mas quantias se dão a;; mesmas razões 
.de desigualdade. . . 

l\11ts que 11rgmi1ento . é esic, que. scg11ndo os 
,melhores princ1pios. de direito, possa ser íúten
divcl, qn rntio su compara a par dos g1· 1vissimos 

.males, que a nação e.m geral devem vir de so 
admittil'IMl todos os recursos nas cnn .;a; de p c
quena, montil.? As demandas so multiplicai-ião 
.cm. t·1l caso, e eis o maior flagelo dos povos, as 
partes mesma-> mmc11 deix·uiào. de seguir todo.-; 
os i·ecursos que assim . o . ensina a experiencia, e 
,nlinal. d!Jpois de. muito tcmp.; perdido, e gr.intles 
• lSQJlllll!lS ucspcndj(Jas Ol~ !Jad~ obtedão, iIU <ptando 

obti\'es~em, se1·ia 111aio1· a ll<lt"da que o prqveito. 
l,;t'! está bem cakulad~ desde tcmP.O.:J · muito 
ant1g.>s,. e _bem que mmta gente niio. quer as 
cousas anbg 1s, eu sempre as r.dspoitarei guando 
ellas forem boas : e nesta l:l 1 •• • : • • -

ra .º o est..-ibclecimenlo das alçadas, _ porque .dão 
maiores bens do quo D1;1les~ port:into votarei p•Jl' 
e lias. 

O art. 7•> tem daolo occashio n algum debate 
e cu sou d•l. opiui:io que ·as revistas nas ·causa~ 
c1·1111<Js sú d~vem suspJ11der a execução nos casos 
de pcaa dd morte; e quanilo muito estar.ei po1· 
umas emendas do5 Sr:>. Almeida Torres e Td
xeira de Gou\•é 1. 

E' grande principio cm direito criminal, que 
a imposi1;ão da pena deve seguir o mais.breve 
q_ue ~Ôlº po:;sivel,. a~JS ~elictos, porquA a expc
Tlenc1n da 1mpu111da·ie e grande causa de ·que os 
mesmos se multipliquem. · . 

Logo, o que a justiça pede é unic.1mcnt<? que 
se não p1·i\·em º" réos 'de todos o.; meios do de
fesa a innoccnciu d v · · · · 
que. fôr P_!!S ;i \•el; mas logo que os méi~s or·li
nar1os estao cdgotados, espaçar a execução das 
s~n te!1ças _pam. dar luga1· u recursos · cxt raór
drnar1os, e quer.ir atacai· todos os ritici ios· d.:i 
>o ºurispn1 e11c1:1, e ammar a unpuui ade, en

cher as ca•leas de fu~cino1·oso~. ó protegendo assim 
os criminos•>i!, opprimil· i1fdu·ecta111e11to os. cida-
1l:io.; pacilicos que têm de os solfl"C1·, e· •)S · effoitos 
dos s.us erimes. · · · . . . 

:\Iuito apparatosos e bi-ilh mtcs siio os· prin"ci
pi~s de humanidade, ma> o legislado1· adopta e 
scg11e os dictaml?s da. justiça, e o qí1e m lis 
Clnvém para conservar a bo:1 ordem e defender 

' os ci hdãos. bons _<l 1s olf..:nsas dos mãos; .e contra 
_tudo_ isto cst:i. a ~\tspensão. univeual · t)Úe se 
pl"Opoc nos casos cl"!mcs, em que as par_tés per
i.lem a 1·ev1st:1. 

Attenda·se bem que s.:i essa id.éa pas;;ar, a 
mn!or parte 1fos cri1~J11S vai _ficar sem cas,tigo por 
muitos anao:;; porque assun o traz .comsigo 
.como nccessaria conse ucncia o es a o do tem 
que so 1a e conseguir em 1'equercr, e consei-Tuir 
as revistas, e em :;e j ulgarcm: e em . todo este 
tempJ andiio soltos os malfoitores, ··ou est uiio 
presos, S'! :lndih solto,; a ségurança ublica 

• • • t _ - :i s es ' coai-
promeLtida': e se esmo p·rc.sos, a'lnle ha cadêa.; 
para guardai· tantos criminosos? . · ·. 
· E sJ afin:ll a sentença se éonfirma, te:.ão estes 
_de .soll"r<!1· illém da pen:i. que clla. lbes. impuzer, 
mms esse~ dotH, trus, ou quatro a:u1os d_e prisão 
que a r..:v1st11 levo11 · pa1·.1 so obte1· .e. decidir· -e 
a~ui temo;; a~ _ 1·evist~:1, send•) üi1\ mal p~rn '.os 
reo; que 111111t•10 lucrno cm comJça1·em a cumprir 
suas Stlntenças stim c.nbargo de re1 ue1·e:-e111 e 
solicitar.im a refo1·111a desta• pelo meio das i·e
vistas, .porque _.a todo o t1?:11p1 que eo>ta. ch·egas:;c 
lhes aprov.iitaria. • . . · . 

G<.1ncluirni, S1·. president:?, pondcl"ando que a l · 
mitti.fo o systcml\, por jurndos,- ·estJ reclll·so se 
torna nullo: por.pu 110 julg u1fento dos. jiu·at.los 
não ha recurso . de injustiça: · elles ºj1.tlgiio . pelo 
mt.>1·0 dictam.: de sua-. co:i-;cicnciiH, scm ·-eslare;u 
atlstriclos á qualifka·;à;> d is pr.>va~ •. o· níi:o põàe 

. po_r co11seq11encia, to1ilar-se . conselho _do s.:iu 
JUIZO.: . . . . 

01·;1, e ue systema vai esl:tbe~ecec-se, . porqm; ·• 
constituiç:io o creo11, e estis sii> o_; YOt'>; de 
toda esta camar..t. (A.poi~do~.J 

Logo o artigó é ocioso e inexP. l'th:ill na pa1·te 
qm~ .concede as revistas nos.caso.s tlas:smtenças 
·conterem injustiç 1 manií<>'lta; porque de tal ·mjus. 
tiça nunca se pocl•mi tomar c.onselbo.: E~tamos 
.finalmelitc nas csp~ran.;.'l; de b,:.,vement i, l'<!for
marmos. o no,;s? . codig-J. criminàl, ,:e , ó: bem. de 
csper!'!' qnc mmta.,; ~las pena~ cactuaes d.csappa
rcçerau, o a; que f!e~rCnl SCJ•l~ · 1no~c~·.ttlas: e 
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Sl<:SSÀO· EM '.:! Dt: AGOSTO O.li 1827 
no,.fo caso tià() hn a ·temer esses males que se 
ponderào. 

Nacla 1unis digo sob1·e outros ohjectos, porque 
me :res1m.·o para quando o projccLo voltar da 
eammiils.ic. 

o Sr. Cc,.ta .A;;uJu'r:-Sr. ·presidente, direi 
ninda tlnâs pulavms, para reo<J11•i1dcr a 1lo11s lwn
rados n1cmliros n 1qudh parto do.i seus .liscu1·sos 

ums í1ccrca dos miuh.tros, e mais c::xccutorca 1hs 
Jds, etc. Sr. 11re::idc11to, eit mio 1lefc11do dnsscs; uiio 
l'erlcni;o a nenhnni partidt• qualc1uer que "111~ 
seja·: dcfo1u}(1 a jnstic;a, dcfemlu os hnpr.•sc1·i-
1•t1ve1s direitos da pol.irn hnmanidndc, quusi sem· 
pre ntt·opelaJa pelo mais forte. (Apoifl(lo.) 

C.>uh•,c;o o qnti 1111 'de bo111, e o <100 ha de máo 
cm todas ns classes; m:1s nem J>Or isso me 
illudo, e menos um JC'lxo le\·ar 11e111 de iuvccli-•1ae me pódem dizer respeito; 1-;to e, áccrca ua 

1:1u~11c11sã<> Ju~ senten~as, quand.1 deltas SI! in~ 
tent~ revista, nos casos de gn\é;; e tmba\hos 
for,;ados, de que sómente me ti;r. cargo no m•·u 
prhn~iro· discurso·: porque tudo quanto elles clis
scmio e avan<;áriio, acerca <lo degrll<lo n:'io st1 pôde 
dizer coui referencia 11 mim, qnf! nlio falle1 de . 
seni111hauto obj1>cto: e só sim no illustr., depu- · . 
tado o Hr- X:nier de C•ll'\•alho, que rc,.pondc1•;í, 
:;e ºftSSi Ili q .tiZ'3r. 

. ,·as gernes ucm de 1>articul11rid11de.•, que são 
! SClll(ll'C odfoS;lS, e 11111it.1s Vt.'ZCS até perigo.;;as, Olt 

pelo meuo.,; e~c:m.lalos1ts. 
Sei sim q1te lia tres ministros, ma; t 11nbcm 

conlieço que muitos caminhão sempre p11ra o ludo 
do poder, e é pu1· totlas estas co11sid1:roc;ões qufl 
cu desejo e desejarei sempt·e toda a clarez" o 
toda a segm·.uu:n, em ohj "Ctos de tamanha mot\ta', 

E•t entro 111 mateda. Tmfo <ttmnto os honra
clos . 111oimb1·os diiseriitJ, s:io verdades de que 
11iti"11em d1l\'idn. 

ao n princípios co,1h<:ciJos e sabidos, p(ll' 
•111eí11 npcqas pôde ter as mais fo\·es no-;õcs de 
jurispruílenci:\ criminal, e do que s•io penas, sua 
natureza e fins, etc. Cançâriio-se pois clcb 1hlc 

o o onnc eL1111 e e.; cm scmc-
lmntes 11ri11cipios ; e po1· is.;o nada disserão <lc 

no\'li no 111cno.s pnr.1 mim. Xo que por fórn>U 
alguma Nl mio posso com·ir, é n:1 maneira pr•r
qu • í!ll!!8 !}Ilerem e fll'de11tlem c .• tcndc1 c .• tcs 
pri11ci_pios a todos os casos, sem a lmiltir nem 
ao mêuos uma só cxrupção a l.ic:n da humau i
dml~. 

Pc1•.iu11 muito cmborn deste modo; para mim 
scr1i sempre um prõnci11io de ettornn YcrJnde, e 
muito sugrado, qt1e é 111clhor, 110 caso cm ques
tiio, de uma 111ma nfflicth·n, que mio põiie ser 
repa1·1uln, que é . melhor <ligo, 11ão impõ1· t .. p;o 
s~mclluu1tc pena no rétl, do que po1· se nâq 
querei· cs11erur mais nli,:1m1 tmnpo, impc"ir-sc uma 
J>•lllll q11e uma Yez solTrida não pódc ji\ sei· rc
pnra·Ja, 

Áh 1 senhores. comd é po:i>ivel que neste caso 
se não queira sujdtar o rigllr dos principios ao 
dtw~r i.tu hum:u1iJaJe, e à compaixão que nos 
deYc u•erceer todo e qunlqu•ll' l'éCI, i.õ porque ó 

· 11 r ''·é 11n1 a, em comparnr,:ao 
da ·pen11 de gnlés e de trabalhos forçad.1s 
(apoitlilii geralmente·, parn nm dt.•sgrnçado que 
ainoJa consen·a sentimentos de veri;onha ! ! 
(Apoiai1o ge,.alment•!.) 

A · c1'ss111:iio da existcncin e) de um momento; 
a morte li nnda, compnr:1(i\'11111e11te c>Hn n dür, 
com 11 continuaç:io do. peso dos tmbalhos fü2·
i;a1lo;;, com a vorgonha continim ·e dinrin de 
semelhantes trabalhos! ! (Apoiado !Je1·alme111.e.) 

Como li poslii,·el, senllllres, 1 «>111edi.1r o mal 
d•i(>Oi>L ele acoutecido? Depois de ·imposta uma 
pena aftlicth·n, que já nii.o pôde St!r rnparada "? 

Disc<>rriirão. l 1rgnmentc 1•S illustni., deputados, 
cujos nTgumP.ntos cu agora comb:\lo, sobre o:; 
tius das Jlt!Úas, lll!cessidatlc 1lc J un <;iio 11111i prompta 
nos crimei<, ek. Quem dnYh.la de tí.<los est•is 
JlliJ1cipios? Para q11e p11is t:lu tle!<ticc<?ssario:; :ir
gumenti.•s que· uiug-ucm coukstn? O qttt! pori\111 
niió m1•sl.rarúu os. houra•los 111c111hn•s, é que pcl:\ 
..iemorn de mais :ilgum tc111po, na iuiposii;.iio •las. 
i'C'tl'ts afllicti••a.; ele que »e lr tlu, lieas~em i111 
punes os crimes, 
· Niio, S•·nho1·cs, não é porque se ddx·~ de exe

cutar uma seutcn~n 1.lcsta q11nlidi1dc jí1 e já, como 
•Jtterem que se cohibcm os réus; nem el\ sei pu·11 
q11e fim tanto se inculca a iden. •ic · impunidad4', 
que por moclo ·algum SI! pódc · inferir só pcl:\ 
demor1\ de mais algum tempo, tlemorn.' po1· outi·o 
la•lo necess11ria, para que se não irrogu.i ·a 11m 
desgrnça-io um mal que d"pois de feito, jil não 
· pml•J ser rmnediat.lo. · · · 

)lttilo tli:»cn\o huul:w.111 t•~ doi.~ h•m1::.1tlu:; mem. 

como são os de qtM ªltºra tmtamos, e fnz-.m a 
mntcria desta contcstaçno. 

Di'?.em que a constituição estú pln01tada entre 
nó", que ns antorillndes devem circumserc\'Cr· 
nos 1m1 c.s os sens C\"Cres, e 11or est 1 o_cca~ 
sião ·discorre1·iio };1.rgamcnto sobre toda esta serie 
de lugares comm1111s, etc. 

Sim, Sr Jll'Csidcnte, tudo isto é assim, ou para 
· e , ;un e\~c ser .. 

Poré,11 pergunt 1 rei nos illustres deputados se n 
const1tmção j;\ csti& rnontada cm t1Jt.l1u as o:uas 
11a1·tcs, se cst:io. jií. ultiluadas 111tl:is us lei,; l'«'l;ll· 

Jnmcntarl's, e o unis que e mister se . f.1c;.t Pª.'" 

Sl'gunila oú ultima instancin, etc., etc. · 
Uomo cutiio si argumenta eom este bello quadro 

idcnl do qnri cle\'c .ser; e se esquecem do qne netual-
. .. " - .. ... . 
bros, que 11111ito:; ann•'s ainda tlt!vcm pnssa1·, até qne 
:is· c"usns fio1uem, como devem s ... r, no sc11 vcr
dadeit·<> tHlarlo.? Não cslã a gera~i.i.o rnuderna 
co11stnntcme11te em luta com a nnliga, q uc prll
curn se111pro n;itrog1wJ:ir parn o qnc elles clmmii~ 
o lll("lhor e lll•llS 11crfc1to estado 1 ·Ah· I senho1·c·s, 
oxahí. que :1ssim não feira! l ' 

O que cu avam:o s:io vcl'Jsclcs, e verdades 
mu:to tl'isws, Co11he1:0 que estas idêas não po<le111 
ngr:id 11' a muita gente; pacic:ncia, não me im~ 
portão considcrm:õP.s pnrticulal'es, quando ,:;e tmta 
elo hem da pntria; tio cmnpl'i111cnto de deveres 
muito sngmdos. 

E' por i,;so que todos nóõ a'}ni estamos, que 
t-idos devemos concorrer : eu pelo menos ·C'nun
"inrci sempre os mi11h11s ideas, com aquel\n. 
franqueza, que .; pro111;a <lo meu. caracter; em-
bo·a 11i'io :igradem. . · 

E' r•uis pol' to1hi.s estas consiclci'a~ões 1111e sns
t<·nto tudo qn:rnt11 avancei, 110 meu prinll)iro tlis
curso, e que tenho de novo accresce11t.1do rrcslc 
seguuJo. Signo muito .embora os illnsti·es s1·s. 
deput11t.los, que en com bató, esse rigor dos J•rin
cipic:is ; . l•l'c!irüo elles, no sei~ pensnt·. · ·ª ;ci1usa 
da Jnstti;a · 1\ cnu:;a da hunmmtlade: eu s•g<J, ·e 
scguit·ei semJ\re ontr<> modo de encarar o nego
cio, r: pam mim a cansa sag1·auA .da j1\stiça 
combinada com a hnmnnidadc será sempre .o 
mc11 norte. (Apoiado). 'l'odo:1, os outros argn
mcntos foitos por um · IJ9nrado memb.ro contra 
ns observaÇõe'1, e refle~ões, que fiz, ácercl\ das 
q11ercllas . cl:idns conlril· os pl'esidentes, cabem 
·tm11bc111· por h·rn~: f•on1nc o ilhn;trc.dcpul~nlo k· 
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SF.SSÃO E~l 2 OE AGOSTO DE IR27 
111011 por prin.•ipio o 'JU•~ NI 11iio n\·nncPi, nmu 
crn possivel nvançar. . · 
· Eu niio disse, quo o artigo fJ inuti!, como 

f'lle se quiz persunilir; o.presentei só o que en 
iac~r~a da sun effeetivid:1dc cntenrJia ; e arn 

J s r mu 1 , as a so a c11nsitle1·ai;iio do 
modo, porqne est.."& enunciad•>, pois qne cstabe· 
lecc a altPrnutiva da se poder qnercllar, 011 pe· 
rn1.tc as· !ns~iç~:~ te.r1·i~ot1nés, 011 peran~e o tri-

' . • r.>' ' 
qu.! uutn1 cousa "º 
iuconvenicntc;;, que 
sullar. 

<lcliber.~ : cxpn7. 11ó111Pnt:! os 
dn 111111 prntir.n po<lem r•!-

A experi ... ncia nos fará \'CI' quaes siio as Ynn
tngem~, q11c a sua doutrina fará, c oxnl:'1 'tne 
SPJ 1 li mcdi<la dos nossos desejo,., P. da hon or
""m ·nn nclministrni;iio pnhlica. F.is pois o qnP. 
mn pnrcccu ile\·er nc<'1·csce11t u·; a cmnnra p1·i·~ 
tn<lo em· sna sabedori 1, e llrcida o IJUf' fi•r me
lhor : cm todo o cnso como j:'1 :lissr, Pll tenho feito 
o meu dever, e1111111:hndo com fr:mquc7.n o que 
penso n este rêilpeito: e niio mnnllo emmuln •, 

A e~n:u·a tem rnuir" 'lml·~·l·-·•·in p:mi 11 \'alif11· 
ns l'tl7.ues, que se tem apr~senhrlo: n sua de
cisão scmp1·tJ será justa. 

.Julgando-~e a mnt ?ria sufficleótcménte . discu-
.. ... ·· .. - V•J n ... o··. tt 111· 

. o Sr:. f:Jo:<'l:l-:T.\1:10 o .!!eg11inf,.. · 

<•1'1'1•'10 

l1np:?1'fl•lr.t· me 
,, u· .. 1 camara 

dos depntmlos llJ?IR' ·· ~t:s~~o s~cretn. 'J'.•m!10 poh 
eh rognr a· V. Ex. S•J <l1gne fazel-o a;isnn prc-

o sr. ·xa,-J.,r do Cnrvnnar.: - Sr. prc· senti' na rereritl:i <'nmnra, afim de •JUC se me 
sideute, é n humnnid:idc qnem reclnmn sobre d · 

. . . . ' ' " Determinou-se •1110 11e lho 1Í.•0 1'rin11•s' ~ o cl1'a ser com prometida cxig,•, cm certos, e <letcl'lni- - ., ~ 
nn.Jo;i casos, n ''ista do Jireito e recm·sos da·il seguinte pelas 10 horas da mauahã •. 
1·e,·istns. ... · O Sr. presid mie nmneoll para membros da 

Agora nos casos crimes, é clr. iulere~se 11B' 1·e- · dcp11taç1io, que de\'e le\•ar 1& 111mci;ão Imperial 
publica q111i·n penn succ1!da immediatame:.te no n lei dn 1fota•;iio de S. M. Imperial; 1111 .. mlu 
crime~ mns este rigor ,·erga 1:0 caso da morre \'Íer n respost 1 do :miuistrn, os Sr:!. Cruz 1"<Jr-
11aturnl, porque u:io tum repnrnçi10·; e ent:io reira, l\lello o Sonza, bi&po .to Mnrnnhiio, 
dc,·e sobree~t'it'·Se nn execução, 1·11111na11ttl a re• • Nnbuco, i\Conteir•l .de B:lrros, l\larques do Sam
''isl.ll ·niio decide : nms se nas outras penas de . p 1io, ·e (i.1mes Je Campos. 
galés, e de deg1·cdo, se di'1 n mesma rnz:io, por- O mesmo Sr. prcsiilentc 1fol'i : para ordem 11-0 
c1ue a.fio dor·se-ha n mesma disposiçiio, qnnudo din . · · 
so em:ontm a mes.11issimn rnz:io·? ,Já o dPixei 

;:, . .; 
Emquanto ti. pena de Jegredo, que elie deixou :J.•-Dita do 

n · .minhn franqueza 1\ sustentar, digo, e digo lei:;. ~ 
muito altameute, 11ne eltn n:io póJé tel' algo.ma 4.•-SP.gun.fa disc1Hsiio do projecto, r1ue faci-
1·epnrríção. ' · lita n naveg.1ção dos n:l\'ios d.! propt'icd.lde 
. E11 '·desafio nquelles, qnc me cscntllo, e qne hrasilcir11. · · ' · · 
diio a· devhh importancin u este t.:rmo-pntl'i:1- 5.•-Pl'Ímeirn discussão do projecto sobr11 os 
se n menos justa c'xpntrinç:lo, podert\ ·ser 1·c- cursos de ·cstuJos· éli:!mentifres. · .. 
parada no p1r.ie11te? l:ie a sensa~uo quo urna t ll 
perda· ·faz nn moral do . homem sensível, ·p(iJc. n.•-Terceit·n discussiio do projecto sohre 0011· 
j:ininis s11r ·re111ua\'el? Eu prtJscimlo dos males . sclhos de gúerm. 
11hysic.1s, que sn podem cimtrihir e·n um p 1iz 7.•-Discu;is.\o 1!0 project» sobre a ca.sa 1fo 
111:11 siio pura onde se . f•k dcsterrndo: t'U n:io supplicaçiio. 
lllC farei ~argo dos estrngolS dn familia Jess l Levnnton-se n se.~siio as 2. horas t•1rJe. 
de.•grnrado, estmgos. l1ne n:lo p0Jen'1õ sei· re- Douttlr Peili·o <l•! ,,t;·aujo Lim1;, presidente.-
pnrndos, eu rhnmo n nttenrã0> dc,.ta. nng1ist11 .Jo~ê Antonio clri Silrti llt1ia, 1.u sccretarifJ.
c:uuara sómente sobre as brC'clms, '!Ili.! se nb1·em •Josi' Carlos P'1i·eii·tr. i:l~ Almeid·i TtJri·es, 2.• se
i10 moral desse indh·iduo; e dig-i, q1u jamais "crotnrio. 
se podem rt'pamr. Sen horci;, cu ja disse qne os 
mens ntrnzonmentos tê n ·por base as hypotbeses, 
tlc nullidade notorin, e i11j11st:i::a mnnif,•stn. 

cllns se Úio derem; nãéi 'só cessão o:; meus 
ni·glfmentos, · Sil niio .•1íte eu sou o. primeiro · n 
p1·ocla~ar o principio, · 1111e ,,jg.1-pcnn · immc· 
diala no·· 'd.!lict;J.:....Esta nisto a sàl vaç:io du. 
estado. ·· M11s · pergunto ~ü . nirida : dá-sil no 
nos_so act1111l systemà do processo, e no nosso 
pniz~ esse : l'.lªgi:ado' principio'! Nlit:i d.o ccrt·'
Pari1 '9110 po\s argumentar com 11lle cont~n t~ma 
17~oopçao, que .. sem comp1·omett ~1· . n · Jnst~~a. 
Jío le _snh·nr 11 mni:1ccncln '.' · 

Illm. e Ex. Sr.-Pn->so :\s m:ios d.J V. Ex. 
ini:lu~n a· Te•nlnç:to :(la ·cnmam . doi- depntà,lo!' 
sobre o proj·!Cto Jc 'lei ·p:irn a · extíncçito do 
lunar de i11te.1d mtci IT-!ral · do ouro· 1desh el)rte, 
·e 71.l ciolade da ·B:u~in, afim dw .q11e · s.:ja· por 
V. Ex. apresenhd 1 no. cinm·nac:.-do11,;:senhores · 
smaJ11reS, COlll O pa•ojecto origimtl "!}ftfl~ft .. UC•lln• 
pnnha.-DJos gnud•!·. a V •. E:t.-P.ai:o •l:\' l'>llllllr•l. 
<!•1:1 •l ·1'11tn 11;,, enr :! :1le A p:1t • dn ~l'S:!7.-.. Jttte 
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Sl~SSÃO F.~l :l DE .\.GOSTO OE 18:!7 
.·h1t.mfo t111 SU r.11 Jlait1: -J•1". \'iscon.lc tle l~<tll· 
gonhns do Campo.· 

A camara dos deputado.; envia ao scnaüo a 
p~oposiçiio junta, e f..CUSa UC tem lugur J•e· 

1 ·se no impera or a sua sancç:io.- aço a 
camu'l'I. do\I deput·\do~. em '! de .\gosto de 182í. 

Illm. e Exm. S1-. -'l'c1ido rc~olvi•lo n cnmnrn 
elos deputados cn~ iar· :co · th1·0110 um:' deputaçao 
de sl?tc men1b1·os, pnrn pedir a sauriio impe1·ial 
ao decreto da ni;sembléa lcRíshtini. ·sobre a do· 
tac;iio de Sua )lage:1tnde o J mpemdor, I! de sua 
i111peri11l fnmilii1, me oí·Jena que cn o partícipe 
a V. Ex. pura que levando :\ imperial presença, 
lwja n 'mesmo augusto senhor pot• be111 indicar 
o <lia, hora e lng!lr, em •11111 se dign.J de n 
1·eccber. - I>cos ~narde n Y. E~.-Pnc:o da camara 
1lostlcp11ta do:1, ei11 2 de Agosto 1le JS•.?í.-Jo.~é An· 
to11io ~C<t Silrn Jfoin. - N'. ,·iscon,\c de S. Leo-
11oldo. 

· • xm. 1·. - Ha,·c111lo n c.unarn dos 
dcputndo:1 adoptado inteirnmcutc tod11s 11s cmc11-
1la.i post is peh e 11n11r:i dos 8r,;. senadores a•> 
11rojceto de lei sobre a dotm;;1io de Sua ~foges
tacle o Imperador, e de sua imperial f11m11in, 
tem rcsoh·iJo enviai-o em fól'lll:l dtJ dcc1·i:to ao 
mesmo auaustó seubo1·. pedindo l\ sua i1nnci;iio 
na conformídaüe da constítniç:io do ímpcrio. 

. U que . tenho tl honm 1lu pnrlicipnr a \ . Ex. 
para · qne s1·jn · prlc'scnto 110 se11n1lo. - DJos 
11:ui1rdc a V. 1!:1. .- Paço dn cnmnm elos 
t.leputadoti; "'" 2 .d!) Agosto Jc ll:l2í. - Josc .411· 
lt:>t1\o t111 · Sifen Maia. - Sr. \'iseondc de Congo-
11hns do· c,úup<!· · 

Illm. e Exm: Sr. - Comnmniqnei í~ cnnrnrn dos 
de utàdos o officio ue V. Ex. ho'tJ 1 o · · · · 
solicitando uma sessão secrct l dt1 mesma cn-
1nnrn, e a deelnraç:to do dia, e ho1·11, ·em qu•? 
deva ter lugar, tdim de V. Ex. pO<lill' 11 vrc!i;cntm·
~e.: e. ~ou -~utori_sado n participar n \. E.x ·cm 
rei1posta.. qtic a cnmnra a1lm1ind1l n esta p1·opos· 
ta tem ddignndo pnrn n dita scss:io o din de· 
amanhã .. das dez \11,~as e mcil\ por 1lia11te . ..:... 
D.ios -·p;nllrdo n V; Ex. - P:tl!O tln cnmnm tio~ 
di:-pntados, em 2 de Agosto tlc l~í. - !osê An· 
to11io ela Sifca lllaíct. - SI'. m:wqncz d\l Queluz. 

Sess6o em 3 de .\.gosto 

l'll.l::SIDl!:~ClA DO SR; .m.u;.10 Llll.l 

J,~ 18·?7. - Jlm·11iu:: ti<! Qudu;;. -sr. _.los<- A1;t.1. 
nio da Silva ~luin. 11-~'iwu a camura inteirada.' 

OUDEl1 DO DIA. 

l'nl::llEllU l'.\llTI:: 

Y ci·savn c.;;ta sobl'C n terceira iliscussiio ilo, 
fH'ejeeto de lei, '}lle regnl.1 a força· de 1nnr p:un 
o n1111ú de 18'.18. 

• 4 . 
o Si•. Cuntu' :'.\Cattot11: - Sr. presiuentc·._ 

As circ1uustn11ci·1s, cm que n1H nclun·amos ua 
occnsião, em qnc se· f.:z esta reu·tcr.,iio, eriio àl
gurnn cousa <lill~rentes ..iaquellas, em que hoje 
11os vemos ! O:; negocio;; tô.n tomado nova fiice, 
ll por conscquenci•' é neccssario qne ns prn\·i· 
doneias slij:ío tlilforentes ! 

81". p1·esiéc11te, nús to.fo:1 snbemcs. e. e\ con
>'tnntc, 'lllll <> nosso go\'llrno tiultn nrmuido ·sws 
desejvs Jo pret<iJcntc ola t'Cpublien, nrgeutina, o . 
que se tinha tt11tnt.lo dtJ sc c:1tnbeloce1·cm t'eli-
111m11res para uma paz entre o. imperio do Bra
zil e n'}Uella republicn. Po1· desgraça nossa, ui-: 
gnus lto111cns, que t(!m ,·istns per11iciosa:1, fii:e-
1·1io com que nqnillo. que lluenos·Arrés tlcsc)ava 
do go\'cl'llO d1J Braz1l, ficasse fnu;trndo, e pl)I.' 
i,;so o nosso governo ucha·sJ obrig.1do a couti· 
nunr n guerra. 

Eu cston i1ersuadido, Sr. pre:1iJent~» do que a 
guc1·r:l entre o imperío tlo nr:izil tl o governo 
nrg.mtino, cn,·olvo comsig•> n honm e díguidatlc 
Jo mesmo i111perio : est••lt ver:1ua<lido, :SI'. prc, 

, side .• te, que o ímperio do Bmzil deve cmpenbnr-sc 
para sustentar n sun honra, a sua glurin e á 
sua diguiJâJe, que deve p1i1· em a.u:lnmcuto e 
usai· tle t.oJos 0:1 i·ccnrsos 11ue fLCüo ao seu al

. canc!l para le\·m· c:itn guerra a umn .Celiz con-
clnsno. · 

St'. presidente, pelo que l1ós vemos nos p:tpeis 
publicos t.le Buenos-Aya·es. nquelle g•>Vel'llo .11pre
sc11ln as mesmas idéas, que .outr'om apt'esen
t:\ra Cntiio a respeito- t.la npul>lic11 dos ca1·thn
gincse:1 -cl<!lcmcl<c cst carll.ago- dizia C11tiio ! E 
n minhn opiniiio. tambem é Qll•) o nosso go
\'Cl'llO de\·c. úiz~r -clelencla e.~t <=cwtltaqo- n 1·es
pcito 11'? nucnos·Arrcs ! Nós dc:\:e1ntis 1m1curnr 
tl istrnil· aqut•llc governo, ou no mcno\I fozel·o 
entrar em \·istns justas, eru \'istas benellcns, cm 
pl'climinal'Cs seguros, paa·11 a tcl'lniuução tia guerl'll, 
e obrignl-o · n estai· peh pnz, q\\ ~ lhe f1h· -dieta, 

· da : puz honrosa e justn, que lltc for proposta· 
· pt!lo governo tio Brazíl. ~", ont1-'ora Tat>io .. sé 

servia de um argume11to symbolico p:irn. inôstrnr 
a pl'Oximidadt) 1.mtri; Roma e Cai'.thugó, ªP.í·csen-

.. ·· · · · · j' maç:'i, dizen<lo, ella est· fresca e .veio dil Dncilcs A's 10 lioras procedeu-se i\ clramnda, e achn- A d' · d n · d J · · R d· 
r:io-se presentes í\J S1·s. deputados, fultnndo· c<lm· yres; 11 istnncm. o io e 11ne1ro no io .· a 
pnrtic:R· ação de causa os -:Srs. Oliveim ·Sali;tndo, 1 Pmta ti pcqueua ! · · · · . 

ta .. úo nm fi o o · · · 

B l Sr. p1·esidc11te l "Nós temos fori;ns ·mnritimns 
flezeu c Costa, . i\ln1·tins Perdm, Ledo, ricio; 1;espeitaveis~· mas en éreio que ellns em ru'ziiõ 
11rcebispil da Bahi(• Deu;; f ~ilvn; Nun~s _Pijt;; i do systema dcl fuze1· n guel'l'a 11ào se. põdeni. 
e sem cl •l.,os Srs. i:tt·c;a te Alm<;iua, 1-ana ~ 1·- co:nparnr :\s forças de nu.,nos-Ayrcs;· ísto)1no ,y. 
hos', ·Maciel· Afonte1ro, Casll'o Ymunn. 1 pamdoxo; niio estou <mganndo, Si·. prés11lénte~ 

O Sr.: Pr.Esmf:xT~:· declnr011 nhertn n sessão, e en digo aqnillo, qu.c 1·tmlma11te acomcce'l' 1J11\ 
lid 1 n neta da nntcceifonte pdo Sr. sc-cretado · navio de Buenos-A;o,·1·es pólte füzer maior ·mtil. 
Almeida Tor1·es, foi 11pprov:wn. . i no Brai:il do que i11n navio limzilcil'o põdc fn-

0 Sn. S1'CttET.t..1:10 ~f.U.\. leu os scgnintes zcr a Bttcnos·Ayres! · · · 

OH'JCIOS 

objecto da ses,;ao-sj?creta foss.~ deferida· pnra Ôlitro 
dia, e ·que -ficnsse p'11·11 a sessão publica .de boje 
n outra ··.materia·• não lnl'nos impot·tnnte, que irei 
aprese11 ttll'.':· em .1101ric- do mesmo augusto . senhor 
a. bont>d~d!l-. O que"·particlpo a Y. Ex •. pa1~a o 
fazer -constar à camara. 

" J)cns gunnle n Y. Ex. - Paço, 3 ile Agosto 

Nós bloqueamos os seus portos; e puni !sso· ·ó .. -:; 
uecessm:.io gmnde n:umero de n.wios .. , ' ', ·. · · 

A boca. dq Rio da Prata ,e . tão :-larga. e o fun.do 
tão irrcgula1·, que exige vasos de todos.'os leites 

' · P.ara . conservarmos o til<iqueio. . · , : .' · 
· Sr. presidenta, o inimigo _tem, tirado. \•anlngeruj 

no nwdo tlc fnZl'\º a guerra, fl"rqnc combate 
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SESSÃO EM -"a DE AGOSTO DE 1827 liJ"' .. a 
sobre os baixos ; ·as. -suas tripnlm;õcs siio me
llror:es do qu•i .as no11sas; e 11or isso que os 11a
vlos de grande forc;a 11iio podem cheg:ir-sc 11011 
delles,. quo são mui leves, clles tem muitas ,·e-
zd!I'. consegua •> a v1c rau. 
• As. 110Sa>as circurnstanci11>1 são :uuito dilf.;1·ent<ls 
dus . do· inimigo; as ;:ua~ tripulat;ões 
res do que as nossas; ~ nssi1!1 seJ":'i. uecessar!u-

t<:ress~ di> corso, que' lhes pl'ovém 
commercio do Br.•zíl. Elle,J \'êm fazei· pr<·zus 
tios 110:-11os uavios, que i11foliz111e1.te uiio podem 
ser muito 1>rotegido11; <:111 cons1:qucncia 1fo em
prego, cm que se acbiio as nossa:; embnrcni;ões 
110 Rio da P1·ata. 

Sr. presidcnt<', o governo vio·sc obri~ado a 
.cxpedit· navios de alto lm1·do pal'll os m:u-.:s. <ln 
)"epnblca argentina cm co11se11uc11cin de f•spcrnr 
todos 0:1 dias que clwgasscm as embar.ca~õe:i <la 
csquadt"tl do Chile, que muito medo mettcu nos 
mnriuhcil'Os da nossa. am1ada. 

. • • . n•' :11. \ 1 'i se.e 
.Ja. Ponte, -que armarão em con·eta, t"murüo u 
Itapm·ica, e outro.~ vasos bem p1·epara.los , cl lcs 
eomtUJO lliiO procuriio, •. lliiO quc1·~1.11 U:lt~r-se }JOI' 

11J se njuntnrem alguns v.1sos foi tes e n~s to· 
mnrem umn frugntn, então o negocio iriL mal ; 
11c tomarem um unvi~ ~e G2 p_eçus pode1·i1õ fH. 
• - e rn os. tc1T1 v. 1s m · 
~ntn, umas depois das outrns ! Ellcs, como disse, 
item melhor t1ip111a·i;iin, 11orquc os ei<trangoiros são 
·desafiados e convidndos p1·la certeza <lus. prezas. 

As circumstancias do Brnzil não se achiio ngol'a 
·e<1mo 110 tempo .tld .. g1ierr:1 com.,.Portugnl ! , Os 
·.estrangeiros então. viuluio sel'vir·nos · com cs11e~ 
•rim(as. de faz.er .pr.•ws, porque· o commc·rcio de 
. Portugal era, muito con,;idel'Ovel ! Iluenos-Ayres 
: porem nno te1n commel'cio rnnritimo, que attl'l1i'1 
'estràngeiros ao nosso ser'l"iço, •J por esse moti\·o 
· tem snhido gr:tn•le quantidade de navios de guerra 
:nossos com ho1111ms pouco exe1·citados. ' 
.. •. ..... . 
1cBuenos·A,-rcs devem ser '.rcputadns muit,j mais 
,. consideraveis do que ns nossas ; podem-se espa~ 

1linr por todn o occenno, pa1·a fuzer·11os o mal c1ne 
-.e uizcrem cm u:mto · nós niio odemo;; raíicar 
<. outr<>. tanto, pOl'IJUe. estamos uloqueaudo O JlHl'lO 
·=d4l ·Bucnos-Ayres, ·.onde. além das cmharcnç&,·s de 
- nlto·bordci,- si'10 uecessm·ins: embarcai;ões 111c1101·es ; 
-;,e uma.: Tez qull s•i possa retomar a i111n .de l\lth·· 
o1: t.i111 ,Garcia, se clla vier no nosso poder, o rio 
o0~Ui:uguay.;..deve sei· deft·ndido por uma <'squailri-· 

lha de cmbal'caçõc·s mimlas, por cujo m• tivo cum· 
e. ·pr.e cter na nossa esquadl':i embarcações pequenas 
·. u.1g11Üldes ; as peque1ms para os bnixos, de que 
... !<>· inhpigo, se tem vulido, pai·n nos fazer um gr!!n!1e 
i .·mal ri41"ªs· de alto bordo pm·a a.1·osta1· as maio· 
.:·res, :qú~ .. clles ,ti\·erem 1 · . 
;,;. ,E~pc:.rquC?itnuitos 81s; deputados se lembl'Orão · 

na discussão pnssnda;· da que 1Jcvil\ fixar-se a 
• lncoSta: for<;n,. :'1trio pelo matt1·ial, ums sim pelo 
.: .pesspal;. · le~rei:mu apresent.'lr estas m1entlas, 
. iq.uc:·:pe'ço ·,liot-nç,a .para· ler :Lczi·as.) .. 
. ; lato é,:)" 'mesmo que c:-;igc o ministro; elle pede 

· · a:co11serv11i;iio dn mcsmii fort;a pcss• nl; que nctunl· 
. 111e1ite--:,cxistet• e·-0: parecer. da ci.mniissão· é este 
· -nu!smo;e.'! r:jsso··j.nlgo ·que ficiio satisfeitos os 

Ingl:iten·a,- quando não h~stão ns brinadu da 
n':.!1rm~a ; o 111esmo se prati<;:a na Fra_nçà~·:.q_uando 
11:~'! sao suffi_<"i<Jntes 011 r1•g1mentQs do li1ar. '. · · 
· lorno·- a ·d1z.,1· ne ·o ove1·i- • · 

su 11:w11te 11u•nc1·u:de praças para ·'a· guarnição 
dns e111uarcat;ões, está pela constituiciio autori'
sndo n ·eulpl'í'l::ªr soldados da ·:irtilharíu Uo cxer
c1t_o, 011 m111.,1les ~que lhe·· pnret"éríml ·mniii it ró-

. • . . iço·. n · anua a. . •!• · ortugaa 
·pratica-se 1slo que thgo, e-c1·cio <1ue aqui tumoom. 
. Lembra-me 1111iJ 1111dci embarcado: tom tropa 'dti 
mfn11t111fa de tcrrn, por isso enwriãó_·:,que etn 
lugar. dos a:?gregados seja· chamada ·a .. artilharia 
de posii;:io ª" servi•;o do mnr, qua.ndó fõr né· 
•:e.s;trio. (L1:u.) Esta é a donli'ina do ·projectd:(Leu.) 
Qunudo · so ~rntnr _da brigadu dircse ha · iilguuia 
cousa sobre t<itO, e sobre n l•t·aticn, que rios cou· 
vem ubscn·ar pnra o !icenci11111e11to. ' 

Qnnn.lo os s11l<ladlls artilhei1"011 obtêm ··baixa, 
perdem a_disciplina, esqúecem-sc do exercício dt! 
artllh:irin~ que é n sua jlro1u·in· arma ·e or iss:> 
p • 1co ou ua a po cm azer, sen o outra vez 
chttmnc]os. · ·· · ' ' - -

:5e elles fossem soldados de infantaria entiio 
diria que se désse · uaiin· em vez do se· licen· . . - . . 
ci:il d~~ta nmm coni1ecc11do 111m1;to 'é neées-mri~ 
o, :~sludo •J n applicnçiio. ·julgo que devo ltaver 
lict:l!Cilllll~lltO · C J.liO UlliXR. (lt11t.) . . . . ' . 
que estão uos estuleil·o>, pn1·a · .n:io so -perder 
muiti> cabedal; po1· isoo digo que o gc.vemo fica 
mrtoris •do n concluir u comitrucçiio iles:1as · em-

. bnrcni;ões. (l1m.) _ · .. , . 
Est i ú a. doutl"ina do projccto,-,o Sr. Lino .Cou

tinho np1·cse11tou n mesmn idéu· e muitos outl'Os 
senhores n apoiarão, eu sou Ja mesm'a opini1io, 
l;J'. presidente, mn:i digo que mio se devem vend.,r 
as c111u111·c11i;ü..:,;, e que ein lngnr de as veniür 
devem-se conscrvni·; se a não niio estiver em 

: :ç.st:ldi> de combate, cuuser'l"e·se pa1:a.'.sc17\lir do 
cnbrea, puis 'JUC uma que existe níio estiL bem "' . . 
n mestrani;n: (leu.) . 

... o ministl\.l f.tllou bélll dnro no oftich'que apre
. sentou a esta cnmara, e un se,;;i\o ml?snici de·· 
· clnrou uc sr·l'ia uec • ·· ·~ 1 · ~- '• · 

barcni;õcs menores, mas ó_ com o dinheit'r1 das que 
· 1;c vemlt•re111 que se hiio du com pr<1r·~ outi·ús um

loarc:11;õe.;? Estou ue:m pe1·:;urirlido iH!lso, ·que a 
a vruda niio lia <lll chcg111· 1·1 ·decim1V prirte, por
que· ns crnu·u-coi;ões velhn:i 'l"enilcm·se põm se 
de:111:a11cl111rem, pm·n· aprovc1t'l'-'SC: a made1r11 pn1·a 
o lume e 1111dn mais, por is;;o ns cmuarcáções 
que siil' coudemnadns, mio fazem conta nenhuma · 

. aos comme1·chntes. ' . . . .. .. · 
,: .Niiv acontece .. assim nn ·Jnglaterrà.; creio· quo 
··A · n fragata P.q,uta que é muito antig;1; 11~arse· 
. i<aes iuglezf'.$, assim como uos . dR. cump1111hl!~ das 
lndias n1nde111-sc nqudlas em.b111·cai;ões ,qoo-t~m 
20 ou !fü .,nnnos <le antig11id11dt!; os nav._ios da 
co111pnnh"ia das indi(l_s tendo fcjto 10 · oil 12 via· 
gens niio coulinuiio a sei· empregatlús·, ''endem-os 
e J1• r ·isso é que nn Ini::lawri-11 se coni111·oú~para 
o Brnzil o Siwrat·Ca~tle hoje fragata Pau1a. 

L<murci-me disto cm co:isequcacin r,lo ·quc:di~se 
O ministro ; CU llllll'CO 8 Clllb ircuçÕcS COÍll }tjO poça,;, 
lllio .si;i se sc1·ii? necessnrias· mnis 1 ·Pôde se_r que 

-, pc~; ·p~-o:iL· (i~u;) · ., : eutiio fica a arbitrio da camnra ordenar O' quo 
-. ··A·.,l>rigada imperial da marinh:\ é ~ompost·i.·de . bem lhe pnreecr·; rcstn declurnr q·trc T.õ~dc,:emo:! 

,. J,V.bS '.p1açns, mas tem muitos agg1·egndos; de so1te ::sJlstentar nesta guel"l"il a honrn ·o dignidade pro" 
-~que.a sua forra monta a.2,800 J>r:l<;ns ; .11a proposta ': pr.in da naçi\o brazileira. · ·• · ·: · • ' ' 
.i<r.do: govcmo o-ministro:pede 2,8i9 praça.'!; e a~ôm· ., ~ ·As .J1ostilidàdes que estiio praticnndo, {não':falfo 
: •missão ·entendeu que siio bnst.nntes ·2,853;:". ·· · em terr:1, mas· no mnr) si!o · além ·de toda ''.a ex· 
. .: ... •-:.&·: comtnist!ão··nãu se'·conforma ·em que laajão ·· prnssão J- · ." · :·;-·e-. f · · 
.;;·:às praças-.supnnuuu•m1•ias, que o minbtro rc- · E' preciso qu.i saibnmos que· é · 1 pel.1~:vanla· 
-:~un-,. i.-ii<to. que o. govl'rno t·stit autorizntlo a c~1· gens que ·o _inimigo 1,t•ln tirado d~: élfrs ·"!· quo 
;. ban:ur tropas de. a1 tilbn1ià de terra, qtmndo nao ellt·s · sustenta.o de:1grnçada111ento' n ~u··rrm. · · t,,i 
;. 11 ão suftieicntes .:as :W.i· mnr ; a:;sin1 11e praiica. na · .,:naviQS; -do Bl'llzil têm sido nprcsmlos;.,pofttueó ún1 

TOllO 4, .,,_ ' 
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SESS.(O E~l ~l OE AGOSTO DE 18!7 
111'0 tt•m q1MriJo- ir em ~omboio!' e outrvs t•~m-se 
IJ e Jle;i . aeparad o. 
• '.:O :nrun tem petdido in,mcuso cabcd·11. A ~uerra 
qúe .:nci~ :faz. Bu~nos-Ayres uão é par~ ganbnr 

9P.í!1i~. . . 
,,P9fJsso é neccssntio qne uós_ npresentemos 
atém dl\s snuas nossas \•ctdadcíras opiniões, qnc 
11ãó: tasnbein a;; opiniõ@ ü1• todo o pOYO l11·azi· 
leiJI); é necessa1·io qmi 1110;1tremos ao inimigo 
qne respeitRmos a raossa c1111stítuiçüo, que é o 
nps50 pa\.!-adío; dcve1i!os dcft!udel- a e sustentul-a 
até -a· ultm1a cxtremufade, 11uer pm· mar, qu.:r 
pvr terra. ~-' · 

P:írá sustentarmos. n -nossa honra o digniJ11<fo 
pc,r m11r, é ncl:"S . .;sirio que linja unia grtndP for.,:11 ! 
;s·i·s· de,·emos fazer gue1·ra <le lll<Jrle a Bncnos· 
. .\yrc:S; assim c•>mo füwnos-Ayres •1111!r faz•~r-n•H 
gnerl'n . nwt tal. 

O!l desejo" que tc11hQ a l>mn tln i111pm·ío 1111 
Ur,<i:U obrigífo-11141 a cmittír n 111iuhr\ opiniáo, pi• lc 
ser q1rn eslejl\ enga:lo Eu fallo ClJlllO enteutlo e 
como dictu a ininhn. consciencin e vout:11fo. 

" Sn.h-n a rcJar--;iiv. 
·" Art. ] . o O· g•wer110 fica aubfr;a•lo a e111prc· 

iznr Jurante · n · gt\er._ra. cun\r~ n 1-.~public:1 de 
BU:enos-Ayr:cs no anil•> ue 1:-21 '' 18'!8 '1n1a f<1ri;., 
que niio: cxee.la n 7,<113 1111u·h1!:eir•111, grumetes e 
11ngens, com ~s i11diSJll'll:mveis olliciat!s g•mCJ'll'i!s, 
ollfoia.cs ·s11pe1·1ore.;; e suh11lter11os tla armn<ln na· 
cionnl e impe1·inl: os 1iflicines do· s·1ml•', faze111la 
e n pito e 0:1 nrtitic ... '1'! 11ccess:1rios p.n·n n triflll• 
h1~âü das embnrcntl',es 1111e julg:ir con,·enientc 
em serviço nctivo ; ·e no:l 11rsu1111es, :lrmnzcns t: 
outl'O:I estnbclccimcntos na,·aes i1crte11ee11tes ao 

" Art. 2.0 :Ta1nbem fie•\ n11torisn1l.-. a em:pr,•gnr 
até 2 .8~'3 ··praças de otllciaes e solJndos 1 i111· 
périill 'brigaJil ua.· art.ilbni·ia <111 111nrinlu1. 
·" Ai1- 3.á No caso ·,1e se ta:icr a p.:i7. com Bnenos

Avres ll•> perioJo ncimn lllllJ'Ctl-lo, rcJmd1·-se-lm 
o· numertl e.los m:irirdii:ims, g1·un1-:t.es e p11!!en$ n 
1i1etnde Je cn1la classo, 'e consé1·v,w-sc-h:it.> crii ;tcti· 
vltlndc. os ollicines combalentes e chis que cor· 
r.1spo11d1wo1u nos ma1·íahei1"üs, gnm1t·tcs e p11gt:11s 
qne ficarem elllpregados. 

.. Art. 4.0 No sohredito caso d•> art. 3° o go· 
'\'erno licenciar:.\ l, 15.3 cubos, 1111s11ci:n•llls e s .• 1-
da•los da imperial . IJriga ln da artillu1ria da ma· 
rinhn. 
· « Art. ;).o O g-:iverno fica :rntoris ido n ni:m<lnr 

... · ~ · · ~ · r ,, cs a~ ') 
uma n~o. tl'llS frngàtn-<, mnn con·cita o Ju:i.s 
ba1ca'\ eanhonl!iras, e n \'en 1.:r on emp1·1·g,1r 
como· com•ier os mivios. l}Ue )Pg11l111<J11te se tfchnrem 
inuteis ptna a gl\el'1':\ un ilu:apn7.es ile lla\·egar. 

" Att- G.;. Sê o go\'erno ent.mJtJ1· qne siio nbso· 
folam1mfo it1tlispe11savci,; mais alg\111s 11nvio~ J<l 
l{U_erra· u() pequeno l·~t•!, fica Rllt•tl'iS:t<ll) a COlll• 
prar. ate ,oito cn1beyci\~ües. que 11ão l_lXceJ11o a 
20 ·'peças ea<la. Utnlt • .:....O Jepututlo C1111ha Multas.,, 

· _;.Foi npoia.l~ em todas ii; snns purtcs. 
· o Sr. ,~a,.conécllos:- Ell voto pelo pro-
.. • :· • - . • C) I.!•• 
nms ·em outro s1•ntit\~1., 
.·Julgo que nós uiio :d~\'.mtos decretar u1u' e msn 

que não se possa verificar. Qu:mti1) se t'e.:rt<la 
a" .for d · • · 

nece;;síJaJes l) ex1g1sscrn, mas Jlrl'sent\!mt?nte 
todos sabem o estado do nosso tbesouro, e como 
})11\'<llllOlil decretar Jroje tnntos 11\llÍ-ÍnbeiruS e Olli• 
ciaes 1 Qu11í1do u1111& 11111;:-W tnta 'de fixar o ,. 

e •rrn, n > or ínaria .e>>tno 1:xlraordi· 
tem em vist."l nüo s•; · tís suas finonras. r1lio 

so as lloc:u de fogo, 11ão aó à,; emlJarc:ações, 
ma..i t11111bc11t· a llatão com que t1:m de lrttar. 

Eis afjní 111111l é a H'gra .,uc segn·~ o pa1·la· 
mcuto iuglçz isemprc que trata de fixar u fOr•;a 
de mar c:dmor.Jimuia; 11iio cousidcr:a o tn·ate
rial, niio ~onsíl!era. o numero tlé hocas de fogo 
ou emburea\.'ÕCS, ox111ni11a sim o i::staJo da nnc;iio 
com q11cm tem de lutar; Cid o prócedimeuto qtlo 
me purce ... 11111:to constilucion:il, muito confo1·uu) 
i1s 1·egras da boa raz:iu. · 

Par:i 11ue f.1rmnr 11111n grn11Jl!. ·esquadra, para 
lutar com 111111& nação q11c n:io tem •1ue pcrJer'? 
X;io é pt.!rJC'1· 0-1 110,;;so:i esf..,r<;os em um fJhjeeto 
<[11an1I•; podiã•1 ser mnito melho1· empl'Cl.'lldos 
1,111 outro?. N:io 11<".Zc .ha\"cr d1whl:1 nl~mna. 

X4'1 ~ uã' • _ b.?tnos guerra con1 nru;:io a g111un da 
Europ1, uj" t-:mos p;uena com o,; E:;tndo;-UniJos, 
uam com os· estado,; hcspanl1bes americnuos, se· 
"ão c,•m ·B11e110.-1-Ay1·c.•, e que esquadra tem 
Bnenos·Ayrcs "! Ach•j q11e ti uecessnt10 ex 1mínar 
a forç:\ d1>_ inimigo p;un oppiir 1ima força suffi
cie11tu; 11iío' devemos ex:1111i11nr "a 11mteril1 cu1 
abstrnclo, nem co11sider:,1r a l1onri' 11ncio11nl l.'m
pe.1ltada ua gt.teu-a pam se aug111mlar 1\ rori:a 
urmnda. ·· · · . · · · 

N?s. havemos nugmental-a j, proporção da força 
do 1u1m1go, e que forç" tem ellc 1 O· mes:no 
illust1·e cJeputado que ofl'.:reeeu 'à enumdfl, disse 
q11 • Bueno~·Ayrcs tinha uma· ou •.lua.i e111b111·· 
cat,;õcs no pri11c'.pio d:' guorra, ·e -nús' temos esta· 
leiros de g11f:rra pnra construir as 'embar.:ru;ões 
com que llnénos-Ayres nos vem fazer a · uerra : 

• • ·o é responsn 1 1 a e e "!ª~s 
naJ.-, porqllc toJo:i snbcm que nosso.; cstnle1res 
e >11>1truem navios p:.1r;i Bucnos-Ayt•'!S, tem esse 
J'1i1JUCll•l NIL'ldO alg11ma esqnn1lni'l' 'fctil fragatas? 
Temi uii.:.s ? Niio; e parA quuc scrve111 as nossa,:, · 
cml>nrcai;õcs grandes'! Pars en<:nlhi\r no Rio. tia 
Prnt;1, fazer úi:sp<?zns, é est" à · utifolade q11c 
se tira. ~ '"'• · 

~~· t>~ecisr,. que se f:dlc ao governo , a· ver•l!l· 
de!ro l111g11ngc1n; declnre-s.:· que_, ir necessnrJ<> 
c:1i.Jnr u~ c:ouservnçi\o du honra: e. dignidade 11a
c10 .• al; eis o que· tlc\'emos fazer;· 11nda de con· 
tcmplni;ucs,• ,~rque no:1 vamos· :'ürcsp~lllSabilisar 
luto só par;& i::o111 a nação brazUtirn, mas .(>ara 
co:11 t<>Jo o nm11J<>, porque assim· tornamo.;·o<ffo;;'l 
o melhor dos "'v:ltcmns eilnhecido,: ··º 0

·• • 

!:'ara que Jii.1gi11tl11tar a fOl'Ç1l '! Q; U:e tem· feito 
. . • ag s:. p:re.:1&0 uninuir 

o 1mmero de cmh 1rcnções granilês, porque niio 
. s:io 11eccssar4as parlJ. füzer faco aó iuhuigo ;. aqni 

tem-s.:: 111nn~11Jo ns nossas en\~rcações , para 
i nngmenti1r 'a" do inimi~.1 como rnuito. lindameute 

disse o Sr. iGuulu1 l.fattós. , . ~,,., : .. · ~ ,_. · 
A 111iu~1a · i~ca é que i\riucir.iemps _neste art. 1° 

a det<Jr111111nr, o numero de e1111Jarcaçues pequenas. 
.porqtt<! o tilt111f!ro Je en1barcaç.ões. ~raud_es -.n.io 
serve par;\ 10: ltio ·da Prat:l. O go·verrw uii;1l tem 
ti<lo !lt<! o. prcsenü cnid:ulo nistó, nem. pàrece 
qne tenha .l'JlitO Ulll t'COllS:l tifo obvin para IUÍlll. 

Não dcve1iJ03 m m.l:tr fra<>atas -~ · am e 

nança:0, de\'llmos \'er i;e lló.; te1ilos meios pni·a 
. fazer uma despl'zn tl\o exorbitaut" 

' ios •!' 1\11111 peçnr ou dé. nas; ~1uatroôu cinco. 
é \\m .~1·nnd~0'irro qnc o govcr.no _tei!~~b.rndp,;.o ,q_lle 
se ,.e. '"' pn_1·ecnr. tln co1mmss~o-~r.,dl%·•Cll<Ftkt<) 
ora, ern que. ro.{l•Jrçãi> está.-cstn.,f<lrça~; l() barcas, 
' • 0 • '· ~-·. _ . . •. e •.; etil.~10 ~mo 1.V';O .'·-p.lr-
q nc Q. wiuugJ. te111 feito gro.ndo:.. mal ff'\ llO.'i&a 
marinha mct"i:ante, e . lu .de continuar a•ílizcr; 
porque n:<J 1nos:1n.s enlbnrc.'lçÕes gm11des : ser_,·em 
para tomar . ootsarios ? O.; : coi-S~tfos ' ã~- vist~ 
Jellas têm ·tomado ns·· nossos- criibnrea~es 111er
cant.ca ;·ó verdade blm 'c<>nhccidif:·por. 'a:inéllea 
')l\O têm id~as •. do, lll&finlm; o•· corn,rio• (11ze1u 

Por ,·entura niio sllbemos que cmqunnto con
tinunr o dcisperdicio da r.azmdn publiC.'i que se 
\~m · fvito, niio teremoir di11Ju:ir..i pal'a maior n11-
1nero ·de 1:iso1? :·Aimla· poJia conccd11r-s'3 •1ua 
'h 1u\'c;se grnu<Jc fürç,1, 1111111 ,·ei quo ns nos3:is .. :':. - :·. . . ~ . . ~ . " ' . 
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SESS.iO EM 3 DE AGOSTO DE l82i 27 
RranJe mal ás no3Sas embarcai;õcs, e 1n grandes 
nos~a'> não .Jazem m11l, nenhum. 

O g1n·emo em lugar de mandar 11ugmentar as 
embarcai:ões pequenas, tem compmdo gmndes - ' . ' , . 
'':erao da Ameri.:a·lngleza custarão um •milhão e 
tantos mil cru1.ados, e o que bo.vemos' de fazer? 
Remediar est~ abti~o dizeudo:-àevem haver tantas 
embarcações pequenas, tantos l!rignes, tantas 
escunas, tantos higares, etc.-e que .1:1e ,·endüo as 
outras embarcai;õ~. 

O mesmo illustre. deputado trouxe um facto 
Q!JO mostra que é isto o que t mos ·de fazer; 
disse que a frng~ta ]>aula tem 30 annos, e que 
se fui comprar ·ao governo .inglez e· ·que 11ão 
senio; eis para o que serve a nossa esquadra, 
para r11zer gastar ,as rendas da ·naç:io, sem que 
as emb ircai:ões sin·iio p1rn deí.:nder os navios 
mercintes e o p_al'ilh:io brazileiro; -pôr isso e 
qno -luero que se declare o numero de embar
cntões pequ•ma:> q}lc serão compradas com o 

vender. 
Opponho·me á emenda do Sr. Cnnha llatto~, 

quauilo. ª':'l<!risa o governo a fazer fmgalas, 01·-
. e , 

C!JÇÕeS pequenns que emprega pnrn RITllillnr O 
11os•o commercio. •e uiio pnrn se bater com as 
nos.;as embarcai;ões, e só em 11111 ou outro en
contro se tem batiilo 101· acaso. 

A este r<Jsp•?ito me lembra o que foz a Ingla· 
terra em 1801 ou 5, em consequencin da pro
posta do Pitt; este ministro propoz na cnmara 
ilos communs, qnc·· pretendendo Nnpol ... iio im·adir 
a lnglaterra, era precLio que esta tmtasse de 
mand ir fazer pequena:i ernbarca~ÕM para se 
oppo1·om no des111n.'\la1·que, porque nos lugares cm 
que se devia fazer essa operaç1io havia 11111it•1s 
baixos, muitos seccos, e não p•lilido trabalhar 
õeniio emb11rcações _pequenas. 

Aqui porém contmuar-se-hão a fazer 
fragatas e S•J 'siio .desneces,ari11s par11 que 

n . . • . 

Esta é, a minha opiniiio. 

m\ns e 
:mtori-· . ., 

A respeito do. 3~ nrtigo qnc trota de fixnr a 
forc;a cm tempo de p11z, qu•:ria que se i·cdnzisse 
a nm · uarlo ; ncho ue n. na ão não 1óJe com 
11 despeza. Todos sa em que a~ nossas finantas, 
sendo o · nosso imperio muito extenso e pouco 
povoado, não poclem com a despezn ; no tempo 
de guerra fazem-se maiores snc1·ificios, mas no 
tempo. do paz trata-se de recuperar o que temos 
perdi:lo na guerra. · 

Eu off.l1·ecerei a minha ernen1la se ac11so a ca
mara qu ize1'. 

O ·isr. Cunha· i\i:áu.o,.: - O Sr. dcputmlO 
discorren como homem sabiil; e cu discorro como 
pes!!oa de poucos eonl1ecinie11tús. Fallou em as 
ti11anç11s e eu per~nad,1-mQ que J1a. a üU -1 dia,; 
emitti ·bem cln1ame11tc a minha opinião a respeito 
d.ilias e apontei a sua decadeacia quando tratoi 
da pe:<soa maim' qu•} exis.tc neste impcrio. . 

:Se eu mostrei n~qltelle dia as circumstancins 
em que estãa as nossas finanças, no dia de h1ojc 
devo dizer o mes1ilo; St'. pr.i:<idente, devo. dizei· 
que a uaçiio se ·acha e111pe1:hailissimn, que a 
naçã.o ·está · mui 1;obre, mas que. a. nação t.em 
muitos r~cursos A oiados. · · · . 

Sr: · presidente, allegar·sC' falta .. de ,m~~os .. de 
co11t_muar a- guerra ·.conLrR o goYerno, que c:onsp1ra 
contra' a . nossa existencia, pcrsundo·me . que não 
é cousà digna de receber OS· maiores àpplansos. 
Os Estados-Unid"s· dá Ariiêricà. le\'arão a· sua 
divida .a:uma qu<mtia enorme, 11orque· iinhão a 
arrostrar-se com ~· Inglaterra. . 

Nenhum Sr~: 'deputado me diga· ,que dr.sconhece 
as· circnmstancias do imperio · do Brazil, e as 
circ1imst.Ancias de Buenus·Ayres ; o -Brazil. ê 
um gigante e a. republica argentina um pigmeu ; 

mos niio po;;!W desconhecer, não posso ·deixar 
de lamentar. nesta camam, que apezar. de ser. ·O 
i:t<!verno d? Buenos·A~·res uni: pigmeu, tenha-nos 
feito. o 111a101· .mal. que nunca po>diamos. imagin~r ! 

grande, e no 1ilar temos pert\,ido . immensu ein
l.111rcaçõ !S ; as nossas trvpas tem sido .. batidas, 
não sei se em consequencia das fatae;; acções 
de l\lercedps e do Sar.m1li, 011 se por falta da 
direcção dc•S nossos chefes 1 Não, me metto 
nisto. 

E queremos que deixe de continuar. o: nO,!SO. 
desustt·e, não conservando tão grande. numero 
de marinhdro•, que possão ·fazer um&. guerra 
venturosa contra as forças "de: .Buenoa-Ayres 1 
Niio creio que ·entre .. IM conção dos illustres. 
deputados uma tal idéa ; vejo que todos . têni 
emittido a opiniiio de qu., a nação deve c<mti
nuar a hni;nr miio de todos 'os meios ao .nosso 
alcance : escravos de Buc1.os-Ayres nunca 1 Que
reremos ,·er a balntl.1 pelos alicerces a nossa 

• • - 'I •• 

insultado '! P_!ecisamos de eu1barc1ções grandes 
e pequena,;; ·se-esfas t;ÜO as que nos têm feito 
a guen·<1, é por•1ue ainda não chegou o te:npo 
de se n 1 arcce1· contra nós um navio de altn 
bord•>. 

Nós sabemos qne um corsario de 6 peç11s se 
at1·cve.i a fazer foi;:o . a uma fragata .franceza, 
sn11po11do ser b1·azileir11; e .i que não acontecerà. 
so t• m1m1:;:0 conseitutr antnr mã e uma ra
i;nla noss-1 "! Ha de tomar todas um' wz que. 
não naveguem em CS'JU&dm; e será possível 
que os no:>sos navios andem sempre em esqu~ 
drn ? E' impratica\·eJ. 
. O que acontecerá quando apparecer. o navio 

Condessa da Ponte armado pelo inimil{•> ? O qU:;: 
acontecerá quando apparecer a Itaparica armada. 
e tripttJnda por B1·own? O que ncont.ecerà quan
do se augmcntnr a sua força, quando vie1·em 
as émlm1·caçõ~s que dizem mandarão .comprar ã. 
Amcrica do N°1rle, on que .comprarem à qualquer 
"tench tia Euro 11 ? • .. 

necedsal"IO conservar. em . arcaçoes e._. a 
búrdo e desgr11çnd.1s de uús se não as. tivermos~ 
poderemos entlio ser bloqueados por uns· poucos 
de ~r,nlhnmbcques. _ 

i < ' • 
ha de tomnr ou combater a galera Conde.ç,ça da 
Ponte 1 Co'll edlns pequenas. embarcações. é que 
se ha 1lc bater a corveta Itaparica e os navios 
cm que anda D1-.,w11'! Não é com .. vasos peque
nos que nós os lm,·emos , bater, que havemos 
fazei· 111111 no inimigo ; é sim com navios ·de 
guena bem artilhados, Hn . a ou 4 dii&s entrou 
a corveta Jlace!fó, que por ser arti~hnda .. ,com 
peças de calibre 18 esteve umas poucas do..:vezes 
qnasi sossobrn·la n.o mar, e porque? Porque',não. 
temos nrt.ilharia proprio. para .. todas as . embar
cn~õ~s.. . . . _ .. :., 
. O· governo vc-i:e obrigado 11 guarnecer os na
vios· com muito pouca tripulação. Emquant.o as 
emb:uCtlções do innnig.1 têm tripulação be1n exer
citadll; os -nossos· uavios s1io: guarnecidos· por 
homen:> fracos, que niio têm força para puxarem 
a extremidade de um remo; e 'são estas ·as•·em~ 
barcni;ões, qno se lui.o de 1urostar .com 'os ini· 
migo_s, 9ue tem remos, e. tudo quanto -lhes '-O 

Consultem-se os Srs. deputados da Bahia,•, e 
vPja-se se entcn1lem que. d ova.' ser abandonada 
a não, que cst.\. no. e!!ltaleiro,. se se deve d.eixar 
corromper, se ,.:e ~eve perdei-. a. immensa._ ,quan,. 
tidade de madeira, que . se acha .cmpregada.--_;e 
prompta para os navios, que lá se. 'estão. con
struindo, se forem destn opinião, niio , haTI!rá, 
remedio; poderáõ refutar-me, mas: . convencer-
me não. , .. 

Pergunte-se aos Srs. deput.<idos dM Alagôas se 
a~ cmbarcnçõe~. que lá ci;istcm no cstal.eiro, 
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SESSÃO E~l ·· 3 DE 'AGOSTO DE 1827 
de\'cm ser abandonndns; digão fotlos o;; Srs. <lc.;;t:l 2:.>0 náos de linha, c:itiio faremos o mesmo, mas· 
f'nmnra ~ ns frn1mta;;, qul! temos de 40 n G l vor ºI:".ª temo;;, u\'IV\ n;~o, que cst.'1 em con-
1.c.;ti:. d.: nrt1\b'lria devem n\i:111 lo11nr·s•~ , r"rgnnt·• st111et;:10. 
quem 1111 hn·de comprar? V:fo vcu lcl-as 11 Buenos· Q11nl é o meio dl? livrarm .. s tu uossa:i costas 
Ayrcs! e · ··· ~-

· o·· me or reme io, que p >ilemos ter ou digamos que lllles appnrecerúõ na ilha dâ Ássu1n-
deixcm npot11·ecel-as, 011 pe~•lP.tn-lhe Í<lgo, o com- J>Ç•io, on cm lugnres 11111í remotos 1 . 
pr:ulor •·stí1 perto, e mio terá tluvi<ln de n:; N:'íol, Sr. prcside11t1'. di!?:m1os a YerJnde; tl'm 
comprar.. n ·irccido nté na· ilhn Raia a .1 

, • , qtte SCj:\ e:11pe11 10 e 1 •1 lil 1].i J uieírn, e nJii mes:no tem feito pre• 
toda:1 ns 1mções do 1mh·erso o :mgmcntarmn a zas. E lun·e111os de ll!\":llttar o bloqueio ú11 ·Rio 
sun mnrinhn, e nó:; sii queii·,lnl<>Sdt•struir, é cousa da Pmta1 E11t;i11 1lt1-"graç1dus de nós. se agor,, 
que me niio 11a1·ecc jnsta, mio entra eert:unente eo ·n os (IOrtos blo'lnca ios entr>io e salielll cm· 
110 c.-.rni;iro .i;eusi\•,.l <le nenlnun tios Srs. tlepu- hnrca.:õe.<, o q1u hn de R•!I" quando acabar o 
t.'ldos, que olltiio pnrn tttJo com muita ntt.·nc::io, hloquei .. ? Com·• b:1\"e111os def•·nder ns \º&Slas eo.;tas 
que conhecem qnacs st"io :is int<en!:.ÕCs, e os' ru- d!> imperio do Bmzil ?. Eu desrjaria que so 
curso" do i11i111ig•). au~nwnta.->se. ma\...; o 11umero do 11a\0 ios de guerra, 

E11 npre;:.entei a min1111 <mP.nda no sl'ntido para prott>ger os nos:;os. c.>ncítlndiios, a nossa 
ire1111i110 d·• proj•!Cto, que se :rnh:\ ci11 discnssiio; 1n-op1·ic1.hd,., e qu:tll•lo ·as:;i111 n·ío seja, conti-
foi o Sr. Yerg11•)i1·0, q110 insisií·• cm <rne <·1·a lltl· nn·111do isto da rn •ncira .Qne vai, lmremos \"Cr n 
ces•o1·io mnrc:nr :i for•:n pessoal, e i:<t•l disseriio Hio ue Janeiro bl1J<1u.iado, e <les~r:içodos do 
muito... Srs. tlPplll:t<los, ne ato! incre ·•nío . nó.> se a ·r ' · · -
co1111111:;sao por ter nptesc11t.ulo n fo1·ç:\ 111a- sei o <ptol >'e1·i1, niio i;ci nté que pc•nto> cbegaráõ 
terial. as lmstilitlatli:s. E11 niio tenho -medo (1ue dl~s 
• l'or consequencin ·o qtt•1 l.'U 01Tc1·eci n:t mi .. 1111 tomem as nossas fort:\lez 1s, niio, Sr. prcsiJente, 
emcml1\ foi nqnilln, JIOl"•Jllfl n c111n:11·a se pr·•· te no sim que se acabe o nosso commercio cos-

• - · ., •111<.i • m·- w m1uor c1ro, que •111em perJiJ<•s os nossos negocian: 
aml'tit.nde; - · tes, que Sol acabe tu.lo: se nús rclirassemos do 
. Nn minha enwml:\ fnllo 110 pess•':tl cm coi·rcs- llio Ja Prata :ts 11ossas e1111J1ir1!açõcs, nós '·eria-
p••nde1!ci" i1» e111hnrca<;vc11, .• (IWl !lcho. 11·~1·em 'li'!· 111 .. s que n:io hiwcria nma só vela brasilllil'a 

• • , .;, • ei;• o 11 ares " 1mperio 

ver.Jad1•, nrio ·tenho n ho111·1t d., pc1·te1:ccr :í. rn- l?Ullla fen·ngcm, 111:1.s em que estado se acl1n· o 
pnrtiçiio da': mnrinl1a: comtntfo t1•nho olhndo fcrrn~.,111 tfo 11111a embarca~iio de 50 n 70 om1os 
.:vm nlgunu~ rcft.,xào pn.r~ o;; esci:ipto; in~l!!t.e•, ,\e ,.;e1·vii;(}º? Em que cstaol • est{L n sua ferragem, 

, . . e o , ·a , err g lU 

da ..\111ericl\ • d•J Norte, q;ic tJ·,1'i.:io dc.sto.:s object11; tia mio D. P.:<lro I l ~o dia JO úe Agosto do 
milit.:1res. 1111111.1 de li~l: e111lmr•111 :i eu nella. ua balti•L de 
- Na 111i;1l11• emen'1il pc1;1~ qtte se m \\"'}Uc o iies- Lagos, e ji\ naqucl!tl ti:mpo era ~um u~vio ~om 
so1ll cor_!"espondentc ao 1i1nlerial. (len;. e •ucllos branco . .;. No tlra 10 ti.e Ago.-t•1 de 119:1, 

Eu n11" qu~ro ohl'•l 110\'a,. qne1·0 a•}ltclln, 'fne pelas -l horas d11 lartlt', c:mbm·qud nclla p:tra 
existe, uni1 1--xii"hm na B 1hi:1, 011!,,os uas Alagó11s, I..ish1Ja; onr, se já neste tempo ern. Yclhn, tendo 
outrns en1 · ~- Pn11lo; 11c<:u qnc s•J coulLu.: na sc.r\"Íllo na guen11 du sul, o 'I"º · fat•:i n•1 dfoé:<le 
c;onstrucçiio dtistes navi .. s·; se eu di:;sesse l}U.} hoje, np1iza1· tle to<los o,; s1~us cvnccitos? E111 quu 
~o con'ltr.uis.-em <le nov.. mais 11avios potlia-s.c estado 111io tlcn1 estar? Ha de estnr tudo i·cdu· 
i1r~mna1ot.ár .cum111igo, dizfindo, · qne niio 111\ . 111~- zi<lu a \)Ó e i\ cnnmcho \ Por isso nada ,.e npro-
~ssi.dadc de nowios Jc nlt•l hordl), m:•s cu niio vuitn, se se \"Cndcr não darão dous contos úe 
desej•1 que scjãu constr11idos de novo, '}nc1·0 róis po1· clla ! 
-q11e o.;'"· que s.: estiio fazendo se luijiio de c1m- E e com isto que se lu'io de comprar embar-
c!uir por ec0nomia nossa, pai a uno sri i)erd<'l·cm co•;õcs miudas? Nno vemos que essa; fragat.1s 
·milbõ.-. .; de cruzados: as um<lcir 1s e · vcrtlntle qu..i vier•io dos E-t.1Jos·Unidos, i111port1mlo em 
·poJeráõ consern1r-se e111 alguns lng11res coh"rLos, grandes so111111as ? llns · :is circ1u11stanci11s, cm 
.mas nós todos sibcmo . ., q1wl ó n ht1mitl:1<lc ria 1111e estav11111os •.•xigiiio qne enliid se comprassem; 
11tbm •:<pllera do Brasil, e que esta 11\7. com que se crào 11ccessarias rara poder oppür-nos aos 1111· 
r.01ro111pão; e ""'llOS nossos 111·m1111zcas 11i111la nilo vios <lo alto hqr<I••· 
·h.i aquelle cuidado, que. S\!ria nccessario p11N N:io se póole pnis diZPIº que o dinheiro dessas 
tr11tar tia sua conserva ão com o . ·, · ;- . ·· '._ · n ~ 
urcJnu o a· m:lueü·"· nPntlando' 11uc S!'jiio p11ra se cmnpmrem cmb.1rcaçocs pe11uen:1s·~ o 
rntlns etc •• etc. · _, p1 eço da vcnofa qnc se obtem é mmto diminuto 

--·Sctã-c<ittfunente muit•) mais .ronvenie1~'..-l1U.1=.11,.~ .. u~isto niio é :;_Q_j_1i.,i_~.Jlllx.i.u:; de guerra, ê t1m-
·mais· eeonomico pam a nai:.:lo, qu., estes nnvios ·hem nus U:\Vi0:; mcrcim{.i;; qm: se Yendem ;, r .. gn· 
que s.. e:;tii.o coastrnint.J.-,, sejiio acabados: ai u<la J11rmc11te siio muito mal· Y1'ndiur.s. 
·que nã<> wweguen1, o fai;amos, como na Ingh\- Demais pm·a que hiit• ile os nos ms negcci m-
te1r '. pir.tnn•lu-os t.le brnnco 1inra a sua consc1"- t~s comprai· navios n,1 Jfo de J1ojc? Pala· ·qno 
~ação 110 porto. . - · . '1\\etcm 1\n,·ios ~ Para mais 2 nnnos ·que ha tle 
, Na lnghterrR, Sr. presi•lt'nte, vendem-se n.quoil.ts continuar o commcrcio de escnl\"os, que é o 
emborcaçõe!', que 111io silo ncccssarias; nós niio unico 11c~ocio que . tem o Brasil ? Hiio de. com· 
catamos nestas circunstancias; quando tivermos, pral' a uão pai:a irem lmscar ccuue secc·:t. oo Rio 
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SESSÃO EJI 3 DE AGOSTO DE- '1817 
Grande ? Iliio de compt'•tr n não pam irr.m ás 
Alagõ 1s busc:1r madeira?· Para irem no Recif.•, 
para irem a lforanluio e outr.1s partes ? Ella · 
mio sf'rve par:1 i:1to ~ niio serve seniio '' . 

". c uau • ou pontao, ou para srrvir de 
a111artellameuto~ on pira o fogo, ou rara cabrea 
., mais und l. Por cousequeucia o dinheiro por 
que se !1n do _,._eniler é muito pouco. 

~ • • :t , se o m1n1s ro 
da m_:irinha se ~embr:isse de vender a1uclla 11i10 
nns c1rctunstnnc1 is em •111e 110.i "Rcham•>S .. mere
"ia ser a;;pera·neute rPprehentli<lo ou ser chamado 
á rcsJJOnsabilhl:id ·.' Uma m'1t> daquellc lote é 
para se conservar no porto, niio C••lll n pa\•ilhão 
1·:•1d •, que é ltlxo qne não -sen·e -de nada. mas 
para sen·ir de dcfeza à barra, para - servir de 
c1uartel, ·para servir de casa de exercício etc., 
imra isso ·é que queria que se con~ervassP. 

- E11 ji1 disse •1uc reconheço que algumas d;is nos
i<ns 1-mbarcações de alto bm·do, as ná.-.s Silil por 
ora iuut-eis, mas, :51·. presidente, esta inutilidau•i 

• • :i Vll';L o rn cm que S•-jiio 
nP.Ce:<sarias embarcações de linha '! Sr. presi
dente, o mesmo diziiio os amel'icanos cm outro 
tempo. ums_ não o dizem agor-1. Poderá . dizer-se 

• S· 
sario que conservemos a- poucà marinh<i que 
tcmo.s e a que ''amos augmentando; · ella u:io 
se _pode r •zer Je repeute. 

Eu conve h -
construir-se nos nosso,; estaleiros, que niit> 
vcmo.s comprar ncnhtuna e.-;trungdra, 
conltt'ÇO o que nisso so passa. . 
- l\lt>smo na Ingl-1terra se uma cmbar1·açiio con

struida nos estnlciros puhlicos' dnrn i;; anno;;, 
eis navios construitlo> nos <'Staleiro-1 particularPs 
p••r conta cfo 'stndo dur:io· 10 annos; isto é 
uma verdad•• conllC'ci<la po1" todos os con,;h'n
ctorcs; nos Estados- Unidos ma1111i'io·se construir 
annu1tl111cnte '"rias cmba1·c11i;õcs · ,,,._< l'staldr1'S 
Jt11blicos, mas em ca'o de 11pert•l·'lnnçimio miio 
1lc outrcs estal~i-~os pnrn c~nstFuci;iio dos navi•lS 

l'iacs dê marinha pan examinarem se ficaviio 
bem cohstruidus e com seguran<;n. 

Sll po:s queremos marinha é nccessario que 
>l'inci iemos ':\ n: J 1 :-

ÚCÍXClllOS istO- rara tt>mpo YindOUl'<I, é preciso prin· 
cipiar desde ja 1 -

Conheço que ns cirtumst:mcias siio desgraça
da.-;, conbeço que não. lrn dinheiro, n11s Sr. prc
sidenfo, _li:\ muito credito·; tllflus os illustrcs 
deputados tõ·11 conhecido esta verdade: nós rnio nos 
ach111n•1s 1\· ·bord l do precipício, .:e nó_; tomarmos 
ai! medi1lmr· que nos <.lictar o nosso patriotismo, 
mio serenios insultados por Bucnos-Ay1·es: se 
fomos -vcncitlos até agora pótlo sei· que o niio 
sejamos· para o fntm•o. - -
· Se o governo lançar· miio de prssoas habeis que 

se intcr.,~scm pelos nosso,; direitos u cousn nm
clar:i de· face; os nossos mm·iuheiros se Ji:io de 
distinguir como se tõm distinguido val'ios no Rio 
da Prata. · · - · ' · 
· Se tem ha\'ido surprez11, se os nossos hergan
tins, · ns nossas cor\'etns, os 110.--sos navios têm 
ido engrossar 11 esquadra dc-Bneno:•·Ayres, é 1wlo 
no>so desleixo ; alguns cll nossa g.:utc 11orõm 
têm-se· hntido' como heróes. 

~ " ·- . rio que conscr\'Cmos. qu1} 
alimentem•)<; o brio e bom espírito brazilciro; não 
devemos tlizer qitc ·eues têm pca·dido sempre a 
gloria 1 ·; _ · _ _ ' · 
- E11 rcconhcÇo;· Sr. presid-mte, que temos per

ditlo · alguns u:wios por falta d1i cncrgin do:is 
officiae~· e n:'io dos mm·inheiros, mio dos officiaes 
snbalwrtíos, mns'po1'.falta· <lc pessoas acimn des
t-e,; ; - estir-falta - '11! energia tem -si.lo ·a cansa 
da desgrnta do Brazil: por isso é que podemos 
dizer que o -inimigo tem tomado -as -11oss:1s cm
barcni;õcs •• mas- não digamos -que o foimigo não 

tem forças ou nunr.a as terá, pois -quo se não 
tem 11gorn quem· s;1be se poderá ·t~r · navios de 
alto bordo como nó~? Jfsta é a minhn- o~iniiio; 

sen•ar a .sua gloria, ·a sua dign id lde p~r11u~ uiio
Jes .. jo que continue o que temos visto 0:1 ma· 
rinha. _ - . . 

To·Jn a -nossa e.s uatlra 
c.:-ssaria; é. nccessario q 110 haja navios do _alto 
bordo, e que haja n:wio,; de pequeno lote: não 
de\·cm sei· to1his escunas e lugares;. p<>rquc com 
i.;to não ii11:vemos bater frngat3$,. o inimigo estuda 
cm formar a sua 1nari11ha; procm·iio p1·incip:1l
mcnte llOS to111ar uma embrirca.;ão de alfo bordo.
o . se nol-a to111nrem com .. elfr.ito, e a 11j11ntare111 
ás embarcações, qiie nos. tem já. apr·?zado, que 
desgmca u:io será a. nossa?. Será necessario_ 11uo 
os nossos navios anuem em c><quadn1, e quan
tas embai·ca<;õcs nesse ca~o· snl1iráõ do Rio da 
Prata, do Pnragu •y, do Uraguay que se achão 
em oder · ·" · . 
- Que nnlc;; incalcnlaveis se niio seguitáõ?. Se·. 

rão ass•1la-la;; a-1 uossas costas des-1._, o Rio da 
P.1tria até o Puni, uma v.·z que não tenhanws 
marinha, uma Yez ne não tenhamos · · 
neccssnn1>- e 111 1:'pc11,;iwul, fot·t;as muito supc
ri01es ás do iuimi::o porque as nossas opcrai;ões 
S•lo maiores, e as úo inimigo são com vistas 
unicamente no iutcrcsse dos c<•rsa1·10s. 

- , • · s mercan s, e-o 
que potlcmos nõs fazcr ·1 E' í•rh•al-o· dos a·ecursos 
qno pó.lc receber pelo Rio Prat •. · 

Por isso <l.:ve couser\·ai·-sc g1·ande. força de 
mar, o que se niio 11óde fazer só com navios 
de gramlc l1·t-?. . . 
_ Sr. president•', dt?pois que chegou a tri,;te no

ticia. da continunçáu dn gue1Ta, reconheci . que 
era nc_cc~ario foz ·r esta cmen Jn, eis a t'àzl\o 
porlJ Ull a :iprescntci. : . . 

E" venlaJe qnc conheço Lambem que o estnão 
e,;;;tii. encnrri'gado dó dcspezas, que ha .divida~, 
mus qu 1! .i o csb1·lo que cm idenlicas circum-

• · 1iio -cm e1 o. onr e procc e n enorme 
divida da In::laterm? Porque se indi\•idou · a 
Amcrica do Norte durnnte' a luta· 1l:1 sna inde
pcnJcncia? 1;"!1r<Jue se indi\•idou a F!:antn? Po_r 

m:1cio11al era ·i111füpensavd o augmcnto das rorÇn~ 
nnvaes. · .. 

Dis~e-se 'lllC as na'ções augmcntiio n _sua fürça 
n medilla du crescimento das for~ns da potd1cia 
i11i111iga; mas nós snbemos que os Estados-U.ti1lus 
em l:Sl l ti\'é1%1 de combater coutm 13 na\'ios 
de linha, além das fragatas, cmquailto estes me.~
mos Est.'ldos-Unidos uno tinbiio m'riis que uma 
náo de 7l o 11lg1111s pequei.os vasos; o entr~t.'lnto 
mio lcv:iriio dles n sua mariuhn •L um :grande 
numero ele forças, proporcionndo :\ extensão. ,do 
seu territorio? Por· isso não so pódo dizer que 
i1or uma nai;.ãu riv 11 ter poucas forças, a outra 
não ns · deva ter maio1·es, e quo por uma te1· 
muitas f.,rças, a outra tambem as Je\'a ter 
iguacs; n:io, :5r. prcsi.tonte, ns- for.,;as n:io são 
~cm pre semelhnntes, ma~ aqusllc quo a;; tiv<!r 
melhores ó quem -triumpha. E' vcrd.1de que póde 
dizer-sol que, sendo grnn•l<?s as nossas forças. na" 
vaes, niio temos t1·iu111phndo. -

:::i1·. rnsident<l isto· mio <le endo do,; 
e 111a1·111 1P1ros do Brnzil, foriio outros a - causa 
das nossns 11erda< ! Nós sabemos os fa•:tos da 
l1istorin, e não poclrmos i~11orar que' os -inglez,•s 
nunca .se propuzeriio a uater os - ft'ancezes se 
niio com forto esquadra no occe:mo. .- -- '· 

Nós sabemos como fui _o combate do· grande 
Nelson cum a flotilha .frnnceza, · 0111 -que e:::tilva 
Bonaparti cm pessoa; a.~ cmbarcnções inglczas 
não eràt:l pequenas, eriio embarcai;õ~s .fortes, po1· 
que um· navio de nlt•• -bordo pôde fazei": estrnp;o 
immenso sobru u111a flotilha, ainda quando.é-bem 
dirigida, porque as cmb1U'caçõcs puquenas- não 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:22 - PÃ¡gina 7 de 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM a UE. AGOSTO DE 18!7 
Jl')tl..:m l·!Va1· a1-tilltaria tão pesada como as de 
linha: . os. iHglczes· sempre contiírão muito com. 
as .bnte1·ins inferiores, e uno. tn11to .com ns· su-, 

· , • . . · ,- .- e .~ · 1 s e · ~ 
em que .1\·ia calma .no cn: nl se . projcctou o 
d~embarque; ellcs co11ta\•1io com as crouhaJas. 

As fori;.tl>l dcfcnsi V:\s dos i ngl~zes consisfüio ;,m 
• · 11 ' • ... uen.. c·n1-

barcações nos rio>', scmellurntcs ii:; que se cha· 
~ião embarc~ões d11 nlfandt>g11, por serem aqucllas 
que se oceup:io em perseguir os contralmndis
ta": estas J>t!'ll!çnas cmbarcnções au,1a,•:io ar
Jnad.is para se oppórem :is J,rnmes, clrnss<'S· 
mar.écs e nn,·ios pequenos ' inimigo, que 
cstavii•> J•reparaJos para o . tran~porte de ca
,·aJ~o~ e dos soldados formndos· Nll colnmnn, 
;1th1J 'de poderem de.-;cmlmrcm · ne.4a orJcm e 
at.11."81· as. b:it<:rins in~lezai,;. 
· O.:t. inglt'z1·s niio se dcfomlcm sõ com $Ol•ln•los : 

1•s · .aeus melhores soldados .;iio tl: 111adcim, é 
com. es es qne e es pre cn• em " t m cunscgu1 o 
defe11der-se; por isso dlcs nunca umndúriio con-
11trui~· ftotilllas, forno sim os fr;1ucezes, pari1 con
dttiirem os soldados do cayaJl 1ria u os mesmos· 
ea,·allos 1ia1 t ,, luglalt:un. 
l~rd NelS?n estavll ntliaute Jc IJolonhn, qunndo 

tc,·e· o glol'loso combate cu111 DS francezcs, cm 
qna· se •ncha,·n Uoniipart·i, e ó e..•m os na\'io.• de 
alto bor.Jo que aqnt:lle lwr••c const•guio ·\ victo1·i11. 
· Ccrnheço que nó.i estamo.> longe· de sc.lfror um 

dllse.mb:1rq11e cm grande; nw~ póde aconteccr
nns em ponto pequeno! ?\ó.; 111iu esl.f\1110.i muito 
longo de Bueno";.•\rres, e niio sabemos o q11t1 
pod.era\ . \'i!' !l. succtJ1ler. Romn 11rincipiou l•ur 
~nmto ms1g111heu11tc cous.t ! 

E; pqrtanto niio 11orlemos 1liz~r qlie, se Ilnl'no•
A~:rc11. '! 11~.? f:iz. hoj,., niio o fun\ amnnhii; ó 
\•cmladc qitc, se as cuusns forem. conti1111un<lo, 
con~o l~m ldo até m1ui, o foimig» ha de sotfnw 
111ufü~ annl'clliu; mns, :51·. p1·~siile11te, tnmbetri m'io é: p~Jo ·metho·fo por nús seguitlo que se cons"· 
1 .o Oi .1mpcnos. 
1''11llou~se om".sac1·ificios: 8r. pr2sid.•nt», so não 

Ili.'\ fizerem· ti.\ gu··r1-a, quandll. 4i quo se farão? 
A lionr.1; n· dignidade, :1 i11Jcpemlcnci11 nncioun\ . . . . 
csti,~ercu1' tto nosso ~l~ancc. 

·Tenho respondido, ~) não tlil'ci mni' uma pa: 
hwr.n sol.ro o 11egoc10, sul\·o 1;c11Jo ncccssaria 
nli:111n1í <'xplicaçiio. , , 

Awcse11tci ns ·minhas i•lt·as: niio affirmo qnc 
i.:io. bons, mns ('SLuu iuti11111n1c11te con\'encido 
1lc (jllC 1) qne 11\"ancl'i C li Jin•or da digniJ11tlc, 
indepenJcncia, libci-datle e honm Ja nação bm· 
sil,çi~a. 

o, Sr •. 0~1orlco 1- Se, corno aalrmon o Si-. 
Cunha ltlattos, 115 snns emcndns .niio lizes~<!m 
t1'aii1 qne desem·olver u expli~r o projccto, e 
mio. au::mentasse · m; força~ ahi de":•ignad11s, c>u 
cst.;1rira por. eltns, por'lne n:io s•·ria 1111\0 tra· 
tar-so• o. negocio com toda u clal'Cza; 111;1~ pa· 
r!-'CO·lllC que essas.: <:men lns nii<i o tlt>t::t!ll\'ulv.m1, 
SIR.\ au:,;:ucntiio a. fui-o;a 1ln marinho. E tiro estn 
contêlUs:to dos iiroprius argllllllltlos tio Sr. Cunh11 
l\l11ttos. - · · . . · 

O . nobre deputa lo· rompeu ," pouco mnis ou 
, -, • - ixa nos s nos-

sa:J co,,t\..;i no, desamparo'? J,n1·gnre1110.; os llllS·· 
sos portos a,1. inimigo 1.- Orn,. se : toes razões 
i:;iio> ·trazidas para comb\lcr-so o proj~cto, iJ sns· 
tentarem-se ns emend lS, seguo·se que t>st&s nndiio 
cm. oppo,-içiio com nqudlt', P"i•, do c•111trario, 
as. ~azões do nnlire dep11tndo nno ''inl1iio n pro· 
posito'; quem dizer, ·conclue·.'e que a..<1 cmcudns 
<lfio. o rt>metlio pnr1a niio ficnrelll ns cnstis do 
Brúil ao dCS1u11paro e cntr~gucs ao inimigo .-iK 
nossos:: portos, no pssso que o projccto não 
acautela este mal •. 

S;11t10 isto a;silu, e. sendo t.a111bc1n. certo qt1c 

o modo de defender os nosws portos e cost•1s, 
·é. augmcntnr a marinha, uiio serei t••merario em 
. 'SUP!JÓr que as emendas, que se achiio na ·mesa, 

• 111 11111 ena 110\·•1, a se 11·1gem a amp mr 
. as nqssns. forças tio unr. . . . , 

Nesta 11\"püthe:;e, porei patente a .. miuha opi-
. ni:io · s~br-0 e:~c !'articuli11: E e, sem entrar 1ia 

dei;cm ou 1riio ser deste ou daquello tamnnlio, 
dir.!i cm gei-al que n.io convcm que so multi
pliquem ns emba1·caçô<'s, nem que as forç •:; se 
ele\'e\u n mais do que detem1i11n o projccto .. 

O tudo niio é termos· innumernYeis 1.1111lmrca
cões; o mel1101· ó tem1ol-as bem tl"ipulada~ e 

·bem (lispostns, ainJa qttc niio sejiio cm grande 
abnndancin. · · 

En · 11ii•1 sei destas mnterias .· militn1·cs; mas 
officir(cs intclligo1 tes e zelosos. me tem asseve
r ido "111e a mt1ltip\icidade dos nossos ''n,;oi;, · 
lung.!. ·de te1· ,favorecido Íls operações .dn.gt\eri-tt, 

• ' . . ' e, .a . 1 • 

tos, falt•'io-lhes marinheiros e o de·nais neces
sario,, de fúrma qnc. ri nossa marinha é mais 
ostcutosa _q11c util. .. . 

l~u qnilltra 1111e e i1111strn mem\ire iue assim 
Jlru1,0E1111 o nug111cnt.1 de fo1·1:a nav11I, se cmbra<so 
•1uc e<;tnmos sem dinheir J e quo deve p1· .. fcrir-se 
um\ e.squndra, ainda t)Ue peq111mn bem tri)lnlad' 
e IJcm paga, 11 uma granJo arma la onde por 
faltn de pagamento.; ã risca; se iutroduziio as 
queixas e os de~gostos entre as pessoas que a 
co 111 pocm. . 

X;ro bash dizer-se :-cresç>l a nossi\ marinha, 
dt!fonla·sc todo o litoral do impe1·io :-é nccus
suio proporcio1nre111-so us meio.:> para isso po
der ser foito. 

Demais, jta um Sr. deputado mostron que nós 
l'rnmos mais podc1· .. so.; qne o inimigo,. conl.nn
do·sc 1ínic.mw11tc coto 11 esquadra nctu:il, e se 
lemos sido infelizes é pel1\ mi\ dirccçiiu, .a qual 
n:io se 1·111nedci1\ com o augmento da fvrç1\ 

' . .· 

o S1·. Cunha l'\lnltos, \'en1fo que nu haviiio Rr
gmncntnr cnm n falta de •linheiro prt•cu\'eu est•\ 
objecç:io, dizendo·· que o Brnzil tem muitos re~ 
cursos: 

Om, des1•jaria que o illustre deJlntado me npon
t11s~c q11.,cs s'io esses 1·ccut·sos 'l Um terreno fe
cundo, riens minas e gra1i1les mattas. Mas•ser1io 
p1·umpto; c.-tcs recursos qu·mJo t·stmnos n·b1·aços 
com a guc1·nt e urRc a neci;ssitlade de meios 1 
P••dcremos contar jâ e j1\ com aquillo que o. 
Bra·• il põJc vir o!Tcrei:cr·uo.< nlgum dia '1 · . · ; 

Niio · l'"r certo; nem tambem devemos c1·enr 
mna m:nmda, immcn;;n, scn1 haver com que sus-
tentnl-11. . · 

Finalmente niio me r.•1sso conComiar com .uma 
emenda, que snpp.•n. •> • •levcr-se augmentar a. 
força na\'lll, diz •1ne cm .tempo de piiz .. sl'.'ja ella 
rc•lnzida ia metade. . . , . 

Isfo illutlc o Yencido nà segunda Jiscussiio,, 
pcu·11ue se enl.llo nssentiunos que a força niio pa."
:onssc dQ IO durantJ a gue1·ra, e que dnrnnto a. 
pnz ~e reduzisse a cinco, niio se segue que Jm· 
\•cntlo noctJssidade •lo · imgment.al·a pelo 11cior es
tado <ln gaerrn, hnja .nec~ssidadc 1lo .conscr.var-so: 
a mesma pr porçau cm todos os casos;· quc1·0 

· e , s. m ; • mili 11 p em as 
cm~n~las, pedirei quo feita a paz seja a. forçn 
1·c1luz11ln n um terçl). · . 

Quando s13 fc7. o 2a tliscussiio, eu ·rui •}iiem' 
{lropuz o que foi adr.ptado pela cnmarn1 isto 
e, qnc concl11i1ln .n "llérrn ficasse ·em. sc·n·iço 
ncti\·o sõ metade da 'lorça niwal ; e · nossa ocen· 
sino se ,·i:;s' os animo~ 'rli:<postos a ado11tar uma 
reducção, maior. cu n tP.ria i:ropo:;:f.<,; hoje poreili 
se passarem ns emendas. do l)r. C11nha Mattoio, 
peço' no menos que . para·, temp•1 de paz ao reduza 
a füri;a navnl a um terço, visto quó o ll<?gocio 
cm tal ca.~o apresen~ 1 Ol!trn face, 
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SESSÃO E~l 3 DE AGOSTO· DE t.827 • 
(Falko•11o ?lOl'11r,ie'11t! o~ S2·s, Cunl1a ,Vatlos- e 

l"ascom:ellos.; t1ws. ?Utda der/lo dos .ftms discur-
sos :os tcichigra111t0s · P.:ce9ueil·o e Silva.) · 

"li ••• ' • 

ciou-se a cltegatla do mii1istro e sc..:t·utario de 
r.stado dos negocios tia füzeuda e estrnnneiro,;;:· o 
Sr. ; tnarquez tit.1 Queltiz, e interrompfll~Jo-so. a . . - . . ' . ' ~,;;. 

dc_1~~ un~a deput11ç:\o de sei~ mc1nbros eom qõ.e 
foi recebi lo. . · " : · 

'feu1f<> t·1ma~o assento eritre o-; Srs. pz·ésiJente 
e l.". secretnr10, fou o seguinte · 

ms~unso 

O Sn. PnE.~ID~:4TE :-A .camara examinará eom 
a mai; séria att.euçiio ·B propOil1a do governo, 
ree.1nheeendo sempr.i, qualquer que sej1\ o resul-.. - . . :-.. 

1\1. I. pdn prosperhladu 1h naç:io. 
Rt!tirou-s.i o l;ir. marq11~z de 

m<Jsmo> fo1·111ulario com que fóra 
o 

11mii';cmc111.o~, :seti1. o que o iinperió licaria exp..1st.J ; téntamfo-se rorri a ·~pbemcrli s11pefió1·iJlide ;qn.e 
a gtt&\'issimus incom·enient<!S. : tem solu'e nú:i, é: cum· as \0 ist11$ de· dissolver 

" 1>01· est.n raz:io" e pol·que. devellllo espera\~ , i 11teir11me11t! o syste ua '1â · Dm~u, o · ser:i possi • 
que 1 1L11ss1i111bleah.•gish1ti~a hnbHit i o gove1110 : ,·el pois 1}110 il 1ixeJl1•1s ·i10 a1·rni.tiu o p•friga ·, ·, 
culll 0:1 meios 111 ccssu1·ios 1\ w11ti11u111iiio du guerrn;·· 1 que1·e1nos caliir ntj nhysmo e. ~1it desgrRça,. e ser
aclumdo·s•i qunsi lin,fo o ~111po da stss:io destq.111t·J 1 111111i11uilt1J:1s ipo1· es•a pr.iv'íncfa, q1~c actual· 
nn.10, .. u:Lo 11ppurece111 uim.lu pruvid.:1 • .:ins.alg1u11ns. m ·nt~ l>e ncha exaltação ·de es11irito .: com 1;é 
pu1·u , .lan ver. a·ecursus pecu111u1·ivs, julgou· S. ·M." uoto1·10? · · . · · · · · · 
!. llP!l~·inl COll\'CJlientu sulicital-o_:> do ºº.''º tendo-o 1 E' 11eces.inió que siistentemos l\ :;tnerra, .e qual 
J•l feito na abertura. du sossno. O.-dennndo·me · é vois <:i méio <.le\ a sustént:J.1· ?. F.stou persua.
tJUu lfizei:>c e::;ta ICOOlllll\CllUQçtiO, n:'io SO lembr<JU · Jido qnc. ÍlOS t•evt>zes não nos fRlt.:l brJi\o1itÍl,. 
::;. ll. Imperial, nem podia lembr:lr-se tle des-, nem homcn><, que ;-s·i.o muito Cllfll\ZCS de. sust,!Ji.
pe11.lil' n.•s eoa·a\:Ões dos :srs. represe11t1111t.cs da tar a honra, ~a 11ttção , ~ ucni· ·tios · fültiio rnefos 
t>rio~"ia nni;iio bra.,ileira os· seutiuicutos de leal-: y:11·a . a sust•mtar; por muittS"occnsiõ~a nes!'a 
dadd .e .putriotismo .,1ue lhe.{ são 11atu1·i1cs. S. M.l· ·mesma gmina se, ~,:m npreseutnd•> bmvos '.oftl
lmphi:IL deseja sóllumtc . que lhe .. 1iàQ ·~.sc.1pe! ciaes. de ma1·i11ha;. qu.: · se ·. •tistingnirão e. ·tein 
mt-10 .. :dgum, •1ue possa eou\·cncca· a· .mit;a<J da·· sotfrido purti11,· 111/litos re..-eze11· ;pd.n <lisc9r11ia, 
pout'üafüluJe cum •1ue. se. es111em· em-. dcsempe-'.'· que te!n huv1d.'.) Jat ·nos .Primeh·o,-1 • mirndabu'ios, 
ultar ·ai ultas attrilluit;ô"s uo sobemuó e dl:'fcll· como nos sc::s Si!t,un .lnrws o por . t:iSO. os reve-
so1· perp_eluo. do Brasil. _ .' , \ z1:s não i;cn·ir<i!l , .;.sui1ào de liç1lJ e de vi:' g.u1Ç-1 

' '[ · I 1 · · · f · .. · 1 1 1 de. n.ossos ini111igo~~ . · · · · 
'" S . ..., .~· mperin procura. !irt·:n·"~c .u 1 ó orosa . Nils oeca:1i'5~s. q1fo se nprcse1;t,'1r 'uma· S'ttcrra 

recu~JaÇ1\o du · tJUll 21ulfra o llllll!nu por menus como cst·\. cm , 11~1 ~stnmo~ euvolvid~s; o go-
dHig'uci:' e Yigilnuciu .~11 sua iufrt<J. · ' ; vcrno 1.1103!110; emci\l,itU•l n ntn.•); e. tom.ará '!ICtJ.1-

« s·; ?II; .I~pcri11l pro!:ura fnl~ti1· ,tão alto, ~a d:ts nccess:mns e lixactas · ara o ll·Y" pre.c1so. é 
· prc:1 11 e 11 u .. c urt>·, llUu em : , a a· .ex .en · o qu.i ·.no~ .cun ~1110-1, para· que 'ele possa~· otnsr 

tio. ·il!•t•erfo saib1io seus 1mbdito,s ... <1ue. t~uiJ'? ,jUe. L·stas muJidas •. ni11 l11 que llC), priuci11io, ·ni\o",ils 
cmptegado . quuuto. está. elll .. su11:1 11ttr1bmçoc21, ;. to.nossa .. a~ertn<.111.ii; !? (!SS'.\' conth&a~a ·no g~· 
~rr1ti.eu11do;. at<i i:iu, \.' 1m,!~}·ofÍ.i21.si111~ ~,yid i: p:i~ , IJ,em; · verno . e t:lo ucce.>;;nnn ··.nas . nois1111s· c~rcuins~u!
e s~ivaçdo · da pati:in,., tétn .. !lg"~º~? . J1rc1t.,:11, ell'll!, quanto é d:.1 .l\º!ISa·paTte ~ecehat,Ió ,Pl'.O~llrar 
csp,ern.r uma: !'fficaz . c.ootieraç~I) .. 11u 111.teressan.tll: os -mews. e- soltnrrll1~ · us mnos pa~, !JU.) . 'éllo 
eu1pr~za .. cturque ·.istf1mciS 'C*penliado~. e que.st:m: obre. aq11illo, qt~e ·_t;st~vcr na 0 

.• su:a uJÇ~d·t ·.:. 'n~o: 
e!li1 .~1.em··P.ôd.1:, dcscn1penluwsun15.• ~ugll:!t~ · fu.nc- < o em bar •tar, ahiis -uao: podemos .. deixar :de.c~für · 
i:~.:::.uem;. tem . q~tt . re::ipo11d-;r,, pelos· des11Strc:1 . no precipieiu. E1n eo11seq1te11cia •,pois '·1Jo·'qnj·'w· 
(1ue .1.p ... dem sobrev1r n•.> ·!mper10.. . . ·. . nho dito, .a· Corça· actual da tnar.;,uquc,,.1NJ .. apre-

e1 ~jlu dil ,Jau~iro., ~ í !lç. ASl>St!). do. l8Z~.-Na1··' senta neate proJecto, . niío e .tiQ e:xtl'twrtliQarli1, 
CJ".41:: ,_e QICe{&f.1~:11.; • . . . ' , ... . .. .• com-> mt\)to.'1 Uhl~tres;J"V"tailu11 pe11eil•J, ,O. ri:•· 
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•J:>) •J- SESSÃO -El\I :1 DE AGOSTO -DE. 1.827· 
sonl d,1. marinha· é-· de 7:ll:l pl'n~ns , incluindo profissão; - pl'i1Ícipimi porém · 'lue· . me' parecem 
maruja·. a1·tilharia ·e ofil•;ines. ·e incluindo em erroneos -e pea·igosos!.Jne.,obrigão tt rebatei-os. 
geràl todo~ os indi\'iduos, 11 ser:\ e!ltâ grande . q honrailo. mc1i1b1·0. que acabou de-fallar. pa·in-
porçiio de marinha Jllll'll o Brasil'! e "rl:nneute CI IOll or dizer - . . . . . . 
lJU i . 'lue i11jusln111e11te Ji11,;in Jeclni'.~;:n guemi à 

A· illustre- commi;;siio de fazenda no parecer B111mo.s-J.yres; po_rqunu_t.J se111IQ. a pro,·iucia Cis-
que deu sobre o 01 çnmento dn despezn Ja 1111- pi 1ti11a fede1·ad11 an Brasil, é faltai1do est.c aos 
rinha o a1•ru~enta cm .2,()0i) contll~, ba:;eantlo-~e m·t1g:o,; d:1 fotle1·nção, :'t uelfa . n5sisii· ' , 

: _ • . • , • < • i o e •lvautar-sc. N:io estou. tio.!111 ao facto 
Cirico milhões p·u·a sustentar· esta cs1ua<lm cm dos armnjos dip!omaticos à tai rcspc!ito_; sei porém 
posição a Buenos· Ayrcs '? que l\l••!•tevitl\!o. fui .Yohmta_ri_f!l!!ll~1te .. enco1·p'lr!1ú1L 

E sere:11os nós os mesmos que nos assustemos n 1 Brasil: qne 1uro11 a const1Ut11~no·, e'gue muitos 
que -elles fno;ão com que se dissolva. o \lOSS<> de seu; lmhitnntes unidos a· Bnénos~.í\,~re.; COllle· 
S\•ste111a, e vcubnmcs n cahir em uma minrchia? c:n1·iio h()stilidnúes contra nós; or 1, sendo ist'> 
Eis pois porque não nos_ deve nss'.rstnr setilE.· assim, podc·r-sc-ha taxar de inj11 .. t:1 11 guerra que 
Jlinn_te cousa. As embarcnçoes qu~ existem, sert10 ora temos coru nquella republica:? Crei·• que mio. 
i;ufficic11tes, 1iiio digo que sejiio 11roporcio11adas; Se o Dr isil deixon tle cumprir;· conw diz o 
'nós não· sabemos a esp.,cic de guerra que te· Jionra•lo. uiembm, com os artigos cstipulado!I, 
lnos; e ·é 'conveniente que o go\•erno fique· an- cst.& falta só n.itorisava :t .exeeuç:io. e .. cumpri" 
torisado pnrn applicn1· esta l<ln;1 • segundo. n1e- meuLo tht 11ro111e~sa e nunca n. sulilcvnç.io: 11111 
lhor entender, e _se o ovcrno nchnr ·cunyeruetttc t 1 · • • · · 
que -se empreguem emlinrc:u:õe,; de superior l•>· a11n1·chia: o por isso deix~rei de sobre elle fazer 
·tao;ifo, disponha- dcllíls, e se achar couvenicutc 111aio1·es rdlexões. · · 
'cvnstntir nqm:llas eníbarcai;õcs, estnbelec:a-;;c umu Emqu(lnto ás cmr.ntln;; i:ropost:H pelo Sr.- Vas-
-quantin·, -dn qual . uão poss·\exce•le1·, e eis aqui .. concl!llos e Ounhn ~ • t . ' · · ·· 
· · , · v.i m n •', a im .1 que o t'e pre.cura. tanto de Yn!>?S gra:1des, co.;mo de pequenos, 
livremente scm que Sll po~sn qneHnl' dos rl'pr·e· e e c.:1111 estes prmerpalmente que plltleremos 
11entsntes d'\ nnr.ã.:>. (..tjloim!o.J - l'tcagir M inimigo, e de S:tn flita lem·no-1 .vind9 

As emendas do Sr. Cuuh 1 l\lallos par<:cem mni grnn;le p:n·t•l dos pr1'j~izps uc elles n•>.i tõ u 
- • . , :" :· , · . , na .. !l 1s o rc<pf)n e·SJ ,que não temos 
encare· o e.fTeito de lia,;, que se combi11iio com o os meios 11ece_ssn1·ios- - p11x11 -#1 11~0111pra . de .tnes 
projéeto coni· pequena 1·ellaco;iio, querendo recon- Ynso .. , o_qne 111e_p1ú-.lce 1uio s1'i' CXl}Ctµ_; po.r•1µ._al}J.p 
·ciliar as dift"crcntes opiniõe,; com estas mesmns tend~l 1;os_ soh·abil_i<latl~, _ .'·er,hd~1N ·P.~~~1~i.P.i_o cJ..B_ 

·base~ com poúl'ds paJayrns co'!s~g_11il'i-m1os o ~m crethto, uao '!ºs podem f:IJ.~r ,.os µ1e1os;. fl!Ç~·~e 
·a que nos propomos; eu- red1gma o 1° artigo, a gucn·a 11nc1onul, dan<lo·se-llte. uma. boa du·ec;· 
· rfi\;1úido em ·dous, - e o 1° co:1terin que n fo~a c:iio_. empregniido-~é , util. é. ·p1;9V,<!

0

~t.9~ài.1>J?n~e q_s 
de"mar' para o ann-> de 2d não pn•lesse exceder - met?s, e lo_g 1: _nppareCl!l'.ÍÕ fot,l_os º'?" r~!l1.4'S~!':>:.:I' 
·a 2,!il:J· rndi\·iJnos, nem :\ -l,WU praças, porque _11nçno lira~i~e1ra nüo_ ~tlm menor bt'l!l qu~'.otJ.tl'llS, 
·i11to vem n ser i,OUO e tantas pra•:ns, e eis aqui e qu~m s.i _i·ecusará'a njudm· n_o go\·erpo; uma 
·à ·gra11de fortti que nos esti\ a 11ffiigit', fo1·çn qtle :yez convcncrd:o ·11ne os 'seus ·;;acri1lc!os-.·sno dlri·. 
·digo'· 1\eeess11rin mesmo em tP.mpo 1le"p~z. e de gidos i~· sa\vnr a 'pàt1·in, â ~un, :t.it~tifa.~~ _ii\Íeres-

uc netu~lmente nos. niio podemos di:;p_eusnr ,- e sP.s? NmgnP.m. - -- ' "': ·- · .... · -_' · -
1 1 r ,., e· u- _ . e a gn.,c1·1·n ·nos tcn1 siJo f:ifi)}:; é .l>b~íj~e;'c~!l~o 

,, • :s _ e .m sc1:\·1ç : 01·_0111 d 
· que1'0 que· o govemo possa comp~·ar e trocar as .u --to o o peri~o. cspemnç:1do -dó ' enco1it111r os 
. embat'cai;ões, sçgmido n-; eircumstancias cm que nossos navios· de cotnmercio cheios, de _men:ado· 

se· aéhnr, e segnudo ns necessidndes; nós u:i,o - ri11s,-1:fr.o;; bmsildros naú:1 cont:ll> ã ._11preza1• mais 
po!lemos marcar a qun\idnde das cmba1·cnções, ·.do .que homens, quo m1o se :vcudein;•' àlórn·-de 
qffe nilo. ·é. object» de lei , fix. 'lllOS t.'lcs e ·taes . qu~ os nosso~ vasos por mui gm1ides tléniaódiio 
.e1nbá1:caçües , e por i;;so este 20 artigo fic:l\'>l uuu ta ap;üa. e_ ''cu to; -e·· por ·isso '1!111· falt \-!.lestes 

· ypi:i'I "ficando o. governo nutoris.'ltlo 11 dispvr desta sofft·em insultos, _e vêm o 'inimigo · h·cse rindo, 
_ qu'anti~. n(l, r,,1;ç11 de mni·. _ ·. em- tacs termos como remeti int"S.)ll\l!llt1iF1tes. males? 

. R1-stnrn-me 111 nd:l fali ar no 2o ar.t1go, que. trata ' · C,~m~t.àr' ,~1ts'Õ:;i }iequ·~no;{~ e·· png,l~ , b?;ll a1>s 
··aas el.i1lnircações, _que nctuulmt:n~<' se achão "m ma1·mhe1ros; do :contttmo \''!remos destrmdo toi.lo 
· coi1sfrucção e' sendo orrnda a quantia da despeza o nosso commehiio', solfrenc;lo no· coméi;o da nossa 
'l'ªm _ n:s· embarcações que· actunhi1~ú1'to existem, em:mcipiu;ão ·pc•l!tic11, prejuizos q1ic 1ntii _ tnriie 
".l!ra· nece~sal·io quc no caso ue •1ucrer~se. que stJ r\!medinrcmos · · .,... · · · · · ··· · · · · 
· acabi!'. n consh:ucçüo, tainbem decretassemos 1iln.n Emfim, · · 81·.:: pi·esidcnte,': é- tempo ".de' :_s'àliii;mos 

dc,;Í_>e7,ll para essa pro111ptíficnçoio, e uão seinlo deste loth:ll'go, em q•Je · !ie · tl'm. füító .1t:g1terra; 
isto inéluitlo rio orçament•1, queria que S!l nccrcs bons. e aprnprindos va~os; gente· bo~; bem' paga, 
,c_entass.~ ,. qtt.e. se dcc1-.;!-1 mn:L_'lu:mtin necessaria, - 'b_em · l'cmunernJn, 'quando sc1-Vind~::com- honra, e 
. e ,qtte f:!stta.s._-;;mbai;cnçoes scrno postas cm ctfü- l'lg?rosamentc puniila, q1.ianllo froD:ita e'c.rinlin.osn. 
c_th-o sei:xico, etc. _ · · alta,:; teremos :de fuze1·- im1 bem triste papel;·• que 

.. · -~stàs··pcnuenas .eme_ndas concilião ª' !!mendas_ , intl'it·amente. nos c1Jbril'à.-de :vergonJin;-'. _ -: , 
-~-- . :- . . _ . prrnc1p1.os ,,,e' euemo·n!>s 

lcs· ·pont()s, • qtii! ó,ão corpo · 1egi!!lativ•> ·tratar, e ~!l ~ 1eor.rns arnsçadas, e que ,,niio._ vem, .. ad,,·~m; 
· IÍ,nielião •. .ao. go\"erno o meio. l•{lrn põr .cm exe· e concluirei dizendo que.- se. a guerra: .a·,.prirl<:i-
. éllç!l!i. R ._ fürÇa .. de mar, que· cstii..1\ sllll_ disposi· piq foi ·_injusta .. (como- se_ quer) d!i 11os,i.1&o,p11r.te, 
.çqo: );. c9.uêluo portnnto.ql_l;e dc,·emos _fü7.er os não .sei ·o porque hoje possa ser;V€Sti\la. .tle j1is· 
: ~,li.,forçô:; !ili~· esliio !'!1 ',~o:isif al.;adn, . afim·_ <!e tiça, porque aqu~llo, que de "'ºª• 9.rigem .• é -~não, 

11µe .a força m·m·1da.s.-Ja _cnpnz tle repclht· o 1111- ou .111,1110, pe_l•! espato de. t~mpo _-não ,-11e:.torna 
,t"igp~,~ ",("'2e~~Ó; _entrai· nÍ\ , ordem de nceit ll" ns bo:n, OU JegtllmQ •. n!m sei que d~_. ngoa, (!Jl'.Vll, 
çón~iÇoqs_,-de. , paz. - • . . se fuça agoa _ pura ; ~ o que uiio pus~ i:o11C?<'· 

-:.o.)Sr" ·Du.:Í•Íiata PcrcJrn :- N1io .tcncio- i,er. -· -• · · ·, · - · ,;;·: 'l .., -: 
. miva,;.tomar .parle na -discnssiio, roceioao ,. de o Sr~·: II ollnla'da CnTritcà~ato:~O bon
. ave .. tur:ir· jnizos em niaterias alheia:i de minha l ra<lo dc11utado~- que -acabou do:'fúllati priric:ipicrq ... -
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SESSÃO ·El\I :l DE AGOSTO DE 18'!7 

p1et• rit:1, J·ro E'llle e JutÚn\; e se elle hm mah; 
s .. ntÍJJH llll.Jlô l<.llStituci(;naei:, O UllWfiO feia JIOSSR 
ccmductu, e VC'jam<..s o ·1,n tc·rito, o prei;;eute e 
futuro. 

orceu m eirvmc11 e nun rns expressocs :ror9_UP, 
eu niio djsse que se ccd1!!se á prn,·iutia Cis
platiua, fe)u 1 C>ntl :trio dli:~e <1Ut: !'C Í:Zl'El!C a 

- guena :ihí <1ue o :i,;,·n·1;0 de B11t11<s·A\·us 111·ei
tasse !IS f•r<•) f SÍ~Õt S Ui! fl•Z, que 1 Ús ·J11e dfe
fC·CCDIO!', e isto não é ceder ú 1•ro,·i11da Cispln
tinn, como é que o lwurndo c.l1•JJul11do 11õe t-x
pressões nn mi11J n lera pnra ninem· a 111i11lin 
opiniiio, e t11h1 z i:1 ntim<ntos de ,., nstitueimw
lidade, ljlll? nmilO ]•H zo? T1•rnl•c·m diEs1: o l:cu.rado 
deputndo t;ue eu 11\'; n1·ei, tJllC! i;:e a guina· loi 
110 Jll'inci1•io i11jus1a u:io 1 ••uiu ngoH• ser ju>tn, 
nego n •:•·llSf-1 u• 11d11. · ü l111l11 .de )1git11; e trn-
zcr n cc.n1p11ra~iio que GC 11go11 t111 Y:1, 11110 i:c e 
tOl'llBf·Se 11g(•ti. }'l•l'U. ü diH• Hlur d1 s tle11.1:11-
tos; do 11gc.u tun11 tornn-se 11g<'n limpa, qunudo 
o Sr. de1mtado o quizer vu· tu llw f:ffei. 

O Si·. Dn1111 .. 1~· I'•·r«ilu:-0 );onrndo 
mem l1ro niio dt u l 11st1111te 11tte11~iio no n:c·u dis
curso, J;Ois n dul-n niio o i11lil11h11iu tlintrilie, 
mus sirn ri:>fut~i:iio n nlguus d1·s srns 111gumu1-
os. 

:Muito rei::peito n Hlfl co111l11rtn; S• u porem mui 
zeloso du 111 i11l1u pnrn · nchuilti r troca,:, a tal rc::;
"Jl~ito n opi11ião pull cu t.e1i1 o nosso mclho1· 
JUIZ. 

o S11•. l\Juy:- Sr. }ll"isi<lrnte. '1\m V. Ex. 
visto a. direcc:iio, 'JUe ·a disrui>s1iu l• m tomndo; 
Pmqu1111to niio d1eg1Ju o Sr. St·nudor u arc1i1c·z dr. 
Queluz, .cousidewu-"?e o p·oj1 c·to dn co111111issüo 
como dependente d!ls idc~m;, 11ue hn dn foi ra dti 

. mor, que de,·e 'xistir no imperio p111u o 111.no; 
porem com a mc1 sngc m, 11ue nos trouxe "l-st'l - . . . . . ~ ' . 
cussiio mud~u ~de 1111lnr,·z11, e até llege111:i·ou em 
pen;ounlidutlc", ll ui\·ergenl'ins sc.ure ll justir:i1, 
OU i11justitll da glll.ll'I 11, < l1l que cslaU:OS: um, 
eu YOU ronsidcrat· uuinunente o ro'ecto C< mo 
se cá não tivesse vindo o Sr. mi.:istro 1·e:;e1 Yni.'do:111e 

. p_n1~a denunciur as mh hns idéns pulitirns · i;ohre 
a gunu1, quando d••· commissiio ml lt~r. ,·it·r o 

. parecer sobre a mensagun, de que l1ojc se trn· 
_ tou; e You encuritr ó projccto pelo Indo mi· 
litar. 

Eu não 11ssignei o pnrecer da commissão, por· 
. que C)Stava dotnle, quando elle snliio; Ec doente 

não c,sth-er:1, tl'l-o-hia assiguado, resen·ando-me 
p111 a dizer H•Ll'e ellé, o que me OCCOl'J'esse. S1-. 
}.>residt!ute, pe1g1111lo <·u, n11t1:s de se lixur n fori;:a 

. navnl 11iio será melhor fixai· nossas itléas? {A110ia· 
dos.) -

Não sc·rà coiiwnienln <•llar mililnrmente pnrn 
n gtu:r1 a, e C(•J,side1 :ir a furr:n 11ue tcu:os t11lo 
ntP. agora,. n que l• m tidi1 o i11iu11go, U'}llclln' de 
que pn1·is11mos, e n CJile al"l1111h11e11lc ten1 o ini-

· migo '! Qnnudu priucipic>u a guenn, que forç:i 
tiuhnmos 11õs '! A mesu a que tt 11.0~. c.om n di1le
re11c:a de 11lg1111s vus• ·s· u:aivrt s ; e lia 11111 · :111110 
}1_111"11 c:i. quul t1111. sido n fo1t;a? Aquelln que ·1.a-

• 4:°' 1 .. .J 

;;;ona e JJaltimore ~·1 Jlalt>moi·e, que 111udtiriio de 
nome. 

Qii.u fo1·ça fü1l1n o inimigo ? A rorYda T"inte 
·e C:it1co d-: Maio, 11111is ~ • u 4 i'scm1as e -b1 i-
gues, com a qual foi faz• ndo a gm ira npeinr 

· do acc1'cH·imo ua llO>FB foa·çu; pa1·ece nte "CJlle 
foi iL propo1·1:ão que foi crC>CCt.<JO llOSSll ·f(!i:çn, 
experil:uciu. demonstl'iJndo, qu1; tlella 11ão dep"en
dh . o bilm f!Xito t.ln gltern1, 1l lOl' 1:011seqüe1icia 
se . foi \·eJiflcandu 4ue:: 11ito eia o augmelito de 

. vas~r-· _<1ue;~•t:lhornva.-n ·sfüiaçf~, 
TOMO {. -

On, Sr. presidente, o soJJatlo, o militar cal· 
culaudo n foro:n. de que se precisn púra o mar, 
H·pnln!'ºº:se pelo que tem ncontec1d••, · reconhi!ce 
ue 11110 e o ucc1·esciwo da for,·a 11avnl ue hl\ 

e .e u1cl!1c•r·nr n. ~ortc tia l?Ucri·u," }'Orluuto u mi~ 
11t11r _ptt1·a nqu1 co~ .us ~un!I rdl,cxõe.s, e passa 
:i_ lazel-as co~10 pohtu·o, ., e :111111, que 1110. cuhu 
d1zE-r, qu~ nno vc•u de aecordo co111 o l'•"Jl!clo, 

'I, ,S. Ç. 
Eu torno a dizH, eu não assigut-i o projecto 

P"I' estur doente ; se doente não e~tiveru, eu o 
t<•1fa. ussignado para dizer o 111esmp •1nc ·agora 
dig•', a nusrn forç11 11n\'nl uiio tem dt'sl'mpenlii.do 
Stus fius por SE'r muita ; pois com ell t aconteceu. 
o 11ue nt·ontece na rtgrn de trll!I iuver,;n e.la 11ri
tl1111c:tfr11-m11is 1·equ .. r 111e11oi', e o tUt-!JO~ u1q11i'r 
mais. - l\Juitos 11a,·ios 111rnndos 1•xigímlo muiti& 
g1·11t"! tém ~!1lt1 tripulado~ de unaa 111a1111ir11, qu11 
nos te111 trazulo menos folizes rc:1mltndol:I~ do que se 
tiv<·ramos púucos.-P<•rtuuto o sendado 11olt1mdo ns 
sna_s. n fll·:xõc s _sobrn 11 ti::s:a1,;iio du rorç~- '1e1xa ao 

n 1 1co a are a e con:;1 er r, o qu,e . que. se 
<leve fazer, nmn YlZ que se recunheca quo a 
nL11.11da11cia de for!:llS tem prodnzido um contra 
«1Tc1to. -

' 
rwgocios est11111geíros com· a sua merÍs:1ge111 uos 
deixc•u 111nis alguns dndos. cu sou. de opiniil., 
que 11iio co11ti1111e a discnssiio, e nser\'t>-111t1 1mra 

li Ud \'Í, I' • 1• l O . . • 1 d 1 • 

que ~"N onho será com urg• ncin, párc\~ apresl'n· 
1111· miulm opiuiiio ~obrc c,.;oe grnutlé B1vent 1ric> 
do idéns, que julgo h1di!'peusavd111erit.;; nec•!S•ll· 
1 io ]'111"8 ):Olkl'lllO::i l'econheccr no~!ll\ sitimçiio. 

Sim, Sr. 1nesidclllP, o i11\·e11turio das 11081183 
idti :s p:issmlas " J•rtSe1.tl!,., pai n 110~ ·regularmo~ 
e ver mos n coufuslio, a que tthS t1·111 le\'ndo tu11ta 
idé11 hetor<'ge111·11, nlhein do bem ~er dó Brazil, 
<'><se ii.vcntttl'io, digo, e tiio necess~rio; .. que &t!na 
rlle mula for, mos, Sl'niio augmeutar n coufnsiio. 
Eu tl"l'l'i muito J•llfll dizr·l', quando se tratar dt1 
fuzer a re cnhn tlc tudo q11n~1to. t~ru; apparecido ,. . -

't._i·o de Jb'~:2, e desde a infume B~rnn.rda- que elle 
11os trouxe, e que deso1·ie11tou todas as itléas bt111s, 
e 110:0 ti1 <•U ta1.ta forc:n mornl. 

Estas mi11h11s itléus mio siio novas ara miau 
r •. }lt·eside11tr, hn niuis de quntt•rtd mez"s, que 

:is p11z po1· escripto, e lu• m11it1•s :>n.nc•s que os 
t~nho. · 

P<•rtnuto ,;oltnmlo ao projecto; não - vau·· com 
elle, porque niio me sntisfuz militarmel1te, · e o 
mesmo dirl"i de todo o pr1•j•icto do força de terra, 
que 11gorn appnreo:n, pc.1s sou soldado, e . uão mu 
ttcspe.;:o do o ser à lalt<\ de gomte·: .a-fortaua
val 11ã01 tem· cons• guido li111 nlgmn ; pelo contrn
rio os rel'ezt:S e ns contrm·ict.lndcs uó .u:ar têm 
crrscido cc.m o augme11to tlt·ssa foi·tn, . .) 1icn claro 
que o n-111edio. niio e:shí no nu:•au .. nlQ d~ Ya>os • 

Voto portanto, qno eanquanto· não a11p~!'ecercm 
os trabull.os d:I commis,.iio nd 1'oc so1J1·c a uum
s··gem do Sr. scnndor sec!'efario de ; osti•do <lo.; 
negodos estrnngeil·os, que julgo não leyn~-ã mais 
de tr, s dias, li•1ue n discus:s11v utliuú:o .l'urn se for-
11u1r um g11111tlo quud! o, e i11vt-11t11rio· do tudo 
1prn11Lo J·Õtle t·ontril>uh· u lh"rar~nus. "dé r.ml>nrn· 
r:os e 11111ito mais das i111put11o:ões. que .·sé~poss!io 
lazt•r 110 t·orpo )1 gish1tiv<', e1u qué . ftt!lo~ o :Sr. , . .. .. .. . . 
d

0

>1 · ~riiw, ,'m qu'e se' possa estar. 
Era o quo uos fultava _ 11goni, ~r- im·~iJ~ntl', 

ern t'ttlT• gnl'mos c .. m 11s. · nnpmaro~s:-do~ m:1lus 
ncoukcidos, ·vresu1tt-s e µ01· acontecL'1' :tom a11 
bellus disposições politit·M quo su ttm :fdto 1l1 

Eu ate serei t.nlnz de· {lpli.iào qu.e ~sta ca
mar:t faça ""r no governo, "lJUe · ·11a cnso' ena quu 
nos Cl'IJsi<lern o Sr. sm111dor :i~retario<-de.c.t11do 
tios nt-gt•ri(•S c>"tr1111geiros, tfllC consto d1t-s~a·tn.e11· 
s11ge1u, c111v~111 que u g1Jv1·r110 2Ln: ·~~ri.u · :Jlli· 
ga1· ncces;ario,· comtanto que lllll• :51!;_ 1mp111ci :u 

;; . _ .. ,. 
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SE~SÃO Ell ;J OE AliO!iTO OE 18.27 
esta cam.u:i os malt!s passados, pre;;::mte,; e f 11-
tu1·.,s, e que. se ueÍXC 110 gOVét"llO livr..1 arUÍlr'.:J. 
' "l\Ias· isto, Sr. p1·c,;i<lc11te, nonde n.,s Je\·ai·in ? 
Deus sabe, e cu não re;; >ond i · •• • -
c1as. petirci poi,;, Si·. p1·.:siJente, fi 1ue a inda 
a:discussão, atê vir o parecer dn co1111nissifo cid 
hoc sobrn · a mensagem e ne~te seutid•> uunda

minha requisiçiio :í mesa; eu ·u1 ... o neces-
r ixa1·.nos o as as no >sas 

idéas, tirando do contacto <le umns com as outi·as 
o necessaria com·kç1io da p1·ccis:io q11c tem o 
·Brnzil Je fazei· d•?SJe já o gramio inventario d1s 
tiuns idéa,;, e reconhecer o <p1e aindii potlemos 
fazer, sem.nos precipitarmos de i•lé:1s va" 1s em 
outras ainda peio1·es e sempre afast11n.to'.°;11H do 
~rnn·te remedio aos nossos maies, e sem'.>r.i co 11 

"Íllusio ·a -1·espoito de grandes f.>ro;a:;;, a 1:011to de 
•nos termo;; .. embalado ha dous mmo,;, com o tfoce 
1wu.,pecto das ~ miot do Sa·. sma•lor ma1·quez 
;de Paranaguú, sem que hom·cs,;e 'fU<?rn lemhmsse 
1t• passagem do· rei Pyrro com '4~1l ami..,., o 1 · -
• s>Jp o meas, quan o e 1on11Jo Pyrro pdo muito 
~ue.- lh.l. rest•wa a con1111idt u· p.m1 podei· VÍ\'.!r 
•filtiz ·o· satisf..:it0), llte i·.ispo11do11 C.me,1s: Alt ! 
.senhor ! }; qii:mi o impe1i~ d~ vie~·· (~li::, no 

, .... (,io l 1 prt; 
• . Estou portn:itn con\•enchlo da ueccs3iJad" de 
·adiar a' discus-;i'io, u vou ma11<lar á mes:1 a minha 
.J'equisiçiio pelo adiamento. · 

' . a a ISCUSSao>-a 
deliberação sobre a mensagem, q11c hoje t1·0•1x J 
R esta camara o Sr. 1111ir.1uez de Q·1duz que tem 
do ser co1nmettid11 1\ commissiio ml l1oc- O de
putado Jlaicr. »-Poi apoiada. 

: • 

0

« A fürc;n de mar para o nnno de 18'.l9 ulio po· 
• derã exceder a !!S::,U pr.1c;as Je artilharia <la ma· 
riuba, nem a -tU:-iO p1w;ns <l•! maruja. . . /l 

« O orç1mento p:ira as dcspczas da mnrinil:i 
será fixado pelo estado das c111harcaçÕ.!,; actuaes, 

•ficando o i::overno nutorisado a disp1}1· dcs->a qu:m
·íia, segundo a applicai;ão mais con\·enie.ntc d~ . 

a Pnrn as embarcao;õJs, 1ue aciu:llmente se nchão 
em construc~iio decrctur-.<e·hn a quantia necess'\-
ria á sua pmmptificação. e est1ts seriio posta;; . . ' . . . . 

. apoiada. • . - ~ . 

O Sr. Vcrguclro:-(.YtTo se e11t.mdeu o ta-
. chig1·apho Cyprimw.) . 

O Sr. ·vu .. concnu.-,s: - Sr. pr.::siJentc; 
opponho-me a este alimnento, pm·qu.i nenhuma 

·razão vejo, pela qual cllo sej:l pro:ciso. 
· ··O mar.1uez de Queluz veio com a sua mensa
gem • na qualidade de minidtro tios negocios 
estrangeiros; o negocio, de que trat:unos, per

. teace à repartii;ão <ln mnl"inhn, e •lllO te111 a 
propost" do marquez de Q:ulnz, COlll a ou ll"•l 

·proposta do marquez de ?.h1ccitY? S:\o cous 1s t-'io 
ailrereutes ! . Para que gast u· tcmp? co.n i~to 1 

·Que tem Pilatos com 11. alma de JU:las ·? Voto 
. cóntra o adiament•>· 

· O Sr. Lino Cou. ti n h :>:-Sr. presidente, 
eu voto contra o ndi:uneutv. 
, O projectu, cujo adiamc11tu se requer, foi f\lit;> 
na. by~these: un. conti!11ln,_;ãt~ da g11.,rra ;_ co .uo 

exLraor<lmario faria com' quo a c.unua o tiras;;e 
substituindo-lhe outro. 
• 'Mas, pergunto, cu, h'\ esse acontecimenb ex

:traordinario '! Acaso . Yeio o ministro . da Jllnrinh 1 
dizer,nos, que Buenos-Ayres p1ssufa duplicada 
esquadra e que ·ns noss.lS IOrças não pofoio 
i:e:tiatir-lhc 1 Nnda disto nc.>ntc~.i; e paru. que 
cutiio. () adiamento'! .E~1 sou t\ \ .,.Qto, qu<i n <lis· 
cu1siio continuo; se o ministM !Jnizer urtiol'. f •rcn 

• du. 11lar: IC' "oi;, -,QllC B l~lt..JS•,\.y1:ea rcíorç.Jtl 1L 
aua ·el$•111~\lrn e que n nossil p1··.·d~:i ig~1:1I 1·~· 

força, tem marcado na C•l1nlit11i•;io o m ii•>, p ir.11tc 
de,·.i f.1z"r chog.ir is->~ a 1 e J:1ho ~im 1 at 1 d 1 . ca
mam; tem liber.la l 1, d•l :1 ;~isÜr i1 •lis.:11 u1o .to 

1\J •! ·t'l li\) . . . 
se •fc\•cri:i> regníja1·. c~tp?i-?dol.} 

llas deixemo-nos d.> a liam<?:1to, oa enterro do 
pr.•jcct >, p:>rqtH a cono;titui•;:io diz IH~iti vamento 
{len-a}; e o 1diameuto fa<"ill c:.)m ue a f<>I' 'ª 

e ma1· 11:1' p:i esse sJr 1111rc;i a t.-i VdZ u:i p1·e-
sent! sessão. · 

o S•·- ·vo&-gu.olro:-Tnmhem vob contra o 
ndiament.:i, p'>r·111e, quan.Jo este pr.ijoct'> foi re
digiJ•l, j:4 existi:1 a guerra; e p >r oni nad:l ha, 
q11e nos obl"igue a retirai-o. 

Se o mi11i-1tN eut~n ler, q110 a:\ forças act11aes 
nio são sutlidentes, umr•& c.l•> meio, q1<0 a con
stitttição mar.:.'l. parai s~ fllzeNrn cHas reclama-
ções ao corpo legislnti v<.1. . 

o Sr. :\l..1Y: - Sr. pNsiJcnte, todos estio 
contra o meu ndiamont ,, e d:\o C·llllO r11z•io uc 

e \"nt 1mposs1 1 1t:11· 11est:1 S!s;iio o or.;ament'> 
da força, •1ac pela constituição se dev .. f.lzor. 
En quan lo requeri o a li:une.1to, não foi com 
tenção dtl enterrar o 1n-oj1icto, e muito menos de 

. . - • .., co s ,_ 
tuiçiio: julguei, u jnl~o nin•fa, que a c.'.lmmissrio 
ad !toe a.prtlscutando bre\•issi1nam1mte o seu pa
rec•ir sob1·e a monsug•nn .i., Sr. marq 11ez de 
'! • . . • . . 

pr ... jccto, d" que levari~ na sua mnrcha ordi11a-
1"in, e que seria muito melhor, á Yis:.a da mcn
;:age;n Just.1 m:mh:i, entrar 1111 flx·1ção da força 
com ilé:1s cs.actas, e apuradas, até mesmo para 
evitarmos os im puta.;õ.:::1 q 11c a porca da fnlmlll 
de E,;opo fez i1 caJcHa, t.1iz1mJo-lbe que - ella 
poria .i;eu; filh<Js cé:;os - \"cjo porém agora quo 
11:1 me:lo quo este adiamento .fnça gorar o"pro
jecto ; 11estu caso me rdr:1ctnrei; aiuda que de
Vtl111os culligh· d•l quo 11 .. s· dis~e o Sr. liénador 
111ar(1uez de Queluz, qu:mdo ·tratou da approxi
maç:'io do fitn da scss:'io, q~ 1 .ª.crise n:io de-

possa suggerir 

geiros 
Esopo do camp.lllCZ, que sopi;nn.lo calor e frio 
peb mesma b JCa, fez desconfiar o Satyro cnl'i
tnth·o que o ho;;pcdnva; e uo:ste cnso stistent() 
meu adwmcntl), J>!lr:l naJ .1 dizer com prccipita
çiio. A1ui unvi úi7.er que o prüjecto nan,l;filho 
das re11uisiçõe.; do Sr. 111inisU<.1 manJU•!Z de l\Jn
ceiú, nn l:\ tinha com a mensagem do Sr .. milr
<111cz ministro dos negocios estrangeiros: e tam
liem 1~u,·i q11e,;tio.1nr se elle nqui viera como 
ministr.> da fazenda, ou dos negocios estran
g•!iN~: orn, i.tc Sr. pr.:sidente sã.o males que 
uos tem pllgalo o lllÍl·J exemplo. 

O Si·. sena lor. ·q11J :t•1ui \'eio esta manl.úl, é 
miui..;Lro; e eu SUj)ponh" 11ac clle trabalha na 
mesm:i direc~iio em qu i trab:ilb,io os outros mi
uistros : po1· aca.;:> pux:1r.i ca·da um pdo seu 
r11mo? O tia 1111u-inh·1 p:1rn o no1·tc, o tla fa
zeud ' parn o sul, o \l JS esti-.m.i;eil·o.; para· o 
11oi-.fo,tc, e itS,;im us 111<1is crn dilT<!re11tes. direc
i;õe.s lcv.u1d > o fot ierio a um cabos? tiu l 1 
qull na?: e ent:i? 11ll1·u qllt! 11.pp:u·e.:~111 est·~s)!1éas, 
que :no propn:\m !llte J'!l fnncar1"· pohttca: ·é 
vcrJaJc, s... p.-esiJtJnte, doloros:unente o digo, 
nifo ttJlll hav1<l., nexo ministerial, e cntl~ ,um, 
muita; wzcs tem puxado por um· rumo d1vcrso 
dos ot1k.:is, e eis :1q1ti tamb!lll uma causa dos 
nossos nulcs. · · .. 

A munsage 11 d!sta mauhii e cousa mai~ mo
derna do que a -yin·.h a11.ui do S:·~ .ministro 
mar111•!Z º" ·,\hcllió, e .Pcltl s.!ric~~de e im~r
t mc!n d~ meusagJ.n, a Julgo 111ffic!ent~ para PJ• 
d~r 111!la1r em n)sJ1:1s futtr<ll d!J~l)l!.fª~(l!s, e: d 
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nesle sentido que apontei. o adiamento, e não 
quero. carregar com inlputaç<iCt<, que manhQsa
me •• te. se posimo fazer it cnmarn. e neste sen
tido cslai·ci t.ão desconfiado como o ~atno 1la . . ,., -
vir os miuish-os do a1{gusto chefe do poder exe
cutivo . rcconl1ecc1· a humcdiata ncce.,;siJade de 
fazer-se já o inv.:ut.·nio d t.'! nossas idéas e 

" 
PorlAnto snst.mto o meu a•Ji>amcnt.o, e os mo

ti,·os que o dictnriio, sem pretender prejudicar 
o projccto, e muito. menos deixar J>assu a sci;
são sem o orç1111e11to da fo1·c;a ua fónna dil con
stiluic;iio. 

o. Sr •. Queiroz Cas•r.,Jr.-i :-Sr. presi
dente, como na scssiio de 10 de J ullau, qnan1lo 
se pedio o adiamento dcsf.<1 projectc, <:u foi tio,, 
primeiros a votar 11elo :uliamcutn, e 11ac1uelle 
tempo o admiltia para se fixar a foi-.; 1 armada, 
h<>ju voto contra dle: a mesma proposta do 
ministro me diz . ue não oderá uunca ser a 
orça diminuída (anlcs seri\ nccrescentada) da qne 

actualmente f'Xiste, e que o goycrno pretende 
cumprar· mais embarcações, p.)rq110 a gn·~rra lem 
conLmundo, e não JIÓde ser com foro;a menor do 

11s 11 , . por nsPgu· 11 nuo po e por 
maneira nonbnma (•ste p:ojecto ficai· ttdiatlo, até 
P.orque. ó 11obre ns infvrmai;õcs do ir•wernu, lJUO J•·, . ilisso .. não .poderá ser menos, ainda mesmo 

o· sr. Sou7.•~ Franc;'°" :-Não lia neccssi
dndo ·de· ter presentes todos os· d 11J11:; p1ra se 
J>Odor_ ·für.:1r a Corta cm tempo de paz, e no tempo 
Cfe· guerra, ·nem taio pouco nos i.Jc\·emos impor
tar· com es;in menitagem, que niio traz uadu du 
JIO\·o·: .,·oto contra o aJinmcnto. 

Niio '11a,·endo m1tis quem foliasse sobre a ma
terio, julgou-se afinal sufficient<'menle discufüla, 
e pa·opuz o Sr. pre:;idente, su esta\·a concliliJs a 
3" discussão? Venceu-se que sim. 

P.ropõ~ depois ii '·otaçiio o_ a1 t: 1° d\ emcn-

Seguirão-se ns 'í'mendns do Sr. lfollnnd i Ca
,·alcante, que sendo postns á ·:otai,:ão em raJa 
uma · tias suas partes, não forii.o R (lt>rovada~. 

o or o 1gua mc·11 e npprovn os os arL1go . .; 
2°, í>" e t;o da emenda do Sr. Cunha l\lattos, jul
gmido-se . }lrejudic:u'.os os artigos <Jo e 4° tfa mesma 
emenda. 

Propôz por ullimo o Sr. prcsitlcnti!, se a 
.:1111ar1& adopta\':\ o projccto? Venceu-se 11uc 
sim. 

Rcq11ereu cntiio o Sr. Vt·rgudro, que se man
dassem· imprimir . os mnppas, o as iufurmnções 
elo ministro da marinha sobre este objecto. Não 
so ,·cnc .. n. 

Co1Ísultou o Sr. presidcnt•J à cama1·11, se se 
podia convidar o mini:Hro da mariuha para na 
st:Ssão . de. s~gunda f..im assistil· í1 tli;;cussào tio 
pr(ljecto de lei sobre a novn organisacão da brigada 
d& nuninba ?· Venccu-!'c que sim. 

SEGU:SDA PARTI:: 

O ·sr. secretario Almeida 
ccnç~, b!t ·.o: seguinte ·' -· · 

o:n·1.::10 

" mui. e Êxrp."Sr.--:-Sna l\Iagc.ita<lc o Impera
dor,: tem design,1do. o, dia .. quatrn do _corrente 
pelas." onze horas . da, manhã 11m·a i·ecebc1· no 
paço da: eidace ·11 deputac;.ào, .que deve pedir. a 
a i;ancção imperial ao decreto <la usscmblca lc-

J(slnlh·a sobre a dotaç:io '10 mc.;mo. Augusto se
nhor, e de sua imperial fufoilía : O que parti
cipo a V. Ex afim de o fazei· constar na re-·: 
fcriila camm:a. 

·,1e l827:-1-iscm1~1': d~ ~t L;,pold~:-Sr. Jo~ :An·' 
tonio da Sika lfai •.-Ficou n eamara intelrada. 

Cvntinnando a discussão leu-se a seguinte 

1-;llE:SDA 

" Que s11 °snp)lrima o ultimo iJrtiga.-Paula e 
Suu;a.>1-Foi :1pohda. 

Julgando-se a matcria sufficíentemcnte .discu· 
ticla, prop1jz o Sr. presidente ã votutão a emenda· 
do Sr. Paula Souza, e foi apoiada. 

O S11. Pm;.-;wY.:sn; nQmeou para a commissão 
especial, qnc lia 'la dar o seu parP.cer 11obre o 
discurso do ministro, os· Srs. Souza Frànça, 
l\lello e Son:i:a, Yascuncf•llos, Calmon e Vágm:iro 

1 . • . • • 

lei sobre a ors;a-

projecto de lei•· 

cias. 
:J.o-Seg1ui:la discussiio do projecto sobre a pu· r 

blieai;ão tias leis. ' · 
4.r-Primeira ascussao o prOJeC o 

a casa da i;upplicação. 
J.e\'antnn-se a sessiio ás 3 horas da tarde. 

-J>eclro de Jtm1~jo J.im.a0 presidentc.-~OS'é An· 
fonio ela Silcn l\ftria, to secreta.1lo.-Lutz Fran· 
cisco ele Paul<t Cai:alr.ante de All11tqHe1·q1u:, sc
creta1·io, 

.RESOLUÇÕE:5 D • .\ CAllARA 

lllm. e Exm. Sr. -.P1·oc.e<!_endo bontem a ca· · 

senir duraute o 111ez, que principia hoje, f.,rão 
110111ea.Jos na fôrun tlo re~imcnto para presiden
te o Sr. Pedro tle Araujo Lima ; n para Yice-

.' · ' : · José t!<i Cost1 Carvalho· e 
para secretado.> ·em primeiro lugar eu, e em 
segundo, terceir<>, e quarto os Srs .. deputados 
José C.U'hls l'et'<•ira du Ahnei1l 1 Tones, Joaquim 
llnrcellin•) de Hritt', e Luiz 1''mncisco de Paula 
CaYalcnnte, pela Ol'dem, em que vão menciona
dos. O que participo a V. Ex. pam que chegue 
llQ ronhecillléllto da ·caman1 dus Srs. senadores:. 
- Deos guartle a V. Ex. - Paço da camara dos' 
tl('putidos, cm 3 de Agosto de IS-~7. - José An- • 
to11io da Silca Jlaia. - S1·. viscond" do Gou-- · 
gonhas tlo Ca:upo. 

De,·cndo continQar 11a segund~.:foirn, G ~o éiW.: 
rente, a discus;:io s<>hre o proJecto ·de .lei para 
a noYa organi$nt;ii.o tla brigada da 111arrnl11h e · 
incchtr-sc a do projecto sobre a J;>roposta ··do 
g .• verno para 8 creaçiio Ju carp_inte1ros do. nu
mero, de que remeti.o o exemplar incluso: a,;sim . 
o participo a V. Ex. l•a1·a que, sendçi de S!lt1 
vontade, possa ussistit· no . debate, que dçverá 
p1·i11cipiu1· its dez .Jioras e meia da ·· ·nu1nliã. : 

• f'I' • ' ~ • -

dcputndo,;, cm ;{ <ltJ · Ag.lSlo de lb'27. - .10.~é AI~~· 
t•.nio d(t Sil=. ~foia. '"'.'.'-St'o- marquez do.1"Ma-celo. 

Scssàtt mn 4 tle .A.gosto 
-~. ·• 

PILl::SlDE:>Cl.\. 00 ;:;n. AR!•UJO .LllL\ .-· •·.•.-

\'~ 10 l/l hor.ls .procede\!-SC á. cbap_1afi;i'~,1'~\.i' 
riio-sc prcsent!!;:; . 73 Srs. deputados, falt:llld~. ~ou1 : 
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participaçlo de ciu;;a os Srs Cost:\ A.guiar, Sal
ga-to, Teíxcko. 11P. Ganv•~a. Rllz•rn l 1 C•Hta, :\1 •r
tin~ P•ireir 1, Le<ln. Pinto 1fo Alm•1í1la, Li11n 
Cuutinho, tialvii.o, H·1IL\;11la C11\«\lcant•?, Sllr 111 

ra11 t\o, e<H é Si:\·a e X1111os Ph-.:s: e ,;; m1 
ell t os Srs. Paufa S·mz 1, Fdjó, U 1.-ja Pcrni1•;1, 
~•lll7.il :\[•illoJ, Gard11 •l ! AhtMÍ•la, l<'m·ia B •rbos:1, 
l\l&•!irl ?,[,>11teir.1, C:Lsta·o Víunna, Ba·ido, )fo1u· .. , 

e 

O Su. P111~s11>E:s·r1~ 1foclaro:t nhcrla a sess io, e 
li·la n acta d.11.antecc lenti! p .·lo S1·. secretiuio :\hw
cellino 1fo Brito, ·f..,í approv11tla. 

o Sn. s.~<.'Ut:!'.\lll') :\1.\1.\ le11111na pariici11ai;ão de 
molesto do Sr. O.ios, e ontrn do Sr. OJsta Ag1tíar. 
-Fieo1l a camam ínt.eimtla. 

Velo ã mesa a seguinte 

UECL.\R.\<~:\•J 1):,: YO"l'cl 

'' Declaro ue \"<)t•1i uc o es~oal das for,,as 
llll\"•\.,,. 1111.nta.;.;e '' ;,:'Jl;j marinhdro~, 11:··1unct .. s, 
e p.i::iens, nlêm ,fos in.lispcnsiweis ollio:iae" 1la 
lll'lla tda nacional e imperial, officiac . .; dll sauifo, 
fazemla e ar.iLo; 2.l'fi:l prai;ns da impo:rial bl"i· 
glldll d..i art1lll:1ria tia marinha; e que o g.1verno 
possa co111pr;11· ••iln •m1barcn'=ü'~" 111011t:ul11s e111 
lGtJ p?<,;llll <l.i. artil11arii1. - O deputado C1mlw 
;Vatto.Y. » 

" D.!ela1·0 .unis que não a l'1J1lei •• p1·ojccto 
Tencido, tal e qunl se \"ence11.-fJ1i:iro; C1uJ-.1í1·11.» 

O Sa 8Y..-n~:r.\m 1 lbu leu os seguinte.; 

on·snos 

1.0 D•> mini . .;Lro da jn•ti~a cobri111io nm 
monsenhor :\lira·1dn para se a111u•x,11· 

.. cçi"' · •! ... \:a ·ri n•J.!' á 
111\llo.-A' cümmissii•l 1le rstatistica. 

2." Do mesmo ministro cobrindo uma 1:ons11lta 
11a mcsl\. da conscienci:l e ordens, sr.h1·e o rt1q11e
J·imPnlo Jos mora.lortJs 1la f,·,,guezi:\ d•J Noss:\ 
Senh··rn da Escnd 1, lii . .;patlo dl! ~- 1'.u1lo. - ..\.' 
mesma commias:io. 

ORDE:\l DO DL\ 

l'lttllii:IR.\ l'.\RTJ:: 

Ver...iaTa sobt·I! a !• discuss:io 110 projcctu do 
lei dcl organisação Jo theS!llll'o naci•111al. 

o Sr. Son .. n FrnnQ.l. : -E.;til lei é reim
lmne>~1tllr. o como .tal estii. llispensada da la cli.;-

' .. • .. 1 

R9 lei:1 i·egulmhent.11·<>.i> m1tr:'io l;•g:•> cai 2• d1,.;
e11sl'\iio. Re•i uêi ro a Y. Ex. 1p1eit·a propô1· i:1LoJ :\ 
eamara. 

O SR. Pam;toEXTE consultouº n camnra, ,;o a 
prose11tt1 lei d•lTia ser dispcnsn.·ta de.: l• discus
são ? Yenceu-s~ quo? 11i 111. 

O Sn. Souz.\ Fnu•~·' a - i\gora póde entrai· a 
loi em :!• discussão. · 

O· Sn. X.n·nm 1>1:: C.\1t\'.\L1to:...:. Eu t ·Ilho al
guiu:ls rnflexões que apre.>c.:nla1· :i. cnrnara. e 
m1ti vim 1·e 1ilrádo .rra a ;?a J iscussâo 

. quciro po1ta11to o aJ1an~cnt.o. 

O SR. Piu,;smE:'iTE: - Fica adiado o pro1ccto, 
e passaremos a outra parte <la ordem do dia. 

SEGUXOA 1',\UTE 

Entrou em 3• discussão o projecto de lei so
l1rc as sentenças dos cons11lhos de guena. mµ; 
proviucias. 

o sr. Xo:vler do Curv•l.l110: - (leu o ai·t. 
ló) Part.'1:C·mc d\lra esta dilforeni:a: eu c::;tou 110-

r.1111 que se os 2 a1Ulos de prisão. merecerem· 
Mntemplao;:'io. estão muito atiaixo disto os 6 
me;:es de tmballtl)S publiços ; e q 11c1·ia portanto 
1 11e se omitti.ssP.111 as •hn·a.;-'.i m~zes-fieando 
wme11te-tmlia t<H publlw.s- (leu). 

T•!llhú a•1uí tle faz•!r 11·1111 observao;io: nas pro~ 
vinci:lS ou tu:;m·lls 0111le niio houv.:r r..il tç:io, h:1 
senipre juízes d' \':tra branca, e 11111 <lellos é 

• t! • . '>' IOS C 
~uerm : é V..trd111le, q11e no n·o Gra111.le já não 
h i juízes de Í•Íl'll, mas supp<l11ha111os q11e os haja, 
jit o j 11 'z 1·elator do constilho 1Ie :;11erra é inhi
uíJo de j 11lga1· cm 2• i11:~ta11d11 ; é neces.>nrio 
l"tllllC<liar cst ! incoll\"llUieute. 

A resp~ito d' :;~ nt'ti:p c1·ci., qu~ mu lanJ•1-se 
a reJaci:.ão p 011· este moJo (leu) ficará uicllior, 
porque a legislação Jo!Ve ser o mai~ claro pos· 
sivd. E' qua:1to tenho d..i d:?.er, e se é preciso 
mandarei a minl1a emenda. 

o Si'. !\la 1 a :-C 11110 eu fiz 

1·epeti1·ei 
réos. 

Q11an1fo se detcrmtna, 1111e as sentenças dQ 
mais gra\•es con lemn:\çües .dev.im a~r ft.1ahnente 
julgadas no tribunal sup1·.i111·l de justiç.- da 
côrtc, é 11•mp1e se ent•rnJ,•, que neste tribunal 
se cxami11araõ os prue-0ssus, e se deciJirá d11 
surte. dos rêas com mais 11md11rez11 o sabedoria: 
e eis ,1 1·nz:'io.> po1.,111e en 1µrnro <Jtlll a elfo ve
nhãJ ili scnteuç.&s que impuz1m:.-111 a evntlcmnn
i:ii.o de 11111is de U mezes de tmbalhos l•Ublic:os, 
<JllC rl!pato muit·J rigo1·os1: nns 11ua11ilo as:1h11 
se ido E:11te11Ji1, cnLio é nv?lho•· dizllr cm geral, 
que em totla::S ns causas dos róos, cujas senten
i:as (leu o art. 1°); porque como .iemprc fica 
ao réo o reem·.~ 1 Je poler ·J1ri:;ir-sc no conselho 

. • !"" ~· .... 

con,·cnient ~ algum cm •11t<? se detr.rminc. sejlio 
t•ul:H as causas júl:.:adas na juntas de justi..:11. 

Qn:mto ao 2° nrtigl), 1nrece-mc qné não soni. 
ncc~ssn1·ii\ a tlechwa.;1io de nii· • potl1n·om ser 
vogaes os juízes q11e ti\'l!t't.l n Ml'viJo de nndi
tor.,s,. porque .; cu11>11\ muit·i s:.bi la que ninguorn 
pó:.le ser juiz cm <luas i.1stnnci11.i, o nem 0::1 jui
Z•?S qnernrào e11t1"1\l' 110 j11lg.m1t:11to d-1 fdto o.n 
que j·i. tiverc•u ila•lo vvto 1m iustaucia inft?rior. 
nem os presitleutes o co.1sentiráõ ; porém se I! 
pa·l!cisn a tal dcchn-:tc;ifo, e11Ho bast.u·;i. · ua re
daci:iio fozcr-sJ 1-(•!I" 11 o 'I u" já se aelu no a.rtigu 
a 1·esp"ito tlo.~ milit111·es. • 

o sr. Oun.h l l\'C\tt<>s;-S,·. pi-esiJente, eu 
s1n rnilit1u·, e p Jt' d~,;grnça tenho tit.lo a m lis 
severa 1liscipli na; não so11 .daqudle,; que se 1110-
i; Íl•l •>S ca.; 1g-1s qnan o en en o 1jue os so n os 
•leve 11 SCI' p1111itlos, porque 1\ tNp:l e Ulllll qttn· 
U.l>tJc tle gcnt: qn" ptiln sua 111ultipliciJnJ" 
1levc sei· muito vigi<11l.1 e castig:\tfa s.eve1·amcnte· 
lo~o depois 11., commlltt•Jt", o ddieto; mas nern 
po1· i.;so d.ii:\:•1 de lte1· nnimndo <le sentimentos. 
de hu111:1:aiJ:tJc para c•mt os lll•Jlti ca·ua1·adas: 
acho li mezes de trabalho3 p11blic"s 1111111 pena 
muit·> rigoro;:;a, e que o soldado solfre um.t pena 
mais fürt i ,1o opie a'}uelle qu 1 é con·iemn 111., a 
2 aunf)s ele prisiio: p ll'l]UO p.ihu lds nulitarus 
este faz serviço ll•J 11uartel, e s-im pre. tem 11111is 
al<ruma · lil.te;·dade, o uc niio acontece uelle 
que . estit. nos trabalhos publicas, porc1uc o menos 
q\te lhe acontece é a•1ilar com um grilhãu uo pe, 
quando não é prllso com um· cauiarada. · . 

Por isso cuteuJo q 11e o . .; trabalhos é uuia pena. 
.. i ·, }~ \} 

cução da sentllnça. 
1"allou a11ui o Sr. deputad.> .cm juiz de ~-ara 

bnuca: Sr. presidente, . occorre:me. um9 reftuxii.o : 
na ses'>ào pa.;sailn, quando se tmwu desfo mesm·• 
projecto, disse-se que os comman.l:i.nt:ls milimes 
pod.:ndo sei· o; accns ulorlls, potliàt) ser suspeito», 
e por isso devião ser excluii.lo~ do tribunul qu~ 
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SESSÃO E~l -t. ·DÊ .\GOSTO DE. 1827 3i' 

cdmo 'susp~Ú.o. · ' ' 
l'óJc acontecer, Sr prosi<lente, que 03 ollfoiaes 

dt? maior patente qtte <levito formar parte d•l 
tribunal, ezitej i·• di.;tantes da eaplt 11, e que p'lr 
isso venha 11 r~caltír maior castigo 110 z1olda·I·.> 
preso; por iss•> mt? le.11br1& ma.ular uma em~nd:l 
q11e vem a ser (leu-a): os militnrP.s de\•em sei·, 
etc. Tenbo concluido, Sr. prcsiJente. e só direi 
que acho muito neccssario que se acabe com as 
anteccdencias militares, que de nada sen·em. 

2o 

" Snl"ou. ai•edacçt7o.-Os militares devem ser do 
districto das c11pitaes da;; províncias ; e os p~esi-

-O ll.i1mlado Cunlv.i ,\[atto.r. »-l~oi apoiada. 
o si•. Qnoll·oz c ... rrolrd: - Eu fui o 

r.hneiro q~e reconhe~i que 0:1 trabnlbos p~-

eo1rrc11pondia à sentenÇa de 2 ann~s' d•i prisiio. 
DisSP.-.ie que é uni urtigo muito ·son·ero; nii 1 
ha duvida ; eu SOi\ muito inimig•> rle~te castíg •; 
niio estamos no t •mpo •le fazer andar hom m~ 
curvad·•S debaixo ti•• pczo da~ 1tu1-as corrt?ntes. 

l\las qual f·•i o moth·o desta lei? F"i pan 
fa\•oruccr a réos, q•te p.)r uma se:1t1mç:l pe· 
quena crito obris:ndo; a \"ir ll'l Rio de Janeit·o, 
d•• Pará, Matto-Gr11sso ás vezes, ll.lrtl obtet".Jlll 
diminniçà•> de pena. 

Um h 1mem qne · t!!V.? una scntcnç 1 
ann.1 lu Je es ~ r .1 • • 

ftrmaçiio, e ain· a qu) o.~conselho >1uprllmo le\·e 
cm conta o tompo que cstlv.i pre• '• couto !;e 
costu·na füzer, qne conta scril esta t Q11nn.lo 
mn réo ti ver 20 mezes de prisio, e a Stlntença 

r e um anno, como se 1a e 1·es ucu· a 
i•erda do ré•l no t~mpo cm 'IUe esteve preso ? 
Por isso ncho muito . ju-1to o q1t i diz o Sr. 
Xavier de C11r\•1tlho, e é nté conforme ii. em~n·l 1 
que e11 otr.,reci na segun la 1lisc11s-do, u •111e 
não foi aceita, mns o pódc ser agora 

'ram'>em nu pnrt?CJ ju-1to fazer n\gum '~ 1•efle
xões mais: assim com 1 pó le haver inftncneia 
dos mililare;; contra os réos, t:i.mbJ.n n 'i 1 ó 
j11•to .'JUl o ministro q110 n li\·~r 0111 prim~1ra 
instancia a te 1ha nn si::pn:l:1 •. Vot'> pell 
emenda do Sr. C.mha l\fatto:.::, porq uo, a mesma 
circu11Htl\•1eia cx-.~t.e par" c»m o comm.m·lanto, 
e deatc mo h V•Un JS c•>rt:1r t11d!l.i as idéas de 
ntrig., subst1tuiJ11.s as d.i justiça. · 

ToJoi os senbore.; q11e me tõm visto com
mandar em o:::casiõcs bem criticas. f11r-me-hiio 
justiça; fui sevm·o si 11, pam conserv.u· a tlis· 
ciplitn, mas sem parcialidade. Eis a ra;1iio 

, . porque querendo que o crime S,}ja punido, 
ucro t.tunbem q1te se de,;terre 111ialque1· c.~pirit'l 
e par 1 o que possa ta\·er con m um esg.-n-

1:ado soldado.. . ' 
~cho ta:ubem noce$sario que se declare o 

lll•!do_. da votação, pois que isto é uma dl\S 
prmc1paes cousas. 

~ 
EllE!'D.\ .'1.0 ,\RTIGO .t.o 

· .,,t.<. Saltm a >·edn:c!)ài/.-Os vogaes não _!;omat·~õ 
precedencins nos assentos, e nRs votaçoes. - O 
deputado Q1ieii·o: CmTcim. "-l~oi apoia1a. 

a: Pri1mi1•a parte 

" O artig·J ,t ... sej.1 a:npli.iio a t·>Jas as sen~ 
te?was. " . 

qaint·>·- O depata·h 

A' este to np > o Sr. pr-?si1foat'? inte rrompelido 
a discnssii<l, r-<Jnvhlo11 a is :)r.;. me nbros· 1h de
putação para levar<?m á sanci;·io d·i s. 1\l. l>np :· 
rial a · J.,j sobre a dota;ão d, i111pora 101· c d.i 
sua augustil familia. 

Sahir"ão os :3rs. da dt?putaÇi1õ. e. continuou a 
discus;ão q11c p.Jr est.t? moth'o fõra intert'CHll· 
pida, 

O Sn. SECRETARIO 1\fau leu a scgufates 

(( Diga-se nas sentença;; que impoem pena de 
m?rte.- O depnta lo Ve1·gt~~i1·0 ... - 1" Ji apeiada. 

o Sr. Cnnh'" l\J:ut;t;o., 1-,. Sr. presidente, 
se cu tivesse a tl.?Sgraç:' de fazei· ~1111 crim~ pcl·• 
11ua\ mereces;c sei·. conlcm•1a lo n' trn~>~\hos jJll· 
blícos, en pref.::rer1a 10 ·1111n·,s 11..i. pnza,1 .. a um 
anno e tra •l tos. pu t :s, e i:r.io que qua quer 
pen 'll\l~t como eu, s:tbendo a· maneira -porque são 
tr.1l>ldos ozi p'lbr"s homtJns co11~e·n11a.los a t:io 
dut·a .:0111 • infamant., pena. · 

Q:ul n'l.o e o marly1·io de u111 infeliz acorren
ta lo com :::rilhào :io pó obrl~ ido as;:;irn a prP.stat• 
tr 1balhlls for.;a·los? N .io se podem pôr em paral
lP.lt> G mezcs de t1·abalhos publicos com · :! annr,:4 
de prizão·. ·· · . 

O hom-im com<lem cm lll a tr 1ball1os publicos an'la 
. ,,sempre cl1P.io .te mortilica.ções, mn a;:; vezes' and:i'l.o 

n 1idos, · 1l11tra~ Vt!Z is s;Jparados, e· q10 ma101· 
Jo .... .. •• • 4. ~ 

mon1e:ito fazen lo 11111 a meta te d l 'outro dcs
grnç:do ! A •1•ta!quer movi 11onto, · a _qualitt\er 
acç·i:o, a q11al'1•1e1· trabalho •111e ellu qtteu·a fuzur, 
tem tlc s11"eitt1r-sc um clmpanhei1·0 ! 1 ! 

belecet• agora quo os militares deix.;m do .ser 
julgados pelos seus pares ? · 
. O svste na de julgar os cidad:tos pelos seus 
pares. e :muito mais favoravet para prl)teJ;er l\ 

JiberJadt? tio cidad·'i·•, •1ue o actual de os JUigar 
pelos juiz }S: C}"imin 1cs! 'istc? ninguetJ! . ~u\:_1d~,, e 
powque o projecto vai 1>r1var. os 1ml!bll"_Cs '!a 
melhor gamnt1:1 tlc sua liberdade, que lhe .d't0 
os co:1sel11os de , gue_rra pnra, '<15 ~oll?ca1· ·na 
ncc·!S>ilade dc serem JUigados pelas JUSt1ças que . 
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niio siio tirndas dos seus parei;, o que é fnzcr 
rcior a sun cc.11ditiio, ton <•lirigndo :l Yotnr coutm 
cll•', 1 orque ns leis a 11ingue111 dcn!lll . torn11r de 
pd• •l' co111lit;iio. · · · 

Eu uizna ue antes desta Jéi se discutisse 
11111 projccto lStalic·lcc«11do o s\':'túua dts jurn
dos e• 111 :is modificn1:ôcs mrniogns 110 c-ns1', e 
1 ntiio. uiio Ui\·erin incc.11,·:c-11ie11to 1 m tilar nos 
militar< s n seu juízo JlOr co1.sdhos de ·gutna • 
uunc por~m cs 11 

o sr. '\'c.1·AucJro :- Dis.;e·se qun niit. se 
dt!~'e ·fazer ('!!'ln ki, mns qd'c de,· e h RlllJ'·se do 
110\'o 5)·$tt_11:a dos .jurados, a isto de,·o responder 
q.1e ainda qne a c1 i:slltu:ção nos prometle o 
sys_tema dos jurn~oi;, uno s_alu·mos qnnndo p1:i11-
c1r1a1á, e como. isto poJcrn Jc ,·nr muito tempo, 
bom é qi1e· se d•; nlliumn pro\'ickncin ; e nccrcs
ccnto mnj:<,. que nimln ndmitti<lo o 110,·o ~Y:<tí'ma 
dos juradoto, n Jci é 11cccss:irin, 11em sê diga 
que nilo Jm r~unos dn dc<"i~ilo dos jurados: é 
,·erdnde que .n~o lia:: m~s lm r('CUr>'os das i:cn-

• • 6 ' ... 

tem lugar em dous c-nsos qunntlo i:e dá nullidntle, 
i>1to ~. i)unndo o juizo niio fór fo11undo 1m eon 
formidnde d11 lei, quando n np1•licaçiio <ln lei . . . . . 
apvliéuç•io, e niio dcYe ficar >Cm recurso o rêo, 
e qunthlo ncoutec<'rem e~tt:·s caso~. qunl scni o 
trih111111l n que se póde J"('COJT('r n niin ser o 
tribunal do su temo conselho de i;?Ucrm ? Pur 
isso· \'oto a fnvvr· n ~1 e Yvto tam cm a fa,·or 
du. C'llle11da. 

o Sr. Vn•c<>nc-ollo,. :- Eu dcsc•jnvn OU\'ir 
J<'r a cmen.Jn; ~foi sati•feito; Eu nppro\·o o pro>
Jl'Cto,. tnmbem a cmiinda, e só tenho de propôr 
n auppressiio do ultimo artigo que 1rnt:i df' dtixar 
ao urfütrio do reo rerorrcr 110. tribuunl sui.i1·111110. 
~u niio posso snb('r cm q1w mziio se fundn e:<te 
a1t. .;;.n, 1:a:1 pro,·incias estiio estabelecidas juntas 
d~ juslica quo ~nstig•!~ ntõ a punn .. ul!ima nos 
reos, .. que nao. sno nuhtnres, e qual e n raz11o 
da CXc!'p~iio <lo art ü.0 ? 

ar 11m11 pr.: erenclll p .. r ll1tnmente nntJ
constitucionnl, porque vai n~ahar c .. 111 n ig11al
dade, com que a lei olha pora t·nlus os u1-.1si
lciros. 

ortanto, se passar cs tl nrt. "·º sera o me~mo 
que so a a.;semblfóa determinar, qne os milita· 
res >'ão 11111is alguma cousa, do que os outros 
pniz~no•, q111i a sua vitln ó mnis prccios:1 á 
p:1tr1a~ do que a <lo.~ outros cidadiios, por isso 
1111e us j11nt:1s de· jnst:ra c1111ti11u:io n cundcmnar 
ate a pena do 11101·11•, ti sem recursos aos outros 
éitladãos; nms como a vitlu ·dos milit111·cs é mais 
preciosa il pnt1ia, fique cstabdecidn csln p1··wi
ilencia a Sl'U 1·espeitfl, tique ao seu nruitt·io o 
r••corrcr i111111ctliut11ml'11 te a.1 conselho supremo 
militar, e assi111 iuutilisu-sc uma léi qut! tanto 
nos c>1lil cust:111t111, i1orq11c n falia r a Vt!l'llntlc! o 
11rt. i>.0 vem tomar 11 lei quasi sempre Ílrntil ! ! ! 
Estes os moti\'os porque t!u assc11L1\·a 11uc este 
artigo ri.o mio devia approvnr-se e se fosse pos
sin:I, mandaria uma cmcn•Ja p:tr:t que elle seja 
supprimido. 

« Sa ca a rc1lacrao.- ao 1a\·~·ra ou. ro recurso 
dos co11scllios do guerra, que mio seja. l'Ura a 
junta de jnstii,:11, cxcqito o da 1·cvbta.-O 
deputado ~'asconc.:llos. »-!<'oi apoiada. 

o Sr. Cus1ro. e SJh·u ;- (Nada d.:o o 
tal'11 igmp1to;) 

o Sr. cu:nl.a l\.lnt.t.os :-Sr. Jiresidcnte, 
eu '\'Ou dizer l\ma cousa que tal\'eZ áo nobre 
deputado, ·que aqui se nchn, 11:10 1iarcca muito 
"'~Cl'tlldO; C é, <}UC CS(ll. lei l>Úlfo Ser CUllVC· 

é
llÍCJ1tc a cc1·ta classe de militares, mas a outros 

· a lei n mais iniqua. e a mais iuju.'!ta. quê 
se póJc imaginar. · · · 

Vm tenente general, que no dia de boje para 
• 111 11 n · 11 1 • • · ,.· 

st'r julgndo po1· homens de alta cate~oria,. 
ho111c1~s de alta J"cpre.sentnçiio, como nós todos 
!'abemoi;, 1ior es.<:a lei fica sujeito n ser con• 
demnndn Jllli um cnpítiio, por um s:1rgento 
mor. ~ uno ser. 1s <> 11181s con 1·a os m1 1tares, 
soliretmlo a rc..;peito dnquellcs que ·têm alta 
patcnt .. ? Por isso bem longe de ser fovoravel 
no;; officiacs de alta repre;;ei1tnç.ão, a lei para 
clles é muito mú. 

Não se diga pois, ~ue n cl •ssc -militar tira 
IO'lllldes· Yanlngeus. Eu semp1·0 clnmmei • .:í. vista 
de Dcos e de t-0do o mundo que -todos os ci-: 
dadã.o,;,_ são iguae.<1, e. qu.:i todos. me1·eccm grande 
cons1dernt:iio uns nn pnz, .outros . na guerra; 
Sr. pr~s1dente, cu 11111;ca serei o sustentaculo 
dn. opiniiio de qu~ a cll!s<e .. militar é a pri-

.. . . \ .. . . . 
mim são o. mesmo, "u olhoº pnra um minista-o 
com a mesma co11sidcr11i;iio com que olho pnra 
um ollicinl general, eu estou muto !unge 
dest.1s cou:<ns 'r. ·1·cside11te e n czar de cu-
nhecer ·quantas -rur:io as grmlttn-;õc~, <JllC se têm 
rstnl1elc:,cido cm . todoi; os t'Shd"s da E;uropn, . e. 
dilferc111:n que 11.a entre os que são e não mi-· 
litnrcs, .comtudo entendo, qnt! ui'io dcw1 hn,·er 
semc> mn e Cl)US.'l on re. uos, pn1·que um 1111 1 r 
niio é ínnis que ·.um. mngistuilo, o o magis· 
irado uiio é mais Q~.o tim militm·; uns seguem· 
ns urma~, outros .. admini'sti•;\o n justiça. , 

Disso o nobr.-. dcp11tado que não se . devia 
· admittir este projecto; o que devia tratar-se do 

e,,t11bclccim('11t 1 dos· .. jurados; quando chegai· 
esse te111po cnt."io serii:ont.r•l cousa; ma~ quando 

. clie~al'!\. cllf', 81·. p11l.sil\e11te? 'l'ah'cz ~ 11m1ea, o· 
mtiio niio i1n\'c111os 1'1làr: ·alguma {>ro\'icicncia? 
Appli11uemos ns provi~lcn.c\a.i> dn lei, ainda que 
l'lla '·enha a ser prov11191:ia, 

ele gucri'n? Nen ;uma; pói:Í q1io os 
cxist.,111.nn cõrte :· e 11ã11 se pode11U,O: nas provm
cius <lC? im1:erio cnc_orit1·:1r p •tlinte~' par!' julft u· 
um br1g11<lc1ro; e uno se podendo' por 111:10 Jor-· 
mar parn primeira instnnchi Ofl. . conselbos ·de· 
guen·a d.vs brignde!ros, .está cl111·<> qifo:o art. 5~, 
COlllO eslava redigido, sem duvi(la llCQhUlll8.era. 
cunstitucionnl. · . · · '.•<: : · 

O imperio tem quatr•> milhões do hnbltanles, 
que gn2iio ale lllllll Slll:Jllllda ÍllSUtllC,11\ ~ ·ai."gundo' 
a illustrc commissiio de guerra info1·"ia.· '~' esta· 
camnm A. vista da p1·oposta do 111il1~ll'O'. d1\ 
guen-.1, tem 20 e tantos mil· sohli1dos; ··ci''. ·tolos 
0:1 mais cid,1diios hão <lo· gozar de· uma'·'sõ:instan."· 
cfa? N n lei das revistns que se está disc11titíilt> 
J?Csta ea~narn e que c~t'\ quasi ·· a· conclU,i~~:sc, 
hca suspensa a cxccu~no dn so11tc111;a, :co11'1) '10' 
caso de mort1'. degredo e galés; por.consequ,;'1•• 
eia o nr:rnmcnto que trouxe o S1·. C•mha l\~at.tos;: 
para mosh·ar •1ue cst.a -lei era iniqua, é ti•1~··;~~1' 
o ~-- .. ~ - . 

A este tempo entrarão na sala . os s'í·s.'· i.fa 
tlcputaç;io, C' O :51·. uispo do ··l\lal'ftllhão, Ol'âdvl' 

· dn dcputuçãn, leu o seguinte discurso que dh f 
gil'll n S. :\l. lmpcriul. · · · : 

l lSCUU80 

« ScnhOl·.-A assc1ilblea geral fogi:;lntiva do im
perio do Br..azil, cm conformidndc dos art,;. · 62. 
e. ü:3 que n:ogcu1 o jmpcrio, liós tem envia~ü pàni· 
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SESSlO E)l .t OE AGOST-0 OE 1827 . 39 
ímiito respcilosamenLe npre3cntar o. Vossa l\fa· 
gestade J:111perial os autographos do decreto que 
orgo.uisára, nc.lopt.ando interiuamcuto o pr•>jccto 
dc Jotaç:'i.o dil Vossa J!ila"est:\do Im erial da 
·mpera riz sua nugu~ a cspoza, ahme11t<1s do prin· 
cipe imperial e mais princip}s. . · 

« A ·-mesmn nssemblé:i gornl solicita, e empe· 
nha-lu. no cum rimento de suas tarefas l "'Í ln· 
tiva; e:itá na lirmfl persuasão de ter observado 
o:> nrts. 108 e 10:> d:1 mesma lei fundamental. 

11 Reconhecendo qunntp importava a di:;niJado 
du nação bmzilcira, qti!l a magcsti&tle do throno 
imperial f.;ssc · reve:1tida de to:Ja a m 1guifh:oncia 
f! esplendor, e con~iderando ao me:>mo tempo 
ser a mais \·antajosa e -necessnria applicaç:iQ das 
rendas publicas, consultou com m11dums retlexõe:1 
o estado prosente do tlu:onó 11acio11ul, e circum
sta:nci is , difficeis, criticas e perigosa:>, que ora 
pesiio sobre a nação. 

11 E:1 era comtudo · ue cm tem os mais leliz•!S 
uc1 itndos seus recursos nuturnes, sorá assignnd:1 

so.nuin mais av:mtajnda uo dccóro de t:io augus-
tas pe~S()QS.. . 

loiras ufium;a a convenit>utc e proporciona.la ai· 
ternçiío no decreto que temos u honra <lo ofT.:reccr 
à imperial sancçiío. 

pretes de s:!us patriofico:1 sentimentos, . niío po
ilemos dispensar-nos de aproseutar a Yos,;u>lfo· 
gostado Imperial o tributo 1fo muis con'!t1111tc 
rcconhecimouto pelos tn\bnlbos uteis, memoravei.; 
e gloriosos cm manter os d.1·eitos do imperio 
do B:uzil, o bem 111nnif<JStos de:>l'jos de contri· 
buir pn1·a v.111tagcm e pro:iperidnde dos 11ue vivem 
debaixo do sc1l p ttel'llnl governo. 

<• Honrados com csh\ commissiio, temos ig1nl
m~ntl! a mais lisongeira s .tisflldu de dcclnr:u· 
e assegurar nossos -sinceros e ·urdentes voto:1, 
p n·a que o :m i;omo <lestribui11o1· tios sce trós e 

as cor as e 1c1'c o reinnJo, de 1jue datu u ef>Jl'll 
gloriosa dn indep,ndcnci' do Bruzil, enri•1UO· 
ci-nd.J de bençãos mio só n p•.>.iO!l sdgrada· de 
Vuua l[:igc?t.ude Impc1·ial, como us .J.i todn n 

o . 
Fin ln n su:a leitura disse 
O Sn. B;sro no l\fanA:sulo :-Sua l\[ngestuue 

.Imperial. re:1pondeu que mnndn1·ia cxiuninur. 
O Sn~ Pn1::s1 DE:sT1• :-A camara recebe a rcs · 

post·a com nmito especial agmdo. · 
O mesmo Sr. presidentl!, disse que cont:nunva 

R 'di.;cussiio interrompida.· 
Lc1;ão-sc :as seguinte:; . 

J::ll E:S DAS · 

11 Ao· art. 5.•- AccresccntP.-sc á emcnla do 
Sr. Vu1·gueiro - Oll ti•: · tr'1b:LlhoJ publi.:os . .;_ O 
dcputudo, .o\lr1ia. n -Foi .ap.>in,ln. 

:·11 ·"-rt. 5. ° Fica sempre :reservada . a, p:ut ', et.;. 
~O li<>putado, G.:tulio. »'- Nii,1 foi np Jiatla. 

~' · J ulgun<lo-se n mntcr.ia suffi.:hmtomonte disc11-
"; titln, ro •>Z o Sr. resiJentc 1\ vo~n iio- n emenlu 

o :)r. oi app1·0\'a a. 
· -·"faírilfom o forno as e.ncnda;; dos Srs. r.unh:\ 
lfottos, Qneiro:i: C.11"rdra e Va,conc.:llos: 11.:an lo 
prejudlcàlhis à;; dos Sr.~. v;,1·gueiro e l\laill. . 

O Sn. Pm;::;u!>:sTE, poz n votos se .ª c.'111~_111·:\ 
adoptava o pr·•JCCt.o.-:-Veac:u·s-: •Ill·! sim. 

TERClilR.\ l'.\RTE 

do projccto da conunissão de leis regulamentares 
sob1·e a publicação da; lei:;. 

.Pedindo a palavra disse 
r. lonacnt;o Poro1 .. a. :-Apoiar de 

que o projccto· !l meu, quero otT.:recer uma emenda 
supprellsiva da part.1 do art. 2•. 'JUe est:1b<llece 
a 1~ublic~1çãi.1 da; leis na chancellaria-mór do> im· 

Qu:Índo cu rediHi este artig.l, niio propuz a 
exLinc~ão de,;te tnlmual, pJr11uc clle produz nn
nunlme .• tc um rendimento do mai:; du 00:00:1,~; 
e pJr esta r.aziio fo1·.;oso é conse1·val-o por om; 
todavia. aind.i •11um lo ell J subsista, nno lin lle
cessidade <l.i •1 U•l se f.tt;a nelle a puhlicaçjio dns 
fois, una vez •1ue tê.n do sel· publica tas em 
t•ldas ns cama n;1 do imp ,1·io; at1i mesm-> ·seria 
falta <lc m1iJ11Je, se as leis s ! publica~so?m e .n 
t.J Jas as c1un:uns o.l' impe1·io meno .. na da ca-
pital. · · · -

O Sn. St:cruH.rnro ll.\I.\ :-Ha n u' 1 

mm 1a t]th! ,;.: conforuu com o qu-! diz o Sr. doJ· 
putado. (Leii.) 

1-::.m:sD.\ 

seriio puhlicadns nas casas das 
. , 1 e u vi as. nos r1 unaes e 

muis rcpnrtiçÕ.!s a quo forem remcttidns.-.o\laia. 11 

-Foi apuiadu. . · 
O Su. CLt:llE~H~: P.t:REin.\: - Con\'enho 1~a 

r.mcnda 110 :ili·. 1\luin, por•1uc salva álguma pe· 
1p1e1m diff..:ri:nç.1 de rcdacç1io, e u 111e.-;111a·,1uc eu 
proporia, mas 11u:mt • aos trihunae.-;, do:il'JO qut:l 
o illustr..: nutor iJa emunda declare, so ·tem' cm 
vista qu.i as leis n:i" obriguem nos tribunails 
senão d.·poi::1 Je ::1erti111 nelles publicados·; à iuio 
ser ns::;im não posso convir ness L pa1·to da 
e:ncnt.la, por•1nc isso s.?ria dar lugar la qnc alguns t . . . • • . . . 

vei.-; muitas leis, por ter sid.J demorada, n su_:a 
publicaç.'io, rio '111c::1.uo tempo que fóni. desses tri· 
tJnn-1s, us mesinas 1.,is. terüio. começado.a obrigar 
pur te,·cm silo mblicn Ja.i antos · e é iteceilsurio 
n teu cr em a. e:1ta 1 cuusiJeraçõ...:s, pois :quu poa· 
moti \'OS . f.Jrtuitos OU prcm~drt-'dós, póJe' C de.\'O 
acont1Jcc1· o mei:lmo que deixo · E>Onderad.J; e ·culD
pr.i deix·fr · o mcnl)s <1ue fõr poS'sivcl ão· nrbitrio 
dos ho111,ms. . , 

o SI'. n~J.,tis.tu Pcroll'o..:,-Sr. presidente, 
se ó principio 1·êco11hccido que nenhum'l lei.obriga 
sem a st111 publicação, .. pois que poa· este meio 
ê quo o cidadão póde ser nr~uido de ·n;]o co_n· 
f ,1·111ar com ella us .suas acções, SoJ outro suu 
todo3 conhe.ee·noJ.a vastid:io do uo3s i p :iz, quasi · 
J :s~rt•> C•Jlll uma pJpulaç io t:'i.o dc:~igual e esh 
de urJinnrlo sein o. habito J,. ler,, :11J :dé.m. di:it•l 
11ingue111 ignol"a o pouco. int~re.;dc com qu.e ntJ 
hoje se: esp:1lhii_o a; Jc:t:Jrmi.aa;õ.is t:Jn-1 m.te3. ,a·J 
bem public-1, ó ·co:1s.i•1ttenei:\ 1i..:ce:>3:lria qu<J este 
l\l'tig 1 t:1I •1u.il.se nehu r.i-1igido, n:'i.o c,1che cum· 
plet:& .ncntu o ti.n da ·p:t!Jlicao;:l.1, 1nquo foit:i. e.;t.1 
unic:un•.•nte 11:1,; ;e:\1narns, mui P-'llca ge:ato terd. 
della •1 JeviJo c.mll\JâmmtJ.; C.JllV~m.pois fazol-.i 
clf.Jetiv:a li IS arr.1h1 lS. e. Plll't)ChÍll::!. ' 

, -.., > ig:, •'n.i ed e o ~.ic >e e poucc;>. pe o; 
n Frnno;a, d.ip.1111 de. mnit? t1J1·. vari~.J~ a. t11l 
respeito, ·n·io sei se Ji\ tocou a parfe11;110, _p,lo 
me .• _os u~ seus, Uilf.irentc.-> a.:tos legi_s.lativos. l!On· 
v.in!cm-nos tia 'd1fF.cttt.lade d:a m:ucm1. · · ' · 
~JU pJis de V:"to q~e . s•J fuç~ n pttblicnçiio das 

1~1'1 t:unbom · ni.ls armhle;i (apoLa:lo ·geral), ce>.uo 
1ug111·es d-J muis conc\u'rimcn e igu ,1 ne1~to nas 
paNcbins. · · · · 

·o Sn. M.\v_;_, p,,ço a .. palavra. . .. 
o-sn. R~PTISTA PF.mmu ~-Jlr11c11r-emnto,'1l.:-1lltO· 
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SESSÃO El\l A DE AGOSTO Ut: '1827 
res, todos os nu::ios de furt.'lr o cidadão {L igno
·n•nciu da lei, l «ln qunJ dfo t1 m de Yf'pulnr n 
sua vid11: lorncmol-o, se ó posshl'l, i11'1ep1 ndcutc 
d1,,;i>es nt<; lu je seus ornculos: s<·jn este 11111 f1ri11· 
ci lÍ (· lo · • • ·~, ~ 
trm1quilJ idade prbfü a e de iutcH ssc pdo ~y.i
klllll que t.ruos 11uoptaJo ; e 11cHc !:( 11tit.lo wm 
ma11d:u· uma tmcud:i á mesa. 

t: )IESl'A 

11 Ao nrt. 2.•-A 11nl11irn\PO dns lds for~sc-lia uns 
~'·111n1RI!', a11aini s e 1·nrod1i11s.- O 1h putndo, Ba· 
1•tistc1 Pci di·a. 1>-Fui nt oinun. 

o sr-. Ct.ul•u 1\lu1.to" :-Sr. p1f'!•iurnh>, é 
't:i., ,., rJndc! o mie lll'alm 1~t· diu•r " ilht•lni t.le
p11t11do 11 8r. lfat tista 1'111 ila •. que •li 1111>:•1110 
}ll1!'SO Ulll' lí·S1111-UU).o do mudo ÍI r1 gulnr C• m qne 
S•! p101·<'1fo ú 1 uLlirr.t;ii11 d1.s 11+'. 
~os s1•11i>1 s do 13rnzil, ns 1.-.is cl.t g1io a 11lg1.ns 

julRa~os dous nnn1·S d.-.pois c'.n s1.n prt11uulga'i,;iio 

Os 1·x~n111lnres siio l'élla·tti~os :ll•S ,·ercndoro:>, 
<-sles fuz• 111 girai· 1 01: totlo" os m r11inC':<. cal1ei,;11s 
de jull!,mlo e 1.or 1·llcs se d1 m1o1 iio luuto l• 111po 

• • •• _ ..... l • • " 

1·cgistroii, quu q111111do t·l.1 g:io i10 ultimo 11rr:Hal 
1'.'111 passat.10 n11110 ou 11 t.is <11 l ois da s1:n pt· 
lJ li ~R\:io. . 

Nin 11<111 se dc,·c n<lmi1ai" da 11:mbrnn ·n ue 
que os ~1s. '·ignl'ios f:li,;fio 1•11L ic111· 11s h:is: 11t1• 111 
í• para is~o 111ais pr<•prio '! Niio é o b<.111 v:gmjo, 
JHIJ, pustor, 1unigo, e• nsolu<lor e J,. mfeilm· das 
s11<1s ovelhns? Nilo se intl'l'C~sa t:ll·~ 11:1 felicidn•lc 
espirittt11L·e l1·111p11ral dos i:eus ·pnrod1i1111os? Nfio 
·1m.llc111 elh·s • xplicur n lc•i at•S seus f1 l'j?lll·~cs 
:~1ns. dom ~ng,1s? '.l'raz isso nlgmu i11cu1n•1·nit 11tC'-OU 
nTe~ulnridnJc? · · 

S1·. pl'l'."Í•.lci.tc, pam füJJm· roJ» ncl'J·lo n res
peito <lo ,.-nslo hupcri•• do R1·azil, é pt cciso tC'r 
conhl!citnenfo dv seu lilornl e dos s .. us immensos 
11 - i ncu\tos 'sei tõl!s. 

ó Sr. I.U'-))0. elo 'l\IU'l"U'lll•óo: ~Sr. pre-
. siilerite, não p.:.ssà '. C(JllfóJ mm·-me com n sc·gnndn . 
pnl'le da tllH'lld \ qüe se nclm subre n mesa. 

Naquélles Iugn1es 1 m que i:Ün• llt<! de\·c fcr 
· 011\'idn a ·t:tenm r." i1111uut~vel 1:n:ann de Deus, 

uiio deve sonr n: voz do· J.omem. 
·A ··publiençilo das leis eh-is é um ado pura

mente ch·il, e que pci-Unce c·sEet1cinlri1Pnte no!l 
tribuuac·s, e pur issir uiio d(.,., m sr:r publicadas 

·R li. leis, mus ~·Jlil~irns das ."~r4adcs <. '':•ng•·llcas, Os 

ministros do n\inr no rodem ingirír-sc cm func
ções de justiçn. 

Em 1787 foi• ap1·csentado 1\ José II, hnpci·ador 
<la Allemnulta a muis caergic:i l'l'presentaçiio a 

pwhil.JitJo l•''I' muitos coucilioio, que nas igrl'jas i.o 
tizeSSE:lll quacsqucr denunchu;õcs t1c1-t<1uccmtes à 
1:egocius ·tt'1111.01·acs; sendo que 1111tcs da tlllcisiio 
d.,s coucilius 'a\ cstt.va e .. ta mntcritt JC"Uloda lo 

om s<.-ns .. , I" la. idén de Deus e <lo seu culto. 
Pf:lo que Yoto cu11trn n :.a p:utc da emenda, 

uiio rcrn:mu.lo que ns leis :1<Jiio ).!Ublicad:1s .cm 
todas. ns villns, nn nin1s e ainda distr!ctôio. 

o s.-. Clennc•n t<' 1•c•r.,lru.: - ~iio passo 
ueixnr tle 111" 1•ppõr {1 emenJn .i., meu hourudo 
nmigo o Sr. D:i11listn Po:rciru; 11ii•1 veios moti\'uS 
que p••11d .. 1ou 11111 illustrc prct1pi1mnt•~, 1mn111e eu 
cuteudo qne ns h·is do poJcr tempurul dcn-m 
Ht'I' c(JllSitl«1·a<J:is como ptln\'rn de De.,s, pu1·•111e 
o f11111l::11Jor dn 1cligiiio ch1·istã muito exp1·cssn
me11te rec<.UllllCllduU a oueJícllci11 . llS lllCSlllDS . . 

dos povos 1·utl1olicos puni tributarem mniow r11s
pdto i1s mcl!'11111s leis; e se \':tlu o n1g11111e11to 
"" Sr. bisp(I do l\Inru11J11lo, t.le que 11 pn"licnç1'io 
leis ~e 1:iio 1úde fazer 11as i •r•" ns 01· serem 
t·ou~n profoua, mui:> pl'.l~uuos Stio us t.a11hos 
dos cn,amentos, e ~oda\'ill os pÍ11·oclws os pu
blic:io. 

Oppoi.110-me, por~m. tl publicm;iio dns le>is llll3 
f1·•·i:11c•zias e arniiac,., porque isto sú sl!t·virin do 
multiplicar diflicul:lud11s e e>111ha1 nços, e UUlll."ll 
de levar u Cúllhccim1:11to 1fa llli 1\ t.,Jos os sub
ditos; até mesmo porque muito pouca gente so 
reune nns igreja do campo. 

A J•Ublknçiio lias lds ó 11ccess111·ia, e esta 
deve luz1·r-se o 11111is oste>nsivamcutc que po~sa 
~e~; ~!'ªs por ,·e.ntura 'erú posSÍ\'el levur u t'll· 

I•O&sivd, que cheguem :\ noticias 
mais. 

Isto mesmo ó o que faz r. l<'ra11ç•1 : depois 
de muitas tentativas de 1·1;troudosus sofo11111i
uaues Jc que J'C\'CStio n pi:IJlicnçiio das leis liÓ 
furor dn.; sn:is 1·cvoluc;ões, ncal•ou estnbf'lcceudo 
em n·grn, que as leis obrign\•1io 1111 cnpitnl tio 
rciuo é no dí'pnrtmnonto desta um dia depois 
du >Ua i•romu1g:1i,;i10, e em c11Jn um do;:> ouu·.0s 
dc•partmuc •. tos, 1lepuis do me.mm prnz•:, e mnis 
t:mtol'l dias, <(lllUllns \'ezes : 11011\•ei· p<'rto dct 
20 h .. goas de distanci11 da cnpital do dí'pnrta
mentu. 

E assim é nccessario, SI'. pr~sidculc, porque 
assim cou:o é principio certo· qu-e us leis dc\'tim 
sei· sufficicnte111cuto publicaJns, é <lll igual itú
port:mcin o outro, ele quo n · sun cxccuç:io dev., 
":;tar sn;:11ensu o menos tempo qu., fõr pos
sh't'l: e 1•or isso a- sua puhlicutiio dev.i ser . o 
mais simples e, o lnencs .complicada que se po:;sa 
i1ong)nar. . 

E' sobl'c cslcs,·.prindpios que eu r,1·opuz no 
prt1ject1,1, que. a • pu~J,icução <lus fois su fizci;se 
u11icam1:11le. 11~ ,camm·~$.. .. _ ,. . . . . 

lfas .co1.cedl)·~c . que .~º··faz uns jg_rt-ja,:i e· ai:- • 
raiacs; que i:.c . c'onsegu1n\? Em bar11tnr n ad1111-
11hotr11çiio da justic;.• e lnulliplicnr· 11s demnnilns; 
porque;' suppo1ihnmos~ que boje se publica · Jill 
fJ'í'guezia da Villn Real dn Prain·Gl' .ndc un.a 
lei, e que n mi·~smn lei" se não publica 11 \ t.lu · 
8. Gontalo, que é sua vlzinl:a, aeuiio ~ uins de-

• JlOi& ; o don.. Cidadãos, um de'~ada' uma de•t11s 
• . ·~- 1. ,... .... ...-,: .'t,::·, •• 
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SESSÃO E~l .-i DE AGOSTO DE J 82i 
fl'eguriins ifm ~m · pl<'ito, que deni rrr. julgndo 
por nquclla. 11 i, e um 11 H rm l!çc·c, por•11w no 
tempo ilo ro111r11rio t·~tllYll pulilk:1du 1u sua fr, -
gnezin, e • utro. i1i111 a. quc·r rc·c·n1h(C< r, pur11ue 

; ... • • .. • , ' • Íl-.!H. a ua sua ; 
como se decidir:'! r·ste r:iso? 

Nns t'ousa~ hurirn1:ns 11iio se põdc n~pirar :i 
perfectibilidndr, nssús ó c'\'itar os 111aion s 1\.nlcs; 
content<·tnQ 1 os rom uma }lUJilira~iio da:s Jtis 11as 
rmnnrn.s, que _i~to é hilsllmte; e fiqu< mos cm tos 
qu<., omcln q_ue s_o. mnnd1J um • x1 mplar de lds 
rL cnda 1~114- c1dad:io, sc·mpni hn do J~a "' r muitos 
que as ignorem. 

O S1.•. 1\Iuy : - Sr. prnsi;l;:nle, en julgo tudo 
P!lUCO por~ se conseguir dar a pnblicillnde de
Y111t1 ás leis, e estou pela emenda do 8r. Bni>tista 
P~reim; nms o que diz esi:a emenda? V. Ex. f:•z
me o favo1· de mnnd•H' 11ue ella me Sl'ja lidn. 
(le1t-se). You dizer sobre ella o que penso, e 
dh·idirci. o que tenho n dizer 1m dun-; i)·11ti•R: 
1'111 primeil·o lngur 1 r 0 1111t:ud uo Sr. re,·erendo 
•Hpo o 1 nrnn 1110, que co111 at<:u n e111c-nda, 

Sll uiio serit licito füz1·r-sc n publ it•ui;iio dns leis 
uns 1101·tos das J!flrocl1ins por e fficines de jns
tit;.'1, pois n oncudn 111io fulln cm 1:11rucl1os; e 
•:111 scgt111do Jugu1 , suppl'udo u1c::1110 que a 
1•111!'111ln pnzt•sse .cs'e •levcr fi"S 1im·.-.c110~. pcr
i:nntnria cn au Exm. Sr. bi;:po <JllC mal virin 
dnhi e qmi 11111rilµm11n lm \'el'ia 1 • 

Ali clnvidns dg Sr. hispo assnslifo me; Sr. pre 
;ii.tcut • ., e nlaciio u111n dus lmsc·s f:u.t.111me11t:1cs 
cio svstt:>mn ti<• nchninistrni;ucs pm·cwhines, cujo 
1•11slll•Lc\'~\·111iT1;11to tlciwjtl, )llll'fl n'r, SP. se 1·0111f't.'ll 
no Brnzal, do ponlu }lC<]IH·no l nrn o pul!IO 
g1·n1Hlo, 11111 111o<l1Jlo ,Jc l'<'funun o ;:cm nhnlo; 
" 11cllc conto llln:to com n t·oopcrH~íio dos pn
rochos. 

c.;.11110 é que se <liz aqui que tio fórmn nc·
nl111111n se pode ou d<we :11l111ittir rnistnrus dcJ 
tlwocmcins · com cousns • proftlnns? Oh ! 1mnc·1 
atei ngorn, e durn11t1J t:111tos senil os, o l'odc r 'ssi-
1·itunl t<·ve <luYidns em se identifü·n1· ct•m ccuE=ns ; 
tempo1·nc,;; s1•111prc o Jt0dcr. e. 111llnc11cia ercle

_sinsticn trnnsce11d1!l'iio uo gnliiuet1•s d"s rc:s e 
li:1mllmr1io tndo; e ngorn <JUC n B1 nzil, v:isto e 
111nl povuntlo prccis:1 tio cc1111liinntiio de to1!os 

pr1:gnr os snntos r.:icursos que a mesma rcligiilo 
f, ruecc. 

Ora isto, ponco mnis on menm•, RO me lcmh1·0 
·bl'lil, li ~cnten~a de Nccker < nc era luthernno 
1wo ( 1go c·m, era cn n111st11; o come Ã •1ne m1 
J>O<ll'rci no ncsso 110\·o " imhf'rhe <' mnl po,·on1l11 
Hrnzil dispe1.i::111· n conpern~iio dos justos inn:ilio;; 
<lu lit>m eutcndida rcligi:io? 

Ett 11pp~llf'l, rorn estn minha cit.1ç.io ih• '.'\1•cJ,1,r 
e de l\lr. o nrcebis110 de 1lôrJ<'nilx, pnra: o ·i11izi1 
charo do Sr. bispo tio Mnmnliiio, •! P.stnn mi>smn 
Y<'ndo, Sr. ffff•sideutP, 11 i111pr.~ss:io fJll•: esL·1 lt"111-
lll'a11~a do c:ih-inist:t ;\cek·~1· est:'t f:tze11d11 n:t 
pcsson. de K Ex. · · 

Eu conto no rnen svstemn nnw1 imrochinl 11111ito 
e 11111ito 1'.0IJl n l1Clll Cllft"ll<lidn COOÍ)('l'fir.ii» d•JS 
di;!BOs ecclcsiasticos curas <1-1:< nh11as. ' · 

l:;~o uma dn" prinripnC's pci:ns des;-e· llléll. ,111.e
cunismo, e port1111to rsU111 e <'Sltlrei uiio S•'> pclu 
<·me11d·1 :lu Sr. Tiaptista· P .. 1·drn, como ·coutrn 
totlns e quucsrp1cr si11111lndns duvidas nn cs«1'11;. 
• 1 os qne nqn1 se q111ze,;sem n ;•gnr, pnrn- t ''"~ 

'\'i111· do Bnizil t)S :111xilios e couperlll;ao ·do es. 
pirito tln lJl'm entendida relii;:iiio. 

1'·H11he111 niio ntlmiltirei q1w Ynlhn a ra7jjo dml" 
fldn 81. Gh 111en1e l'l'.'1 <,i1 .'I, dn imr11>sll1hilidnd•• w 
inntilidn•le 1!:1 pí·onrnlgnçiio nns pnrorhins, do
lmixo <ln mot.i\'o que ningncm· l:'L \'ui tis pnro
chins; isto Rt:ri:i cuntrnprod11~cntt", " t11n1nria 
lninht Jll í1111tjl n prnu1nlcrncfio. 1 ns cnpi1nc:i oud~ 

lJl'<•jf'cto ú o rernedio ellicnz- "':111 :ibnlo· 11íúu ·,.,,1j. 
. Y~1l~õ.1.·s ;, 111ns t!. uf'ccssnrin qnc todoR üús uus 
,- p1 rsnndrú11os, qntJ to•.h·S devemos l1 n!•.all1nr uii;sr1.; 
u nnmlo Yic·r fia comn:issfio o 111<'11· .ro·l't'fÔJ cu 

-- , n · · lHrtrtifesi~rt·i :°l ('SlO. ttllll:l )"iL ~l. ÚIS_ )·ns1~S dê. O)l~· co11tn1· cvm 11 ct.011cruc1io llo dero crn ccn~as - ' 1 • - · · • rn~oes, seu 111ccl.:1.lii~111•) e· ~"n < í·s••nvolvimen10. tempurnes 1 Scnl purqnl• u:io vnlc n pc1 n? Sc•1 :\ . 
porque só lan tn1li11lh<•S e 111io utilidades l e- o Sr. Cl<-1u<-ntc' P«·~-.-h·.•:-, <Nada ~l.:Ú 
i·nnto os olllus? · do seu clil<C'•o-so o fr1f'/1igi«11,110 Um1çnlr1-.<,; . 

SI'. p1· .. sidu11tl', cu: mio digo· que se lnrguc no o sr. l\Ja y: - Farei; :'\r. president•', uma 
clero a ndministr11tiio nem politkn: o q111J digo · «xpfün~:lo 'no illnsh·c deplitado; que pnrecc In
é que no estudo do llruzil 11iio se pódc diq.1i:11- IJornr debaixo da impre:<s:io de •JÜ•J a foi·~n e· i1 
~OI' a mui ('flicnz . cooprrntiio de todos. e espe- · coac1;iio .·parecem_ ser cJ, n11'11tos <lo· in<'ll · projedo 
cinlmcntc <los minislrns ,Jo nltnr 11ns ·snns pn- e o torn:iróõ 'impratic~vcL · · · 
rocl1ias, para o nrreigmnento dns jnslns rc:fom1lis, fü·. pr<'side1.tt", o m111 digno 11mig:ci' o·Sr; Clé-
<le que o llrnzil Jll'i:cis·1; e de fórmn neulmmn llll'llle J'ereirn forii justi<:n nu mrn prujecto;qüaí1dn 
con,·enho n·is" 1·11zucs do Sr. l1ispo que dm-ilio o t•ir, n foi·t.'n mornl 'é a nllirn do ·meu' 1•11:<aio; 
n entN1der que o e:-: pi rito rcclcsi:1stico, qnc dn· . o u:<1mdor J;n .de ''ir· á sua 1)m·od1i.1· ou por· si, 
rnnte tn1110.;; · S•'t'lll• s trouxe tudo etll'eúado, j:í 1 ou por algne111 do scn t•:1s11I ;· <.·llc · hn de ir nle
pelos papas, j:'1 pdos liispns, 1.iio rôde liojc : gn·1111 ntn qunudo e11c1111tr:1r no nrsennl rln p·-.
Jlrestnr-se in11.::>cC'~1tc e ntihnr-ntc rnrn · o l:c m do , 1·ocJ1in s1 ns rnnc<lins morfü'" ·e mesmo physicos: 

rnzil. . . · ; · qun11do cll•J' vi•r i"lln c·nsn. de• pobres·. e orphàos, 
Trarei 1\ l .. mbrnnca do Sr. rcvcr1 ndo bispo 11mn I · su:1s !Stl nllm:·. e pont1•s ·<·onc<•rtndas, sua: l.Jotica 

... obscl'\'n1:ão dignno subli111C', Íéllll_S )'OI' l\!_1·. Ncrker, e o ffll corr<·getlor .lc::Ynnclo :lc jnsti\:a 'clara IJ . 

· 11!1. sua obr:~ - A!lmini.~tnrréio das fiuM1~<1s de ~ncci11t11 a rnrochin; i~!º' <Í tlitlicili'ºssi::. seni, 

N, ckn nos sC•fCOnos e . no a·nxi li~ 
q uc elle C(o1JfC'ssi1 · h-r 1·. n·J.ido, -nn rr11liinc;f.o da 
.1·efonua .dn ::d111i11i;:trnt:ir. que. dle pruncditthn 

. de llr. ~· nrccLi!ipu de. Do1:<l1 ni1x (cújns 111ús e 

. inco1.t1:stnw·is._vil tud1,; l'lfr- ,J:\H·kcr !Nini) diz o 
, nutoi.,;,97 E..' rin. v;'.o q\1e ·~e podc1:n 11!'iin1 •1uc ns 
. idéns -consola<lorns .. da l'cligino Yêm ·ucutlir Hlll
. pre, no. homt111 do t•>.ilndo ,110 .meio~ <l11s sili1s fn. 
digas e tiabnlbos; e contribui·ni esscncialmc1ite 
pnrtt .11lliYi1ll'· as diffici1ldndcs, !jUC r.llc 'pó~sa· rn
cont,.111· nn sua c11rreil't'I, qnm:do·:·l"llc .st'.ul:er 1m-

1·. )f(I ... 

111Õnt1, d<·pois ii(·lla.sc tl'r c;t rn:;:ado; ('0Na1mlo 1101.,,, 
o ~·r. Cl.:mrnt<!. P~rcii-a); .o. mN1 .illn~tl'e .ct,tllega 
snlic i>'lo.11a:Jhor do que r·n, c,clle.mc,s111~ l!J!l .. ~~·1:11 
co11Y1·1.ci.do d 1 .. 1 •!ccssi<l:llfo dt)s me,,mvs pr11_1c1p1os,. 
q11<1 i111h1<·m no 1111 n 11. "·º·, syst<·m:~ .. P:JTt)d1.i11l •. ,o 
dlo _tm11Lrn1 sill~c _quc,,i;u com p11c1f,l!c.~1~!l mui~··· 
zelo e detallie, e qni.: .se:. cu11s1:g1)~ ,1:~si,il~<}•!C.'!I' 
fon:n mornl; e _en .ucçresce11tnrei CJllO ,co_nhyço: •. u 
gr:1mlo di.fiicnlt.lri~c <J.110 ,l_i•ú·~rit. !1~· prin,cir.iu ,il,u·,. 
i·cdnt:io d:1 throria :\' ))i-nt 1cn, 1:ort.'m 1:0, h~'.-':~!;t~u.i
h!"·m t).11<' "'' •ll• 1•0111~'- p•'(~n•,,n(I 11nr~ 0.111 .. 1.'tº ~I :~.~ai•~ 

t.i 
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SESSiO EU la llE AGOSTO UE 1827 
• 

é 'ine poder1\ mostmr a neccssidale dt\ reforma 
e o modo de se consegnil-. 

O Sr; Clemente J>.ircir:\ disse que 
·ccto ern imit.'ll·:lo de cousas i1 "e· 
sr. pres1 .:-uti>, n.'io lia. muito <l'! cousas fran· 
cezus nem inglezas no· meu pr<•jccto ; e qnnnclo 
e11 mostrar minhas ba~es, o illu!:tre d.:puta.·lo 
verá que eu me cingi mnis :i. ad1niuisti·ac·;io 

• CJS nas por :1.S l a CI '1JO com 
os sons se11io1·es populi, seg1111<lo o historillllor 
Josepbo, tndo ndnptndo q111111to deva e possa 
sei· a<)S juízes de paz taes q1rnes se nch:io na 
A1ue1·ica ·Jngleza, as instituic;ões tla Pranc;a e 
Inglnterra já são mui complicndns, dcsvitic>·se 
muito da simplichh1<le americnnn. Em fim· e1t direi 
mais alguma cousa , quando vie1· men pro· 
jecto, que talvez sirva para entisic,\r set1 e111-
prel1endedor. 

o sr. CunlUL 1\J:attos: -- Sr. presidente, 
não osso confor.!lio.r-1.ne com a opiniii..'._) do illns· . . 
sustenta que é opposta i1 doutrina da igreja 
catholica a publicação J.as leis ch·is nas igrej ns 
pnrocbiaes ! Eu sust•mto que os parochos são 
,1s mais p1·op!'ios para fazerem estas p11ulic·1~ü.;s; 
<levem scL· feitns na estaçi'io da missa conven
tunl. Isso uada implic t com 11 decencia, e ccle
br11c;ão do culto divino. 

As leis civis obri •iio n 
leis cauonicns; as leis civis trntão da mo1·al Jos 
povos : previnem os delictos o mostrão às peuiv; 
que lhes correspondem! Quem mais do que o 
p1u·ocho, na qualid-1J.e de pasto!', se deve inte· 
ressar no bem temporal e espir,tnal tios seus 
parochi:tnos? Niio é elle o pai, o conselhdro, 
o amigo, o consoladot· do set1 rebanho ? ~nppo
nhnmos que se publica uma lei de finanças : 
não deve o parocho explic·tl·n ao po\'O ? N:icJ 
tira elle interesse da publicação e execnc;iio <l:1 
lei que h'ata dos meios de pa~amento das snas 
coug1·íms ? Não de\'C o parocho explicat· uos 

ilo3poticnmcnte em Portugal 'clcsclc os dh\S do 
S. Igna.cio deJ.oyola e do celebre Laincs? 

Quem mais gcJ\•ernott quo o famoso Antouic> 
• • • ·1 •• • e 

Jvsé I: e de c;;ntros principes , pelos jesu'it:\s, 
mostl•:i.o a i11llllenci:l que elle.; th·criio, ou qni· 
Z<)1-:io. ter nos · p;O\'erno.1 tempom is! Fnllou-s ! a 
res eit.o d · 1 • • · • ,.· : 

uos nn·ai.11!s ! Os arraiaes q1111:1i t1J<los s:io .cahc· 
çns de jul~11•[1Js, o po1· isso devo ahi ser feita n 
11nlllica•;:io dns leis! E· enga1111 dize!'-se, que 11cls 
domingos niio apparece gente n"s arrlli:tcs : ó 
ne;se~ tli lS q uc o povo vai Íl igrejtl \apoiado:, 
nesses dins \'i ns igrejas cheias até ú pclrla , e 
mnitos ficuviio de fc'>1•a !tipoiado): 111\S fo:>tl\S do 
nnt:1l, p11scon, e sobretudo 11:1 <lo E;pirito-::5nnto 
a C•lllc111·reucia é cnot·me. · (Apoiacfo.j 

E.1tre nó.-1 desde a tunis remota nntiguida<le o 
povo sempre se njuutn\·a parn os so1·vic;os publi
C?:> nos d•1111ing•>S ás portas das igreja; : o re
g • ,. , c:1,1ni 
co:n P.lfoit·> njnntar o p;,vo nesse dia p:irn os 
exercicios por set· qunndo menos incomruodo faz 
nos mo1·ndores o sahil'om das suas c lSns. 

O Sr Clemcnh' Po1•1til"l\ n:io quer f}He as l.iis 
comecem a con·e1· desde o dia <ln sua pnblica
ç:io nos mTaiae.,;; i;;so mesmo ~nero eu: ns lei.; 
elevem ter vig.Jr depois de publicadas na cnbeça 
iJc COIJl/ll"C:l: O 1 110 Cll Jese· O e 
se1no p1t 1ca' n-; nos arraiaes , po~to que obn· 
g1rnm au t<)s des;:n pulllicaç:io , o dezejo que se 
pnbliquc111 !lai igrejas; sejiio nllh:adas 11:\s port11.; 
dellns, assim como ngo1·n tamben\ o siio, e nas 
cas:H dos tl'ibunaes e <los tallelli:ies, 

N:io su diga, S1·. presidente, que os Sr.;;. ecclc· 
siaslicu:> n:io poJmu co11::01·1·e1· na puhlicaçiio t1,1s 
lei3, p01·q1t:J ell.,s devem sei· esltnngciros a nc~o· 
cio.1 11110 lhes niio portenc::m ! O.; negocios 1>ullli
cus Clll todos os tem p~s têm pettencido aos Srs. 
ecclesiasticos, e a pl'Ova diss.J é o ~t·anclc 1111-
mero dc.;t~s dignos senhores que existem nesta 

Eu fa1,;o o jttsto apt·ec;o tic)S ministros da reli· 
guio, sei c.111 mto devem ser re~peitado,; ! O eu 
tlize1· q11e clles tenhào. p n·to na pulllic•1çifo tlns 
fois é mo;;tt·.n· · 
se to>ruem ciol:\d1io:i nctivos, e que encaminhem o 
po\·o na c.HreÍl"•\ da SLta fdicidade ..•• 

O su: F1~•rni.:11n t>F. l\fau.o: - O' illustre depu
ta<lo estii fiillantlo fóm da ordem. 

O Sa. Cu~nA I\faT_Tos:-Eu respondi Ql)Snq:~u
mentos do 8r. bispo do !\Iarnnhãó : pot·tnnto estou 
11111ito n 1 ordem. 

par.l a publi~ação das- leis civis 1111 estação dn 
missa conventual ! Imit.m1os n Jestts·Christo 
<JUe d:í o conselho d~ ollcdcce1· a <Jesa1·. Jesus· 
Christo summo sacct'dote perguntado se era li· 
cito pngal" tributo a Cclsar, arguo - hipocrita, de 
quem é est'1. effigie ? E' de Cesar, lhe i·espondem 
- dá a Cesar o que é de Cesar : - Se o nosso 
divino mestre é o primeiro qne prega a obe<lieu
cia: se o apostolo declara que se deve obedecer Os ..... B.1.ptht.1 Pcll'oh•.1 i-S1·. presi<lente, 
:\s autoridades, ainda quando seji'io iniiJuns, o bem sincero desejo, qne me acompanh • 1le ser 
como se lia de dizer hoje nesta camara q110 as util ú naoão bmsileit·11, e com especiali<ludt1 ,\ 
leis não podem sei· publicadns nai igrejas? essa porção de lavra<lot\lS, e.itre os quaos ha-

Fallou s. Ex. em José II accu >ando-o dtH bitl), me im pellio n fazer a ernond:1 que tive n 
honra de 111n.111iu· á mesn; tive o tiesprazt11· do 

suas innov:1ções na Belgica ! S1·. presidente, e11 não ser entunilitlo, bem que me exp!ic11sse em 
tenho muita noticia da opposic;1i.o llos bispos da termos . claros e concisos, ii dahi 1111sccu urna 
Bclgica contra o imperador; tenho noticia 1hls renhida qncst:1o, e eu me vejo na dcsa~ra<lavol 
carta;; ·que sobre a co11serv.1c;ão dos abusos co- prccisiio ele comll:itei· os argumentos do ::;.-. hispo 
bertos com o véo dil antiga e venernvel posse <lo l\[arunlu'i:o , 0 os tio meit hont"<tdo amigo e. 
lhe escreve1·ão os principes nrcebispos eleitores; e ille:i;a 0 Sr. Clemente Pereir,1, força é quê eutt·e .:, 
José Il terminou sua carreira sem consegnir o 0111 lid 1. ..,,,. 
que p1·etendia, mas yeio outrl\ autoridadr;i qne Sr .. presidente, a publicação d<LS leis na; pa-
1 ednzin os prelado:; â raziio. rochias niio envolve implicitamente n idéa <l•• sei· 

Tnrnbem sei, 81·. pt·csident~. ns oppllsiçõcs qne j feita pelo p:wi>cbo, e menos n' pulpit•l; ella 
ninda hoje os prelados d:1 B~lgica estão pn11d<1 p:'l•le bem faze1•-se po1· ec.litacs, e pelos juizes de 
no rei dos Paizes·&ixos: elles '1t12rem o status 1 pnz; mas supponhumos a pl'ime1r 1 idéa; per· 
in statu, quere111 n independ ncia da autoridade j 'gunto eu, os parochos só exe1·cem officios ..tivi
real \ E11 po1le1·ia f:1zer patente ao Exm Si·. bispo 1 nos? Ning11em m'o <lil·ii; n:na npolog:a feita nos 
n immcusn lista dos Srs. ecclesiastic:>s, q11c ti'nu 1 grau lcs do 1111mdo, e nmit 1s voze11 em grande:; 
tliri::iid•~ todos os 11egoci()::; p()\iticns ~i..s .:stn•lo" \ vieios sei·:\ ol\i.ci.o divino 'l A. duclumçào •tllO ~u 
cm Portni;1l, na Hespanlia, na França, na Alie· l mt1itu'._ V.!zes tenha ouv1<.1' "'' est·~:'io da mis.<a, 
111n!1hn, 1·t~. • . . . . · _ . i _ d.i, .'!'.'" 1~111:1. b.e~ta pcrdi<l•l_ f·1L-aehllda poi· fu:i •, 

~:lo l>Stl\'elitO os Jl!Sl!.1t;1S '"'ltl!H•l•tS •le)11111Hlll to' : ,;:w,t 'Olfhlll') tht:m•> ! -~AptJ•~4'{1~i"'!{.) 
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SESSÃO EM ~.DE- AGOSTO DE 182i 
lI 1 · leis c1e snngue, <li?. o Sr. bispo , 1nas cn 

<'t·eio que se eng1111R : · leiR 11:1 qne pnl'm 111<,ius 
n c\·itu1· o sn11~11c, leis hn qne rrgnlii n cnn· 
dncta do cidadiio, ck. ele. • ll niio s1·r:\ proprio 

e um 0111 pns •)1-, e mui eou ••rme com o c.,;pir1 o 
do d11·i,;ti11nismo nbrir os olhos ao erro : enc11-
1nin!ia1· o 11nmem, mostrar-lhe o precipício do 
vicio_. tornai-o .bo!n ci~adiio, bom pni, _hom amigo 

9unnto ao meu ·collcga <! Sr. Clem:,nt•~ Fe
re1rn, eu o suppouho · conc<•l'<le com migo , ditft!l'i
mos porem em palaYrna. Elle diz , qne i\ ncces
saria a · publícar;iio dns leis , <1ue é illlpos;i\•el 
fazei-o a cada um cidadão ; mas hn de com·ir 
commigu que não é impossível, antes indispen
savol que ella se füça no maior numero, e onde 
este? Não é nos ·arraiaes e parochins? Qual é a 
maior popnlaçiio do B1·asil? Livradore . .; : e onde 
está? No campo, po1·que a morada nas Yillas é 
tt-m•.sl l-01·ia. . 

O bonrmlo membro sn ôc ue a minlm emend11. 
obriga o cidad:iQ a comparm:cr ~ eugauou-so, ll!ln 
oiio imlira coneçiio; sn n ci<ln<liio recus·u- sabei· 
o. que lho co11vê111-.-ibi imputet -o mal que· lhe 
sobrn\•ier. Sr. presh.le1ite, 1u sessão pnssndn 
snnccion 11·íio-sc algumas leis, e liL por fúrn nem 
a mnis lcn~ no~icia lm dellns ; isto prova con
tra o a1·g1tmenlo de que as leis actuacs n:\o são 
feitns como ns antigas, pois que pelas di~cus
sõo;; q1\0 são pu\Jlicos, todos Yôm ao seu co
nhecimento. 

Descng11nemo-11os , i-enhor.;s, por theorias e 
principios gemc11 nada coucluimos, desçamos ÍI 
pratica , e.,-0utrn será n nossa liugon:i;<>m. Que 
mcou\·eniente ll:werá· em que se. esteudn a pu
!11icnçiio dns leis. 1\s pnrochins ·? l:)e1·.i\ acaso a 
mcerteza do d1re1to pela llilfür..,nte epoca, em 

uc· a lei fch· ublicnda '! Im onh 1-se uma ena 
aos encnnegndos .tia publicaçiin, e esse inconve
nieute desapptll·ecen\; inconveniente , e graude 
il!convenient.e l'cho en em ftlte!et' que o cida
dão adi\'i11l10 [apoiado gei·al ), e te1· de punil-o 
por.., octos que ello juli:twl licitos. (Apoiado.) 

Te11ho re"-pondido ao:; argumentus E.Ili contrndo; 
e voto pela emenda. 

O. Sr. Clctne.nt.c Pc1•eJro.: - Sr. pre
sidentf:-, qttN'O o que exige o Sr. l311ptista Perei
ra, para que chegue o conhecimento da foi a 
todos os c1dadüos, e pai-a i~so se faf.:a ~ leitura 
da.~ leis nas par1Jcl1ins, o nessas rctmiôes, · com 
isso convenho Nt e que a promulgac:iio seja 
outra. ' ·. 

o Sr. nocl•u. 1'.<"~·ouco: - Sr. presidente, 
se. J>nssasse a opiniiio do que os pm·ocl1os 
\•er o ser os que pu icnssem ns eis ; eu i
caria que nos· lugan•s dns paradas, tamhcm se 
}mbli<'asse o cathecismo dn dontrína claristão 
est<is idéas ·são entre si ind~J>endentes, e os pa
rochos não podem ser os orgiios do po:ler tcm
J~ral. 

O Sr. cn .. t.o<l.Jo Dias : ....., Sr. presidente, 
não po~so concord;u· cvm o illustre tlcputado 
<1ue acaba de falla1· (apoiado;, porque se não se 
conhece <l peccad<i »1:n1i•J. pelas leis, segundo 
Sauto Agostmt.o, se estas sito feitllS em uma 
_a!lsem?lê:1. Jo deputa~<•S cntholicos, se firmão 

po\•o tnmbem catholico n quem represe11tão ; 
como se podem eximir os parocbos · da publi
cação desta-., citjn ignorancia não isenta . da 

· ·? 1 nará ue se·a 
justa, utli e m·esin<i necessm·ia. a insinu'lc;ào 
pela qual se c'·itn a pena do tempo ·e d·\ eter
JJiJatl<l ? 001110 obs1•n·ar:i a lei q:11·m a ~nora? 

Po1; ventum i:ierú sem fructo n prrsuasiio de 
um pa1·oel10 '! Outro qunlquer . funccionario pu" 
lilicQ ser:\ mr is .nttemtitlo quando o v:trocbo é 
Jigni> 1 C-Omo na confissão saámncntal arguirãõ 

roi'.iio e 'serão •lignos do amor e religioso res- . 
peito e capa:zes de persuadir pel<J seu ministe-
1·io i1 obedioncin ao sobera:ir., unico llnder tem
pornl, public.111do as lei11 uas pa1·och1as e nas. 
cnpell 1s ?... . 

O Sr. Arcebl•1>0 da :Babia 1 - ••.•• (Não 
se ouvia.) · 

EllENDA. 

11 Pi-oponlio que as leis sejão publicadas pelo11 
Teverendos pai-ochos nas suas fre~uPzias por si 
e seus ca 1elliies. - O de utado Dias. 11 - ~'oi 
apoiada. 

o sr. custodio T>lo" : -Sr. presidente, 
reconhe~o que os governos theocraticos exercidos 
pelos sacerdotes de todos os deoses e de todas 
ns reli~iões fncticias siio os pcio1·es de f.odos e 
degradm'lio n rnziiu; mas niio posso. atinar como 
os secturios e adoradores de um Deus unico " 
Yerdadeiro, ç11\'i11do<; de um reino ~ue não ê 
deste mundo. se tenhiio feito uão all!ados, mas~ -
si111 sen·os da política de todas as potencias da 
terl'a... Como os saceJ"dotes de umn religiiio 
universal, cujo unico preceito ê o do nmor, 
independente de todas as instituições sociaes, 
applicnvel 1\ t..1dns. O>l, paize;;, a todas as épocas 
so têm ab'lixado n brindai· aos príncipes com 
sua ignominiosa escravidão, jt\ tecendo elogios . . . . . . . .... 

. , "' 
nmalgamnndo o poder etemo e infiexivel 110 
prnzer das potencias, origem fatal das cruzadas 
e inquisições. . 

Niio, sua missão nifo foi para· fazer os llmnens 
escravos, mas para trabalhar em su'\ salvação, 
pt>rsuadíndo sem oppressão; é deste modo quu 
se encarrega. no~ parochos a promulgação. das 
leis foit1s em Msembléa de deputados catl10-
licos e de -muitos ecclesiasticos firmadas na3 leis-
11aturnl e diYina, e tanto mais são a isto obrF 
~1tdos, quanto especialmente intervem ·o chefe da 
11>1çiio na nomençiio dos pastores (cmquanto nesta 
11a1·te não se reforma a constituição) e s;!o estes 
e devem ser bem nlimentados pela mesma nação 
(apoiado), para niio vh•erem em um estado··pre
ca1'io e peregrin:in?o como actualm\)~lte -vive o 

De\'elll port·mto prestar o 1·acionave1' serviço 
de;oempenfümdo as fune<;.ões sociaes com n inde
pcndt!nch religiosa que só a conselhos obedece, 
suuclitos das .leis na sua passiva, mas não cega 
execução e mesmo pelos inconvenientes que podem · · 
r.isultnr da falta de seu cumprimento. 

o Sr. cunha :lll:a:tt.os·:-Sr. presldent~, 
o nobre deputndo o Sr. Rocha Franco, diz que 
se as lei~ se hão de 1mblicar nas igrejas, o cathe
cismo lia de ser expl~cado nas par.idas l l'em 
mnito ra~ão o 5r. depu~do e f!que satisfeito que 

parada, é explicado, ou pelo menos deve ser 
explicado pelos cnpellães nas igrejas e quarteis. 

No regimento de artilharia do Algarve em qlld 
en servi o ca ellào de ois da missa . Jevavà duas 
hol'as a explicar 4l cnt ec1smo aos so a os.· 
~ão diga o nobre deputado que quand<i Jêsns 

Clnisto àisse-dh a Deus o que é de Deus·~ ·à 
·ecsar o •1ue é de · Ccsnr, quiz 1nost1'lit·. a" sepa
racifo dos dous· pode1·cs ;·Jesus· Cbristo disse bem 
'clara111ent-0-<l:l a Ce>«n .. o' qae. é· de Césár. istiJ 
e, · obedece • ás autol'idades ·o ãs leis de' úesar. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:23 - PÃ¡gina 10 de 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.i i- SESS10 EM -1 UE .AGOSTO DE 182i 
O 11•1l1t"tl •lotrni.1<lv lh!lll- saue qu., uas lc.,.in<la-; 

ec.clesiastim\;; ndt:io-su cu 1·01\·j,J.,s 1ngocio.; p111·11-
nw11~0 ~te11.1µoraci~; os ~n 1·a.ngd!J,is, as cpislola<õ ! ! 
,\ IJ11Jlm. o 11111 ln-ro hH.l >1'1<:'-'. :1s.;i111 cm110 tamllcm 
e llut lhTO , llffslico · alli · ' 

.. 'c11so •l"º· !l:lc• .a1·1w.cei 111?11h11111as ltlasphemi 1;; 
•l1~:uuJ 0 1 1nostro o a•;scJO 1lc q1w as leis se. pu
hl!que1n .. 11.as J•:~rocln:ts; 1111tit•>s prda1los o 11!111 
fe1t9, _e n111t1:.t 1-sto so ncha. f•1n usu e1n ulguus. 
t>aizes dvili;niioi;. 

·•O Sir. ".\••u•c<;nc.;l ln..;:-Sr. p1·ci;itlent!!; l}l!ÇO 
q11c" se ·leia· a Cltl°t:!ll la (/eucse; : eu nppro\"o ·n 
cnw1!<la, po;t? ·•IU<l 11 uii-0 ncho cüru11Iet11, pois 
qucna •JUC _Ltvcs~t!lll lla1a pena, 11<1uelles paro
d~os qn\? .. na.o ..... ~e, ~.•!geit1Lsse111 .. •i,, pnulica~ão <las 
leis, 1>01· cxc11!plu penlercm a COll"l'lla por 2 il 
ti llllllOS. " 

Eu_ ain.la 1i.:io 11111·i. num sú m1.:io, •11w me per
snadti;~c ·a nau a<l!n1tl.r mua t:lo h.Jit c111l·11 la, 
'lllt!: ~u tcut eu1 , \r1st i o g.!ucralis;11· o conhêci- 1 

1~ie,111:i: .da,; l/!~.s pela pnblica~iiu fei_ltl v.elos Jl 1-
_ • . • , :ose e e 

"!10. l111hlicar }lf:!l'Cu a ::;1m cougnm pela ilcsobe-
,1w11c11l •Jllú co111mdtm1. · 

Elh:s t.:0111 ol1rign,.1iu· d•J 1ws diri«ir. uo ca111i· 
uh" da ><:1lv:1f'lio, e· ,j,. 11os c·11siw1r~m a 111or1t!; 
" •(l.t•' 111clhu1· 111on1l nos )Iodem c11si11·11·, do <!'l•l 
11 decr.-1ad;t· 1111>< ki~ ci1·is "! Entcmlo il'•is que atê 
P. .•lc'-'.'t': np:"r •>;•• tios parochus o p11lolic:1rem as 
lt~t~ · ct\ts-, e t1 t1:siruu e1n aos povos . quo niio s:• 
J10tlc111 ·snl\'1lt 8úlll :;im cxacla · ouservnncia. 

lllcuso~ i·ecm·sos que <lão 1H iJéas cousuhl<toras 
dn ~·eligEio, n o justo cmp«egJ d<illni. P..1rtant1.1 
oppur-m~-hei f_or111ah1tent•) íu <luvidns d.o. Sr. ai·cc· 
b~s1 10 da Jfa!ua, Lem com'l mi o puz· ás do St·. 
./ . . " ~ . . . - i ' :L exp tca-
<;~t:J. <lo S1. Cunha Mnttos a ~ent~11ç11 <lo nosso 
<l1v_in~ snlv.11lor- tl;·lr á IJ)u.; o q1rn ó de Deus, 
e. a Ucmr o 1p1c e de C. !"11r - u·nn. cousa niio 
di;peni<n _a º~"rn, e et~ ~-certo 11iin ài.->1>enso n 
coop.ir!ç,10 etlt.::ir. <las v1g,1rios, 11,1 rcg.!1101·ação 1.J;is 
paroclnas pn1·n o mo.leio, que cu 11rcciso npre
sentar. no Bni1.i1. 

Scri 1 m_iscrin atlmittir il;pm. <JIHl ó clet·o, que 
1h~ra11te Oito 011 <lez S•!Culos, se i11gc1·io nas in
tr1g 1s. !Je. totlos ~s ga biuctes, e. exerceu ·j à pelo 
P"P:;t. Já p~los bispo,< uma transcendencia theo. 
cratico-cwhtiea c111 to•Z.:t a. pa1'tc, niio. possa hoje 
P!estnr-se a bem l!o B1·azil. e· da prP.i:t1tçifo' e. ftxa
<.:t1<l . <los mnl:.imas cd11stitu::ió111cs, . filhas das <lo 
e1•angelho. · · •· · · · · · · 

Damnis, Sr. pt·esideut.<::, o clero d> Brntil não 
1 ' • ' • -.. , .. n o 
CO!ll . n _nação ; e todns ns mais illêns 

0 
sii•) iuatle. 

ll!!Sill~·c:1~._ e mesmo nlio po<lom existir; os nossos 
v1gnr1os Y1Yc11do com son;; pal'Ochianos, são alheios 
e elevem s1•r nllu•ins de ln•lo qu:Ult.-l não ;, amai 
j:(llllla1--so com clle.i; e en .Yivo tão persuadiúo 
r.ltst •, qne no n'leit Jll'(Jject.o, os vigm·ios· siio 11s 
uhnns 1la fot•i:.•\ mnral, emb<•1·;L n j11iz ·11e paz e 
o:> dous anciões ~O\·crnem e 11d111i11ist1·cm ; ,.0111-

Ha tlcmilis o 'pro1·ei1n de ficarem .. sses pwo
cho,; :"alot•11tlo :is Jc;is civi,, e tlc a~ não 11t>.1ra
ü:111' c:u· seus sN·rnli1~:,;. corno e muito onliunrio. 
.···E~~ t.e1,1l10 11ssistido a 1·ario,; sennue~. pelos q111ws 
tlll\"mo ser os )'regadores s111nmat•it111os, c infeliz
inente·f' l!>ló tt'.•111 ~ido. E serit 11ossivcl q~o a 11111.::io ·! 
J'lll!?llº. ~os· pnrochos iiara este:.; i;e oppõr~tn ti. sna 
!}rosper1dude .. e socego_? p,,rn ensinarem doutri
tms l!ttll\"ers11'11s cfa 1·e1iori:io e <lo esta•Jo "! Para 
e111fim ·se dit igire111 · à '\uh opp(lsto ao impcl'io· 
•Jllc~'t's. nutre 1. Publiquem as leis: ~silll o oh-
1wl'V'!!o os parocbos iuglezes, f)He . ile eatos e1n 

lHtcre1. ll?l'tontff to.la n opp•>sil)ii 1 <Jlle, se 1i!.er 
n<>.s pn11c1pio.; <[!HJ <lictarão a •Jllltln<ln Jo Sr.· llll
)l~tst:-1 Pi;r~ira,'e 1·ogo aus 8rs. Pccl11sin~tico;;, que 
ww •111c11·ao C<llll as snns duvidas, lembr:w-111c 

! a f,~bnl:l tio S11ty.-o, qn•i citoi hn ·\t,ns, que des
conho11 dol Jnn· 1dor, q11c e:llo hospe1.ltwa, .ven<lo-o 
sop!'ª•' e h:ifo:jnr pela mesma boca . 

\'.~:rto< .-mczc~ p11llliei10 a m11g11a carta ; tal\'l•Z 
11110 fos~e 111~0 acc1·escent.a1· ;\ essa mne11drt, que 
taru bem p11bhc>tssc111 a co11stituic:1o 
w· :'il~·porêtn -Ui\o oLÕd•~Cel'tHU, St"j1ioR p1;11i1.lo~~ CQIU as 

>flt'IMS ·ele pertla ·da Ct•ngrua por Juns u seis a1m1Js. 
l~slas p~11as niio são !lespr<•porci.:mndas ao .tle
hcto;· c, e' asscntaclo lmJe ontrc: ns c1·i111inalisias · 
•11.10 ms:penus·pecunhwins s:io mnito proprias put·à 
•l:s1•erUlr n H tt~•ntjão ele cmpt'<!gados 11eglige11tes. 
(,<lm:. este. 1>e•1au11ü ,. accrcscentamento approvo a. 
crnendu. ·. · · 

' o ·sa.·. ·:'1.Ü.::\'': ~. ;:;r. · pi:esid1mtc. eu· _il:iO qni~ 
•:•JHt_, )'c1n1s •. .,u .'I mzenl kn:n 111ora 1 p!ll'lt ulll"il 
:i<m·_os pitró~lws · u ·(·u1HfjOn11· mio sà u p1·01u11l-. 
~· •c•io Jas. lef", ·1nas. tnLlo quanto o Brnzil pn::cisn 
lm:cr, :1~11:u 1nellwr:ir sua sorte; c11 niio 'JllCró 

. t~pprc:!t;n.<s;.uem C?'.!íminac:ii.:.<, en _o qnc desejo. ó 
lrga_r tod··s o:; cspmtos · ile profi <soes p:u-a o meu 
proJecto : ··i Y~}• · cori1 lastnnit ·n. · di\•c1·gcncin n 
11uu u -cl1s_cus~no- tem tlaúo· lugu1'. . , 

:-Hepil• .11\tiunente ·, Cll couto com. o c!Ho b1·;1· 
;i:ilciro para. a veriticn.;1io do lll"ll lJl"•.itJcto: .e como 
c11.111c :Uus •l"ll\'et·en.cl<Js ecclesiastic•>s, unipiomlo-se 
-com'·º· medo .tle 11ustm-a1· cou~1h1 theocrnticas com 
·=L~ tem • · 
~rnzil, ~1Uc t~uto prncis>\ .ie· tmlus? .A i11geren
.c1a; 1_1ue. se 11ao ilunJ: ter, ê a . <lo uwm.lo, ... u. a 
.,1~ ' mtngas :.de •gauinetes, e · familias ; pnr,hn 
.;1quelle _s:into zelo,, 1111rnifosta.Ju com simplicidade 
<.Wang~ltca. ua ·pc11·ta <ln.:; 110-ssas parochhts, é ue
_ces.sauo,, e. en .conto com t-l!c. 
/.O ;·:sr~ ,1·cvere1ítlo ii1'cd1isp;.i, 11ão estava ua c11-
_11•u1·a, .. me .}>at'ece~ qn:mdo cilei o ca;;o clu c11lvl
,nist11 ?\_h-. Ncck"I', com ·o. <lignis . .;i1110 1ncln lo ::<.Ir. 
,t• arceli1s110 d_c. Bu~·úuunx; µrepito, ucnhtm1 hoiit•!l11 
<lu. cs~ad~ nau 1•uJ.;, nem <lcv . .:i d.~praiu· os iu!-

N ·10 - venhiio agora os 8r.; ecclesinstico~ dizet• 
q 1111 a theocn\cia e o tempor11l n \o n•.tmittem· ti: 
mnalgamns, ~ b.m1 do Braiil: 'lna11d0 <~ notorio 
que· P ·~· línufos scculns' pr.Jg;"1riio e pr 1tic;'11·iio o 
co~trar10, .Para barulho ''" lllll!ltlo inteil'o l ! l 

::si·. pres1dtJ111e, ua la de S·'llr<H <: l.111fuj&s em 
semelh:mt:•s <lircc<:ôds, (à oradoi; ba{.:.imi e .,opi;on, 
acomiun1lurndo isto com um .~ign<cl nc:grctiva cam 
a cauera.,, . 

o Sw Pn&sw&x-r1-: ·Jeslar1;111 · udia:la a·, matei i.t 
por te1· d1ido a · horA. ;· ·: . 

Passou~;;;e :\ tmt:n· dos objectos da ulthila hom, 

9. ~n. S!'c1~l!:"l'Mno iI~u •• lc11,:o· pl\recer r.la com
tmss,ao , pnnc}pal de, faze~da, sobr.i . a'. i 11dica~,1io 
<l~ _::sr. nl'ceb.1:1po da Balna pnrn se paganim n:; 
d1v1cl.1s de ~· . ::\I: a !!1.1peratl'iz ; o .<tua! ,pa1·ei:e1· 
se nclmva n•httdLl com 11· emen.I i de>· 1Uustre autor 
da i11dicnçfio.. ' '· · 

. O S1·.-Da1>tls1.~. l~ci·cii.·~·s.-Sr. presi
d .. nt~, a co111miss1io de foze111fa niió te1'e uadoi;, 
solmi os quaes: (Judosse r.n-mar .11mjuizo. seguro 
pa1•;L ~prcsentat· <:St•l seu 11.1recer,, pois, ~eria ne
ccssan_o. <ine a commi<sfiu soubesse o importe 
d11s d11•1da.; tle S. M. n lmpllrntl'iz. C11m isto 
r._ih qui~ n uoniníissão' 1•ép1'<~1·a1 .. à friclicaÇãõ 'q.ue 
trnhtt feito o honrado. m Hnhro t: · Sr: .arcebispo, 
~rn1c111nc11to p1·ctende ><nbJt' a 'qmtntia. Creio •111e 
e_ o 1111_e. se coulrnce nM emcnclas ''que se àca
"bao de ler; ' · · · · · · · 

Não :i h 
1 çiio esses do~t11í1cntos .. A co1111uiss 'i:o :i yj,;;fa clelles 
i p11d-:rã 1far ? seu, ]lilt'CCt;l'. Purlt.:Uto ficho que niio 

1 

hu 1nconvc111ei~tc a,lg11!n cm· i;;e a11provar est:rpa-
1·cc.ir sem os csdarccuucntos. : · · · 

. Post:i a m_ate~·iu a YutOs_'foi n1>pi·ova.la a' émcncla, 
j ficnudo p1·eiud1catlo o pal'eccr. · · 

1 
. o s~·- 'e ~.,.n:o1n<;_·i>-.,i.-<Hí.· .t ·: "'.'"'sr. p1·esi-

s1tfonte, t~nlto 1111\ aego~io. ur:Nut_e. Creio _quc tudo 

1 
<p~nntu t•\ll•le a. 1·eutedtal', 11111.es. t]a fazcncla pu

I· lihca, " cvitm· dcspezíts õ ·urgíinte. En. vi lio orça
mcuto do ministro da u1al'i11h1!- uuia imrce~a que 
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SESSAO KM 4 UE AGOSTO_ IJE 1827 -i5 
diz a.;sLn - P111·a co.11edoria dos esc1·avo3 da f 1-
ztmda nacional.- Inform~i-me sobre este negocio, 
e soube. que uma grande parte destes escravo-> 
s:io ne::ros., . . . -

E· creio · ·seónn<lo 
giio em sel'\'iço muito insiguificantn e de pouco 
proveito á repi1rtição da marinha; pois limitão-se 
a carregar:- alg111u pequeno cesto de carviio: é 
por _consequoucia evidente uc fazem uma dcs-

. superior ao·''ª or o seu serviço, e não falla1·ei 
uo escandal!> 11ue a p1·ostituiç1'io Je taes negms 
estii. causando. 

P<Juc pois a l.1 a ortlem e iiconomia que taes 
l!scruvos se vendiio ; e com esta opcmção não só 
so evitará a dcspezi que se faz co:n ellas, mas 
com. o producto .d:i. , sua venda se amortisani 
parte das nossas dil'idus; e _calculando qne esta 
venda ppder•i. produzir pelos menos 40:0}0S, aqui 
temos ,;ó 110 t>rcmio de 4 po1· cento que o banco 
leva e que a fazenda publica dcixur•'I de pa!{ar 
11orq11e amortisa· 40:000,$ de capital, 1 :GOOS de-des
peza parn menos unnualmente.' 

arece por auto que é de toda a c•>n v<Jnicncia 
11ue se · Yen<liio tnes , escí·avos; e é por estas 
razÕ•·s. que· eu proponho que se peçào ao go
'i•Q1·no esclarecimentos sobre este ne ocio, u:io 

• " scrn\•os ·que o orc;anrnn o 
dn ma1·inh 1 menciona, mni sob1·e a q11111idnde doJ 
serviço em que siio '3:11p1·egados. (Az.1oimlo.) 

Outro n1Rl para a fazenda nacional é a de3· 
• • • n o com 11111 

•lese111b11r~ador e111prcg11do cm tiscnlisnr e al'l'e
cadar a llecimn, com 111 mifesta infracçiio d11 foi 
que dá . esta · arrecadação. . aos . jnizes tio· crime 
•fos h<1irros 0 1le S; José e Santa Ri La: e isto niio 
só ii fllzenda publica é prejndicinl pd11 acres
i:imo de 1lespeza desneces;;aria, mas até se offendcm 
us direitos de.stes juizes do crime na privaç;io 
•1ne se lhes fnz de p111te dos emolumentos dos 
seu.s lugures; e cJm (1ue jnstiça? Se dles niio cum
prem os ·semi devertls, castig1te111-nos, e a su11 
.tlemissã•> é ue·cessilrin; mas querer remedim· us 
nmmissões de , dous empregadus, nomeando mais 

__ . , _ <! ô s r JUS o; ne:u economico; o 
C~inlll cresce por este S)'Stelll!lff llltllCll dilllÍllUÍl'il ! 

Hequefro port-mto· que se pecii•J informaçõos uo 
governo sobre este nt.gocio. 

REQUKRL'1EX'l'O 

_ .· '! Uequçi~·o , qu~ se. pe1·gunte' ao, .go\'_cruo que 
os.cravos sito uns da fazunda publici1, pura._co, 
i11eduri1t dos' quaes se• ;applicão 1tii •orçaweuto ·da 
rcpartiçã•Lda iuarinha pua 1828 li77,'l;Jl)(J por mez 
e em que serviÇo são empregildos. - Clcme11te 
Pé1-.ii1·a.» · -
. « , Heqneiro -.que· se pergunte no' govemó a rnzão 
po1·qi1e elíltá um desemba:rgudor da casa d l sup
pHcaç1io o Dr. Jo:>ê Bel'llardes de Figueiredo, 
c~~.:an·eg ido da . ftsc ~lisação da dc~hua ifos. pre-
1hos ·urbanos ·nesta cürfo, tenJo ate p1·oced1do a 
nlgnns l1rnc;airnmtos e p".rcebell\lo ·. 1111_1 ord3nadt.1 
<lu li0~$ conh·a o 111\'al'lí d:J •27' <te· J11uho ile 180::1, 
11ue' foz esL11,; diligenci1u; privittivas d•JS juizes do 
crime da: Sé - e·. Santa, Rit i~-- Clemente Pe1·eii-a.11 
'Foriio n11p1·ovados. 

. O 81·.' Dorii1u~1d le':I ~s seguintes 

RESOLUÇ'OES 

PÍ:~Je~tó~ ·d.e r~solu9õe~ 
'P1•im~iro, 

« A u:isemblea gei'al legíslativa rnsolvé: 
. " Artigo unico. As di:>positões dos arts. 2 e 3 

·dl\-· carta de" lei de ~) de Outub1·0 de 182;:1, que 
dizião 1;espeitC) uos tlepul.ados dtl 1\is>ol vida 11,;
.:,;emlJléa. constituinte são oomprehensivus dos ll!Cl!I-

b1·os 11ue são, ou forem da assem bléà - gorai 
leg'islatil•a, sakoi os caso; d,,,; a1·ts. :!\J , 3!, 
10~ § lL e 17.J . ~ :B d:i conslituição~ 11 

·• ., 

" A a;3emblfa g,w il legislativa, 1·c.solve: 
« :.\.rtig.> unico. Nc:1h_um .s~nador •JU deputado 

· " " - c~ 1· o seu. em -
p1·ego, quanfo ·o lugar (:UI . q11e o hom·er.t de 
exe1·cpr, estive'r em tal distauci:t, que dentro de 
dez diits nãO pfJss:1 re,unir-se :no tempo d_a con
vocação da os;émbltia g.mtl ordinoria; óu'cxtraor-
dinaria.-Donmmd. " · 

Pedilu, apoiildn e do pois vcnCída, à 1irgeiicia, 
fez-se 2• leitura; e julgando-se'a matê1'ia objecto 
de delibera<;ão, mandariio-se imprimi!'. · , · 

O· su. SEcut;T.ui10 lfau, leu o segidute 

P.ms·:ER 

" ::;eudo visto ·pela commissão de legislação o 
ofiicio <lo minislr•> secr<;>tario de estado .tios 11e
g.1cios <la j11stiça de 2a d~ Junh11 do co1·re11te 
nuno, dil'i iilo a esta cam'lra · .-
c mnce e1· 11 supplicação, e com eu 1·ep1·ese11La
çiio do deze111lm1·gad<.1r conegedor do , crime da 
corte o cas11,- e m:tLi pap 'is 'lªu .a ucompanha
riio, exiginJ., me.lida; h:gislall\' 1s âce1·c1l. dos n·o-

, " · e e enus capt :ies • que , s.i 1zo111 
consumidos "'' in1!m1tlil) ucontecid., na ca,;n do 
arlvogado l\l'gn·,1 Bu1·g~s de Castro Azerndo u 
::\folio, p;Jr se 1i1io d~\·er, segundo a loi, •1uc manda 
julgm· os réos pelas l.ll'"prias dovassa>,-conhecer 
de suas culpas por tt·uslmlos, al1\m- do, inconv<l· 
nitmt'.l de tirar segnmlus devassas, ua_ falta dos 
mesmos Lmshdos. 

n A commiss:io \'e mio qu J pela tlisposi•;iio do 
~ ·a do regimento tio 1:,1 de ouhtbro de- 'li:il 
se cst11belectm n regra tle se1·e111 -julgados - pelus 
proprias d1iva<sas 1.1.; réo:> - de crimes -e 1pitues: 
e conhecendo 1 1 • ": ' .. · •• ., 

tardem os livra111e11tJS, o quu os criuus mio 
fiquem impunes; parn i·cmo\·er o- eu1u1n·àçu.·1n·o-
1'ºst•,, e qualquur mttrJ da 111u.;1un natureza, que 
parti o futuro se 0ll'ere1;a, é de >areccr- t uu su toull! 
a segum ·e 

a~:soi..uçl•> 
'>'· 

« -'• as~embltia gtlral legislati\·a, i:~olve:. -
" Artigo uuico.-Quaudo por qtlalquer ac.>uteci· 

mento se teultão co11sum1do , os ilUtos -originaes 
d:ts devassas de cdmes, que. provados m:erece1·em 
pena de morLe, serão· os re-!s julgJdo_:; pelos 
trnslados das mesmas devuss '"'• 1111.' . forma da 
01·J. liv. ln til:. 1;;;. % a:J, decl111·.1da pelo' m:iseuto 
de 2,; de Feverei10 de 17;J}. Niio existindo tam
bem os tmslados, o dezcmbargo , do: paço por 
ora continuat·á. 11 mand li' proceder n segundn:s 
uevassas na fórma , do seu regim•mto SI- L03. 

« Paço da canulrn ,ilos, deputa•hs, ,1 _de ,.\.gost'l 
de 18~7. - Antonio Augusto d.li Silva_. :--: A11to11fo 
da.Silva 1'elles.-José Cesai·io de Mil'anda Ribâru. 
- José Cm·los . Perei1·a _ de Alniei1la. · To1·1·es. " 
-F'oi approvndo; e ma:i_tlolt·Sll impl'imu· a l'l" 
solução. . . · . . . ·, . 
. Leu-3e o' recet· dn com i ã i " 
respeito da indicação do) S1·. Xavie1· de: Ca1·va
lh.,, sobrç as. circumstancias.:da pro\•iucia da Pa-
rahyba. -

o Sr~::ctcm.cnto P.ci:•clr_.- :-·Sr;'pr,•si
J1Jnte, eu acho e.ite neg:1cio ll)U.i, tlig110 .. ~de, con
sideração. Essti provinc1a esta na -111a·101· à~
graça; clla. Ó irmã :das •outras. e e t?,llU.S tem 
obrigação de. n remediar. na sua .desgraç!~·. 1\Ia~ 
iiara S<}. püd'.ll' deliberar com: acerto, • pree1so e 
que sJ ,h1 primii. ~ il)tlicução . e o · pu,1:ecer. du. 
.com~issãu~ , · " " 
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O Sr.. XA\'H:n l>E C.rnv.\1.110 :-Conw:11bo 110 que 
reqno· o mn~tre deputnJo. 

Foi n1•p1úv:lllo o rnrcn•r, e nmdtcu-sc ú com-
111it<siio de ÍUZl'Uda. 

Lcrii•J·SC (•S se0 uintcs 

P.AI:t:CElll::S 

CLnuuissfto 
O i US l'c 1 • e 

casos, e o mudo porque se J ódtl pre1.l1cr 11nlt s 
de culpa formada, e aclrnu<lo-sc que n i-un dou
tdua e O dl'St•ll\'Ol\'imeutl) UOS J•lll'llglllnJ~•JS b° C 
l()o do artigo 17!l da cúnstiluiçfao, · é de pnrccc1· 
que se imprima pam enll ar ÍH>s tl'U\mlhos da 
cnmara. 

" Paço da camarn ilos <le1mtad"s, 2 de Agosto 
1le 1827. - José Carlos Pei·eii·a tle A lmei<la 1·ol'1'es. 
- .-h1tc.11iu tlcr Silra 1'cl/es. - .A11t..,1io .Au911sto 
tia Silr;a. - José Cesario ele .lliramla RifJeii'o." 
:-Foi approrndl). 

havei· o supplirante re'cehido 11rlas folli::1.;; tios 
se11ado1·cs daquelle lll• z, e de Juuho o snbsidiu 
por inteiro, duYidúrn fozer-lhc o pagmne~o tio 
mez <fo Juuho temlo em vislll o úccrt'lo de 11 
1le Fe,·ereil'O Je . 182:J cm clccl11rn1:•1o a..1 pnrn
grapho liº capitulo 4° das in:;trw:ções úc 3 úe Junho 
Ju . lb'2:!. 

" O procurador da coroa mostrando por Yaria'> 
11isposições legislath'ns competir :11> supplicnntfl 
recebei· os seus 01·dena.Jos por quarteis n\li:111-
tndo:<, ainda que co:;tmne rcce\lcl·os em c11du 
mcz enttinde ue. lhe ~ de\·ido o pagamento 1111e 
tinha dirdto a l'C'Ce er no e A 11'1 , empo 
mu que exerceu us sen s em prc:,!OS. Pnrccm1du
lhe 1101·6:11. duro o 1·esnltndo t.ln sua opini:\o in
dica necessidade ele. i·efurnm da lcgisla~iio ue-tc 
p n ní · t.. 1 , .. • - • 

.. lt'r effeito relroactiYo. 
" A connnissiio reconhecendo os princípios pos

tos pelo procurador da coroo, co111 qnem o· con· 
sclho se co~1furmo11; tirn .uma co11cl11s:io opp•)Sta. 

Eº certo que n lei concede ao snpplicante re
ceber os i;eus 01·de1.ado,; 11ditrnlados po1· trinws
tre~; ll1U3 mio se l=Ótlc concluir daqui, que lhe 
seja dado nccumulnr o.; 01•cll'na1los com o su!J:ii
dio tle senat.!or conlm os decn·tos t·itado . .; prlo 
pagador, e o de 18 ti!! F••Yercir.1 tio 18-ll, t111e 
sü concede n excepção. E ê eYide11le qul! sup
posto o supplicunte li\·es~c clil'eito de receber us 
ordenados nu· priucipio do trimestn., n;io é. Jüc· 
uus certo que com esse r~cebimeuto lkavn lJago 
pan& ~c1·vir a nni;iio durnute o trimestre, e IJllC 
111111\ando tle emprego, jà tinha n conta do noYo 
exercício o ordenado rece!Jido. Com este fundn
meuto foi toma<la a 1·csoh11;iio de consulta do 
conselho dn fazenda de :J d., Fevl·rcil'o de 182;;, 
nestes te1·111os: 

" Que se pratique com 1odo;:; os -empregat.!os 
o que se observa com os do thcsouro, que nos 
~eus accessos cobriio sümmle a maioria do DO\'O 
ordenado t1ui.mdo no mesmo qunrtel passão a 
uccnpar outro lu:;nr de maior rencJhncnto. 11 

" A" vista d1•stn resohu;iio 11i10 pu1li11 cuu·m· em 
duvida, que o supplinmtc 1·ec1·lle11du mlim1ln
dmnentc os orde1mdos <le l\laio, e Juuho, i>Ó 
podia rec1.!Jcr de suhsidiu • <le· sena<lo1· o cxcc
úcu\.c ;ios l•rdl•Uatlcs rcrnlJitlos: .... n o t)UC valu o 

mesmo, recebendo o subsiJil) por intejro, niio 
l" •tlin reccbt"r os ordenados, e rccebeudo·os era 
oli1 i::mlo u i·cslituil-os. Em cousidera\~\o do ex
posto pmJ õc a cvmll!i:;sãu a seguinte 

" Art. J •0 Os sc·nllores e os deputados qne 
C'Scoll1e1·c111 receber o subsidio co;1feridu p"la 
constitufo,io " fixado 1elo decret.> de 11; de F .. -
verciro de ll-2-l, mio receberúõ , ou lhes se,..:1 
úc-scuntadn a parte <lo ordeuado 1·ecebido por outro 
cmprC'go :linda que Sl'ja dos que a lei mn:idn 
1111gar ndiautados, relat rnmcntu no tempo cm 
cm que ve1werc111 o su!Jsidio. 

« A1 t. 2 ° AquE-llc::1 n ·quem não tiver sido foilo 
este desconto, cuh'aráõ uo cofre 11:1cion11.I com n 
quantia que se de\·erü <le~contar na conformidade 
do artigo p1·ecedentc. · 

" 1'111:0 da camarn dos dcputailo-<, 1G de Jn·. 
lho do 1827.-Xi~·oláó Pereira de Campos l'cr
!Jllt!Íl'O. - José 1Jcn1m·<li110 B<q1tista l'ei·eira.-. . :; ~-.. . 
;·aires Lctlo, - .lliyuel l'aln1L11° clu .Pin.-J<Jtio 
Jost! da Silv~i Guimm·ães. 11-Foi approvat.ló pai·a 
s.i imprimir a rn:;o)uçfto com o parecer. 

o reqnerimeu'to de J,uiz L::icomlie :
0 m~;u.J.ou-~o 

im111·irnir o prc•jl'.'clO de d!!creto. 

" A6 cmnmissiio de legislação examinou o pco· 
jeclo de lei ú!Tcrecido pclu ::ir. deputado Lino 
Coutinho, no r,111! se regula o numero tfos>officiaes 
cmpr1·gndos nn-; sec1·el11rin:> de estado, fõ1·111:1. de _ 
serem pro,·idu;;, scns ort.!en·1do:1, e dii outras ~ 
provit.lcncias a re:>peito elas mesm·1s secretarias 
tlc 1:st11<lo, C'Xtcnsi\"as tmuliem ás secretarias das 
l>l'O\'incias, e nchando <111e o seu o'lijectu e de 
utilit.lnt.!c, julg 11· de\'•!l' ser impresso pari\ entrar 
1111 ordem t.lus trabalhos, i;endo 1° examinado 11a 
commiss11o de fazt?ndn pdc· que respeita nos or-

... . .. . .... ,. 
i;it.lerndus segundo o cst:1do das i·en<las publicas. 

" P••ÇO <ln camnrn dos <leputndus, 13 de Julho 
tlc lt-'27.-Anlonio da Silra Telle.ç.-José Carlos . . . 
dll- Sili.:a.-iosé Cesario ele· .JÍil"am.lti Ribeii·o. 11 

· " A commissiio de fazenda _é do mesmo pa
recer quanto uos ort.le11:1dus sobre . que é ouvida. 

« P iço <ln camum dos deputados, 3 de Agost1) 
de 1827. -.~fllnoel Jt"sé tlt! Sou:::a Jlrança.-José 
Bernardino Baptistci Perei1·a.- Nicoláo Pereira 
de Campos J"eryueii·o.-.Jli9uel Calmon du Pin. 
-Jofü, José da Silva Guimarães. •-Foi appro· 
-..·ado. · · · 

Leu-se o })areccr ila comrnissiio auxiliar de 
fuzenda sob1·e o re1111crimento de Roberto· Pelly 
e ~. . . . 

o Sr. Castro e Silva :-Fui eu, Sr. prt'?
sidentl', que me oppuz a este parecer, quando 
foi lido, llUl" jul~nl-o não bem funJ.atlo em jus
tiça como mo~trurei. l'o.Jo o B111zil s·ibc, e por 
consequencia nenhum do,; illustre deputados, 
dc•S que aqui SI.! achào, por c .. 1to ignorli•1 'as 
vicissitudes e desgraças, porque passou o Ccarii. . . l . 
caty vendo n1io sem espanto n insul'l'eiçüo tm
mntln por Filgueiras, e Ararfpe contrn a legitima 
nutoridmle d:1 província, o p1·esidentc Pedrn José 
da Costa Bnn·<•S, a· quem a força de armas 
dcmitti1·•iu pura se cvllocarem . no seu posto ; 
venclo as tlepc.rt."l<:Õc5, que npoir. se seguirão d" 

.1.Jenemcritt•S cid11tlfaos da cnpital, em· cujo numero 
entrat·iio os illustr.:s · deputuJ.os o 81·. B1·ito, qm1 
se1·vln o Ju~ar de ouYidor, e o :Sr. Bat·l.ioza; 
.ycnllo us c1iiin1w·ões e cmliui o mais depuraJo 

!} o .li 
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SESSAO Ell A UE AtiOSTO DE 1827 -~.i 

<lesr_otismo, ~ nio .qniz r.-iconhecel' :qnello gov~l'-
110 intrnzo ~ 1•01·cm como S•) :icha~se se'.> f.ti <lc· 
l.i;\b~.•>, e uc sua o;>p!'lsi!.'•in r1H1!lt•111 a cl<Jp'lrt:1•;iío 
-do illustrn deputa lo o 81. I>.mlu Cavulcante, 
então juiz de fóra daquelh vilLt, e de al,,:uns 
ver.:-adores e ci<laúiio.;;. º 

Assombra•l:t a p:·ovineia . "·~ ,. .· 
viã l estes do11s homens, s11cc111nhio e aíeste sen 
11 t.hnrgo obedecia C•JJ!amentc ás sn:is 01·.1.,ns. 
Por 11lgum tempo ni11<la ;:;.) Jisfürç n·,io p:u·.H:elhlQ 
olietl!!cer ao R·>\'Cl'llo c . .;tal>elt·ciJo, l>"ré111 á pró· 
porçu 1 que a11g111entaviio o seu part.hlo, foriil)· 
se <les1w1sc!l1·n11~0 pouco a pouco, Hté q11 • ll 1al· 
llll'nt.; no 1liil :!o d" Ago,;t 1 tfoss: 1m1111 tirar:li> 
de totlo n mnsi:arn l'l"Oclamn111lo a repuhlic.1 e 
confc<ll'!R<.:lio do. c<111aú:11·, aLrai•;•1aml11 .para iss•1 
os mais ~011sp1cn<is e os mnis 1·espe:uwe:s 
citla<l:iúS da rwvinci:i que a sen ch:lllltt•IO VÍll· 
1":1o á cnpit·1 , e 1111c tfobnixo da 111aio1· co:1cç:io 
f..rii.> oliriga1l·1s a assistir e 111Jin1111r est' acl•l. 
i~ .. j rnt·1o •1110 os . povos co.1l1cc.1nio n su L il· 
lusiio, e qnti es.tcs1 i: utto_ :viu !Lles que for lo 

,,. deportmlos e e!111g1·1u;:w, erno os rebeldes uü g 1-

Yei:n:!.. e;;tahe1cc1tlo, e p1·incipiarão a diYergir c.11 
op1111oe". 

A villa do Amcnty sempre firme nos sc:1s p1·in
cipios de tidelid:u! .... e zdoza em úcfe111ler o ~o
vcrno estalielc~ido foi a primeim, c111c t"J.npctt a 
<'011lrn-r1J\'oluçao. lu\·nntmtdn o pnYilh:io tia i11-
d"pe .<leucin 110 dia !O <le Q11tul.iro <lesse m1~s1110 
1111110, · ><end•J •1111 d11s pri neiro~ collahor111l•H"cs 
d"sse pl.111? o 11eg ... ci1mte J.J:'it, T1·il.iurcio 1'11111· 
J•!Ona; qne ~e 01T.:1·eccu a s11p1!rir com t•Jdo o 
di11h..:i1\1 prccÍZ•J pnrn essas' tl<i:;p·:zc1,;, como 
é11111 prio. . 

Antes de3te 1·ompime11to o mesmo l'nmplon 1 
• • ' (I' ~ • • • l l 

ingl••z Ft:;tal p.n· m·iu do in<•'lez Oime 
to.Jo o di11heia·o, qnc tinha em si u1~ cisa [,,. 
·:rleza <le Pclly e C.a a 1p1ú'.ll pcrLl:mcin a·111 •lltl 
1!1·~g11e, qno lhe est.:1ça co.1,;ignaJ•1, e i.gu 1lme11te 
ní'111!tlou pnm ~)U_l'•lo do mesmo hrígne ulgmn <li· 
rthe11·0 sc11 e Jollls, scn•lo de conb da casa in· 

·11:t\lS·Ho e 11iio 12;0ll •,'/il'.J'.J com" diz 11 ill11.;tre 
co111111iss1'io ; ·e seu 1:0:>3.~~00 como tido mulho1· 

·{)oilst11·úesses documentos. 
· Chllg••U a capital a n •ticia ti:\ contrn-1·ov.>lnciio 
~o Amc:lly e bmmindo de miv:i Ar:1rip.i 11or ser 

·j\\·.:seg11nrfa v~·z <1nc n•1nello1 villn se lho uppnnha 
'tn.11frhou ern P•'S:5on clJln gn:111tle fur1;11 e 11111 pm·· 
tftie 'de a1·tilhm·ii1 e com tal cderidmfo fez u sua 
i1im·c!w, '.que 110 dia l í tlessc mcsm•) mez pc>S

·tólt·S'e utl 1üai·ge111 além do rio .J:ign·n·ibl', •1110 
· 1 1 · n• uelln Yilln e sem "º 1s1c:'io :tl"u.na 
rnm1.Jon· rompcr o fog.1 contra a 111e :11111 vill 1111111 

. c,•m ·n11~ni•H' corng·!lll lhe resistio ainda d 0 ms claa<, 
e Jbc. T.esistia·ii1 por mais tempo ap ,z<11' 111<1.;1110 
d:i inforio1·iJa1lc de suas força'<, se n·i11 f.Js.; ! 
nt.rnÍ<;()ll~lá J>Olº. CSS•J d~s.;rn<;:l•lu I.11 z lgn ~Ci1) que 
:1ca1>·· •ll 'úo:.11:1tt\)lllo. 

Desnmpa:r.ltl 1 a villa lng.1 que s nn hah'.t·11ltcs 
s.i Yiriio· si:Jm recurso, entrou Araripc e.mi S•lll 

.exercito -~·,~,:t)l"im'!ira cisa :1 111u s: tlirigio foi 
a do P.iul'plona, tanto por sei· enropêu, cu·no pel 1 
s ,rviço q11e. n.c11.liav:1 Jo f>lz .. 1·, e ni:lt:rn•lo 11 sua 
casa f.!cfü1tfa,_ man l"it nnmnbal-a :1 mach 1 lo e 

· ,,- ,,. • • • 1. "'•) o urrom-
ltamP.1110 <lo. ,·ileu m·mazem: donde tir.u·•i·>· tu lo 

·11111111to •111ize1'ii.? ·.i: 111-.1priot.lncfo ~ 1 me.,111M Pam
Jllonn, e tio 'llltl .. lhe est.'l\"ll c011s1gnl\ lo das ~asai 

-•lu D.JlllR<lo c ~1·:1<~11, e s .. gun lo n cJuta que 1> 
m"snM P 1111p o .. a np1·cscni:1 1110:11.11 esse pt'tlJUIZO 

" ll:-100~010. . .. :• •' . 
l~oi dcnu •. ci:iJo .. r\,Arm·ip11 'lllC " 1>01«lo tio bri

itue. ing:ez se ilçli~va m11it 1 Üiuheit•.1, c41 Jogo 
mandou uma grnt\t.lo : f ·i·ç:i m·mn.ll\ il. \nrdo, ·e 
pu1· mais qno i·ce\runnss'se e p1'.1testa 'li l o.· c:1pi • 
Uo lh~ tir<trii.l tn•Jo qua~•to acbn1·:io do v:il·n·. 

t~uamlo t:i•.lJ isM · m:1mw•~ia. ue;tn 1 .. 111 \'ilia, 

snrgin no !l'll'l•l d11 capital l•w.I Coek mn11 ct111l 
a aS•JWt lm. 1:nj11 pre,;e111; 1 foi scj hast.nnte 1)31"•L 
f;t1.•ll'·SCJ '' coatL" 1- rev•llnc;:io, <1110 fdizment: se 
ell".!cltt<Jtt sc.11 u.n.t g 1tt.t de s.111~11•! o 'ltt J 11.to ueo.1-
teceria, se Amripe alli esti\·esse. 

J.i 11 io p•d.,11.10 e.;tc voltai· í1 e:ipital procurou 
o centro par:L r.;unir·se a Ftlgnein1,:, p.iréru a.i 

·r t 

lhe saliir:io a> em: Jnt1·0 e il"l coml.inte que l11o1 
J,m'fo foi mort», e cmt-."io os seu!! e;;poliu~ qu11 
ellc ·~n1·,·-.·~•l\'<\ do sa 1ue 1lnqaelln ,·ill:1, for:h .i ... 
lapiu:ulos, e •) re . .;t<1 1·.:001!11110 no cofre 11acio1111l, 
S2:.!llrJ l· J con ;t., •111~ . .;., r.r1n..:ri ~Huu to dH Ped ,. e ( ~. 

ll•!St~1u1·a hL n p.·-J\'Ínciu :l • gO\'drno e:it~l.bel1:
ci.11 <r1.i 01·:i 110;; r.•gtl, ré•lll H"c11 P11111pl•lm1 p ir 
si 1! [h:l•i' s !lt'i C<):\signat;ll"io:; a in lc11l .1i.sac;:'io tios 
seus prc•juizo~ •1110 111 1iit:i.o, s·ig11n•l.1 · :1 C••nta 1J 11e 
aprn;eut t ú lú:':l~lil l~>. e sJ111lo 011vi1li> o procu
ra lor ela C>l"Õn •i íazcn1.h, e o 1iscrivão 1.fop11t:11l.J 
teYe. P?•" il•JS~:tch'I ola 111esm11 j11:1t:1, t}ll<l 1·eq11e-
1"1'!!SC 1111111• hat:1111• t • ll S lf lmµcrint, i-t<> 
t 11\- .•Z p 1r· s :r g1· · n {,i qu mt!n e n:'io te1· u cofre 
pa.rn lh•i il:l~•ll', P"i; qne n 111e.,1mn junta segun.lt) 
mn e 1nsta t. "'' P"W' tli\•i1l:1s clcst:1 11atur.:zn, ti 
outrn.; Licsp ,z,1s f\l1t :s por aqu :11.i govcrn'>_ i11-
tr11so. 

F .. 1i cn ,·i:1 l:1 n 1 •1dl:1 rep1·c!l•lll ta1;iio ao th·Jsom·.) 
11 tfopoís das f.1r1111tli tn•lcs cl.1 lei. hnixon n pro· 
\'isiio ,1,l t ll.i .Julho ilo 1:-:S·! i 1lecl 11·1111uo {1 j1111t11 
ti 1 Í:lZJl:1tl:1, •lll·l <mio pr1•cis:u 111e1li.Jn; legisln
ti\".I~ pam o •ld.irimcnt 1 .. dnqnellfl negocio, 

E' e•11 con ;ll•('t•mdn desta pr0 1\"Í<iio 'lll•l f1g.wa 
vem 11 ca-:a iugle,.11 •li! Pelly e comp:lilhia. pu1· 
si sl1 a r.qn·n·.i1· o 1ngam !llt•) tio qll•l lhP. pcr
tq ice, e ó s»'we c.;t., t\l 111cri111 mtn qne n íllustre 
C•lm111iss·i" 11fl"erec J o parecei· em tliscu <são. 

D;7. :L illnstr.i co111:11iss:io q11.J todo o cre1lo1• 
tom 11iréit 1 a cobrar o 1 lltJ Sll lhe de\"C e to.ltl 
•I i·.111h11 lo a .;e1· ird<!m1ti . .;11Jo do ronllo pdas h-is 
uxiste .. tl•S, u portnut•• mie te n 111~111· novas me· 
u1tlns J.,gislativ;i~. e n.io compete o s.,u deferi· 
mento á ns~e111\Jlê:t. . 

E.;tes p1·incipio», Sr. p1·.?siJente, posto qnc l!I!· 
raes o certos, C1)11l!ndo s.10 Íll!!X.actos e innplicavds 
a.1 C:\SO •)Ili 1pLJ,;t:"io. 

N:io duvid 1 como jit J.isse, do.; 1n·incip:os llY:lll· 
çn l•1S p<!la illustro co1nmiss1io, porém jámnis m.i 
e 111for111ar.:i com a sua opinitio, quando cs.t_ ue
ll!cc quCJ c.-1t:&· •111a11ti.i ro.:lnmada tem a natureza 
tlc •li\'itl<l 011 de l'OUl>O. . . 

Q.um .din\ St". presiueut.,, que ó divida aq11illo 
·lll<! é cxtor•tllitlo :\ fo1·ç11.? E que é roubo "<111e 
é ti1·a 1 .. a fnce do publico e das justiças e em 
e •use 1ne:ici:l de ordem tio uma autoridade oh·:
<lei:itl:1? 

~·1 po1: an o c 11,;;1 1t.mre1 sempre 1ss'l co1110 prc
juiz 1 e como .h•>stili•l:ule <l • pa1·ti<t.l. inimigo . 

E •)Item IH\ 'Jlll! dll vi·!.~ •pte li ' e J:ll':Í. e. em 
P.;rna 11b11co o g 1ven > •h\ in.lep.m le11t:111 nà 1 le\·o 
só p •r hi111ig 1 n uil,;:io p 1rt1q1t<!ZI\ u sim ta111-
b~m o 1> 1rti l•I cl:1 confo,lt!l":l.' i 1 ,10 e 1111\ lor? 1.; 
s m.1.1 co:n<> tJnln 111 1.;;tra l•l, <j:rn est~ pr.ij11ii:.o 
f1i c:rn;a l.1 p 11· 'llllJ.lt ele·ird·1 tL pl"•lll•lÍl"1L ·1111to-· 
i·itl ·cte l'i. pi'. 1vi1uia •l •>.:c:H1011\l1 pol' s..: sustent:&•' 
o :; ·~c1·.t·• csta.!>.!lJcitlo, ó ohv,o. •)'td scgun1l' os 
pr111.:1p.os •le dil·..,it•l. p:1hli:o 1rniv<lrd11l e d11s 
~1} 1tcs, no g •vn~·u 1 e 11up :te iL- sua i111l•H11uisaçii1l, 
e ta.11t > é a:;iint 'l" ! esta. :u1gui~ 1. can1nr,t. h:t. 
l>iJnt pJ t !1> 11t!.;ta. St!i~ t.•> J"1. s~t. tt:.:10~1 lll :L lâii.~ e ., 
so autori·-mr o gov :rn_ • p.:i.1·,, pag Lr as tli'\'h(;\~, 
q ll•J su · tizer:io n i s11st mta;:í•> d lin•lepeu tle11cin, 
e est::. tl·~Vc entr:u- u !S_tit cllli:l l t.mto pel:!s 1·:t: 
õ~ . ~, . ·.-

rCCtll!tido ·n•> c ... f,·.i 1111eional; o c 111trar1<>_'fdist•J 
p:iroci-me. iujtlit 1 e d! fllltestas coaseq11encin_;. 

O 1 •111em,, :;.-. pMsilente, se h \"do p1·.:>em·•n-: 
tal h1tl.lamis1ç1\J~ D• Ar.trip~ '! Eite foi mort 1 
o SU"' Íll!Dilhl e3t:\ Ja.I Ili liu1· d!"ó1"aj 1; <I? CX>ll"• 
cito 1 lit 1 n i. >. t MI l•t:•u·. . 

A•:.:t"•Js:c nui~ Q ttrn t'llti•J :t f.1\'i1r J<1 c1i.;n ili· 
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.t8 ~ESS10 El\l A DE .AGOSTO DE 182i' 
gl1>1a dr. Pl•llv, · e ;: o art. 7• do Irai.ado de lSIO, 
1juc o Br:izil • npezn1· dn s111n indC'pe1;dencia o tem 
observndQ e cmnprido 1·eJigios:mu 111C; por este 
:irtigo comp1·om1'tteu-se o g••W·u10 11 proteger as 
p1·npriedndes brihnnkas. ficnnd.-. tnmhem o l!:o\·e.-no 
hritnnnico pelo 111-t. 10 do me~mo trntndo ohrig•lllo 
:i 11rotegPr us 1wopriednd~s po1·tug11ezns, e co!"º 
"P fl•lderi• i:om ju~1;ç11 nP"a1· o ro amento dos 

to.'~S cnsos é prestnrsocl'..orros, qtulndo es~es sito exi
gidos pela humanidade, e pelo intere,.se publico : 
ums l1ào estamos lll.'Sse caso. PellY níio tem llcriio 
c011tra a gove1 no, e se a mm,· mtcutc-n pêlos . 
111efos legncs, pnrn o 'lue niio ó neccssario me
dida !eg!slnfrm. Voto p<>rt'lnto pelo pai·ecer da 
connn1ss:10. 

Jll"f'Jlll?.OS que nque ln rasa ingl1·zn »eclnum? 
1·01· to<las estas n1zões ,·oto cc•nlla o 11nrecer, 

,.. que li<' rem('(ln este r~que1·imC>11to com os do
r11mentos no governo pnra o dt>ferir em conc11r· 
rem~in com os mnis crndort>s do C'stado •le di· 
\"idas <111·~ se fiz<'r:lo'nn sustC'nta<;iio dn iml,.pendt•11· 
eia !lo imperio. 

o sr. Vr.:rau ... Jro : - Yoto intdramentc ; 
pel11 pnrecet· da commissiio. · 

o r.~con·etale qner que se ll1e pngne o que uiz 
iiuhn em podei' de l'tunplonn, e lhe rnrn l'OUbntlo 
pPlos iusnrgentcs co111mn11<l!!d<H por Arnripe; po-

ess 
,•,;se 1linheiro, que e~1avn Mn p.)der de Pumplonn, 
·~ quando o pro\'ns~e. 1\ claro qne ;;<i podia exi
gii· a 1·estil11ição 011 iudenmil'n<;iio de quem fez 
••sse ro11ho, e niio do go,·erno lirnsileiro qn<? para 
•'lle wio COllCOl'l"('U. 

X em o ira Indo com n 1 np.lntl"JTf\ pi'ide fnvon-.-
1~N· l'Sta Jll'etPn•:iio. como pnlt'l1de o honrn<lo 
m<?mhro. p.,r .n·p1l'lle tra1n<lo PstiL o no,so go
,·erno t)lUign.lo 11 proteger a p1·1•Jll iednuc ingl1·7.R 
rnns uiio q;t:i obni;:1l'do n pugnr oi; rc·nlios, 011 
dnrnnos. <)li•! os i11gl1 zes s1.lfn·n•m em sens b1'1n• 
'''J10Í(ldo:; em lhe presu1111loa pr1,tcci;íl:", ')lle presta 
,·, propril'l~nde h• nsil.:i1 a : f1\111 ,,..,,., 11chitlo 111n
plmnente ris trntados (ajlniorloi;-) : e ignominioso 
·""1·in N•nsignm· r,s ;;;e11s tlt:YerPs mais exlensos. 

--'. N>mmissilo rrcolll11~rN1 ')Ili? todo n crednr 
1 t i1 ei ., n co mi· o fJllf' "'" hc deYI', e o 

r•rnbtlflo .n !IC'I' inrl1m11isa1lo do l'C>llllo v11k11do·se 
lins !Pis <'xisl,.nt<'s. O hl.mnrlo 111rmbro r~o
nherendo csl•·s prin<'ipios •li?., qne isto mio •i 
oli'\·idn, ·11.-.111 lo. 1onbo; <mtilo e1111iio sei, o que 
s•·jn, TIR•la \'f'jO •'111 llJl'ÍO. (A 1>nintlo.) 

Todn a ohris;:n<,;iio t:asc<o d1i uma f'«it", se r~te 
" licito, produz ac1:no rivil : M •' illiciro 1.r.;cluz 
11<'çiio niminal,. " os foi1os illicitofl sobre p1·0-
prhdnde ., . qne i111s,.s11 11 outro pnder, 1m recnn 
l~m O llOJT;li de. ron\10, niudn que St•guudo >"1111 
qunlid:idt> pos:=:iio ter outro, qtrn niio iut!ue nn 
1111estiio. Prttcnde p••is o J;onrado nwmbro, que 
fl~te feito niio srji\ roulio, porque fürn pr11ti
cado :\ for<,;n e :'face de. povo, ~ da justiç:1, por 
nmn :mto1 idade ohedcdda, e rlnssíficou-sc como 
1wejuizo, ~ hotilidude do partido inimirro 

• . • o · l1 1 no :i• n·a o· tnm wm e 11u-
to1 idade ul1cd1·cida e .só dilfere do conq11istaclor 
C'.Oll\0 o tnPllOS. do mnis. 
· S!'ja • em hora l•oi;tilid>ldP, Sí'DlJ•re o responSJ1· 

,·e\ 'seriL· quem ·cummetteu l.'Ssa liostilidt1de, isto 
•' n fari;iio insm~entl', ll nnnca o gO\"<'l'll•\ conh·;1 
4nem ". i;e-. iusurgin. ~em '\"Rlc1 :t np!'li<-n<.:iio de 
ter ·esta• r11marn" l'~conhl.'cido,. qn•~ o ~·n·cmo dé\"C 
1 ngnr . as· desp{•za-; feitas prlll. il:cl('pende1wia : 
p,.Jly 11iio l"sta 1wsse <'!ISO: o dnm1:0 4ne soffre11 
n:io foi · n: })em da i11clrp1 11de11cin, foi contra e lia; 
cinem o f('?. qne o-1mg11e. 

honri\do 111('Jl1brci ·de in<l!m11is(ll" todOl' "'6s estm· 
gos da gucfra cnusndos pelos nossôs' •inimigos, 
•!ra neccssnrió, que uüo trahrtlltassrmos' 1111ra 
outra ·cousn, e· ·nem as:sim cctc,1·in 1 s· 1 · 
azer. 

e-Orno indemnisnr todas n_s prt>?. s ·feitas pelos 
nossos inimigc.s iin j\ne1•ra nctunl ? Como i11Je111-
11isnr ·o 't11Jmnciit0 ·da pro,·h1cia f:.isplntinn '? ·N:io ' 
luw• rin cabedal 11ara tão · Inta· obí·igaçi'io. · 8no c~
l<1mid11dei:, que'todos estilo' snjcitos ·a softrer, como 
os na.ufrngios, incenclios, etc. · 

n mais rinr ll!I · gorenios "cn!'fn111iit:1 f:17.i'r Mil 

. . ª" roe ~Jt-.•a:- 1;;i:e o illustre 
deputnJo o Sr. Vergueiro, que essa divida niio 
e.~tú pro\•.ld11, que tnl\'f!Z c·sse dinheiro fosse «le 
Pamplom1, e :igom diga-se S•!r du 1·asn ingleza. 
Eu nfio di~se, c111c :1 disse e!'t1n-:1 1•1·ovndn, di><se 
sim. que fosso ronctlido esse 1-.;'}ni:rimcnto com 
os dürllmcníeis no go,·ernó, e e ob,•io, •}Ue o 
g~werno lho niio pngnria s~m elle pro\·ar a di· 
'\"1d11. 

Disse mais o illustrn d .. putn<l(\, que niio sPn
do nquelln qnnntin 1·eclnmadn na \'ida lt·gnltnente 
deixava de sel' di\'iila e em furfo, e eon:ô t11I 
n mrte o reclmnasse de ue d · 
e J• m:us 1 o gon·l'llo, que niio havia pngnr os 
dnmno,; feitos por seu inimigo. 

Não me conn>ncem tnes razões. Se aquella 
quantia ni'io tem o carncte1· de •liYi:la, tnmbem 
u niio t.:am de furto pois, co1no j:á disse,· niio 
se rôde q1111lilic11r f•ll'to nquillo que,,;.. tlrado 
publieamenle n füce das justi.;as, e por ordem 
s11pi:rior de uma :t11toridwle ol:edeci<ln : n qnnntia 
i·,•ctnurnda tomo n dizer ó prejuízo, ó host1lid:1tle 
.. ansndn pelo inimigo. e no ::row·ruo compete "na. 
h1de11111isa1,;iio, por 1sso qne foi occnsio1111clu (IOr 
si s11st.e11tm· o go\'e1·110 e:;tnbeleci1lo, qn;} o· p11rt11k• 
d•\ co11fcde1·nçilo qniz supplnntnr. · 

Qnnl a consiôer:1ciio •1110 e11tiio se •.lo\·c <llll' 110 
pntl'iüti!'1110 dnqn.•1111 yilh1'! S(•rà o cleiXnr seos 
J1 ibit:mll.'s sem indemi.i:mçiio dos prejnizo;:, q11e 
solTr<'rih> na sun ro ricdmie ? S.i us_.· n 11 · 

1 ~ a consequenc1:1 e obvio, novnmente o 
l'c!pitQ. 

Disse tnmhem o illustre deputado, qne o ha
taúo de 1810 ó \·cnlnde que comp1·0111etlll o go
\"fflN n proti>ger as p1·opricüa<l .. s b1·it 11111icas, por1hn 
que "ssa p1·olf•cçiio niio u·11z comsigo n ohnga~'ii<> 
úe i11dcll'11is11i;õcs por furto!>, .ó t> mais qtt•! so
brcYier _its prup1·icdndes li1'it:11111ic:ls. 

'Bem s1·i, qno o goYerno não deYc -1·epnrm· O!\ 
.fm·tos e o mai~ que solll'eder ns p1'op1·i•?dade:1 
britaunicni>, po1·õ111 a questiio é difl'e1·ente : esse 
pr .. juizo fui occasiouad•· por estnr a'luella 1•rO· 
picdude em poder ele um cidadão, quo prúmo.veo 
a contra-reYoluçiio pelo go,·e1·110 estab..Jecido, que 
o pal'tido inimigo supplant··do, e que. a sua 
Pl'Oi•ricdnde por. niio te1· alli n prdecçiio do , g1>-
verno foi n'bm. 11 • 
como. nchar justo na sua alta sabedoria 

·~ Julgm:do-se n mnterin snfficicnt~mente discu
tidti propoz o Sr. p1·eshlemc :í vota~ào o. pu
rcco·, foi a r-prorndo. 

O Su. P1msll)E);TE dcn para 01·dem do dia : 
l.<>- Primeira discussão do proj11cto de lei sob: e 

a brigodn da nrnrinha. · · 
2.• - Pri111cirn discussão do p1·ojecto sobre os 

carpinteiros. · · · · 
8.~ - Segunda discussão do pr11jecto, qu~ fncilita 

a unvc 'rwiio dos nav· · ·•· '" · · 

do , pr1ojecto sob1·e a cnsn da 

.· 
e dcspe:zn. 

J,eyni. to11-se n sessão i\s tnrtle· 
- Pedi·o de A,,àujo · Lima, 111·e11idente • ..:... José 
A,lto,1io dtt ~ihm Muia, l• · secrPtario; ~ J.tli:: 
Franci.~co de Párila Cm:all:ante de Alb1íq11er.711e, 
S!'Çfl'tRl'il•, . . • . . . 

-~-· 
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SESSÃO El\I G ·DE AGOSTO DE 18!7 
l:ESOLCl;,\o DA CAMAilA 

Illm. e Exm. Sr. - Inclusa reinetto a V. Ex. 
a resolutiio da camara dos . deputados sobre o 
pi'lljecto dé lei, (}tte · iixa as ferças de mar, 
afim de que seja apresentada por V. Ex .. na 
camara do,; Srs. se~adores, com o projeeto óri· 
ginal que a acompanha. - Deos guarde a V.Ex. 
- Pa o da ca · 
Agosto de 1627 •. _; Sr~ 'Visconde de Congonhas do 
Campo. - José A11tonio da Silva Maia. 

A Camara dos deputados envia no senado a 
proposição junta, e pensa que tem lugar pedir 
ao imperador a sua sancção. 

Paço da camara dos deputados, em 4 do 
Agosto de 1&27. - Sr. visconde de Congonhns de 
Campo. - JosiJ Antonio tla Silca Jfaía. 

Sessio em 8 de .Agoalo 

PRESJDENtJA DO SR • .\RAUJO LllfA 

A's 10 horas procedeu-se á chamado, e acha-
1iio-se prcse11tes: 8! Srs. deputados; faltando com 
partici11açiio de cmas!l os Srs. P.mla e Souza, Feijó, 
Custa Aguiar, Oli\'eira ::;nlitado, R~zende Costa, 
l\lartins Pereira, Almeida Albuquerque, Paula Al-
11uquerquc e Deos e :511\'n; e sem ella os Srs. 
Pinto de Almeida, mouse11hor Piznrro, Loho.-Uar-
•".Í 1 de Almeida, Fal'ia .Dnrbosa, :Maciel :Momeiro 
e C11:;t10 . Viaunu. 

haver um parecer da c«:immissiio a estl!. rt:;<1peilo, 
:ao menos o negocio foi :i uma com1111s11ao : se 
está na mesa, seria bem que se Jêsse. 

o Si:. P1t1::SIDEN"fJ:: :- Eú siibinetto o ric·gocio 8 
cnmaru. 

O Sa. L1No Counsuo : - En fui quem fiz esta 
i11dicuç1io, <1uo se mm.dou :a 1t111a commíssão. 

comtni~-são po1liiio dar o seu parc~er, 011 por c~c1i
pto ou_ me~mo voca_hnc .. t~. uísto não b·.v.·1·ia ili· 
co1n·e111ente. 

o sr. iua,.' - Sr. Pre~iJeute, eu dt.'Sl'j 1ria1 
muito IJUe fütasscmos a,; nossas i1léas sobre esta 
díscussáo; as palav1·inhns 110 · dia não. rne \'áu 
s.-.t111Jo muito IJem, o 1111e si: Pscrcvo hoj., uiio 
me s<1a bem, P.Stnbd•'i;:nmos 11111 p1·inei11io gP.r;1J, 
se sc deve 1uio discutir 11 qnestiiu, 1111e \º0111 Ja11-
<.:1\.la a•1ui tfo ho11 r,;, eu acho por menos p1·i11-
cipios l}lle \':&lo mais sú do que 11co111pa11l1111lu. 

o Sr. O«lcrieo : Sr. pl'<1sidenle, esta11 per 
snnJiJo que o ministro não l'óde vot:u- nem ninda 
sobre as questõt:s incidentes; quem ]>{•de ,·otu1· 
são os del•UtaJos, o 1ni11istro nem 11ócle votar, 
neut t•star 1•1·esentc :í. \•ot 11;80 • •1nen1 pôde ostar 
e n•tai· "'io os deputado;: o; 111inistrus só pó· 
tlt'm votar no caso 11:irtic11lm· •11w a co11stit11i
i.:~io marca, e é este. (Le11.) 

Pt>r este artigo se \"Õ q 11c !!Ó potlerí1 \·ot.nr 
uc,,tn casn o miuistro, se foi· se1111dor 1111 dl'pll· 
Indo, mas uuic m.ine 110 propo:1t11 qu°"- \·tuha 
fnzN· iL estn c:imara Jn 1•nrte tio gov.,rno, uma 

.. O Sn. Pm.smF.:sT.e: declnron aberta a sessiio, e i 
!'endo fülR a actn tia antecede11te pelo Sr. secre
tario Paula C.1\'alcnnte, foi npprovud:a. 

qucst:io incitlente qu11l1111e1· mio e~t:"l neste c11110, 
e por cons•.~1uencin o ministro a este lf'Speito 
nóo 11óJe \'Ol11r. Eu considero a votnçno ou u:;-·is-
ll·nci:l do ministro aqui, com u111n co11cessii-> qne 
Jhe ft?. ll C• llStituii.:ào, pOl'•JUe ena. geral llÍUgllt:lll O Sn. SEcnETAlllo ?tfau len o seguinte 

OPnc10 

u Jllm. e Exm. Sr.- Acruso a recepçiio 
cio e . x. . e • e 11 10 prox.11110 passa o, 
eín que me communicn, <1ue os dtiputndos pelas 
pro\'mcias do Cenrú. e Ahtgôas, Antonio de Cus
fro Via111.a e Gu:;tavo Augusto de Aquilar, se 
ad1iio demo111.ios tm Períum1bt1co por falt 1 de 
embarcação, · qnc os conduza. rom Sl'gm·anca a 
esta cõrte. E p·nlicipo a V. Ex. Iara o fazer 
p1esénte na camata· dos deputados, que na data 
deste se expede R\"iso ao ministro da repmtii;:1io 
J:1 marinha, para dar. n conveniente providtncia. 
- " Déús guarde a. Y. Ex.- Paço,. e::n 4 de Agosto 

ilc' 18"27. - Visconde de S. Leopoldo. ,..- :Sr. José 
António da Silva ·~foin. 11 - Ficou a camnm in
teiJ·adn. 
· A1.tes de se entrar na p1·imeira parte da ordem 
<lo dic , , parn cuja discussãc• fórn co11 viJndo o 
ministro da marinha, disse . 
-o Sr. QU«'jrÓz corrcJrn: - Como o mi

nistro' não respondeu, é provavfl que vt:nlia, e 
por isso seria bum que pri11cipi11ssE-n11.s pela outra 
parte da orJ<om do diu.. e se 11âo yi.,r até ás 
11 _lt(lras,. póde ccmeça1·-se a discussão. 
, O ~R. Cmm.t ?tf.\TTos: ..:.. A segunda p:irte d:L 
ordem do -dia ·é 11 discusstio do pi:ojcctu de lei 
isob11i a CJ eatão dos cnrpinteiros. 
:·O· Sn. XA·mm DE.l'An...-.uuo :- Creio qitc já pôde 
trr lugar a ord1 na do 'din; nós 1•iio ltaY.<mos in· 
t~1foí1í1>1 r - o trabalho da camara, nrn1 estar ú 
espt:ra do n1inistro. · . · - · · _ . · 

O Sn. Qn·:moz CARREII'-' :. - Não insisto. 
O ~n. P.nE:t0JDE..,.TJ.o:: - Ha a. decidir uma ques· 

tão Jrreliminar sobí-c o dév~r ou não o miníslto 
nssistir. à .votaçiio. 

o fi!:. Cr."E.'lf.:.TJ' T'r.nF.lR.\ ~ - En crc·if.l que deve 
·w~ 4, 

' mais 11úJe aqui as.;istir il:1 'tlelibt:rui:oes Ja c11, 
marn.; mns .... ta clfílc~sãu é rcstrict11 iio cuso' 
e111 <111c folia a c~nstituiçfü>, e este caso i! o do_ 
pl"Opostn:> ,;ó111e!1le';\o .P•!l" couseq11e11ci:& ~n~ outro 

lL' ..-, s . ) lt! 

,·uti>, iiem que 11ssista. Su ·se tlisstJr 1111c. pu1le 
ns,;i:;til· e niiu v .. t111-, eutiio dcv .. mus t1d111.tti1· uma 
dt.-lihc1·açiio coutrnriu iL que se. tomou u.o :1111111 
pass:ado. . 

O Sr. PnuH~ Cavalcanto: - Qu:anJo n 
lt:i 111"\o tlistiugue, não 1 ó;,lu · o il1tcrprcte di•tiu· 
11uil· ; po1lrria t.Jmnr-se nmn ddibcrnç1io, qttu 111iu 

! e contraria i1 constitniçiii•, e ê <Jlld qunÍldü app:t· 
1 reressc ··algum rnciJt:utc, e~t·i 111io fosse JcchJ1do 

sem se discutir " qnestiio priucipal, i1>to é o qne 
· me 11nrrc1J couvenirnh', por•111e tlestc modo 111111c1& 
l' o 111inistl'O 11ssisto :"i \'olaç~o ; porque·· n.1 c:Fu 
t J.i assi, tir, vinha a haYer• o iucou\·euil•nt: que 

a coustituii;iio quiz pr~venir, que n<i cnso de euu~ 
tar1:111~sc os votos . , ra preciso sn1Je1· se aquellu 
e."liL 11:a comlic·1io de declu1·111· 011 i.ão o ·smt votn. 
En cnteudo qÍ1c se deve obi!f!nRr :\ cN1stit11itiio 
e 11ue o ministro uiio de,·11 · ns,;isti1' il v1•lnc:ão, 
uindn <le t"un.·ns c.u <1uestões incitll'nles. Eu acho 
poatnnto <JllC pum ·se p1·ew11ir o in_co1w1mie1_1t~ 
,1e o 1m111st1·0 enhnr, to1nnr- a· salnr. voltar e 
t. ru!lr ·a ir pm·a a nnte·snlu, c:rn 111!'l_hu~ discutir: 
o i11C"id1·nte no mrsmo tem110 qtw o pr111c1pul pnra 
estar pr1·sc11tu o mini>;trn. · · 

Fhulo . 11 seu tliscurso <•fTefrccu n si<gninte 

« Propc nlao qne, qtanndo. o ministro de. esl.P.dó; 
que não fõr sen'1dor ou -~epil~ado1 as.sistir :'l'J>!:l· 
p~,;t n . do gov! mo, a.-1. questo~a ~uc}d~t s a;a3ao 
<Usc:ubdas c<•llJnCt!lrnente c:on1 a pn11c1p -1, -e-11u11.-á 
1>& ministl"C'sns1istào iL f..,tAçlio de '<1na\quer qua
lidade ql10 Sl'ja. JI .... Foi npoi~da;. - . . .• ·. . . e., 

o sr. oc! vi·!c'c> :- No ·n1'u1(i · (lA1u11i.to o i1rn1-. 
7 
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SESSÃO E~I ft n~: AfiOSTO nE 1827 
'llle7. rle Pnr:magu:\ veio n•111i, en Renn·lor, e a 
l'.onstit.nição fez ,Utfcr.!tiça <l·• ministt'o, qu.1 é se
na,for 011 de1111tnJo para ministt·o, 'llle n:1o é 11.ula 
di$tn, e •111a111lo s ~ tratou •le 111na IJ•tesbio inci -
denre, t>llP. s:ihio e foi o 1·in11?iro uc · ·e ' 
n:io po 'a n :sistlr n e.~s:1 •liscn<;s·i •. 

N:'io ha inc-.ouvenicnt • nenhum 1lc o mini <trn 
,·ir P. ir, por<111e: a constituiç·io n m·m•h Dt>p oi<; 
dis.o tenho t•nteo•li·lo •pte uós d1w.i111us sei· m11itn 
. , ,. " "li. 1 u1ç:too, que em nm 

artigo d1\ n enre111lor, a men V-!r bem clnrmucntc, 
•tllll o mini-tro qn·111Jo qnizer füzet• algum'l. pro· 
postn, deve ,·ir cm. 1111s,.nn, ma~ como púJe n 
01ste respeit•1 ltav•w nlj!;111ua tl1t\•i1l11, tem-s•i p11-
gado por isso, e elles mio' tem 1111eri.fo, nem •111e-
1·em vir á camara fazer ns prnp ·~ta!'!· em p ·s"'ºª· 

Emqnanto a mh.1, a -0<m-;tit1~iç:io •\ mui •·lnr l: 
ella· estabelece a re~ra. g·iral, •J•I'! 11estn camnm 
não póJe votar o mi.listro n nii•1 ser depntnJo 
ou Sl'nndor, e t>Óde votnr no m1ico c-~'l"º• •pte a 
con4tituit;ão determina, e esw m1ico cmm •'! o da 
proposta, . uma questiio incidtintc n·i.o é ro o~t 1 
po1· consequenc111 11110 po• e "'º re eJtit·-. ':ota•·. 

Quanto ao ineoavenicnte. dtl ,·oltur e tt>rmu-, mio 
i>. inconven'ente : se a c01utit11iç:io o 1111rn•la, pol'· 
•1ue niio ha d·l ir _e ~o!tlr? N:io tica mal ol>s<Jr-

o Sr. c.us«>dto -Dln" : - Direi que, se 
o incidente fõr homogenco com 1L •111•.11t:i.o prin
dpal, ll8to11 certo l)lle o ministro dc\'<J assistir, 

porque o qne "ste diz é (l•m) ; p •I" cnnseqn.?n
da elll's n110 p~dem assistfr, n~m· votnr em sun 
proposta;. nssistcm só a disc1ti:1íu> pnt'•L esclm·cc•1r 
a mitterin ·e n1io nl'n vot:1r e como •' ., 1 • 
assistir tL votação ou disc•1s.;iio · cm c11s•1s qu i 
não: s:io da proposta, como 110 caso de nppal'e· 
cer ulg11m incidt?nte 1 · . .. · 
~hs, disse o i·Hu,;tre depntnd.:i, que se o inci

dente ~iver gm111Je co-refzaç•1o com a propost '• 
eonc.edo que \'utem ; en entendo •111'1 por isso 
mesmo . que tem· grandt! co-relaçiio é •ruc uiio 
devem assistir, pu1·q11e. se niio qtMr a constiLni
ç.ão 'que assisttlo á uiscnss·io e votaç:io da pre
posta, como hiio de vot.;1r. sobre. 11111 inciilente 1 
J,ogó, . quer tenha eo-r.ilaçiio, <1ucr nã" tenha, 
não . podem votar. : · . 

Qmz-se incnlcu qne a fre111ente sahi•la e en
trada· do ministro é indecente ; ·e o 11uo t.imoo; 
com . .ist-0 't Se f<ir preci-10 que saia t1·es vezes, 
ha de sahir.' Se o ministro fl\1· ho111e111 de bem, 
se fõr honrnm probo, ha de ol>eJecel' o q1rn mauda 
a constituição alegremente, J)Ol"fllt! O hOlllCm de 
bam; que füz o s !11 dever, obl'n com \'Ont 1d<J. 

Disse-se que era melbo1· crno se votasse no fim 
da discussão, e que esta vt>1·sass.i sobre a prn· 

. . . . . q 1 l• o IHIO po e 
·ser.; como ha de çonti1111 u· a discussão, qu.mdo 
ha uma. proposta de adillm .. nt.:l ? p.,,s lia de se 
votar sobr.:i o adiamento no fim 11 ! -l hor.1s de 
c1iscusi!:fo, quando . estiver d.!batido o negocio ? 
Como .. ê·qne. se ha de esperar pelo flm da. dis
cussão, .qllancto o incidente, co11H neste caso, 
deve , tf>r. vuLaçio immediala, que não pó.te te1• 
luizar no fhn da di11eu11iio? Ach.i portanto quo 
i>&la . ide a tarilbcm não pôde ter ltigllr. 

O ·sn,1 ('t:sT""'º . Dr.'" : -: O "~n:i•h em qn•' 

falli>i ·: o 111e_s~1'> if.o ill:1tre <lep11tti.l·l. A minha 
Jlr.lp •s1çào 1hzm rnspJ:to a'J ministro, •J•te f1ir 
st•na lor ou depufa•fo. 

O Sr. P.1.Ul·l. C lva·l<' 1.n to: -

se discnt1s'I: o a•Hmnenoo, n:io qií-•rim•lo porém 
q111i P.ll•i n~s1sta it Vl)t:ti;iio d•> adiiimento istó nté 
:seria .•le melhor ord.m1, porqne niio per:l,.rfa 110~ 
tnnto tempo, por·~ll'l com 1 a qr1estão •lo adinm11nt,, 
euvolvt! a •1!•est·io . principnl, melhor· írim qnP. 
sen!pre se_ Jtscutiss~ co111 n rnaf..!ria, poi~ quP. 
ns•11!1 !'e nao per•fotTl tcmp(). E11 n:\o <J•tilN quo 
o m1mstl"> vot•l mn cousa nllnhuma, e n.iste sen-
tido mnndei n 'minha emenda. · 

O_S•·· Lino c-.utlnbo·:-.Eu entlln•lo 
n hnirn\•olm~ntc o que disse o no!Jr<! deputa1lo 
e ist • ntlc1·i1 · · · ' o • 
mas pi;rgu 1to eu o •111e Ira 1le ser ;:o incidcntP. 
d., 111linmento ? Qual é o tim d•> ndinmento 
u:io . ó P•!ritr n di,;cus'l·fo? E como ó qu.i se h~ 
d1}.1h,.cut11· o ntliainent 1 e n 1·0 o • •• 

ep••H • é 1oras Je disc11.•s1io, de.:i<lin1ll)·se o 
nJin11~eui..1, pna 1p1e o t·!mp., 1}110 se gn~oon na. 
qm:stn:i, ou. pnra •111e o ndiameutn, S·l o negocio 
csti~ ~t1scut1do? Propo;to o adiamento, deve lo " 

o Sr. Clarnc>ntc Perctra: - A'}lli se 
h"onit•1 o nrgmucnto de que 11 constit11io,;1io nni
cnm•mto f:tlln em que o ministro pôde nssistir 
e \'Otar, sendo sell1l•lo1· 011 deputado, na ma teria 
dn pr.>postn, e •laqui se torce o nr<Y1tmant.1 parn 
c· 1nch1il· •111e ui•• pó•lc :issistir aÕs incidente:<, 
qn.J se _ot~c1~•cerm11 •lnrnnte n disr11s::1ifo, _por•111e 
ll co11st1tmçuo só lhe 1wnnitte qu 1 nss1:1ta á 
discu~s:lo da qucstiio p1·incip LI; o tr<>uxe-se por 
&xemplo, _o. •111e no mu~n passado se pra1ico11 
com o m1111stt·o da mannha • cu niio estou por 
'Sl•~ .· •· . 
assisti!' 1\ <l:scnl!siiol da pl'opostu e dos inéltlen- · 
tcs, porque estes têm rctnç1fo · i11ti11111 com n pro· 
p 1sta, m•L:! pelo que respeil l à vot11çifo se clle 
11:i.•> pó fo assistit· t\ vo ·1 :i • ! · 
~1p:1 , n:iu sun lo senndor 011 deputmlo, ui\o pode 
1g11:ilme11te assisti1· 1\ yotação dos · incideutos, 
•l'H füzem part' d11 mesmn pl'Oposta Incidente . .; 
ha tii l essenciacs, q11e valem o rnesmo quo n 
pt'l•}lostn, · 

Por. i_sso voto co.~tra a' indicaciio, e voto .·que 
os muustros; •1ue uno forem ilcputn1los on 111ln:1-
dore:<, qu.mdo se fô1· tr11tar da votnçiio; •l.o nd:a-
111ent • pur t:xemplo,, que deve ser tritndo preli -
minarmente, sai:~~ J11 11:1ln; qne Ltci,nvcnhmte ha 
cm 1111e ell . .:s snmo~ e e11tre111 mttr l ve7.. nn casa? 
N"ubum, o prim~i1-.1 i11c.11ivenientc .· dJ todos é 
i11fri11gir a c•mstit11io;:'io. 

Julgimdo-se a ·m·üeria suffi,~ie11tcmente dis
cut1_.1:~, prop"z o Si·. p1·e,;!Jtlnte 1\ ,·ot·>s a pi·o
pos1ça.1 •111c fonuàrn o. ob1ect1 da discussão· e 
Jccidi1>-se p.:la neg:lti va. . ' · i . ' 

Propoz depois n in1lic11çiio 11-l Sr.· Paula Ca
valca11te; _roi rt>jeituila a primci1·a p:1rt11, e a 

· segnudn J1tlgo11-so co_mp1·.!bendida n;\ · votação 

E1·iio 10 hora~ e' 3/l qnaudo . sJ. 'ln;1u icion a 
cheg11da do ministro da marinha, qu..i ·cci ·rece
bi.lo com ns fol'mali1h1.Je3 110 1·egi1ile11to, ·e tendo 
tomado ns~ento, passou-se á · ' 

ORDE)I l)O DIA 

. E logo polindo a palavrà dis<>e : 
o Sr. C11n11:a lU:a.tt: ,. : - ~r. prP.!ll1l"ntt>, 

IJU 1J11t1J11<lo •1111• ·11 l'•''l">.>t;1 f·:it 1 por or.lr'm •1·• 
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SESSÃO E~I tJ DE .\CiOS'f'U OE 182'7 5l 
governo 1)eltJ ~x11•. ministl'o deve sei· toma:Já em 
cotBiderac;i'io: ns cil·cumstnnt'ias, em que estav•t· 
mos r:a occasi.to da orgauisnçiio da imperial bri
~ada de artilharia d1! .. in11ri11l1'1 , fino niui di-
Yer.sas aque as cm .. que ora nos nc uuoos , 
1iorque é .muito mnicir o numero de vasos de 
guerra que possuimos hoje ; e por comsequencia, 
a .d:ir-se no,·a,~· 01'.ganisn~iio {, brigada da nrti-

. ' o . • 
de l'<l~d!'dos e ·:dé offici :_es nccess1n·ios para a 
guarmç:to das · embarcnçoes de guerra, seg1111do 
os lotes ·a segundo· o decrt·t.l de 15 de Ontu
bro de lSOí, e tnmben1 se devem nugmentnr 
os offici.aes , porque os· que om cxisleli1 são 
p011CtlS. ·. . . . . . 

A brig11da andnr;í por 700 r. fant.'ls praças, e 
para se fazei· o ·serviço de bordo dos navios, 
tem . siJo preciso grande numero de agg1·egados, 
que são sempre prejudiciaes no andamento do ser
viç•J, não só por que olbão par-J. o serviço como 
cous::i que não é d,1 sua obrigaçiio, ma;; porque, 

. • e na• ue • s ug res por pouc emp '• 
siio" prejudici les n fazenda publica, em con~e
.qnencia dos \'encimentos dos f1rdnme11tos, etc., 
~1~e, no caso de .. snhir, \•êm a mudar, e · .P )!' 

ração, niio só o augmento dos officines como o 
dos soldados, por· isso mesmo qua sPnJo n bri
gatln composta de 1_2 c~mpn!ll~ias, sendo as 1n·a-
~as ~ · • 
i•ara. a armada, e por isso. so l'ê. o ministro 
obrigado. a conser,·a1· ·grande numci·n de aggre
gados, que. em minh'l muito humildo opinião 
são sobreninneira pi-l~udicines nos corpos e ao 
l!crviço da. ntiçijo. · 

O s ... Va•concolln"' :-C1·eio que csla é 11 
p1·imeirn diecus11iio, o n questão pois é se d1Jvo 
ou não 11er a11prov11da a proposta para passar 
ã sepnda discussão. · 

Port,qnto requeiro que Y. Ex. chame a questão 
ao ''ºrd"deiro ponto: é ou não conveniente que 
se adopte a proposta do governo ? 

O Sn. Cux1u MATTOs : - E' isto me.smo o qnc 
eu fiz: cu nili> fiz mais ilo que mostr11rque é con
veniente a prOf•6sla feita pelo gove1'11o. 

S . X E •? 

O Sn. PnEsmi;;isTE :--Tem a pal:l\'ra. 
o Si·. ·vasco:n.ceiio,.: - Sr. presiil~ute, cu 

já": me oppuz outro dia ao projecto. Eu julgo 
que esta briiiada não é nccessaria, eu ri.ão en
tendo qne :::eja ncce·ssn1·iu angmento · lje' forças 
Ja .~rigada; · . .• · · · . · · ·' · . · • 

Nos devemos_, ·e .Penso qun isto se venceu, 
quauúo .. se b·atou rla força naval; ·uós devemos, 
digo,· i!cter111inar q•!I?_ ncst'\ guerra do sul ss 
empreguem emba.rcaçoe;; JlC<JUenas, pequenas fl'a
gat.as; pequenas ·co1·vetas, porque mio temes de 
1'f>l'Ól" .ao inimigo g1·1mdes nãos e fragatas, por 
-11ue .elle ·não tem .·embarcatõlls pam. , oppõ1· no 
Bµazil, e por isso ·as nãos e fragatas, que se 

.têm· -.armado; .siio perfeit·lmente .. iuuteis para a 
defoza das noss.as co:1t,l.S. Não ba pois nas cir
c:umstancias present•'S neces:<id1lde deste ang
mento . de força naval 011 da brigada da marinha. 

.Eu .. julgo. que essa nt\•> niio · devp ~e•· armada, 
porque j1\ o Sr. Cunha l\fattos, cni outra sessão, ·.. .. .. 
em estado de· nal'égar, apromptando até o· anuo 
e.m que .ena ,11avegou, que creio o de 1793,.e ji1 
e1lt1io (!r'a·vellia. Além ·disto ba outra rnzão, e 
é que .ella ni'io é necessaria pnra bater 0:1 pc
qnenos e insignificante~ corsario:1 11rg1mti11os. 

Por isso entcr1do q11e · niio e preciso angmento 
da força da brigada da marinha. E portnuto me 
opponho a · q\\e este · projecto passe á segunda 
d1scuss.'io. · . 

o Sr. cunlla 1'1"attos :-Sr. presi1le11tc, cu 
não diss!l que a nàu 1:ic não dc\•c cousei-vt<r, 

nelll di!se •tue está podn~. tfüt.S <!isse que nu 
cas(I 11.1 estar podre, s~ devia aproveitar ou 
ma~1dnl-a ·''endrr, ou fazer com que ella sirva 
de ontiio ou de ua i · 
necesi<arÍ'l. . . · 

Quanto mais que l'nt:lo, mo.;trando _á neécssi
dn<le de .pe~uenas emharcni;:ões, apoiei · comtÍ;Jd.u 
a i;onsen•açno das gr11ndei; fragatas;· or 110· mos-
rn1 q.ne sao necessnrms regata~ . e· gr~nde· .lote 

par:.i o q1~e pudesse nconteccr.. Eu lll!l expliquei 
entno mm claramente. · ·. · · 

o Sr. CJcm.-.na.o· PC.~~.J,~a.:"..:... .. voio:·iiu"e 
a p~oposta do go\•erno pa35C .á .seg..tillda dis
cussno, porque a acho utii e necessaria. A. razão, 
q1rn teve ·º go,·erno para. fazer. esta:.fropqsta, 
ú: porque entendeu que a f•!r!:a aetua .. da bri
gada, pela fórma . da sna o.rgani151\Çiio, · não . .for~ 
nec~ uma gunrniçiio suQicien~. ·para -todós· os 
n.av!_os. que têm de .entur cm opefaçi\o.. .. 
· Nno . se trata de augmentar a· Corça,: porque o 

• 1 • ·- -

corpos. grande nu1pcró. de' ngg1·eg1<los,; a .• proposta 
só vai dar uma nova ornnnisai;ilo· .. á .,mesma 
ÍOl'Ça: vai fazer que se ~onv~i:ta ·, eni. praç ... 11 eft'tlc-
th·as este rande nuíner ' r. · · · · · · 

Nestas circ.umstanciaii aclio· muito,con.venféi)te 
a lei, poi:qlie, niio pertencendo esses a8g!egados 
fi.xament~ · uo corpo da · brigad~ ·da -lllar1nlia, .,tt 
sendo . tirados · dti out1·os cor os· · uando. ·a .11 -
cess1 a. e· _o exige, ·p~l'll: emb11rcare11i nós -·D.~V:iO!ll, 
onde vao ter e:xerc1c10 .na arttihoria .da maiinha, 
que não .é . a. ·sul\· :anua propria,- µeeessaJ.:il)
m_cnte ba de pauecer o scn•1çci;·porque:.est11. não 
pude s~r bem ·desempenliado·: por.· quem . J)ão.: e,;
ta va habilitado para elte·; ·po1·· isso· a propo11fa 
do governo deve ndmittir-se : :aliás acoiltei:eré: 
que os soldados, sendo ;embarcados sêril'. os· có-· 
nhecimentos necessarios do: serviço· de .. mar;'nás 
occnsiões, e longe .de .. manobrar·.com .. acerfo,.'sêr
virilii. de embaraço; e .·talvez que a razão ·:dos 

·repetidos insultos que t.em .·sotrrido.:a m:iSlla· bari~ ,,, 
deira no mar se· a devi :ã falt · d A · - :i· ;: 
dos. britços: que se e11ipregão;: pois. que ·ni0 ~·sei 

·que seja guarnecei·, -urrr .na:vio: ou il)audar: para· 
ell11 home?1s que não; s.iio · soldados nem · Ii1ari·.; · 
11heiros. . .. . , . · · .<'. .. r.·:. · · 

m ·nrgumen O· ·se . ez, para pro.ver .a., esnc
c~sidade deste projecto, dizend~se qu~· não pre_. 
cisamos de vasfls grandes,· porque. J3•Je1ios-:Ayres. 
apenas. tPm vasos. pequenos;, este principio· já 

-foi COlllhatida. victorjosnmentei em outra·· sessão 
. pelo illustre . deputado o· s..,: ·Cunha:· Mnttos, ·"e 
niio tenho. nadn. qqe aecresçentai· . sen.ão'· que·, se, 
Buenos-Ap·es..,boj,; .~m .di:\. tem embarç~çõe.s p_e

·qncnas .somente. nao . se , segue que· nao · possa 
ter gr,lndes ,·asos p11ra : o. futuro; e, quando' o 
inimi~o tiver:-vasos grandes, .terá ó go:vérrio 
occas1iio para 01·ganisar e · . preparar .. tambeiu 
v>1sos. grandes; _portanto deve t<in!!-e.1~~r,;os ·que 
ora tem · Demms,' ~e · nós temos indo-~msultados 
por \'~\SOS pequm!'S, Senti? OS. tlOsSOS 'gr~titles, 

·o que aconteceria se trvessemos_ .v.uio,s,. pé-
queuos? .. . · 'n•,:· . 
· De tud.l· concluo que a utilidade .do: projecto 
niio pôde deix·u· de ser i·econhecida; e: se ha al
guma reforma n lazer, é objecto do.· ementlas na 
segunda discussão. ·• ;. · 

r. no ou n· n: - u sou. e:l!_a
recer que este projecto pa><se H. segunda. discussao. 

O 'p1·iaícipal objecto. dest1' ·proposta 'é. orga
nisar e âar uma, 1i1clho'r fcirin.a a estas praç.a..~ 
da . milrinha ou da brigada qne ·existem; e ver~ .. 
dndeir11111ente · não ti"'accréscentar; porque .não se 
faz mnis ·do qite orgnnisar em '.corpo_s regulares 
~ soldados que· são necessarioir·pnrà" a força. 
actual, pa1·a melhor andament1> ·d,~ seniço; e; se 
é as.~im 1 merece passar :\ segnndà discussã(!, ~l-. 
vas :\S emernlru:o quo si: apresentarem, a artigo· 
por artigu. 
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SESSÃO E~I ü Dt AGOSTO DE J8!i 
SI'. , .. ,. !SÍ•le11t~. 1:01 p JS .111!111 Ol"J:;llJÍiA~iio, !) 'io S(')'

, . ..,111 J.J 1·011s' al;:u111.1: uã., ba Ji11ciplin11 ufü> 
1•~ i11s.t~1~cçã~. e f!ão podem. nuuca deso111p~11luu· 
"5. . fins~ pJr l~:>•l e Ht'r.AJ:><nno. q•te ,;e or:;a1~izcm, 
1> •1:111~ me com~l 1 •1ue lia ate J>l"B~~as. J·J mfa11-
tar1 1 nggrr.ga1as. . 

J.~ 1, q11e lia Je fiti<.?1· um soldt1d•1 d..i iuf 111-
tarHl n•J o:i.:.:rcicio tfo nt"tmuu·i·1 na\·al. si n:\<> 
>'&he n !Ili " 110111c •h:i "JIJ> •r<!lho, ele., •! tc1· sol-
•l_ndos pn\·~ :.msta1: d111he1ro e m11ii1 na•la : li tc1· 
1111h~ad.,s para ttiiu desempenharem n sua ol.11·i
gn1;no. 

· · \'uio porianio que pa;se :'t sc:;111t1ln 1liscu •sii11. 
· . J~1lgiindo-s_1i. n · malcri 1 s1111ide111c111e11 ti? Jis
cut~d!'.' e, 1·etira11do·se o ~r. marquez de lhcciõ, 

. dcc1d10 !l CnlJ!_lll'll •}lle n propo~la p 1ssass·~ IÍ 8C· 
:;11111ln th.;cussno. 

O Sr- A_LJncldt1. Torr<-•: - ParP.ce-1110 que 
era c.mvc111e11t~ 1}111! se li a ns•e já tia se"untln 
•fi~Cll:!S~O, CUlllU já Stl pi atiC••U 11•1 1111110 o }J:lS-
6 Ili!>, \"ISIM est.;u· 11ª' easa u S1. ministw. 

_Apoiou-se tl ttrgm1cia desta proposta, e lugo 
disse: · 

. o i;..-•• ,.u,.~o•~ccllo,.: - Eu me opponho 
. n. urgcl_!CIR: r.01s vir prcpamdo p11n 11 pri111c11·n 
d1s1·u~,.:n.,. sr.1·a o mesmo t]Uc ~·i!· p1·eparu1lo p:u·a 
'11!g11111Jn? O. que I'' opoz o muustro iln nrnri11h:1 
11°1 num~ .. pnssaJo era cousa muito di1Tt•1·cnte·; 
cllc. l.'.llti10. t1r"npoz ·interrretnç:io dtl lei, cr.1 n·11 

· J~l'oJecto . snnple_:;, reduzi~o a um ou tl•)llS ar
tigos; est!l pr•:iect•' po1·em . é muito extenso e 
como 1111\·emo:i ti"at·n· disto j:i, se111 \•irmo,; p'1·..,. 
p1m1tlos pura .ª segund!l '1iscussão 1 Ifu me op. 
fl'lnho 1t est l urgencm: passemos n se,.11111tn 
pnrt; d • orJe"! ~o dia; no dia co111petcntê será 
co11~1~ado º· 1111m~tr,1 1•ara <J.llC venha ü cnmJra 
llRSl!'llr :\ d1scuss110; (?lle ''CIO hu·e e nã e· 
. •'l• a __ • e vir .ua scguu a discussão. Ha 11eces

:;1dade de meditar nesta lei. 
o sr. cu·111an l\1nttos: - Ct·eio que no 

a11110 111s~ado a p1·oposta iio go\•eruo entrou no 
mesmo d111 cm segunda discussão 111:1is ain1h 

. que assim . '!no . tin·sse sido, isLo I•~dia praticar
s.o n ,.1'Cspe1to desta proposta, ·· que uão ó üe 
tanla cunsideraçiio, co1110 aqui se dis.-e. 

. · Niio ~e tt·ata ti~ a~gmcnto da força, trata-se 
ti~ melhor or~am:r.~çao da t!:s.isteute; e, pam 
dizer a verdnue, auiJa se dimh1t1cm 00 ou 40 
prnç.,1s nas forças existentes: vnmos pot· este 
!Hodo _ dur uma. mel!10r .. 1·grrnizaçiio n lffig.1da 
n111 erml• de a1·ttlha1·m de 111urit1ha que tauto 
d1 !la se uec• ssita. ' 
• :5r-. p1·esit!unl~, · ~ _ uoliru dcp~todo ·o S1·. Lino 

.· Louunbo nno. 1 • • • • • • 

.-nmeute s.ob1:e oste l!t'gv•jll- qunn lo dhse, qZ1e os . 
, $~•ldatlos. ,de wfm,1tnn1_1 nuo s•in·em pura nrtilha-
n,\; po1·que cotp~ lu~o tle t:lles manvbra1· com 

· n,na p!<;a de. artilbar1a, como pode11\.1 elles fnz .. r 
. uma l!ºuta!":a, se css11 não é 1~ sua nriu , ? E' ue
. Cc.'s.sa.119 P·•ls. (u~er: esta no•:~ orgauisnção; assim 
o exige a d1g111da<le, . n .honra, o o interesse da 
1~11·:11!J lmo1silein1; é nc.:essariu <1ue tenhamos ai·
t1lhe1ros de marmlt,1, nndu de soldado.; de infan
hn·ia para e.st-0. sen·i..:o. 

Xão quero dizer.com isso que clles não sejiio 
bu1!s a bordo dos llll\"ios; puis <1nc vejo que a 
li 

· .niívios inglezes; -é de' •!ifauüfria. lle ·nm.rinlia mas 
. c9lno ·:on~re · nós. ·não exi~tem . estes coi·p. •s, é" ue
c;,ssunll, que· a.· m>ssa lir1,.11da seja'· c"mposta do 
:ir.tilheiros, . e· uno ele infi:"nte • 

o S•:· .. cic;mci..t~ .1.':<;rrlra :-.Eu fnrfa · 
, um lii;t~nfü:10 qos meus pnncipi. s muitas ''ezcs 

•. nuncmd?s ll<eSta c.'mam, , se uiio me oppuzésse 
a nrgeneta._ · .. 

Bit • :;,etnpre 1nc. tenho opposto a que ,;e tmte 
matenas sem uella.'i :se llktlilar, u isem · prece<ler 
li1:1durú cxaiuc. l'ur mais urg.:11tc _que seja 

n 11eg.,cfo, nntl i 11e Jlcr.fo e 11 que se tr11!c 
dclle 1lil<!Ui a tt·..is J:as, pois o tc111p > qne fÍ 1 
per.lc, npro\·citll-,;c na disc11ssão qua se t<Jrn irá 
lllllÍR filei!. 

O Sr. X:n ,•ic:-r <14' Cn 1•,·a.11t., s-~õ; temoi; 
rcgim('JJt.l; qi1c 1nnrcft o intersticio, que · de,·c 
baw·r c.nlrc ímin r. 011tr:1 õisc1usio; p:ira qn1i 
nltc1 ni cst11 t'-•i:rn ! C· lfl r 'sso •1111! n io ci;tl')u prn-
p11rudo p~1·a esta di ;cussã •, e p ,rtm1to \"OtAl contrn 
a urgcncin. 

O S1•. Alnu•hl•~ Tarro" :- Eu Íuc le111-
brni de p~dit· a urgcncia, J>orquoJ Cdlc ucgCJcio ji1 
an.Ja cm uossns ruiios i1 11111it•Js dias, e creio 
<Jnn ?!! lSrs. deJlnlndos j1\ th·e1·1io tempo de u 
CXllllllllar. 

.J nlgamlo-se n mnt !ria sufficicnt.cmcntc discu · 
tido, Pl"tlf'07. o Sr. Jll'l!SiJc11te i"L votos 11 11rupostn 
do :51·. Almeida To1"1"e1>, e f,,j :1pprova•l 1. 

l'icn•l<> <le m>vo i11t1"0tluzitlo o 8r. mar•111ez de 
~fncció, disso 

O f!!lr. I-J.olltuuh~ r.:n,·n1cunto :- l':U'll· 
CP.J'in tnlvcz nmis conveniente, qu 1 o corp·J lcgis· 
lnth·o decNtns"c a orgauisiio tia brigad11. tl.i um 
modu mais gel'nl, )lo1· cx1·111plo, hou\·css'l tuntos 
mi! home11:1 -.111 hni;a1la, n·>:I q nnts se tlar1'i 11111 
officia\ genornl, tantos oíliciae; sup1wiorcs, lanto:i 
s11h11lten101i e lautos infel'inrc:!., etc., ê quu se 
tleixnssc no go\·erno fazer a 1\i\·isilo tlo-J nj11-
1la11ies tle ordens, teneutcs e. nlfct•cs : por<111e o 
lhn, a que 11õs.i1.1s propomos, ó regt1lur ns do11-
pe;i:as. 

N:lo mant.lo emenda alguma desta naturez·•· pOI'· 
que 1·m·ece-111e, quc flOdcri& 1111ssar isto, come> 
está no projccto e direi sómente a:1 \"a11tngc11>1 
do project<l <ln co111mis<iio. · 

A commissii•> rinci iou 1· s 1 • • 
tJ ordens, porque nao hn neccssidat.le nenhuma 

Je multiplicar pr111;n»; por•111e o commnntlantu 
dn brigada fransmitte 11elo m11jor· da l>l'igada as 
Sllns Ol'U•!l15. 

A conunis:;rio snrprimio os sPcrctal'ios nos ba
talhões, porque ncho11 sei· bastnnte que nm .snr
gento fizesse ns funcções de secretario. Quanto i1 
!->1•igad:\ cm geral, crcou-se um só sccreturio, 
1gu il111c11t•) s.1 deu um só cnpell:lo. N tio direi 1m11' 
111llan·a sobre o mest1·e du 1u-111as, que. aqui en
trou em duvida; porque acha-&o isto no diccio· 
rutrio pol'tugnoz, e sohre os cornetas-mõres e 
tumborcs taml.lem não fallarni : qu.i 11os iml'ol'ta 
que sejiio cornetas ou pi fano,;? N:io é objecto Jo 
quostào •. Di1:,i:i alguma cousa sob1·e as p_1··1ças de 
companlun. E nma v1:rd. ide q1t..: um co1·pt> de l,i'>OO 

t·aças não · 1úde ser bem di. ·i · n ,._ 
1 ustre dcp11t:11lo que ·fnllou sobre i:!to, deve sabei· 
que esta ". rl~i1da Ja mai·iulm é pata embarcai·, 
e nús ji\ saue111os llelo Exm. ministro; que o 
A'O\'Cl'11u ti:m uece,;slltfüle do embarcai;ões pequc
!•as, . que ll:lo de ser ·conun~ndatlns p•.r · ?fficiiLci; 
lllfer1orcs; e por cn11seq11c11c111, escusado e· 111ulli
plicnt· o 1111111e; o de officinos superiores, . porq1ic 
t:unbem a despcza será muito 111ai01·.: alem disto 

· ha uma rnz:'io muito obvh1: -nesse decreto csU1 
a fo1·.;a para o tempo Je g11t!1Ta,. porque em 
tempo de paz P.Stes soldados Juio de ser licen
ciados bem como cm tempo de guerm a npplicadio 
dtlsttl for e .• . . . - . . > • 

F11rei uma relfoxão n rus11eito das e walgadu
ras; mas mio farei ~rantle questão;: se:sc quizor 
pó le-se \lar mnis uma, uj utla de custo para .pagar 
o escnlcr. (Não foi mais ou1>itlu.) ' · , · 

O Sl". Quch··a,,.. Ca1.•1·e11·u. :-(Não foi Olt-
vido.] . · · " 

O sr. _Cunha ~1uttos:-Sr. presidente elll
quanto ti nobre üeputadl) o ~r. Queiroz Cu.r:eit·u. 
>stJ cou;ervo11 no seu elomcnto; emquanto di•
conen como officiaL de. c1~0:.tdqres •.. ,1iarecct·àor1110 
tJiguas tlc attcu~<io a; :mas rcllcxões; ·mas logu 
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SESSÃO EM 6 IJE AGOSTO· OK. 1827 ... J J• 

~111e se N'•lpQ:t í! 1l1it· ali:im d 1 !!lia r.;p111?ra: logo 
•1•11i •·ntrnu n r rllar cm obj :elos csh·1mhos :í sua 
1u1m1, e rn11i su ·riores a?s 11eus estudas; mor· 
rcn, nca >011, e e a e me q111z 1·e 11 ar. 

O 111e11 nobre ea111arn;la principfou ain1la lt<>n
lem n sua carreira; está muit·> moço, faUa·lhf') 
111·11Uea, ainda que 11oí!sua immcnsa thcoria; 

1. • • • 

ln·ranjos 11av:1es
0

: ii \un excelle1;tJ ofilcial de Cfl· 
•:11•lo1·es, um bmn major e ui-to p:ira. U111 oHi
cil\l gc1wral velho. fatigado p :la pratica. cnn1,;ado 
11clo estu lo, fu111 iliari;;mlo com os trahalhus <los 
11a\'Íns de gacr1·a, niio •Í nmcido t.'io fac:lmcntt>, 
1·111110 ent<>nJen " meu nolJ1·e cm11an1.d11, que Isa 
,1 .. us dius ·comecott 11. Sll:l illt14l'~ c\l"reira. 

. Eu, l?r. presi<Íente, sou muit > nn!igo no ser· 
n1;0, am<la. s•Jn d., tempo cm q ne os alferes 
Vc111:1âu H$0:J() JlOl' lllCZ ! ! g posto <(Ue llUllCa me 
npplirnssc Íl th•mria e praticn da scfoncia da na
~-1~g:1çiio. e t:lcLic~ 11m·al, comtndo, appli_q1tci:me 

t.. • IC :l:i a l t • 

}1.,rdo •los navios de f(Uerra. Servi no 1·cgim1111to 
1lt: artilharh e 11a lmgada da mal"inha, e anilei 
11os ttn\'ios da esqu11.1lt"ll de Portug.11 com os olltoJ 
mui nhe1·tt'S. Sr. presi<lente, tcnl.o respo.1_dido cm 
formos gcrnP.S ao 11:0 1 nobre camarada, agora 
llll.,SO a refui.ar e 11la um dos seu.; urgumeutái<, e 
a mostrar o motivo porque me 11ão confurmo 
com u propo41l úo g<n·erno aprescutada pelo 
K"lll· Sr. ministro de cst 11)0, qtl<l pl'esente se 
11cl1a: rng-o n S. Ex., que de.sculpe a minha ou· 
~mli11, llcamlo certo <le que me confol'lnarci com 
n i<u11 opini io fog•) que S. Ex. me combater e 
me der1·otar. 

U l!!xm. ministi·o quc1· qntJ os navios da es
qnndrn s1•j1io bem g11a1·necidos, e 11 co111111íss:i<> 
•lo ll!lll'Ílllta, a qn~ tenl!~ a honra !lc pe1·tenee!', 

' . . 
11 C(•mmissiio de necordc> com S. Ex. emquanto 
aos fins, nrns cm o)lposiç!io cm•1iia11to al>s meios; 
S. Ex. dcsejtl <111<1 h11jão muitos ollici:lcs ua bri
g,1d:1; a counni,,;siio q 11e1· que lmj1'io os que fô1·em 
sutlicicntes. S. Ex. pmpõe um ce1"to munero de 
(l!liciat!S i..teriores e cabos; a commis•iio .entende 
qne este muu~ro proposto po1· S. Ex. não é l.Jas
tnnte, e po1· isso o augmenta: S. Ex. e111fi111 pede 
:.?, 100 solúado", o 11 conunissão ·quer o mesmo 
numel'O ele 1•raç11.•: 11. d1sco1·J:111cia pOJrtanto e11tre 
S. Ex. e a commissiio vem a s·i1·, q11e S. Ex. quer 
otliciacs p:11·.\ mais; offieiaes inforiorcs parn 111e-
110~. e suluaolos q11antos são ncccssarios •. 

Eu von mostrar, Sr., presid .. mte, os nwtivos 
por•}lle 11 eommissiio. é divcrg.mfo <ln OJlinHo do 
Exm. S•'.:. 111inistl'C1: e p:i1°1\ cs .. e fim h·c1 fazen lo 

11r~:r,ost11. Di:i S. i.'C. ~ue po1· 11iit1·~"ren~0s;1 icientes 
os .. 11:1 hatalhõ.!S de que consta a bri::,'"llu•t imperial 
tle artilhm·i l de mannlu, cr.e:1Ja po1· tlecreto de 
:U de J'andro de 18"213 com a força total de l j;.lJ 
praças, acha-!'e o governo nas. m·goJut•Jd cit·cum
st:meias de crear com esta,. outra. 110\'a lrl"iga.111, 
•111~· dc\•e co111pô1·-se de ;J bat·ill1ües do ~ c.m1pa-
11h111s ('lld•l .. um.. e fo1·111ando uma totahdadc de 
2,879 praças. . . . 

A pàtente do .eommandante desta brigada niio 
Yem indicàda 110 plano proposto, ·e por isso 
me~m•J· a cou1missiio. na. cm<'Jlda ?ue api:.isent.!1, 

ii. iridispens1wel, . para q~tl niio' aco~teça 0qu~ a 
bri~ada ve.iiluí n. ter por coimnandante um ma
r•:ch:d · ilc , campo ou .um tenente. ge:ieral. sncctl~ • . . . . .. ~ e 
. a~ont~ccu qu·mdo uma. hrig,ida do mn.rinh'a. ·hua
gtnan \ se ao:l101t commandada por m11 tcnentc
gencral. A commissão te.v(l .em. vis~ o cm1cilinr 
,o bem do S•!rviço- com· a eeonomia do ·tb·.isonro, 
e p1n:. isso fez.·esta P.mc!')da. !ilarechaes·de càmpo 
e ~encntes·g~ncraes. gtJmm;moiio. · divi:iõcs; e., as 
lmgadas sumprc fur.io cuuummdadas por lmga
dein1s ou co1·:inei~. 

E' mui j ust 1 que o c1>111111:111d 1111.c d;l Lrigada 
ta:ília um aju.I mt~ d: orJ•m•, 1111.; ca JJ.;ej•>, o 
deseja :\ e-0m1nissiio que este ofticial sin•a eumu-
a 1v:1 e sunu ta11ea111&11 ) e maJor e mga a. 

Não se n:lmire o 11<Jbre depata·b o 81·. Q•wfroz; 
de cu npresentar esta i lõa: n•io ê co1u11 110\•a : · 
nii? ó COUS:l minha : IJ i.J1h de ~m lllÍllÍ,st1·0 rC>?· 

p:1h'iotico l•rllsíl1Jiro naiwiJol em P<>rtuga.i: é i·íéá. 
ilo pai do E..:111 uti,1i;tl'.>, que aqui SI! acha·. ~~oi 
dura:1t•? o seu mi11iste1·ío qnc se 01·Jeno11 por :Jc· 
c1·eto do 11 <le Xuve111b1·0 Je li.'7, •pte o aj11daotc 
de t•1·Jens do c,,mmmil rnte da bngaila l'e.il da 
m·u·inh:t servi»; i 11J aj11l:i1te J1 co1·p<.1 ! 

Eis J;;mo 1stralo qu i 1110 é cousa nova, qu•J 
niio ó lembra 1.;a mi11h:1, e q11e foi vrati.:uJO' e111 
Portug 1i em u 11 tempo em •1110 a briga la da 
marinha era composta d•l :J divisões, u tinha 
4,151 praça.; tle infaut u·ía e artilha1·ia. Se n tquellu 
t••mpo o ajudant.i '!.e orJen~ pudia seryir f:lcl .\jllc 
.~ '. ~ l) 

major d 1 brigaJa. Tal ó o motivo porquo a com· 
mis:3iio supprim·~ t>da sua cmend.& a prao;a de 
mnjo1· dJ IJ1·ig11Ja tJ ne se 11cba no plano. do 
S. J~x.. · , 

O secr.:t 1rio geral da brig.ttla sem decliuw;ão 
de gradnaç:fo 111ilit:ll'. não parece conveniente à 
com mi •são. Cumpre m11.1·c1u um\ graJua.;ão a 
este offidul pni :1 se saberem :is ho 111·11s q 110 llu 
competem, a commissào na sm1.e.11e11d1\ prnpõe 
a supp1·essão . iln nome~ gernl- e aecrcscu11ta -
com ;.:raduaç·io 1ltl tenente.- A commi.;são entendo 
que niio fultnrá 'JUtllll queii·a ser\'il' co.u esta 
graduação militar! · · 
· Na emenda consel'\·a a commiss1i:1J o· post.o tio 
cil'llrgi:io·mó1·, e ·acc1·escenta um capelhfo, · um 
mestre <l'a1·mas com g1·aduaçii~· de r.o ifargento, . . - . . ." " .. . ~ . 
na brig.ld:1, como prnç1\ do estado· 111:1io{ della, 
em c.111sequencin de se ha\•;i1·oJ1Íl pehi e·nenda 
snpprimi1lo os cape!Hes dos. batnlliões •. En von 
d-.r os moti\•o;; desta emenda,. qu<J julgo ser mui 
necessal"ia. . · 

A b1·igad1l da mádnha te:Ú ·por unic 1 fim o 
servii;o Je hodo; e;n tcm1fo de ·paz é rcduziJ21 
a pt!queua for<;a, e. clm·ante a gu.:1·ra sempre está 
e111ua1·cada, cm terra cxi~tcm· poucas pra.cas, e 
p;u-a essa; basta. um cap Jlliio. Se estes, accle
si.1stico;; embarcassem nos 1iavio.; .do_ gucn·a; eu 
diria que h•mv.i.3Se. muitos capelliies.n!l .!H"ig.1da; 
SJ os ouferrnos se . cm·asscnl .. no.o. ltosp1tae:> e11i 
qut! CStCS C<tpt!lliies Jt01tVt!SSCm de tel' exercieio, 
cu diria que se creassem mais de tim.; como porém 
o sen•iç 1 do capellã.1 . da brigad.a se i·e<lu:.1 a. 

.. ; • •'T ... .. " . ,. 1 

ccclesiastic•l é sufficicntc iJara · desunipenha1: c~ta. 
olwi~açno. Se se olhar ás ileso brigas Jaq na1·csma, 
dir.,i <1110 nesta citladtl não . .falt 10 religios.os q 11" 
est:io prompto.s a todo .. o ·momeuto. 1L ·confoss111· ·o 
porn, •I nunca nfogue:it se .11cgou ·a · coufessat· 
soldndós·, por conhecerem qtte a;1 suas. coufiss~..; . ., 
ordi11al"ia;11eute siio muito .llreyes. , . . . . ·· 

Ainda d·igol maid que. talvez .. lià;tàsse para 
e 1pdl:io J,1 1Jrign1la. u. .mesmo. capelliio · d:i Hh 1 
tias Cubras; e isto não é. C?l15:'1 nova, p,oiS todos 
sabemos. qne pelo ant1g1J rcgu,nento dos ap11~i1:.r1s, 
~stava detcrn1í11auo q11o! o p_ri~1· .. d:1 f1"tlg~e:i:ia dê 

~ • - l • • " , 

capellão df!. tot!a'~ 11~ ~fr\)pas -,~Ui JÍ.qilarl.el~das; e 
tatf!b!)tn nao . 1.;;nqra,i~o:;,, _q1u: 9s .. eape.llaes d~s 
1·cg1:11entos. forao .. supp1·111111l9i;. em te~po de paz 
rela resolu .ãc .d.l. l::>~ dtl .Nové1nhro .. dii rn;;.:yeto, 

.decurs.1 d•>. tenlpc\. c1·e,1r;.o-.ó.;, a, peFpetm '.l e, . 
,. O mestrti. d'ani1as·.1.iã9,' é·. o'.".anneit'o,ón':coN~ 
1ihci1·0 que pensa o illítstró.déput.~Jo o."Sr: Q\ieit·.Jz, 
llP.tn é sitiip\e,,;µiP.rí~é ipíl u1êSti:c.~dc .~grin/~~.,!!"' 
florete! O mestre d'-•rmas .. que _a .. comm1s;;ao' 
· própõ.i. pan1, ·a.· brigá'da; . ~·· ',uni ,<iffiéi~l ~~r!Q!.' 
semellunte ao que lnLa ho1·do de todus <>S 1111.v1l1s 
,de alto . burJú iuglczcs, ri;á.uceiés . e,. ~lllericaúós, 
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ck. ~lle Jeve ter cúnhccimenlo do j.,go de todas 
a.; armas La·ancns. O tlu1·l·tt>, Fnbre, t"rtndo, 
lan<;a, pique, <·sp<•nt:'lo, macl1a linha, e até da 

· s i11í1111gos sau mui 
podcrusos. 

Tul é o m<.'stre d'11rmas, que ru desejo, que 
e:xista 11iio .!'Ü 11a lt1·igaJa, !llDS cm todos 1:s 

o!Hcial de p •tente, hast' 'ser oniciul i ufcrh•r, c 
cerllunentc uão faltari1 quem se <•lro!reça 1ina-a este 
lugar. 

A commissiío altendcndo :í falto de rcc:urscs pe
cuní11rios nn que nos acl:a1Hos <·11\·oh-iJos, _11110 
propuz a crou;ile de um mci;tre Je primeiras 
letJa~ pura a brigada, onde de\·e 1:x11;tir este 
empregado, assim cd110 os inglezcs, e outms 
1111i.;ões 111111·itimas os tém nos seus nn\·ios de 
guerra. 
. l~i<Juc l'orlanlo 

Jl?f\]Ue 11110 ha de 
descantndo o JH·brC; deputado 
faltar qm·m qutirn F-!,!r mesll'e 

ser l'eusurada po1· 1:<>ssÓa, que le11i1â conheci
mentos militares muís cxtcn:sos do que o meu 
illustre c11m11r11da. 

· .. ·~Vou agora· trat,1r do corm,tn-múr: <'ste nome 
causQu espanto, e t1dmfrac;1io ! Co1 r1ct1ts n b<mlo 
Je lla\'.ius ! Coniet1cs 110" t·orpos de mari11hn ! 
Nada de innoYai;üc·s; tambores, e mais tnm
\Jorcs, .fõra comt-tas ! 8r. presidente. n lem
lm1tii;a 11iio é au .. urdn : qu:111Jo os iuglezes 110 
dia· cfo· hoje nifo ns ltNl\'tSS• 111 iutrodu.zido nos 
seos na\'ios de g111.•1 rn; qnnmlo uiio se 11cl111sse 
d e111011strnda n vautagcm dos con1.-.tas sobre ns 
c11ix11s úe glll'rl a, ('U epcllarin J arn a poupm.i;11, 
1111ra: a. c•co111,mia de dco:11ez1cs dus pif1m(l11, gue 
foi· a uuka cousa, <m que pu:r. a mim En
tretanto devo mostrar, <JUC niio sou elinrlntiio, e 
• ue · · • 
ri1iha, rcno\'o 011 costumes 
surlos. · 

(Jueh·iio -ClS illust1 es dcputndos , Yf'l' Fc rniio 
lleudcs Pinto, D. Paulo ae Souza, ]). Joiío de 
Castrn, Atronso de Albuqncrqul.', os 1iv1·os das 
guenas tio ~r. D. Joiiu 1, e Jâ acbaráii as 
trombetns, co1nl't11s, · pifünus, e tall'bores tanto 
110 scr:vi.,;o de tcnn como 110 do 111ar.-Iiio os 
1111xios cmpa\'e:;ados e, g11e1-rciros, com flamula 
11 gulhna·dctes, tocuudo · trombr·tas, pifanu::, e 
tamborcs ... -Obscrvem mlris, que nu dia de 
hoje ainda. existe 11111 1·esto da musica 11111rci11l 
dc.1:; ·· untigO!! p;11t11gu<'zt·I!, e é a que vai --adiante 
tio e;..;htdo .. de 8. · Jori::e 1111 procisiio du corpo <lr. 
Heos ·cm. 1.isboa ! Isto 111tc tenho dito mostl"a 
qutl" uii.o ê itwt•uc;ào 1110Jcrn11 : é costume nnli· 
l(tlÍ.,,,.imo, nov1u11~ntc i1.lrod1 zi ·· 

n:.: atcrru .. 
Vou mostrar . a ecoflomí:t dns cornetas: cllas 

impurtilo -- cm-. tnCl!..OS tli11h1:iru, que 11111n caixa 
de guc1·1·a,- 1rn qunl lut a pôr promptns um porta· 
r:aha com seo ga11cl10, ou Afitu de molla, c1ue ,·nle 
além de ~$()(,'(): o .. co1·po da caixa de metal ; _os 
iil'os interiores, e t-xlerioi-cs ; ns .co1·d·1s, os 
\Jurdões, as ape~·tadeiras de sola, e as \'aquelas 
tudo .. importa em mais do que a cometa. 
)fost1·0 a economia do espni:o: as caixas · de 
~uerrn põe-se'_ ·a bof\lo <.los navic•S entre as 
\Jom bas, e ahi . ê CI ah•jamcu Lo dos tambores. 

Como .:.ccu ão rand ·~ 
mdbor sfl acommod>1J"<:m, dcitiio-se · na coberta, 
ou nó co11l"ez, · e o que disso resulta é arrui
narem·se.·As cornet:•s segurào-se enLre a~ latas 
e deixi'io maior ei;p11c;o. pa·\"a ·os musicos se 

1. n rohel'ln, se 110 con\·ez, se p:na anmtr, se 
p:1m a rr. . 

E1n raso de desemb 1r u 1 
oques co:n as _ouh"as tropas, que puderem 

coucon-ea· a qunl11u"r .11ssalf.Q, vu golpe cfo 111ãu-. 
e . css.i mesma unifonuí•lade exisLirii quando 
ncontcça, '1ue por .falfa de artilhdro; da 1111i-

. , u m caça ores nos n.w1os de 
guerra. . .. 

)las, Sr. prcsidentt>; o principal ou tal\'ez _ o 
unico 111otivu que iu!fuzio a commiss:io !1 propór 
as cornetas cm Ini:ar dos tnmborcs, e pnt·que 
conti:mando a existir caixas de guerra, !tifo do 
tm11be111 existir os pífauos que \"êrn no plano do 
Exm .. :5r. ministro. · . . 

Eu entendo que o~ · 1oifanós liful são necessa
i·ios, l}ue são ohjectos de luxo ·e que se pó le 
11 •ssar i:;!llll elles nc;>s 110\"iús de gucrr~. 0; iu· 
gleze.; nau os lõm uas ·suas embarca~oes pagos 
iiclo estado. · 

• no oque po1 11n o o r: epu a o nlarnia por 

poR do·. t:'xercito.· . . . • . 
Eu ti\·c a l1onra de pertencer. a brigada da 

marinha e della passei parn as tropns ,du terra. 
Sr. presidente • .a .01·:ianisai;ão da_ ~rignda em 

dous bahlhõcs produz a econom111 de um 
e .. t ido-maior e 2-1 offieines d2 compnnl1ias; a 
commissiio foz o seu c:dculo relativo a 1 1111111ero 
de officines, que c·m· ''irtude Jo· del:reto. d~· 15 d..: 
Outubro de 1~7 de\•en. cmba1·car nos dn·ersos 
navios da. e;;quadra. 

S :Ex. o Sr. li1inist1'0 declarou em officio que 
este tlccreto 11ilo se ·acha derrogado . e q uaudo 
todns .as 11ossas _emb11rca~ões se· nchm·em guar
necidas co11fu1·111e o nuufoi·o das suas bocas de 
fogo, :vcui n, ficar tín1a. rrs!Jrva de 8 ,cnpitiies, 6 
pri111t•i.!'o::; tenentes, 1 s!lgundo tenente e 7IO cabos 

zcns e labomtorios, o servirem em luga1· dos que 
estivere111 110 hos11itnl 'ou· prisioneiros de· guerra. 

A bri~adn da n!ai·i.nha. du· Portugal tinha -1,tril 
prai:as. ue artilhen·cl? e ,_mfantes, e . era composta 
1le. du~s •livisões; orn; sé o pai do_.Ex11,, 111ini11-
tro que está presente, se acl1ou bem co.11 aqud

. las duas diYisões, como nos lllwerell)OS_ nõs de 
nchar mal com os nossos dous batalhões? 

Disse uni nobre deputado, que. ,os ·batr.lhões ~ó 
. dc\"em constar de. ü companhias e _que. cm tendo 
. maior- nmncro niio pod!l!•! .!nanohrn1· em orde1!! ! 

Sr._ presid~nte, o. illusti::e membro. !llO>;tra nno 

_ 1·1. e , ••S ro a 1ire .,1·enc1_a que tem sobre 
""' caixns .d~ . gucn-a _ purqu~ cum os cornt'la!! · 
fazem-se n1a1s numerosos s1gnae:! do que com 
aqu dlt·s instn1mentos ; com .is con1etas. toca-se· 
" ahorud;c: à. ra·xina, ·a postm1, a recolher, ã 
a!"s ernblea: com os Sl'OS signacs se ordena o 
t'u<.-ó u por brig-.icfo : 11or pe<;m1 alt··rnadas: por 1 
lm terias i11tc1ru~, !11ustra·>1c :>e u fo;;u t.\c\"c sc1· •j 

Se o Sr. deputndo. se admira que existão b(l
talllõcs com uiais de 6, -eõinpanhias, é . porqu~ 
t.th·ez i~nore _que os ngimeutos da arinada de 
1:'01·tug11l, q1iC: eriio .do ·um batalhão, tinhão U 
compa!Jliins cada um; .. o~ r<.'giinent.os · dé . .!_ITtilh!l· 
ria erno de 12 companb1as e não für.m'lvao. lwus 
de mu bat.:1IJ1iio; u ·,lú ·artillmria th cõrte cm 
ce1·lo Lempu foi t.\c dous hutalbões e 28 cump.1· 
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SESSÃO EM () DE AJiOSTO OI~ 1827 
nhias; as lSroom:':mhi!n, d~ •111: é cl'lmp.ntaa 
brigada alo infantaria da m.trinha em Inglaterra, 
e~t.iio org.:misadas cm 4 divisões, a que se aehãó 
:l ar adll!l a~ -l cc.m anbias de ''rtilharin uníea 
'llle lia no serviço uaval. da Gni-Brctauha, e tod" 
""te grande corpo que em 18t:J monl.llva a !l2,(iJS 
prai:a.;, ·era· commanJado cin chefe por nm offiánl 
•ln armadR, ']llC tinha outros ahnirauteoi •leb1tix;1 
• • li »Ull.~ or e 1 o e;° • : ·o 
gm1e1·al e coronels com mandantes das divi~es ! 

Or•t, se cm lugl tterra cndit. divis:i1) ex-1cinte 
a .til companhias pódo: estar debaixo do cummmi.1 > 
111l nm cortJni:l, se toda a origa·la ·f i l~í com
panhias de 17-1 ho!neus, se acha di:;trilmUa e 
organisada em· 4 divisües, eomo n:'io potfoNmo.t 
nós ter 2,8.",:~ praças, diYidíd;1s em do11.; but lhões? 
Se ns nossas tro11as de m:u·inha h-mvc.;sen1 Je 
trabalhar no campo, · eu desejuria qu} os seus 
batalhões não exeeJti.;s.,m a 700 praças ca.Ja nm, 
mas sendo o seu servia;" a burilo de muituJJ 
nnvios, nchaudo se continuamente separados, como 
11110 po e . 11 a ori;.i. a r1ga a es r 1v1 1 
em dou.; batalhões? - _ 

O meu n·obre camarada dis.;é que convélll o.• 
tres batalhões, porqne o governo póle querer o 
listabclecimento úe departamentos! O govl!rnfJ 
por ora n:io fallo11 nisso; quando os propuzer, 
tomar-sc-ba. o negocio em co.1.-iJ.:r;u;iio. · 

O mais que o nobre deputaJ.•i disse sobrJ 11c ;. 
e nbarqne de tropas de marinha, opcraçôl!s JI! 
can1pa11hn, força de 100 bnionebs (JOI' cumpa· 
11hin, Riio . merece resposta : o meu hom-.,d.1 ca
mara,la mostra desg.-nçaJamc11te · 11:'io tt'r a mais 
lºPlll ta idéa do serviço da.i tropas. de 111:1ri11b:1 e 
muito ·menos das m111nbras de a1·tí111ari:1 ! As 
tropas de mari11l1a servem cm occasião de r.les
embarque ,para algum g.,lpu d•! miio, assaltni· a 
nma bateria, enci'nvar a nrtíl!!:lria, _destruir .rc~-

opera~ÕL'S · de 'campanh:l . e.n g'mn lc 
escala! •••• Não confunda anilbaritl ·com inflln
taria, não falllc i!Obre o numero · Je fileiras ·em 
que "ntra cm formatum.. • • O h JÍlrado membro 
ignora o serviço· d1l m-tilh11ria.·:·;. · 

Tenho mostrado,' Sr. presiJímte, que· O!I trés 
batalhões siio desnl!ce.<;sarfos; bnst.io Jous na fórma 
qnc propõe a emenda da' commis <iió. 

Vo11 agora tratnl' das praçiís do;i cstaJos-m tio-
re{ de cada um dos dous batalhões. · · · · · '' 

A commis:i:io concorJ 1 C••lll o· E~m. ministi·o 
a respeito do commnndante, major, nju fü .• t') e 
quart..t-mestr.i; entende •1ne· nã.:i é .11eee:1sario 
ca11elliio pdo motivo ·apontado n respeito do·ea
pelliio de tola a bril{11Jn ;· tambem entemle ·quo 
em lugar de dous njnclantes ·d·J cirurgiíto-môí·, r. - . ·, 1 .. 0 .._ "' 

' ,_ - - o g11dos a emburcar;· e c111·ai1<lo·se ·no ho•pital gerttl 
.a!I praçns dos bataUtõés, nad:\ tem: os cirnrgiõois 
n fo:r.er fór • das e11f·r11'mria'I rcgimc .. t.1es ou 1i11r
ticula1·es dn briga la,- onde só uutr:i., d·JCat !S de 
molcstiai lc\'es, e p:u'l\ i.iu baoit:i,1 o 'Cirit1'iii:ió
m~r da brigada e os dl)US aju,lantes do.i b•lta· 
lhoes ! ··' · ., · : 

A c1>mmissiio propõe nm 'offi.:iail da se.:ll'et 1ri:1 
em luga,· do S!Crc!t ario ·d-r' batalh i<J, ·c.J1no q111:r 
o E'l:m. Sr. ministr.i; ·a commissiio :.• es.:olhentl<> 
semprn o : mcllior, vai de 'uce<>rJo · com o· nlvar:i. 
df) !td do· Agosto •li 17J7, 'l'º cr.:oa:·officfa•s·de 
.. • ·: ... ' ' .. - • • \,; - i' .. • ' ' .. r! . 

real da ·marinha, u ent;m fo qn ·: estes offi~'iac; 
i;fü> snffic,fonttl·~ -- paro o ::!tl1 viço qu•i' se · a{lrcsen· 
1.ar. Ern .ln~rilr de·· t 1111bjr~mó1•; <1111?1·" ai 'c<Í:n 'iüs·: a , ;: ·· · ":- ··.: ·· ·· .. · .... . · , · · · .- .. 
pensa que l)ara e.1s!nai· ,, um o:i J•)US corneta:, 
•1ue existem ilese'mb:ircado.i, · um. ·Cl\b l é sulli" 
ciente. ' · ' ' · ·· · ' · · · · 

Passo a tratar da', forfa'; poitos, o pra~ 'dás 
compallbia.~; Cónvimi' a .c•t111mi .. 11·io: com o ~in. 
S . m·oistm, 11:1 :t•il:i-l"u::iit ·elo~· capitfü~;r; ·1111-. 
,111~i1·11"' lem•nte", s .. g1ui•'''" l•:nt'ni.f'!f!, o · l'rit1Mll'U:'I 

sargentos: cnt:?nde •!lle •\QU.'I se;;11.ulos !larg.mto11 
em e ufa co111p1111!tia siio p11ucos, porc111e 11011 
n:avios de uucrra tem gran I: ex~rdci•I estes 
ollio;iae; inferior•is : alo,; d·>tlS t.lrrí.,ís 11111 · 
ó Jes.we.!8:1ario, por']tliJ 8'\11 lo o farrfol o o!
fi.:íal tfo fazcmJa 11 & com p3nhia, uiio di:v.: P-m. 
barcar, m tS "irn ox!stir ern t 'rra jnnto an 
commanJ11ntJ J, co111paohia. 

. : ~1 ., l i~. • .! o g. :;ao a gouui 
Jtl comp:111hia e 1m d 1ü'I fllrrici~. c:tccpt'l ~ da 
ca v:1 l1:11·ia da lcgi:fo de tropas ligeíru d•1 
marqucz J';\l.,n1:1, ma;> a raT.:i.•t era por nn•1 
h•lVtlr nesse teu1po :11ugcmt•>:1 nas compa11hia11· 
d., cavallu1·ía; :i · r.ispeiro . dos r.:1h.u1, " anspe• 
ç11Jas ente111le a commiss:io , <111e. s1i· faz.?m in • 
Ji:>pc11i:lv..ii,; fllll ca•l.t c.1111p:111hia 8 de c:a•l a. 
cliu.ie, n:i' si> 1>Jlr•& o m11it-> '!'"' .. U1m a Llf.-tr· 
eom•> pJi' s.ir c•>avr:nieute q110 haja · meU1óte11 
artilhcaros a b.1r.b; e· ne.;;ta qualidade repnto 
cu 0:1 cah.H de n.-11m Ira, e anspeça las! :. Os 
píf mos •ltlv..:111 snpprimir·se p01· ll•ll'-!111 inutP.i11 
nos · 11 Vl•>S: eco11•11111sao-sP. os so os, ar 
mentos e r;1çõ<1~• q11e Jovem . vencer, o qnP. é 
attendivd · nas cil·.:u nstancias, em que ni>11 
achamos. . . 

A eo.nmiss1o s11bstit11io c<>rnetas n t.lmbor~" 
como j1i expli.1ueí; e no qU•! toca ·no nnmP.ro 
de IOJ solJn lo; p!lr comp1111hia na fórma pro• 
posta ··pcl.J Bxm. 81· 111iniiltr.>, a commissito 
uunca convirá, e e11 nelll o~ meos bonradoi& 
c111leg·u •la 111e:im:1 c .. mmissão. podemô:1 achar. <• 
m 1is · fove fund:unc:mto na:1 raz:1es .e.11ittid1U1 p~lo 
meu nobre camnm•la o · Sr. >C1\rr.,im, que Jht
p.rn.lo, c111e a· :&rtilhal"ia <le · m11rinha. · devtJ 1'Pr· 
v1·gn11is:i.J:1;. ·~ tc1· u·:mesmo · ·exercicio,. r111e. te:n 
os eOl'jlUS de ca;a·lcmlS; lembra.se .J., , com1i· 
tlllr•n· o uum,1·0 de· 101' ba~·onefas:de artilheiros· 
de'. marinha e 1mo · os que Jevc)m corrcsp.mJer u . . . . .. 
marinha H ··E" i<ÍéR · t11>va ! I • ,,._ . . . . . 

Sr. "presiJente," eu j:i: por. muitrui vezes .tenbo 
invocall•> os g1· .. ndes conhccinltlntos e patriotism•' 
do p:IÍ •I•> · "~xm;. :Sr.: miuistró; que, ,s,? :actia& 
pr.:sentJ ! : Ellc: org.i11i;p11.:·cà la.: companhia .. · d1u~ 
dh•isõei Ju- bt·ig:t..1-\ :r.ml da cllUl"inha . dcl P ... r. 
tugal com 160 solJ:,.fo;; 1 •' o decr..:t.J : d.i 28 , de· 
lfoio. de 17;);} angmcnto11 mais ·2J. s.Jld 1do11; :.e 
pJr este lllOJo. vie1·•io :. a fi.:ar as companhiai; 
ui\ la Javi,;ào cmn 180 solJadús,, 011 .194 praças;. 
a ln·ig:\J. \ inlperial• ·'de·, .artilharia.· do.- :liio. de 
J.ueiro org t11i~a11.1 pelo decreto ... d<!. 31 de . Ja
ueil·o dJ" l&Jú, te1n· cm ·eada•.camp:lnbia ·120· 
s"!Ja.Jo~; e uma·fo1·.;a total::<itl' lU -praças! As 
c.lmpalihit\s da· brig;11fa d:l. niari.1ha ,ingleZ<l têlll 
'l7l homen; J ·Coai:i 1 lnvemo.i _pois. :fol'mar. hoje 

• ir~ 

lOJ' solJ:luOS;" C l\ f 1r.;a dtl · 118, · Olt--11'). pra;;às 
p ir companhias ? , · : ........ ·.' 
· ·SJ a 01·ipni.;:u;iio antiga f:>i boa;.:cotno ~e 
niio tló<le 1.h1vi lUl'; cous;rv.~mul-a · q11a11to : für 
P•Hsivtll; e·, n io mo.;trJ ll<>S ·que. se .•ll'gll1lUIR.· um· 
corpo>. c<>m vista-i <l~ a.líant:ar- 'Os ·oJlkiaes. ,'. :lmi· 
temos O} iagleze5, se· ni\o q1tizerni JS- imitar.. IJS 
p . .11·t11glt<!Zc.l>l.· ' · . . 

Vou" agora: tratar d:as "b,;e•v.t.;õo!.l ct11e .o Exm. 
S:. mi:aísh'o d.a 1111ri11ha ajunt•>ll· á: ·sua p1\1-
posta. 
· N''iil 9,1 P•\ lc a c.>mmis3i > ~nr .. ~r111ar ,e u11 '.o 

, 11:1 vacs ·uecrcJtà )-JJ~ · 1 i1111udm~:1tc.i ; :. s11 . 1~111 aeon t•~ -
'ciruenoo t•ep.mtiuo ex·g:1· ·a.;cres.:cnt iment<l 'de pr•&
çn,;. na b1·ig11 la, ., g•1Ve1·n.1 tem t·.tJa a· liberJ111le ~ 

faz.~r eml>ur.:ar. nrtilb.:ir.n -d<! terra.·. .. • . . 
N:fo· é c.1 u rJerut:ls agg.:ega to~, 11ue.c se lia d~ 

·fazer o ,;erviçJ 1l bor.l 1 ;. po1·'c.'1isJ.lfll.int..i· a. m.J ·. 
· 'didli propostii toram·se. d.Jin·Jces:iarul,'8 ~ 1DP..i.11'1· 
p1·ejttlicial' il1n-uma c1·iso, 1·.iprmtil1111 · u "''·: ·,veil! 

· •1ne o gove1·111J · w111 0111.!•H nrtilh11ir.l \ d., qn.i111 . 
.' 1.\1,.;., 111 10 Jl:U'<l o, :4::1'\'10<1. •ltl • h11ro(ct, ,, · 
: H.1 ~ :i·•. ·11 1:•mt:ni~ .. :l r. :t•l'•(ll~laJ., ,..111 11.•l'f•' n 
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SESS . .\O Ell {; DE AGOSTO DE 18'27 
<lon h·inn, np1·í'sc·nla·Se com <•ntrn rednrt;iio, e nma 
}"º'JllCna <:·1ne11dn .<111e n::m a so·: íjU<' os sol<la
Jos que senirem .de cscc.tei1os 1i fieis ,·eni;iio 
uma gratitka1::io diaria de :!O réis ulém do. seu 
soldo~ a commis!liio 11iio urbHra 1mmero l.Jiio de 
ser aquelles que foroí1 neccssmfo>'. 
· A. coum1is~iio aprrsenta trns :ortigos adJith·os; 

'' to é que os con:mandaut.s da bri;:ada e bata
ILões, .o ajudl!illc <le ordeus, 111aju1'cs -e ajudan-

e ~ u 
nem as forr11gens. . . 
· Eu não sd, ::51·. presidEnte, cnno se l:iio de 

abonar. cnY:1lgndm:ns a • 11ici:u·s, cujo sN·vii;o é 
andarem cmburcnJl'S ! Em iugm· de cun1Jlos, dt:vc
;:e fornec<T no comma11d:1ntc tia brignd11 11111 es
'·11le1· quando p·o1·a o sei·yi.-o lhe fó1· necossnrio. 

Já. a•l'•i se disse que a lwignda J,a de marcl.ar ! 
Pnra . onde? .A Íllll<'raes? · t 1 co111m1111J1111te do 
· 01 po 'lue u·:in:l•ar i;;\ a )Jé uu em ravnllo >en 
se u:io quize1· fatig11r-sc ! fril a proci•>.Õt·s? :;e 
für a de Corpo de De1:s m::n-lle cm cav;1llo seu 
uu a .pé,. e se· f!11· · í·m · o~I ra •11m1<1uer procissão, 

m marc .n o um cap1 •1c 11110 nuo cm ca,·a • 
gadura. . . . . ·. 

Eu suppo11ho que a b1·ignda é constituida para 
estar a hor.Jo de 11;1~·ios ! As honras f1:nelffes 

. " tropas de terra: e eu ••hservei que em din.•rsus 
dccu_:;it~.es., e.111 •tU•) a~ )JOUl·as 1n·u..:as da brig:u.l;L 
\'1f'l'llO debaixo <le !;:111.tcil ns a l•·1111, s•:mp1·c os 
chi:fes mm·êhaviio a p•i. 
· Sr. presidente, oii < lliciaes do mar dewm ter 

<'Scnleres e 1>1111ca cavnllos J agos )Jt:lo tstaJ.o; 
devem YÍ\'.er a . bordo e 111iu em te1T11. 

A commiss:io mLH1 a ao nwslrc d'urmai;; e aos 
<•fficiacs de s1 cretaria os ,-,.nciment,.s dos sm·
ge,.tos njuJ.imtes. dus .:orpos <le cai;aJorei;, isto 1\ 
:ao. i;éis de sol.:lo 01Ji;111 dos outros \'cnci111e11to•, 
e deixa-lhes. a porta abel"la ao ~cu ucc.s::o nus 
postos combut..ut1·s; e. dus cabos d"- cor11et:is ur
bitJ·a 20 réis além dos \'<nCiuu:ntos dos simplices 
tambores. 

·-Resta-me .faz!.'r. algumas retfoxões sol•re outros . ; . 

Tnrl10 l'Onc·lnido. ns minlms oltser\'al':if's sobre 
a proposta do Exm. sr. ministro, â1·g11111cmtos 
com 'Jlle a sust.t-ntnriio e no discurso dt• noliro 
dcputndo o Sr. Carreira, que mostrando litlbejos 
conhl'cimentos d:l sua arm·1 ca adures~ não está 
u~m !nniliarisado com a discipliua, serviço e le-
gaslai;:io dus tropas de mar. . 

o Sr. Lino CouUnta.-.:-Inclino-me em 
>ai"t•l ao ro't·cto a ntndo a commi .-.. 

porque ~111qua11to aos officiucs e as forras d:is 
companlims 111e fJlll'ecc-111 111ai·chn1· igual, por•111c 
a base· que tomou fui . oii unvios· actuacs, p .. 1· 
cou~equcucia a commis.ão cnlculou. S• gnudo os. 
navios, s<•J!UllÔ<> a sua lutai;iio e ollicin•:s 1lc pa
t.-ut<', e olliciaes inferiores e Jepuis disto sum-
111'111, e vio que cra preciso a fur<;a qnc a•111i 
se up·l'scnta, 'Jtte vem a s<:r 2.l!lJ·; pm~as, j 111-

1 gon que esta organisac:iio tlc,'in se•· t 11n <lou~ 
1.atnll:iit?!>, <:111qua11to u isto estou co11fur1111., 11111s 
fard peq ne1111s 1·etlexõcs sobre o estn•IO·n.ai .. 1· 

, il!_!!'SCS dous lmtnlhões, º!ll<JU 11.to que a 
110 l . . . .• 

11.õcs da b_ngada. Pam <JllC são c::s~s d•!Spezas 
d•!:<lleCCSSlllºlnS? 

O ministro da marinha e o Yenlatltiro chefe 
de t<Jtla a gnnruio:ão da 11mri11h11, or conse ncu-
cm quer tripu ar ·uma (•Ili >:irc:J<::iv, 1uio tem nmis 
11" que ordcn:ar, visto que uns .-na~ miios exis
t·:m "s <letnlhes e st'.m1eutc 01·,leua <111c o Ju 
h 'ta!luio d•; a 11·ipulu<;:!o 1m1 a aquellu l'Jnbnr· 
c.l10.l••· 

Pum '\Ue é um b1·ign.lcir.1 comrnnmlanlc em 
clwf..:? :E para •1ue njudnnks de onfous ou 111ajo1· 
de Ür~g;u.lu '! ~ :io lhe ,.l'jO ~<'Cl:SSiJ11de nl:;umn, 
org:1111zc111-se <•S tlous lmtall.oes e o minist1·0 Ja 
mariuhn Ji.:>1lt?ri1 t•ll\"iar as suas 01·tlens 1•a11111quel· 
ks dous hatalhces, segumlo a escala do sr1·· 
viço. · 

Opponho-mc. po•·!anto <JUC haja este comman
dantc, que h11Jn OJ11'.lantc de onlens ·o secrcturio 
o ci1·urg1iio-n1ó1·, e mestrés 1J'annus 'e todo o l'S: 
tallo-nm!or dus batalhões; mas quero que 0 es· 
tado·ml\101· ll.i cada um dus batalhões leuhn un 

Se,· a ciunara euteudn· que .couv.;m .a· crt'a~ão ct;11111U1111dui.tc, u·lll major, e. um.ujndant~, '(llartt:l-
d'!. dous seguu~os ~o:ntntes por e• mpuuliin, eu mestre, que teulm .ch-111·gião-mó1· e sec1·et1uio, 
nao me, .oppure1 a ·1sso,: kgo que ni..: uiostro:m .::auos Ú!! conu:ta_:', bem C?lllO um cnp1•1l:i<o, 

uu os ofticiaes· nctunlmentc exisltnlt•s miu lms- ~orque e n~·ccss;U"IO'" que hnJa um capeUno 'I'"' 
tio. para a 1.ossac esquadra:-t1ue· não estt\. <'m a.ç v cio l\' r os,_por consc1111e11c1n11<11u1 o· 
vi~or· oAecrdo. de ,]5 :<lc ·Outubro -Je IS07, fIUe so111e11te o esttado-maiu1· competcnto a e •da um 
uao. ha. de .ha\'<!l' · c·mharcacões dcs:•l'tttndns e t·m d_os bnta~hões e emquantu _ao numl'l'•J e quan-
concerto, ·e que os sargentos uão têm h:abili.Jade . tl~a~e dn~ _p1·11t;as da.; comp~nhia:;, stja-me pt•t'-
de commandnr as guarnirôeii :tlc. artillml'ia dns 1111~t1do d!zc1·, (]!IC ~ org:amiin<;:io da l.Jrignda ,; 
1:111harcni;ões miudus ! . ·. . .. . siu _9c11cns . e uno e a u11;smn, como a u1·ga11i-

;Eu bem coi1beco 'Juc: J:a muita ditferenca Nitre sui:nu de qn;ilquer batnlhiio. tlu 1·xerCito, e n:io 
os officiacs. infot·iorcs de h11jee e üfiicia<'s-~infci·io- 1 luL esta escala tlo.s batalhões de linha. e ve1·J.11-
res do:tc111po .pass,\do. .. . . 1 tlch·amente a' bdgnda da .mariuhà m\o é mais 

Antiganwnte um ofücial i11ferior de m·tilliaria que 11111 dt'posito org:misa1lo pÍlm manejm· .110 
l'l"ll re_;peitado pefo iieu .proprio cçirunel·; no dia mm· e para gunrnocor os llU\'ios cm linha, quando 
de liOJ•~. (g-rni;ns t1os novos. ,.o,;tumes introduziilos se nchiio em <.::SlJ 11ud1 a! _e. s~ , fo.sse pvr 111:mej111· 
11i:los. inglcz~s) qunlqm•r · , flicial diz, a um .snr- em. terr!l, . entao podena r1dm1ttu· que ns cu111p11-
genl.il <111c .lhe pegue ua l'étlta do <"tWallo. 11lnas tivessem lll<:Uos. gente do que 14-l _i1o!Ja-

Qun11do eu 11as~ei .n cabo· tlc. es11undrn. eutrei dos, que se dcvhio razerta.ntos batalhões quuutus 
Mii .co11c111 so. "· l•x:mae de matlwmutii·as cóm 17 os Jcp<1rtamentos, como diiise um ho.nrado 1\epn-
cnm1frndas meus, . todos mais iustruitlvs do que t itll); lJOrem _se houvessem esses dep:u·tnmentos, 
f'll, e as .pr.u~ns .a lJUe nus oppnZl'lllOs ~rão só en .~e1·u1 _<le p111·ecer que 11011v,s;e.111u~s um ba-
tn:s. - . . . t11U1110 ~e IJrii;:?-tl!J, Ul<,lS o 'lue nus ,propoz o go-

Totlos ha\'in1i1os fí'equentndo outras nulas e vemo fv~ ~rg uu;;ar a. brigat.lu da côrtl',)llO~trai1J.o. 
alguns. possuiiio. us hellns letras! Destn classe de qne h 1vrno ~nu~ta~ pratas 11gg1·e~ 1d:1•, p_n1· isso 

•'• . . - . . . . . . .· .~ 
'":!s .r~gim.cntos d~ 111·tilluufa de l'ort1~gal i No dia 
du chOJIJ tudo Se ~ltlm lllUdUttO, C J>Ol"tlllltu t;\lVCZ 
"s. sargentus:.~ão -srj1i0 _ Ca)'nzes .te commantla
>·ean .a ~~1~~·u•<:l}O. _dos bergantius ! O nobre de11u. 
\ll•lt> i9 .:_Sr; -ea1·rcm~;;. <leve ::nhN· _que quan,lo as 
gunr111~~.es dos.'.~a'l;~os de,.:eml1arc110 ·pmn algurua 
op1ff·lt;~O- repc_;...t.11a Oll: gqlpc . de c.llliin, sempN 
nn1r•:h110. del1n.x•> da~ o_rdens de officiacs d11 nr-. 
m:ul.u.; ua .ulti\un ~ mallogn!dn <'xpecli~ão tia- Pata-
w.1111;1 a'1>tm nci-nl'!o;cn.. . · . 

b:iu!lhõl'.s c._que ~s coii1pní1hia,; poJliiú ser.111:iiu1·t·.~ 
e .. msto: ncl1u •1.ne n connniss:ío úbrou com muita 
jnstitn, __ }l'?l'•JllC "º jioüpn mnit-v Ji..liciro. :'1 fa-. 
zend,L ~lllcl!Jtllll, . JIOr•111e hll\:f'.ri:io caµio u· .. s estu
dos:mmo!·cs, . P'!!:. cou~eq_uen~jn. Cl.ollc.orilo. que n . ..,. 
comp1111l1111s s•.·JnO desta gente· e quando fossem· 
de , mui11, unJ.u ,se oppunlm no seni""·· . .. . 

Í>isse~so àq üi q1le c8tê corpo Janyi~ t1·nb~lh~r 
em :terna, que liavia fazer at11que111 etc. 

,Ji1 o Sr. Cunha l\-lttlt<>P,. mo~:.r.iu t111.1 !!C'll1c-
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SESSÃO. EM 6. :Dt: AGOSTO DÉ 18!7 57 
lhant•» grntc nunca, rodia . tr.atalhaT Pm. corpo · PX<'TCÍto de Portugal durante a guerra, dando-se 
collef'tivo, pnrqne. ,qna11do >'llC'crde desembarcarem dous alfere• a cada ~ompanhia. por .assim pa
pnra. alac;nr, . .t:ão ha nem soldado nC'm art~heir'? . rerer. conveniente aó melhor comma~do :doa coj.-

SC'm(lre . o c"mm'.anda11te da embarmo;iio. 
_Por consrqnencía não milita este argumento, 

r,111> aqui trc•nxe 11m honrado deputado. .• 
1b o • - • 

os cometas, porque.: l1avia r1•gimentos dos signaes, : 
1nas isto é não sa~r para que serve o regi· 
_rne11to dos 11.ignaP.s, elle nunca serve para regular 
o servio;o das tropas, sempre é um mstrumento . 
l>ellico e · o relrimeuto .dos signaes. é . para pôr os 
1mvio!l. em liuhn, qupndo se.-.acbão. em esquadra. 
.~nd:l· mais. pois tenho. a dizer. . . . . 

o Sr. ·Cle-.ncn~c Pereira -:-Ainda que 
me chamem bo;::pede na materia. como ba pouco · 
nconleeen i1 um·· illustre deputado, que t<'davia 
-/. Jo• oftieio; ., . certo. de que a todos ·os que têm ' 
a•sento m-_sta casa assiste !JID direito _igual de 

senhores· que não acharem jtistas suas idéas, 
neçiio uuicamente para ns· combater e nada ·mai:~, 
quero •lat-'o meu ,·oto, e se não fõr bem, os : 
profossa·res cmendarãõ os erros. · 

a t~r 11m ·aõ alferes. 
Emquarito ao numero doa bahlhõl'S, eu tam• 

bem votarei que sejão só dott", .. pitwque como a 
bri .. 1\da da ma inba nunca o ra n'um só·ma 
mas. toda eJl,1 se divide em pequeàos· de::1tnc.'l~ 
mentos,. níio se pôde achar uma ráziio plu111ivel 
da necessidade, ou · utilidade de· a'·gmentar a 
dPspPza de um 8° ·estado maior de· ·batalhão·, 
aliás -dispendioso ·de gente e dinheiro ·que não 
temos. · 

O mesmo direi do estado maior da brigada que 
igualmente julgo se poderá dispensai'; polYJue mil> 
acho inconveniente rm que á.<i ordena· viio ·direc· 
·tamente do·ministro da· marinha aos eomman· 
dantes ·dos batalhões, e até chegaráõ· mais de-
·pressa. · 

· fórma dii emenda da commissão com o aug
mento de mais um 2• tenente por· comeanbia, o 
q.te a organisação seja em dous batalhoes e uiio 
em tres. · 

~eriiô-lie. as seguintes 

EllBNDil 

E11 ·não entrarei,' Sr. presidente, na famosa e 
importante questão; que acaba de ser ventilada; . 
se no SC'n-iço da imperial brigada da marinha ' 
con\•ém antes os tambores que os cornetas ou · 
vice·\'Cl'sa.;, esta meteria ·acaba· de ser tão lo· a Que se supprima 0 estado· maior geral d·\ b.ri-
minosamente tratadn pelâ mão dos mestres, que gndâ. . . . . • , . 
1·u crl!in que sõ· faltou a accresccntar á minu- · . "' Que cada batalltão de artilheiros da malinha 
ci°"a cont•l da despeza dos ·tambores, o custo · tenha . um estado maior compc.sto de .1 co111man
dos couro!< ou pelles1 parte essencial ·deste bel- ' dante, 1 major., 1· ajud1'nte,. 1 ·quartel-mestre, 
ligeril in!ltrume11to, ·que creio escapou li m·emoria ! . l secretario, l cirurgião-mõr e 2 nJudãntes, l C1'~ 
do illustre 'deputado o ·Sr; Cunlia \faltos; mas' pellão, l,cabo de cornetas.-Jo.ré Lino.» .. 
todnvi:' não pôde fi.!:nr de·fõra !_.11 D.!i~arei igunl: a· e. em· cada com anbia ba·a mais um .2- t 
a consideração da camara sobre ~ 11egu.inte ponto ' ·neote.-Clemmte Pe'J~eirtr,» 
principal. · · ·' · . ·· Forão ap;>iadâs. 

A.propost.a'do govcrrfo .rcq1ier 2.879 praças e a! o sr~· Ya•conceuos: -Tambiiin sÕn de 
coQimissi\o du:-lbe ·2,853; isto .'.!, 26 praças ·me· · opinião que· não _é neeesiiarfo .. este ;;éstado-maioi:, 
·nos.·. Aquelli• pretende: que ésta ·ro1·ça se divida : e jã o mustre deputado· mostrou qüe· niio. havii& 
"1>9r· fres bat:ilhõ~s, e .esta quer qµe se c;omponha i ne11b,un1a necessidade delle e que O.'!'mhistro;da 
sõ de dous. · . . .. . . . . , Í .marinha. podia f&Zer muito . bem as VÍiJ.e" -dés\e 

Ora, sendo esta n discordaiu:_ia notavel entre a . esta(lo-rqaior~ . mas :a · razão porque· acho m'li~ 
·propoiltà do governt> e o parecer . da illustre· cooí· ' acertado,. é -.a· .economia,: não . .ba nece1sidade da 
missão de. tntirinha parece,me que· toda a. ques·- : hav!lr:, esta. despez11,..principalmente: nas·• act11li&.I 
't;ió prfiicipal. deve. ''ers_ar sobre este$. dous<. p()ll· '. :CiTCUJDStancias, mas 1\ passar· a i.déa ·deste estado 
.t~s .. 'c!!'pftl_lcli' .~e ):lj~ercri~ii. Ex!lmi~e!l.JOS' pé?i~ cstà : mllior, .queria que •,O . COllÍJDlllldante. tivesse : a pa
d1ft"ereht4J• •.. . .. ,. .... , , •. ,_, ... ,. ... , .· .... , .tente' de coa:onel, , níio ha. necessidadê .. de. cr•ar 

:~T~.:.'.Jif!'crenÇâ é."qué: o,;p1u::ecer::d1f 11: brigada • tnais. este posto; quander.o:.coronel :pôdé desem,
'26 pr,ti;a~ m~µos 'd!!~ _9Ue a,J>r!>po.~!á. aprfl!>e~t.~, . J>l!nb1n<.1ai .•. 1uncç_.ões.~.quedbe .• competem por. esl!& 
.mns estas.211.praças.suo de·,officmes, e por· eon- · -le~ a.~s_im, como,; que o.,command~n\ecdo. bata· 

ma:1~h~ :p~Je. f~~er:~~ . com 46 .~nié!i:es:. c~m~ ; a despeza.· : : •.. ; ; :: ..... ~ .. "" .. ! . ' 'i. 
.P!ºP~"º p~re~er !fa. ~Ilustre commjssiio ou se_ •. Tamb.em. des.ejaria .. sa~r..se :os: soldados e o.IH:-· 
sao- n~c~~sar1qs 7tl ~mq,.~"tigc a P!º~~ta? . .. . ciaes d~te.corpo.que.não,forem,chriàl:iós, .. _hã~ .. de 
.. ~Eu naC2: soi1 d11 _ pr~~ll&"º .. co:no .,Já d1sse1 ·toda· · ser . obt1gado11 , a· . confessar~se, e :;:a• u: , á .. m1~~· 
vm, ·~ · 1;111n!!•! .1·~z,no: nao.;~lcimça, COIJ!O'. seJa,pos- . .porque .. Julgq . q~e, o. gov.erno ,nao »?<!~. obr1_gar 
.si\·el gua~n1Jcer·o1tent.a e :~ntos .,vasos.da.guerra,· aqudlflll que forii_m. d.e. d~ft"er:en~,re1ig~ao a, adq:
_ei..tr~ .. i;1·a!l~cs · ~. Pe9\l~ll9!J ,corri 46.ei~çia~ . .:n~nda : . _pta1· a nossa, po.rqll_!l o governo ~ao .. tei:n pocJer P.~rl' 
adm1t.tmdo, q~<? f1A. !5~ª1ift'xªº '1~ .. 1Uu•tos sl'J''.9 com· ! .Pe!le~rar. ·no rcotaçao. do: b9me•J!t:.e a :'tll>erda!l~ de_. 
niau~aJas .. p •r .,~1Jkt.l!!JS io{er1ore!'.L ,411 .. m~1~0a eu, co~!:~('!lc1a es~ proclam~da .. e os, .. :m1l!tare11_.n~o 
de:1e111v1~. qu!'l, ta~s: c~~llm~J)i,los ~o,s~1conlias !!UI a l .dc1~:10 ~e _goz~ .d~~!'' d1re1tq _ ~Lpor lS80 Jll}@:!> 
.qu«m' t1wsse .. cnp_~c1d}lde .s~ftiCJeqie, p'll"a. !>ª 4e~ ; que ~sta. bavçr .so ·um, Cl&Plllhto.. . ". : ,, .. :• 1 
emp~~1bnr .c~m. l>P~u!l ,b9nra! ,, ~ , .. T: •.. . . :Muito . bem ;mostrou o:Sr~· GunbaO:M:attoa ·em• 
-.,, Atteudeudo• puis•a ·. q'!le:' com cJJeito · 46· omciaea · •quanto a;; serem-:muitos ·. o.,<capitãesFpo_rq~- n 
·de\"t•1i1, st:r• 11011eoa, :e- -nmit.u•maia1se se ~nsitle· . temos .tantas embarcaçijes -em•qúe ae::•mpreguem 
:rar-q1111. elles ntloecein; e sendo ·etrtoqua·i.ntaior essesi1êapictlu~::!! ·por .iue queria·;qui'·!,só':IJou· 
ou.: a .1.ri_pcij;iU,,fal~~~é ··.·de .<•fiiciacs~ ![JUbaltemo:t, ·~esuai.io1to capitães. ,ce: ~~ . o . goan10..~::nu- . , . 

TO'MO <(, 
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58 SESSÃO E~J 6 DE ÀGOSTO DÊ 1827 
brnrí~:i do illllstre dcput:iJo o Sr. Cleinente Pe
rcir:i; 'é,. em · Lnilo !!U1is · .;,·,uu c~M1 o pal'cce.r da 
éo111missão:· · · · · 

• • - . .i 

.- ' 
ei;t:1 t!W discu..aão ·o: projectu. que eu .. âp1·cse11t.;i. 
li11iita1-.,111c~ltci a .dizer . ,que o · l'a-ujecto up1·el!tc-Jl· 
·,,e~1taJ\.),pela. cv1"l111ui~tlo de .. uiariulm n~o preenche 
o.: ª" eila .11u:s111a n: 11 • · · · 

.:;ta camara.'quunJo. illuriJuu. p.i.:;:sur.á 2" .di~
cuc;,,;;ttÍ .c"lc .p.r.oj.!ctu, rcc.,nhec..: lt cuU\'tmicucJ_IL Je 
qµc buuvc:>sc uua. evrp1.1. de, s.•IJaJ•!ll- o,1ga1us.a~•• 
de moJu cul,l2U .d.:. pr.i..:uciicr LoJa.; u.. m.:c~l!l• 
d:idcl! du · 11our. 

Est.:. s.:n·iç" dcpeuJe de dous.rimos: o 11u
n11.:n1 .. d.., otlicilit:s e.:So1JaJm1 .. quc gJarncccm 011 
na~ios, e d•> l'Ulllt:fO .• te l{flicia"~ tl • Su!Ja,ful! 11ue 
ll,:t1vcrn111 em terra .P~ra. o scn:1ço ,e.p . .ra precu
cbcrE!l!l,. a~ :ful~~a (\Ili} poJt'ria ., acou!ccer P<:hts 
111ortc,; e dcsc1·<;oe.; dos sulJaJvs que estao a serviço. 

. P.,1· co1~sequ~_n«?ia _digv e~,. quc, e,>, pr~j~ dit 
camara na r ' · . • . ·.: 
cafoulaJ•) · o 1iuiíl.ii.:> do officiacs iuft:l"Íores, taim· 
bul'éS, Oll COl'ÚCtas, e . ::;olJaJos t:l.:~. Q Ue i;Íiu llC
cess irios · p·ai·a· .-. sen·i.,:o', e diz ellu, •iU~ S•Lu 11e
cessarios (!;; oflici<les de atcutc til iu.f> ··o· · 
1.1 c:1 os, ;J.) tum .ores, e sol.laJ.us, que tuJo 
fórmu o 11u111e1·0 de a.;u1, por is,;o u co111mi,;s~io 
c<111hccc ·que s:io uect>ssarius 3,'11.il praçaio, e pro
p3ç u.~1 curpo de 2.~. pra1;as, isto é facto. 11 ue 

, , 11 l' ·Sd UUI p llllU 
com outro, e v..:r-11e-h11 que 11.lo exugcro. · 

·A ·Cl.ÍllllllÍSSi'lO diz qu11.·s1io llCCCSSt1riOS 3.J ofli· 
Ci1tcz1·. de p11tente,, 0 dtÍ 110 · S<lU 1Jltt110 · -RJ, S•1ue· 
j.io·c 1:1, .~ ·o que se lia úc f.~zer desw,; 1~1 E' 
necessunv ''gu u·necer os nav1us, que· estuo uos 
cstnlcir<1s, , e - virão a s .. b .. jar t:, que tomar.iõ 
couta Jos casco,s dos quarttiis, e. preeuchllritõ 
:is fültaa dos -ltl. ofilciaes.;~por. eonsequencia eslit 
cluro que ê impossivel. Demais ,os olfü:hlt:li 
11:\u têm um dia de descanc;o, por•1ue· o govel"llO 
1;iio tem · óut .. os, para· pôr•em · seti 1ugür :. ·e· a 
comn1iss:io ·uii<> deu - elas fa t • 

. z um· ca cu o itfe" 
rente;· mal!' o que: ago1·a :·.:01ubato; ê o calculo 
d:i. ! co1i1111isatio,. nesta parte a commiss~o aclio.u 
11ecess1riol:l 8,lU!.: Soldado.i, <'Olllo· e,. 8r. · presl· 
derüe, .quil· o· governo o se ·pt)O::e portar •cvlh ener
gia, e ti..: ·se 3ehào n€_~esSttrias. ~r..s mil· e t mtJl!l 

-pl'll.,:l\s,: 6"se· lhe d:\· so·du~u nul e tanta.i: pra.
çns,' s11ppon·Jo; .qu.i;~. :s:iu.:_ homens· s:io11;. ·e qU:c 
11u11ca, co111mette111 : deser\"OCS 1 .. . 

En · só me lcvantci p111·a Ntirovat' o .. 'plano 
apre~e11túdo pela commiss1io <le maririha, 'f1<1r.-1uu 

. mio: preencltll :ne1n cos• 'f!us .,do:; go_ve1·110, ·11•:1it 
, preeucllec ºª' !Wl,;;- que:_elln 111ei;11111 ·rticonbece. 
" .. ,'l'e~~º- in~1s que fâ:i:~.r UI\\:\. r. flexão e1mj11~1.1to l 
, nu.º.<t~I~' l:l~ '.d~l:l~C QO COJ!lf~\~UJ11~1te· gcr~l. dll lmg11:· 
da;. t1110··;,posS•) ... ~·lnul~ll', IJU!-1 o ."'IU!S~ro St:JU '. 
·o~!:•Sll~?:·. ·a:' fQzer: as' ".cJ!es' tl? .. cu111,1m111J1111t~!, . 
bg~~ll; !'~e'. •stF (len:ie. }J.Ue. 11.1· , m!111st~·o . tia 1t!.•1r1.~ : 
I\\\"' ni\l;o re"stu· t·m!ft!.i' Il.11ru '.~l!'s~uuç~1r, 1}u:wt:• 

. 11111l'S''. J•Ul'U "llClll'r;.,;pr·sc ·J1r IUSpt:Cl(ILU d., ;um . 
: C01'('11;· 11t1it: Colll!L>i· du.·tres lflil .e .. t1mtUs praÇus 1 . . ... ---4. .. • • • • .. 

o Sr. Q••oJr;iz Cnrreti.·a·: - l\lui sensí
vel iutl é o tornar 11 fall..ir ua tnateria, u11s 'sou 
ubrigti.l·• a iõS•l. Tt!m· V;'·Ex. visto. quti ·tent:· sa-

- • r ~ o. .. ~ :, li 

t-ntrnuJo nos •lireiws · d·i 1l.iputà<11.:'· tt:ubo·' .t.an~ 
dirdti• á hupugriHr ·a;; l"azõ,,s do'~illustre·deputa· 
do, quanto·. o · ilhrstt·e-- úi-vtitàJoi tem dir1:1t.u .a 
im u nar as luinluí:l ' e · 
q110 o i;fu~trc: deputaJu tlig 1, qtb.,.. eu ufa11tun.lo-
11~e · dui> cu11hi;~m11~111.ús do;· c11çaJE"rt·~ tiuha• _ 111or
riJo~ c •tll<t•llit·U> c:u11h~c1me11i.uH· 1.aJ · erau1 1·11.1·a 
chegar. -ai111 ddl..i. · · . · · · · ' ·. : · · · 

A. l'l'<>Viul'ia · da . Ceani, , quanJo 111e · nomeou 
sC:u ddJ>Ui.11.ilú, · e11kuJ<.11 «1ut1 eu rpoJia ptet:rieh.:r 
os 111.,u::t q.,y.,res; · pus30·. · ·port 11it..1 impugnar. a 
opinião dt1,çoíu1iüs~o •. e ru1~ .s1;}.me 1-ó•le.tlizer, 
<JUll meus, ~011hi:chueut,.o:> 11ão .»fjão .. sufticieutes, 
e hei do itupugnal-os. t:mquauto. a· mi11ba raz1io 
mu uão conve .. ce1·,· bili dt1 ··impugnai-os, turno a 
di7.er • 

Dis,;e . o iilustr 

que se do\'º·' aprov.iit~i· ó.s cJ11bêçi111c ... toa 1iesse 
1Ulls1uo l·Xcrcicw. · ·· _ : . , . · 

Disse oulro illllstre Jeputado, que . se oppõc a 
· . • · • e i' ave1: •. nas 

opponho·mc. que lmJ '. l!.l;L .:.!ir•ga\la, -~ª· m~nuh~ 
corncta<J, ntê, mesmo porqilil-o"b\~qr ~ura ·mais 
tcrupo, ~ .ª c.1r11ela e~~r:~g·•·E!O l~Jto, .º ·!\ ·p~lle, do 

• •• _ • • ... '... • • , 4 ••• •• e 
se· compra· \Jutr11. · • · . · ' . • 

Diss., ()Ulfo ill•1stre deoutado, ,que. estava beíh 
ehtt,nJido, · U. ;9,uç.: er~L ln~~re,!l~.ll!•!•:•~·; ;9; lllusti:e 
deputado c;phcQ_u,- o -qu<1.'er.l; lnas,;eu, .. duvl.ler, 
porque uun~:L )110_ P!ld~ pers~ndi.r: :.g_ue_ .~-> ~ne~tru 
de esgrima s~ !fé~~" a ~n:adf!ª~·~ .~'l · ~~ .111\rgento, 
e_ pQr .·i.::is"· li1e, cou.~nd1.-, por!.J.i,tti :l~!!~c.a:, yi ··que 
um . homem · 11e!1~0 ·~11cy~l9pe~J!?04',~lll. f!>$l'lml) ·. u.
Vt'SSe a : graJuac;ii~. dt1; ~º sa.~~eJILO,~ pur•lU"' . 0-1 
que têm :Ju1yiJ:• .;n~ ,.11~~~1111>1lf,~S~~1,11r.e . tê1~1 !~ 
graJu11c,;ãú·~e. O~Clttf,_e· for· a 1'8Zif~;·. P!J~qll_e. péJ.l 
u f•:oçplacaçii~.,~o ·q1~tl 'f!l'.11; 111i:~tr:~:lt fl!'U~n~.' .. _ · 
··Disse quci;em. d11s1~<...:~ssano O·J!llcr~t11tio gP.ral, 
~ma v1~z,qti~ ~ll~:' ó:'í.i•~jo"t:'~~ }.11:1~il.,-;~' aj~i_.\11~" 
de• orJe1.1$, ç ·.s(I, 11011 .. ~•rpo11 , e. Qfl 4\lV.!!'"' Juwer_ 
8,••creLU1?t>l:l .· p~~ ·,o . ll.XP~~<'.l!~~. ·, dl{),C~!lllJl!.!P~~.a·1t11 .• 
11_111s o ~Y.'1'"'?'11µ,u,•.t1:1o;;J~ ':~r.1g~<l11;.1m~' 11rectsa. <li: 
Sllci"llt.:.L.1UJ;il ~~i'!S6::'8.t; iii<J,lÍfl.;: '!.U ;Í';ll~'i.j ;'.tilil ... t!pll\1.1.1• 
tnl'nto,., e··. ~111bc111. t!tU ·<l<;!11tucut11~11to:1,·, porl1uo 
wlú ':Su11iii11ô~·-~~~:1n1í'11~l.n1',·•'txlr•ill?Ji' 'fi'0'.~r1111··vJc'
tcua.. emprtiitlir· a r,,~"; e 'Su omtJu110:1·-u .:; . 

..rc:fteltàu;•;quu fb:;.itv··;uULr..,i lHu;;:.· :":. . .'·,·.·; ,. : ''· , 
. ··1).$ ~1un-~·?_C•h ~U;:' !>1·ig#l .... ~~ ,:plt:t~ão;·~l\l'n OUt.f&-: 
corpo/. e1• nao e JUSt..•":qu.: 1111Lcu111111uud11ntc de- ' 

~p.oi'lf .-.q:i~h t1>11411. Bi=l'Y!.i.lo. ~;11~to11 1n111~•s. e.111: a1uu , 
-tn1k11",·~Cu1lo.:a .. a.uK .. 'Olmg11ç1!~; t:, q.1u11du o~: íjelN 
-ig11ac1r~u1t:telll:11tA:a gí:11e.rn";;, o :gu11erl1t•· 11uo.~ll1u 

·: ·convemcu. "· · c::iwcur·poi·:·u111 ~. uno·· u111· :bálJl· 
lh:i ..... ·1m1·a ~ :llul·. 11111,;1.füci·liLu~ a.~·,Operuçõtlt1· ·J.J .. 
tmu·.1-1-tto; fnit.~ <11,;::1..,:; po111•Hj~ts· lt11ve.nt11.l1'.:U · 
. bllt.ulhüc••,· i.pti1u-_.i.i· · ·~wvei·u., :mt.<l11i1o;J · <l"""m.hur1&· 
1:udu11; . .p.1r.1uo=: ~111pr<1·, •iue s11 tl"11tlr.cur.:111: l>r~ça11 
·di:i uun buuubiio, 11•·:,de · .. tJ.}s&rujr-aé{ •a . disç_1JiÜl1M, ~ 
i1uerià,,ja, u1ir,.ti1·ar, .qÍl.cr.,aeji& eu~·.(l!rnt, ,.,· U11Si111 
-uem ;'º" :oowm1111d:u1r.... •1\0; cu11111itillJtw"'s, 11111111 . 
o~ -.ofiliíiíldl :âilii ottll:iillli~; 1111111 @ét:t& .. 11_1&Y1Jt, YUUI" 
.1•1.,ei:ção,ipôn{ue · tlt1Jtui moil!J';:íl1111) 'No11t11.•aio111lUC' 
J..:lli• Clthi~~· t 1, lll.· (IACilf::uaqa'·~isJap:t~ri1-tJ11 
·i:ottnto · · ·· · · : ; •·;·:~ · .. :: -~ ·· 

;~..a diz~flque;aempl_'O. nu ·poatu de l>ragadl!ito~ · 
: X.1bu: dul.t&:" teU.:ü-..1.: U.<falet .' 11t.1liro etape1~. um 
·. 1'!rrn :~J1â: ~ úiiut •qmu.t LiUndu ··!lo p-ntiilp11çim,: 'º' uu · 
111ar upti'.!ir:tbL-.H·c.~lrio ··a1u:a.-ulptiiu-111 ~as: 
"mc11r~i (titt111t«lhl11ti~1.-t1; Mo di: kf..wu11.!4il1 lai <1:\C. ' 

-· 
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59 
. !>ur · L;:so. era J_e y~to qUe·· houVessêm ,3 b:l.t.a-. 1 ·q~iO o ministro. que· trala::de'.-JlCflOChll. sublim·cs, 

lhoo,., 4 compiinhms ·fossem commnnclnda.'I ·pelos: , v., perder o seu temi.;o> cm ·cous11s. tilo • pequenu 
cnpit.'ie", e ontrn~ q1111tro comp:mhins . fossem, o me_3mo nio q11erena q11·l o major-. da· armada 
com nn1l J, · o P · >) • .- • ... _ • •• • · · ·, . 

riiio 'podiiio ·i;upiil-ir.. .· . .. . , . . .. .. . lngnres exigem um. h·•'flem.. de·. grande&: eonlle-' 
Di~~C: o Eim. ininistró que· ó brigndeifo :;.ã? cimento• •. Não ·hll bal.aJh.in, que -Dâo··teriha.,,seu 

P«?ili_à sublí-,:mns;_Sr;_'prci:i·l~'}tf', sc.clltl senir h1>m c4:t•l°'maior.: nã<l h~ .divis:'io-;;qu0.:,.tambem .nã l 
ei;c ·so.conhPCt'r q1111 ttJm ·Jnstaça,- S!'n· n mnrcchnl o t<'nh:i e e. erc1t e .. . . .. 
para ·o ·exerci 'l e 1cn ~o prlV'>1 •l ( o comm·1n1ln. . maior ; p'>r isso dois ·batalhões ·.não· se. com
: Ternando · ao' qno import 1, (lisse-110 i)ne e11 era · m:in1l:io $<>p'.lrâ•lnmentn,: porque?:·não . se ,-.ha _:de 
moderno qu&,,não s11hia ua•ln d·i nr1illmrin;·. mettrr um,.eó•nm1t11<IanLen1:commamlo de outro; 

1 
. Sr; .presitlentl\, não é ·a nnlignitla·fo qno dà é proci>'O qtM haja um C')mmandante: ger•d; 

sabedoria, se· hem que rPr.onh1>ç11 muit-0 o~ ('.0- csfo .hom('m ha ·de t"r major, e ajudante d'or-
nhecimcntos do illnstre 1ll'p11t."l1lo, mas lui muitos dens, a q11rm ... trai:smilta .as sua~ -ordens,. e· hl.: 
o!Ifofacs nntig!1s qite niio sabem n rnziio. porq11e ele ti>r um secrdario, quo fai;a os assentamentos' 
s'e''dt\ meia.volta á direit.'\ demais, sem quo i;;to prccisos .. iJa mesm\··hrigada;. como· então se diz 
seja ·applicavel. no illustrê deputado, e Frederico dcsncce,;sario o e~tado·m'lior? . . · 
tc\"e um homem· do ·lO 111mos· que· nunca. passo11 · Torno· a repetir ·que oxalá, que · nós pudes· 
do .e.;tndo cm que nascera. semos fazer n lei do maneira que ;nós dissl!s-

o .sr. IIollonda. Ctn·a.lcnnto:-A com- semos,-:i brigada· da - 1Darinh~':c~ns1nrá _de . - . .. .· ..-.: -
e,emel~ante. no _que se apresentou 
todav1il .prqporc1ouou as patente;; 
na .mesma .rnzi\o: inns não é isto 
missão' .tetn m . . -

discussões sobre corneias, ~ tàmbores; ·.que• têm 
tc.mn,do tanto tempo : deixemos. o E1m. mi
ministro dizer, o que tiver de dizer. 

aii1da ii. '.força ·que teve em ''ista com a nrga
nisução ·nprcscntnlln pelo Exm. ministro, o eJla 
discorda só no nmnei·o de 3,'l78 prnças. 11 Organisar·S,'!·ha n brigada do artilharia 

0

da 

· · om o numero e 111 • .,., uos npresen a1 os c:11 ~ um, o ca a compan 1_ia com 10) bayonetns. 
pelo governo; a camara decreta :l,Z:•78 .praças e JlnJao· t·1mborcs. e suppr1ma-se-ccirnetas.-Em 

· A commissiio q11iz · conformai· n orgnnisaçiio do marinha com trcs batalhões de oito com anhias 

a commissiio deve formar o projecto para ori:ta- cndn bl\tlllhão hajão por orgnnisnçiio qüatro 
ni:;:n· ·estns pratns segnndo o estudo da marinha companhias, commnnda•las por c:1pitiics, e outras_ 
e havia organisar segundo a lei. qmill"o por tencntes.-Quefro.':' · Cm·;·eii·a :· -.salva 
. · o projecto do governl) dá !?, ;;:;2 praças, 0 como a i·cdnctão d11 ·orgnuisação. 1>-~iio .foi. apoiada. 
e que <·om cs.~o numero se nprescntn. uma crcaçiio o sr. ~Tnrqucz: ao· 1'Tncc1õ>: . .:o· il-
de officiacs"·nrnito · llcima do numero? . A com- lustro. dcpntntlo; qué ·néabou de· falliir, "niio 
missiio niio qniz"seniio restringir o numero tle imtisfoz i\!i· objecçõe;;, 'pelas 'quae; · combati o 
officiaes 'que· o go,·erno precisam pnrn a1111elles projccto. · Diss:J o illustrc deputatló, que~ niio 
individuas, e eom<i· se pôde combinar o num~ro S'3rvio a exposiç;io, ·que cu fiz · un · necessidllde 
de indivíduos apreselitndo elo governo com a do· officines; ·o solilntlos etc.. p:ira formar o . . . . . . ., . . . - . -
de dous· batalhões ·tcm•se 48 offi•;incs, pois 25 qnc . lançou mão n commissilo so 'mio . se1·,·io-se 
oftic.incs qtie crescom · niio silo suOicientcs '? tl•l que cu api·es1mtl!i'? · Se não se· -servio· desta 

·A· "commissiio nprcsenton a organisaçiio de· necessidade, qnc .foi anah·sada. no seu· parecni·, 
baixo "iios -dados, que · a rescntou o E:tm. mi- niio · ossiJ ·saber· d · 1 • ·"' ·· • 
ms ro e a. comm1ssHo quiz mostrar o -erro em este plano ? Qul\llclo formoL o projecto · .quo 
que cahla ·a ; org'lnisaçiio up1·esentada pelo go· apresentei . a. esta c;imara, foi calculanllo :. a · ue-
vern'). . cessidndc:, .·que• havin, a q1inl. Ín•>str:ircL. agor., 

·Direi mliis, Sr• presidente, SUpll(>nhnmos que parn. ataç_u·. O __ pni·e.cc1· .. 't.ln CO!llltiissào;· : : : , . _. 
e necessario um numero maio1· dc.officiaes, que se No, mcn p1·01c .. to, S1·. prcs!ilen~çi, ·eu. :!la\'a .12 
fretào embnrcnções;-por véntum lig1~0-se as miios officiaes. do patente, e estes _o.fljc1aes dl},' patcnto 
no governo para ·,fazer officiaes de eommissiío? ()rão s~gnndo ·os. n:n•ios, qnc . nós · temõs, erãó 
Ellcs fazem-se todas· as. vezes que. siio neces· ilc~~ssnri~~)l!f; '_por'' c9iis~quc~d11',.i11l1a :( so~ 
~arios, e immcdiatnmente que cessa a necessi: heJar. 33, e·. estas-_ :;J~;·nppj1car!1 ·,~u" d13st!l,_n,10~9..:.:: 
dade;' deiino· de ser officiaes; n1io se de-Vem dir ficava ~un' cm ·caJa .C•J111panh1a-,cm Jei:1·a; se11do 
patentes· a homens que niio têm merecimentos; 21 compnnhias,. yinlillo a ·sobejar· !J;"e· 'csté~ ·9 
porque entiio· sté cumpriaria isso 1\ discipliun do officia-cs eriiJ · ·pnm ·as· faltas· além ·"dó ··que· jã 
ml'&mo corpo. · . - ·- · ais:ie o" illustro . dcput11t.lo; · q1tc 'lia· rlilferentes 

Disse o illnstre dcputndo que se diminua. o scr\•iço11'; éomô . laborntorio-_ gnnrda do · iirscnaJ, 
numero de Cllpitiil!S, e que deVl!m,'sCr tenentes ; etc., por ·con;;efql1rnCia O nilméro; que· CU ·apre• . 
mns .:não.acho raziio, porque capitão ,11iio é gnii1tlil sentei, niieh é· tiio ·exorbitante~ :como ,·parece: 
p1tcnto, e n:io· fuzcm · j?ranclc peso ao· estado, e uprcs .. !ltéi um nnine1:0· tal, ·que., p~e.ncl1~s.se~ as 
talvez qnc "a· razito. 1los nQsscs · mi~os• s1iccessos neccss1tll\dei:1 .. doa ·nn\".1os ·armaclbs, .. e .. fi.casse o 
seja-: porqu'l ·as .. embarcações mio silo comniau- nun\cro Mfiiéiimte. no~· quartéis·• ·Jil é11dã cofri-
dudn:s pur offlchr.s supcr.im·es. pimhin, 'um .~ffi~iril · _i:r_i~rior,"",9 _)o: .. 2•Cs~l(!ádos 

O ô(flcial Jjiiq·Õ o .. quo cln n patente; .ha muitos etc,, l9go d~qm. estii.. pr~wa~lo~ uc · na.o fiz -~1m 
• ~. :oot • _ ~ e.' s, ~.ran_o_. '!" .. 

1 
· • · · • ·1 

um :iinrgento" que. rni:>r1•çn.· ·ser capitiio; e des:::rn- ncrcsst• a·le tln nossa mann in. , 
ç:irliim••nte. 'terno" ·muitos cnpit.'ie~ incapazes de .. , piz:~c qilc êiL.tiilJl.à:."pc1lit1,{'(ll!~s'J.1t!~.:e7~~~·tns ser cahos· ,.do esquadra;· ·--- ----.-.. -.--_ _. . · prn<;ns. e. quo .. por 1~so n cC\m.mtssno ~as , tmha 

.E .. trf'tnnto ,torno a dizer, quo si;, o numero .. do d_n•ln :· irins' no:_1i1éic·prõjcct.'l cm·' q1to,~1tpresentci 
soldn•tos· e. pequeno; conformo.~mo qne se. nug7 o· ·11uinero· dos · i:ohlmlos; ·:ha· '\\U\:\: nota~·que 
mente, :nms' o. numero de oflieial'!I .h 1: ele ser poilerii•l .haver agi;:rl'ga•los:'"n · cmh companhia 

rn:.r:.r~-~º:ª~~-: ás .. functõ~s_,,q.ue •. ho~~~re'.11.,d~ ~"v:r:~~ls~;~~~ ~~~~ª~:1.;~o. ~~i~~~c:i~·'.~~.n~.k~r~~~ 
, Disse·~ll que! . o mrsmo miriistrq (ln marinl~4, fi?- i"to ·porqllc. {}1~nntl~-mc f~lta~~cm. -0.o;;_ sol<l:tilo11 
11oüia; faze.5 ~s: .. V,f'Zes 'de cQmmanda_11te. dn ,.br1. 

1 
Q quo ,!J. nsscm\>lua,..u:lo esLn·psso, r~llDl!laJ.tiuha 

G~da; .m;.~ ·JSto .. ~1 .. cm que . .eu nao .. c.onv:c~h.Q, '., 1 .e_:;~J10_~1§p~ -~~r.i" {aci~i~r, _o sc~yi.ço~.· , , ... _ . 
... : 
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de um orc;anuinto segundo a lei q11e manda ter .a 
solJa lu.; 11or bamJs : mns 11ã•.1 é nssiiw; a foi 
n1ni;dn· que sendo o Cuml.1 dc14Scs navio•.• de uma 
sõ banda se t11·1u«iõ par.1 ess.1 ba .. da • :J S<llda
dos e tfo 1 solJaJo e J1Jcio. ou a s .. J,Jn.Jos 1icl•• 
lllttnJe ; por is'!M 1mz · 8,~18 sold11do>1, com 111.1is 
.1()() •1ue so dcvf.!SS ·111 o.np1·eg;1,• uos Uil\'Íu.<, qu0& 
estão> ·11os cstAtleiros, e estes -3JO MlJados j:i 
para navios .armados, etc.. e por csla razão 
propuz .. a.1ucllcs 4lSO aggrtigados. . 

O 811~ Pn~:Sllll!:.\'T.E dc.:Jar .. u n•Jin la .1 discus.sãv 
por toir •la&do " hoi·a. . 

Rctiron-se · cnt;io o . Sr. mar11uez d.i Maceió, 
cotn as mesmas · formalidades, com que fôra 
recebido. 

O SR. St:t:111rr.1mu ?! 
Uliss:io de rcd~cçiio leu 

" crtlla 

l'l\OJl::C'l'O 1'1:: L!,,l 

ca. gcr.11 lcgi:;lati v .l do impcrio de· 

... " Art.. 1.0 Tu1las ai sent1'nças dos conselhos 
de guer.-a, a que ~e proceder nas províncias, 
rxccfltuaudo n. do Ri<> d..: Janeiro, serão l'Xecu· 
tadas n11s mesmas. provincias, sc111 depcnd1·ncia 
ull confirmação do cons..Jbo supr.:mo n11lit11r. 

a Art, :?.0 Pata o julgame .. t•l d1~stns sentenças 
dos· conselhos. dll gullrra, cm. se:;nnd:l 11 'ttllima 
in~taneia, será creada uma junta J,, justir;a em 
rada pru,•iociu, compo~t\ do presidente . dulla, 
du duis dtise1uhargadores dn· relação, oritle a 

, · ' ois 111Rg1s ra os o \'ara rancn, 
e na· falta destes, de dois bacba1·..:h. em direito 
ou advogados de melho1· nota e de dois milita
res rle ·maior pat.inte du capilal. 

" ; ·•. • -o po erno ser mcm 1·us as Jun-
tas de justit,:a . os que ti\•erem sido v,,gacs uos 
.cunselho.i de guerra; e tant•> o prcsidc11tc como 
os 111;.rribr'os, poderâõ ser dados d" suspeitos nos 
termos lcgaes. · · 
• 11 Art. 4.0 . Ri'~ular-sc-luio as juutns de jtisliça 
no conhecimento ·e d1Jcis:io dos proc.essos pelo 
regimento do êonsclbo supremo· 1mlitar ·e a. sua 
souten~a sera d11d11 á "x~cui,;ã~, sem mais; rll-
purso ulgum 1xcepto o d 1 ro\'lst 1. . -
. " Art.' ii.0 Q.; ,·ognes tomarliõ lugar na n~esa 
.e dnriio os ~cus votos sem preceduncia ,; scn·.lo 
relator o mais ,antigo d<l:> magistrados. ou dQs 
que tlzcrcm as .suas \'ezcs. 

• Att. H.° Ficão rev•'g11das todas as leis, alvarâs, 
decrctoil e mais resoluçõ1Js em cont1·ario. ' 
· " P11co da caill,1ra dos deputados, 6 de Agosto 
'de 11~'27.11-iAssigna.los os 111c111brus da co111111issão•) 

-Foi iip<liatlo o resolveu-se qull fo:;sc ao · se-
~~~ - . 

- e as e1 uras as segmn e. rn 
çues e projectos : . ·· · __ _ 

~ A do Sr. Castro e Silva para se impetrar da 
.cur1a de Roma 11 dispt.,nsa dos dias santos.- A' 

• ,commisisão ccclesiastic;a. . 
. A do Sr. Ferreira de lfello sobre o de,.pacho 
·de todo o chi& da· India import:1do l'm qualquer 
embercaç1lo. ·-.A! commis.;.io -d!! commcrciu. 
· O projeCto de Sr .... Costa Silva P"'ª dcsmcm
urar do districto 'dll. relação. da. llahia a .. ,pro-

• 

vinci ,· das .Alagôas . e anneital·a . a.o distrfoto da 
'relação ·· de Pernambuca. - A'•. commissio ·de Jc
gislaç:io. 

· D-> Sr. F<lrreir. L: Fra~'i'l _ Íl()bt•o a !ibci:;l:.de 

Jivisãi1 d1t:i duas 
de S. P.mlo. - A' 

em casos cri nP..; e cl!!s 1111die.1chs · g.ira !S enr 
\•isitn..; de caolóas.-A' c•1:11111is.;iiJ dtl lflgi,d.1ç;1o. 
' }) ' ::;r. e 1~tri1 P. 8ÍIVã soh~·., 1\ iri1port1tç·io do' 
sai ostr.111gcil\J. __.A' co111111is:l;1o d1i cumml!fcio. 

O 811. Som:.\ Fu.~XC}\ 1111 q11ali<la l11 de 1·ebt11r 
· da co1111111:1:o1io. c,;pecial. encdrrcgada do cx:milnar 

a 1ue11"at;•Hll, •!U" tr .... uxc. a esta camara o miuis· 
tro da fazenda léu o . seguinte 

P.UlEC.;.R 

« comm1ssao cspccia tcn o · rxainina lo à 
mensagc:n do go,·crno," · assignilda ·e tnzida a 
csla ca.111ra 'no dia :J do corre:.te mez, · peli> mi; 
nistro Q sec1·.itario d•l. cstndo dos n~gocios es· 

· .: •• , .. a seu 
trabalho aos 1foputados da nação. . 

11 A niensag.~m 11e dirige n participar que se 
1111111'>.grou a n-'-:...:ia~"io da paz com nuen•lS· Ayrcs, 

• " · , e 1 o i·a1 a 
cnergi 1 e us mei•>S mais cfficazl!s pal'll sal vai· 
a pro_\'incia C•spliltina o a t'Olicit1u· do 110\'o os 
rccurs"s ncccss:iri .. .; á 4!:011ti111111çiio da j!Ucr1·a 
com a1111elln 1·cpublicn. l'11cg são os objcctos 
mais proe111i11c11tcs. · 

e• A cinmmissiio especial, certa .de qne cst' 
cumm·a partilha C•llll o gowcrno os acntimeatos 
de . mng.,a, tlo que forn p~noJtrach,, pai· um 
acontec1111cnto.1 se111p1·e doloroso ó. hu111a11idadc, e 
custoso iu nações, certa tambom de que esta 
cansara reconhece que ao ~0'\"01·.10 pcrt.,uce ap-

1lica1· cm todas as circumst11.1ci . " 
grn vus. os meios q uo cm sua pnadcncin e sabe· 
drwi 1 ente.1de1· nece,;sarios ; P•'~•l A occnpar-sc 
do ultimo objecto, sentindo nã.., pJdo!l' fu1·tar-se 
ás s1~g1tintcs obsel'vnções. 

e• Atlirma o ministro na mcusagcm. que na 
abe1·t11m da sess•iO fo1·ão solicita.los os meios 
necessm·ios á ·cantinuaçiio da g11en·a, e q1t..i 
achando-se qu1l.;i findo o tempo da mesma sess;\o, 
niio apparecem. provi<le:1cias alg11mas para haver 
recursos pecuniarios.-Isto imputta. uma argui
ção, que em abono · du ca111ar•1, a ·co111n.is81io 
cnt•mde ncccssal'io ·contestar. N.ao solido .p1·esu-
111i vel qne o ministro cntcudosst>, ·que tacs re
cur.;os pecunhuios f.,ssem rceummendados na 
f«lla da abertura da assembltla logislati\•a·; por
quanto nlli s! reclamou blll ~cral a condju
\'açãô· elos represeutantl.!S da: nm;ao em 01J~!l11i:ia1· 
um melhor system•l de finanças, e habilitar o 
govern•.t para cohibir os tfolapidudorlls da faze11di1 
p_ublica; ·e corrigir os perturbadores .. da, onlem: 
E devendo· julgar-se, 11ue o mioi.stro · allude. á 
solicitaçã.1 , que ·' dctem1i11ada111c11te fizera, cm 
nome do govcrn•>, no relatorio do e.-;taJo do 
thes~m·o, e fuzcnda. nacional, que apresento~ á. 
camara, Jogu depois da ab11rtnra · da sessao; 

• • - ' e · liio .; em 
silencio o que re;:ictir ·_uma o 
\"ezus. 
· cr O mini .. tr..> naqu!llle relntorio, · compnr.mdo 

a· rticcita. com a desp.iza .d•> anno-. futuro, <s 
achando um dcticit dtl mais· de -l· mil contus, 
pruséguio a Jar arhitr:os paN :. ni:U·iir ;i.; .. des· 
pçzas, e 11aver ~s meios p1·1.>111ptos, de que 11\!Ces· 
gitavamus; · po.· · i,;:iu ·que as: precisões de: u.11 
exe-rcito. cm· eampa11l1l\ não pa•'a'~ào. nem'. o. c\·e
dito nacional nos p"izes- estrapgciros, .admitti11. 

' ' 
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SESSltYlEM' 6' DE· .(GOSTO OE :18f1· 6t 
d°P1c1;lpa-:•n~ ·pai~v~~s · d 1 mlni•tro qne â éóm-
1nh1.uw . se oprnz cm copiar; e cllas provão 
evidcf!temente qU:1nto se Linha em ' coilsiderai;ão 
os meíos necess 1rios á. ~ntimiação tia . guerra, 

1nénsagcUt. • 
. « E ·qual ·foi o 

pelo miaistro· em 

o arLitric'. que ellu 1111licou como . 4quelle que 
ter:a, ato} a \•ant 1gem política cfo 1lei;•mganar os 
increJulus iuiruig-•s do ímperio, de que 11. 
naçiio nà<> clcixa,fa clc def mclcr .POt" .faltn de 
JMeios ::;ui honra, e ·seus interesses tiio injus· 
tnme11tc atacados! Qual emflm o arl.lilrio, ou 
plano. em que repousava. a p1·incipal • e~pcl'.ança 
11.1 ministro? ·.Ei-lo :- 1·corgnnisaçiio d., l.lanco,. 
fundação da di,•ida ·do banco, e funJação da 
divida . publica. 
· " ·A conunissiio de fazenda, isolR;la como se 

acha'"ª• tencfo apenas os esclarecimentos, que 
na po Ul m1 1s rnr- ie esco1 p isa o e; 1-

111cntos, e culculos n .toriamente imperfolitos, 
~ntcncleo que deve1·ia seguir a pistn. do mi
nisti·o, e. ad.1ptar os seos arhitrios, co·no outros 
tant,.1s planos, que lhe · viubii" do. i:entro do 
movimento :iclm:nistrativo, e que lhe erào for
necidos peli) primeiro agJntc> das fin11nças, tra
quejado na arte de administ.1·nr. . 
· "Passou· consequentemente a occupnr·se· da em
prcza \'erdaJeira111e1ite indua do esboçar · p1·0· 
Jl!ctos que pu lessem 1·enlizar a·1uellcs arbítrios. 
A c1mnra subo clo assaz justificado· motivo da 
l.enti Ião qu.3 houv J no a11parccime:1to do>.; tra
b11lhos du commissiio de f11:r.endn. Bastar;\ lem
brar que a typog1·aphia impe1·ial e ·nacional, a 
c~rg•> . do ministro .que a>sig.1ou a mensagJm, 
em re .ira mais tle lous mezes na im re.;i!ão 
ths contas · do thcsonro ; sendu a commissi'i.o 
urgida até a p'onto Je reclamar os manuscriptus 
n•lo i'mpre;sos ainda, sobre os quaes trabalhou 
tiaalmente.. . 

" Voltando porém ao:; arbítrios propostoi! pelo 
ministro, a co:11111issão espcci 11 não pódc dissi-
1nul cr a· sorpreza,, com tiuo .vin a U!ais com
pleta mudan~a no juizo daqncllc: e1n bl'C\'e a 
c•nmnissiio do fazenda adoptou os plan•>s do 
ministro, e o ministro deu.· mostras de 1 e
jcital-os. 
· " J,\ nos pareceres sobre ·o relatorjo e sobre 
o ollfoio de l·l de Julho, a commissiio de fa
z~nda participou 1\ camara o . prud~nte passo 
qn.: luvia- dado em consultar,-po1· intermedio do 
mii!i~~ro, a junta do b~nco.- ácei·ca do~ _pro~ostos 

dh·ida. 
,. "S11be i~u•lmente a camara quo a_commissio 
n•lo pôde liaver resposta ,álguma. ·ai.cerca do pri-
meiro, nem pócle aJuiiar da: .vontade .tio banco; 
àcerca do segundo -0bjecto. Emfim .sabido e l}UC 
o ministro, que affianç;\m em sên 1'clátorio ·a. 
boa vuntalle dos nccionistas .tlo bcmi4o, faz,mdo• 
justiça ao seu patriotisri10 e zulo, e que .ntó in·'. 
tlicítra 11 iclóu tio reducçiio d11 divida dô banco, 
leml.lrnndo gra11dcs argument•>S de •justiça e; 
•;qniuo11.lc, foi o mesmo ministt·o,. que· em seu· 
àllicio de 11 de Julho recusou aproveitar~se da-: 
4uu 1 oa vonta e e JU !{011. unprn 1cav.: ·.a pro-' 
pust•L du re<h1cÇ.i\u, i.â•> d' divid11 (que· ta.nto nito' 
ousou ·propü1· . ,,. mocierad 1,. co~iunissiio d..i fll-' 
ze~1Jal, poré1n. só1úo,11te· do juro. Q11c muito. Cf 

repousava a o ésp:rariça tl.J., ulinistro 'J.i comrnis-· 
sãu. de r.izc11da ?. &ta' niio . acsanimou ·todavia; 
e, occup:mtlo·sc do wrceiro · :u!Jitrio~ · ui.n.Ja: pro
posto pelo min,s~1-u, . e deba\x.J dos mélh.,res 
11uspicio:S, olfereceu ã camara o 'projecto ·da fui1-
Jai;nó da divida ··publica, alé.u · de outros tm-

estes recursos. 
11 Nõio foi sem reluctnncia qu'3 

especiúl, anto!s de enuncial· 6' ::;eu pnr1•ccr sobre 
a mu11sage.11; se julgo11 obrigada a fazer as· ob

. i;erv1u;ws prec.!•l"ntes; porque, se. a delicadeza· 
do ass••m11to rocom:nen.lava·. o silencio, · a · ne

, cessid11dc dll remover uma tuguii;?o parecia con-
demual-o. .. . ; · . 

« Trntando agora do principai obje~to · d;. men
sagem, a commi •sã,, especial n;ió pfide asse\·erar 
t\ camara, se o g.)verno · recommenila os mesmos 
recarsos cuniarios ue soli itára . no abertuc.l 
da seis:1o,· ou se o . .; requer mais. amplos, c.Jmo 
parece inclilcar a tresdubril4a energia que con
vém oppü1·; e p.m1uanto n.o 1° c~ ;o tenha já 
a camara comec;a•lo a da1· as pMv11lencia.i con· 
veuientes que a :;cu alcance Cor:io ; e 110 2• se 
acha dllstiLuicla ,,,,., nt:cessarios elementos para 
assentar na escolha de 11111 meio prompto e efti
caz, que haja. de fornecer 110 · governo· os rc
c111·s·•s qµc ora 1·ec•1m:ncnda, sendo ao mesmo 
temp.> cei·to que ·só no govurno compete fixar a 
sonuna d-aquellod recu1·s •s, c:alculando-a sol.Ire as 
opc1·açõ-is qno intent.a fazer, e 'indicar o modo 
mais adequado para haver de p1·ompto os. ditos 
recurso.~, commlt 111do o estado da udminist.raçiio 
o as circumstancias do momento, a CQmmissiio 
é cle parece~ . 

« nda o ov rno· e s s. 
pecuniarios, de novo solicitados; s.'io ·os. rccom
meudadc)S no começo da i;;ess1io,, a · camara•., vai 
esti1erar-so em Jiscutir 0os 'projectos;: .que-; se :des
tiniio a pr.>videnciar sobre ellcs,;: 1n:as,.· se· taes 
r1Jcursos s;io mai,11·cs, 011, v,léui;, dàquelle:1 .jã,so
licitntlos, que u g.1verno .proponha ã,·camara·· a 
Sl)1111na d~ q111 ·necessita; i11diq11e · o. IJltiio .. mais 

. efficnz para havel"os de prompto :. ma ·certeza -do 
· que a. camarn empreg.ir:se-lia ·com -zelo,, e léal· 

dade em ,coailjuvar o g.,vcrno no que fõr .mister 
p11m sustentar. a in~cgri·fa•le dó imperfo, e a 
hom·a e, di~nidarl·~: ,do ,U1ro1~0 .. impc1'ial, .. mages
t!lso snnbµlil d.i u \ç.io brai\leu·a •.. ··' 

a p,;ço 1fa :cnlniun dos deput \dos,' G ·de Ai:osto 
de 1~'?7-N. li. de C .. Ve1·guei1·0~--V.. J_ •. dé_Sou:a 
Fl'att.ça.·-"- ..l\lanoel Ignm:io: cl;: -.Mello ,Sou::a.:.-. - , . . ,.. . , ~·,·. 
concelló.ç. . .. . . . . . .• . ... 

. Ha\•e.ncló opposiçii» !l) sobre umii p-&rt.e_-:d'.!.ite 
· parucer,. con•nltou o Si· •. Pr1)s1dente á· camllr!l, se 

o .. de\'ia adi11r. DJciclio-se ·pchl neg:1tiva. · · · 
Proptlz l)ntào á ''<>t•1ciio o .parecer, .IJ·fui:nppr:o· 

. .va fo, dici-lio.:.i~ qull f,1sse impre~~o .. com. a '!'en
sagea!, do, 1m111s~1'!>, e"qu_: ,cl.e;;de _J~ s.o «?tfil;1a•se 
no mmistro na form '· cio d1.to · parec,er, mdcpt!11-
dcnte11uintó da ·apP.rovaç:io d.c,;ta ~ct1r n·> 'dia se-. 
guinte. . . · · · 
=-º s1·. ·va.sc <>noctL->s:.._~.r~ 

. i 1 

Je pr.1j Jctos, e CU IÍ a-é:qiO.itt;ào_:.d~ :sti1,1s Íi!ncla
lll.lllt·J3, eu l'll'}ne1·i qac ~- c..imm1ss:to d·J faz~nda 
qu mdo tr.&t;\ssu cla rclcJ:t 1. cc .. JtJ~j.le_zil .d:~ pro
vinci:\ Je l\lm.H-G•.n" 1es, un11l1a 'p.1\.rm; •si? d1gnt1sse. 

(') mz à act.Í\ qu ~ h•)Uve pppo:iiÇão; '"fu.ils' o 
tàchygruph'J · Pcfoeg•t~iro · ilàJ , es;;rev;,u' ·ais.curso 

.. !llsu111' u· 'ú;tc··r~spéifO: . .. . . . - . ,, .. 

·' 
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~?11.','.º'ª.me·n· tos. ,fo .. i.•.ll(J()St. "•• que .. cu tin.h11 tr.s- · j continue, óa .niio, ella ao d1m1ituirA -conaidera-
~... . . ve.lmcnte com o tempo. . . , . . · 

Fui nn wrJaile OU\'ido, e "I um dos m<JmbroR., , P1~rdoe-~c n .cnmnr:i n .cxteni;:ão' do meu dls· 

Pnro;passagens de rins, suhs
0

i<lio littér11rio, e outros 
i,mpo,.to11 r?mmnns ás outrn11 prO\'incins do. i~perio, 
e a do· l\lmas-O<?racs onerada com o 1J1r1·1to · do 
entrndns e subsidio;; V•>lnnfario li<' s :i 
nos regii<tro!J, direito, que só pngiio os mineiros n 
titulo c.lc qnintr., e qne eonsi!<to no pngn111ent.o de 
lSll?.:í ri1. por cadn arroba de gcn1•ros seccos, do 
molhnJos :ii7;, rs., do 1Sflj() rs. pol' cada barril de 
''inho e vinnirre, de iSSOO por ca1la e11c1·avo; de 
:íSIOO rs. por 'cada bestn, etc., que cntriio pela 
d itn pro\'inein. 

q1111 hoje paga· a111ella província f~r.iO estabe- · 
JP.ei•los p!'las · r.nmarl\!I, bem conto ·o m-;thodo de 
i;n:1: nrrecndm:iio : só ·depois de · nniq11i1fa1lil pelo 

· dcsp tismo é que os mineiro.;· se sujdtlriio 11 

: pagar imposto~, em que niio·tinhão con•·indo seus 
repr<''scnt."l .. tcs. · · · . · 

A l1istoria de um novo trilmt<> o:n l\linns õ tinh 
· de sangue: aquelln geni.e liriosa niio depoi as 

nrmns nlg1unns vezes, sem qlto lhe . ftzes~e n 
· amplas concessões, e os seus governadores todj)s 
t~·ra1il1os e soberbos, não rarns vezes dcscl!riio 
de sé11s nft.1s intentos .. O impos.to de 80 arrobas 

Embora tcnhiio e4es ohject.os png•lS os direitos, 
que nns outras pm1·i11cins de1·ern panar: o mi· 
)\eiro, como q'Ue' niio fn!lse membro do imperi•l, 
não pôde obtcl-os nma \'llZ que niio pngne mais , 
o· direito. das entrad!'~! ou qui!ltn,. · · 

para cuja nrrecad lÇiio forii" crcádos, e i;·io C••n: 
servados os registros, mostra a necessidade da 
aboli«;iio, que J•roponho. ·. 

·Mineiros. conse uentemente me1'11 hrn. 
perio brnzileiro, niio, poJcm· spr obrign1lns a pngar 
mais impostos 'que o;; outr.•s brnzileiros, . sem 
mi.nif,!stn Yiolnçiio da constitui.;:io dn monar
chin. 

Se 'fal inj nstiç,; continua; onilc' · cst1i a ig1rnl
d1ultl d.i todos os l1rn7.ileiros, garanri<ln. n:tojlllllle 
codigo' sagrado 1 E qu 1 imposto,; tiio 1•osndos, 
que muitas ,·eies excede ··o Yafo1· do:> objoctos, 
sobre ·que recaiu< principalmcnto sendo louça. 
grossa!!· · · .· · 

Esta injustiça se toma rnnis saliente á ''ista 
do ~rt. 179 da :cónstituiçiio, que ln1põe n obri· 
gação de conconer · pam as dcspeins. do impç· 
1·i11 ai propor.;ão . dus hnYcres dos ·co1.~tl'i.buia-
~L.. . . . . 
. l\liqnscGcr11és é· um pnii C<'ritrnl distante de 

beira mor 80, 100 e mnis 1egons:, Cl'rcndo dn nlt.."ls 
mnntanlms., qne o tomiio qu 1si ineofüiunnicavcl, 
sem nenhum rio· nnve~ndo, ·fn1.cn1lO todo O ScU 
commercio cm costas' de hcl'l..'ls. · · 

E sér>i. cstn t'oYincin iio ··l'n co 
bc1r1i. maf,? .'() que n.caho'. <ln. rxpür fosta pnr•\ 
convencer qne . lhes e nnutn 111(,..rior cm riquein, 
o '.que· .att,cs!á .. o r~làtn1}~ do mini"t.rn <I:\ fn
;;:oinlfa, e os. que 1cm ,.t:1Jndn p•1r nqnclln . pro
,•inch\ . sabem. muitO bem que ~ a mi.is pobr.l 
do· impPrio. . . '· 

E poderá continuar uma tal inconstitueionnli-
dndA '! . 

~:io 11iio sõ injustos e incom:titncionnr!I taci; 
r<'j:i;;tt·o;; .-e. t.-ies direitos, ellt·!!i forii.o :f'stnlwlcci•los 
prl~ frauJe, ·e ,·infoncia; a s11n cobrnnca boje ó 
difficiJi1i1a ~ C . sujeita ·a J.llUjloS t:~traTioS, e . <)U 

Por .t:io Ynstn circumferencin se . con~<'guc a 
impnrtnçiio dn muitns· gimerp.:S.,, sem.. que pn·gncm 

. Ói; direitos, qnnl'}ner que s<'ja n vigila1tcia dos 
ex::ctures. .. · · 

Esfa .\'i~ilnncin e. nctiviJnlP. ·é. fambrm· 11m doi; 
maiores nmlc:;, qttc esta in<titniçilc) fez 1iq11clla 
infeli:r. pru\'ini:ia 'Demora" 110 tropas nú1it·•s dins 
nos rrgistros, 11crdns <le ;!en<'ros e bt>st."l•: 'Jiri
i<Ões, sequestros e processos~ eis nlgnn;;. elos outros 

l
' males .dos rrt?istros. · . · . · ... .·. · 

. ,1\fo5trn l.."lmbem a ,(.'xpodcn~i.n. qu,n, por exnc
tores il!fieis, sio os r~~is~ros p• eferidos a du-
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SESSÃO l~~l 6 DÉ AGOSTO DE 18:!7 
cad1>s; um exactnr de tal tcmpc1·a não troca 
a sua l'"Ja cv1111içiio de um tlUCfll~; <leutró de 
JJoucos u1111oz1 l~vanl.iío cst11liefo1:1111c11tvz1 collo1:1-
1:1-1.,11 : apn:J>cu • o g1·u11 cs : 11zcu a11 e ~· e 
11111iz1 sci;mariu:; com ccut~111u1 Je e~c1avo11; cua
lim 'JUe•n íj;uoru 11 t11igt!111 clú ÍilUl.a fortuna: '' 
iu\'!•ju. Ei.;-a·]UÍ u111 Jv:s 111aivl'<:ll 111·e:;ti1110.; Jo.; 

E a vista desta si1c1:i ut.a historia 11 .. t1e1·i1õ imh
sí:stir \,u•s i· .. i.tiistroi; 'l Nü•J J,, certo : c,;1,;1 c:umi:rà 
u:io. cu1u;e11ti1·ú 11uoi c-1utit11h!111 u:! 111i11c:i1·u11 a ,..,r 
trntado,i com u111u. d.,11ig1tulJ111lc 111Tc11>!1Va Ja ju>f
tiç:1, •: d11 cousUtuiç1rn · 1.Jra~ilds·u ; •1u11 a tmç:w 
J>erecba direítu.s, fructu dR frnuJc, e J 1 vi .. l.:11-
cin, e .. que, ,;euJo 1·cco.1lu:cid11 <Jllt: o.s Jireito.i 
Jos. regi:stros não Jào para suu c11brm11,·u, se víw 
)1tll'c.elio:i1Jo só p11ra \'cXur, e O!Jl'l'Ílnir .,.; <lc«gl' l· 
a;mlôs miueiros. J>m·n ou>ilu1· a tautu.s male:s é •Jllu 
11ropo11ho c:sle projecto. 

l\ 11 • 

.. 
,.· Art. J.o O quinto do ouN fica reJuzi lo n ã 

p<·r i:euto, llrt'ecaJ;aJo 1111 Córnu1 Ju.s luís. 
"_Art. 2.o O OUl'O circulaa·ú -co.uu mcrcll-

o 
" · Art. 3. 0 l~icàu aboliJu3 a.s ca:ms · Jc pcr

mu~a.;. -
" Paço da camns·a d-ls Je1llll1t1lo1s, li d• A!lO>I· 

to . de 1827. ~ JJ.:rm11•du l'.J...:i1"<1 tl: l'«$COn· 
c.:llo:J." 

" A as'4cmblé.i g.mli legi11l1tliva ducr.!lll: 
"· Art. 1: o 1''icn nlinli<h n •·xtrn~iiu tlu.s tlhm1an

tes por. nd111iuistmç1io do g.1veruu. 
" • .\rt. · 2.o O gov't:l'no fie:\ nuto1·h1a.J • para nr

roi11Jilr o terl'eUv · dia11mnti110 em e• uoitiu.i !<o•;-
tes; 'tenJo ·em '\·ish1 u mt1iu1· prec;õ J.,.i Jia-
1nun'tcs: · · · 

: ,/Xrt. 3.o O.. go\·crno nÓmem;,\ as posson;;, que . 
cnieudttr uecessurias· Jaru a lisculis;1 ·iio. e 1ii·1·0:11- . 
dum!Jnlo do Jito tc1·1·e11ó. · · · 

• p,1ço.-d" cam.1r11 ,ifos·depnl:ttlus, G <IP. Aqos
to · Je l8"l7. - 1Jertia1·1lo,., Pei·ei1·c1 de l'ascon· · 
cellos.•. · 

« A ass 'm biéa geral legi.1lnli m Ut!crcta • 
.n Arl. ,:Lo :Fic:ão aboliJ-1s os regi~Ll·os, em que. 

se. culinio ,os ·:diJ·eitos .:.du · cntr;aJa. e 11111.Jsitliq.; 
v11l11i1t:11·io do::1 ·. g•.meros, que c:i..ilrii.o puru a ; 
provfüda .. d!l- ~ :Miuas:Gul'llllci,. e u11 dil•1s. · tli-·. 
re~t.U:it. , · • .. , . 

« Art. · 2.0 • Fica. u<•sneccss:wio o ~º -~·e~imento . 
di-_~v11lhiri:1 tlú ·pi·i111ch-i1:·1i11hâ do '"'xe1·.:ito, e o' 
v;ove\'t1t!~ crt:ilrá · u111n, · 01r mais ·comp:mhins Jt: in-
f:a~.1.lm·ilf p·ira ~o: servi~'<> .. · · · · ; 

lf,,P,iç9 d,& çám i·n · ~j;;;; dr-pntR<l••:l G d•l Ago..,;-
1.o~-90 :1&'27.''-'- JJ.:hit1rtlu ·_ I>.:1·di«~. d.:. . l"ascon- ! 
céllU.· :r", · · · · ·,, · " "· ,. .. · · · · 

s .• ~~ . , -·· ·• . ' .. ". : ... _ . ·~~- . 
i>e.liil;,·. apoi\l..l;1 e;· ~-·pôis:;,~~\nei•t:ii,'.~ '\\~'!e\''·•, 

dti \iltlu.i · 011 rn ticto>1 foz·.llll 11 2a lt:1tur -
J;:il '. ú'!se: c.?!úe;.1.ti:s dtl'~el_ilu:~IJ· _ih,,. ~:e•IJ~ ~i,. ,-J'; 
il •1 ·cü11l111111s:1u: de'ruz1:11du: • · : 1 _· ·· 1 .• .. , .r ~r1 ', 

. õ)\1.1 ·~~A~loii:·Ú·;,;::~1c.ii P!lfll o~.J.~111 .. · d~ :frt'.., 1 
1.0-l-'ri111u1r1~· di.scu,jsiio · d;, pr~1ject: •.. sobre : o ... 

i111poilt..,, :: Jl•Jlt: J'cútliu~~JltOd. -ª"". corpus dlo! ,uiào' 
1uuxt"-'~~·~ .. ~- .-:-: .:, .-~ .:_; .. ~,·~_.; .... .'-~ 

: 2-•.:...._. 'Datà 'do . prí1jcJCto'-' sobro: o 111eio' flor celafü _' 
11oa ''bilhi!kã da alf1tt1J~a. - •·· - • ;;; ··· '· ' _ . ' · •' : 
· 3.•';óiÜi~-'tlcf!tlroJê~t~ ••:·1ir.li'l\ -~.1~~10 . de· i~- ; 
triis· -'tlus. fiÍl81iii1d1.t<i!~,-: ~~•: · •:í . · dtcra.'W : ao , . llié • 't1ó1itó.':; 0 • ·' 'i ...... - . . •• . . ' 

4.o-Continuação da díscussífo do projccto sobre 
a b1·i~ada Jc mariulia. 

ã.f·-D·:; • · .- . . 
ze11J11 i;uur,, ,u. conta g.:rul e 
11a1·a o auuo J.i·~ Jd:!S. 

J,•vantou-..0. á su:;sáo á.s trtJ:1 JÍoras Ja tarde. -D,. />.Jd1·u , A1·au' ima rO:.iJculAJ;-J é 
A11t•1niu 1./.Ji :Silo" . .Vaia, I.•• l!ccr.:~,,riu.-Jusé 
C111·lu' . [>~1·cJí.,•1.1.. d.: .• :1l11tc!ida. TfJ1•1·~;1; .:!.u :it?Cf4'· 
lat'ío •. 

nE.:;or.T;ÇÕE:) DA CA)IAilA 

lilm e 1~~111. Sr. -A rainar~ - •l~~ depÍltaJo~, 
nli111 d.! . IJ""v iJ.iuci ar .t10!.t1'oJ as ll11a111;1111 do c.s
tudu, vrc.:i~'' slllicr a ra;r."io, por•(Ue um J.,11 .. 111-
h1u·gmJ01• 1Ju 1:11,fa J,1 supplicuçi&v, o Dr. Josií 
Bcl'lllll'ol•J~ J.., P:gu~íroidu, so 111:!1u cucarregado J11 

Illm. o Ex111. Sr. - Acl11m1lo·so 110 nrcnmcnto 
J11 l'lllJM'lia.;:10 Ju~ 11eg.1ciu11 Ja& 1nari11h 1 paru o 
n11110 Jo f;,'2d 1111111 11:11·cclln do liíi,f.:IO.J por mez, 
1>11m co 11eJ .. rius dos c-;cruvus d•& fm:c11Ju publica; 
dcs•·ja 11ah<:r u caruum d.is deputados, ulim tle 
1.u·uviJcuciur so1>1·., 11; lirm11çu11 Jo. es1ado,. que 
cllCl'.& vuzi sejiio estes; e cm 'l'ln . sca·vít;o se ·\\cbem 
e111111·eg:11l is. O •1uu t ·uh 1 u 11.,ur.1, du p:1rticipa1· 
u \'. Ex.-OtJus guardu a V. Eit.-P.ai;o da c:umura 
do.ti d"pnta•lt>s, um ü. J.,. Agosto, Je ll:IU. -
Jos,j Antonio da Silvei· .3Iaia.- ::)r. lllllt• ucz . tle 
.Maceió. 

" 111111. e Exm Sr.-A camarn . do.; JcputaJos, 
afim t.lu udibei·nr sohr... :\ in.licaçiiu J ... lllll de 

t! n 1 ,,:-;, . . e 11 t? u · i.;1io, t! 
•1uc V. Ex. se aclu1 e11cu1·rc~11Jo, su Ih" fur11tt;11 
uu~ duc11111e11to l~g.11, _l(Ull vc1·ifi•Jll'-' u. q11:111tiu, 
qu.: ficou tleveutlu .Sua 1\lllgc:1ta1lo . a Imvt·ratriz: 
o que, 1i1e cumprf participn1·" V .~x· .. pnru uu.u 
11uha no co11hoic1111e11to d«. i:;. 1\1. o I111ver;1!-for. 
- Deos gnarJtJ n V~ · Ex.-:- P11ço Ja camura du" 
députuJos, em ü . <l..:. Agosto .tle l~ti. - J1lsé .An-
tonio tla :Si_lva Maia •. -Sr. conde ,fe ValtJ1i<,;1\ •. 

' . . . 

llln\. o E:cm. "sr. -A..· ca~l\11.r1\:, uO's 'llepu~os, 
depois de ter .t•.x;unim1Jo a 111at~ri11 d~ Jisc11rsu 
qu1.1 V. ;Ex. vor par~.: u·,, .:g.,v.irn, • .np_r.:lJent1,11 
nu. mesma ·ca111ur;1• 1111 S•~l!siiu · JtJ ;J do carrtJnte_, 
e .• t..,nde de· c•>11for111iJ:1J • .. com .o 11arccca·. dc, .. umu 
colilllllli,;_iio . at( ,.,,e;. "JllO . StJ U; rccursus.pecullÍR· 
riás;'.·:c1.1ti ll•J\'o •::i;ohcit.aJos, siiu. o.->. nicoiume_u_Jti
dús:'-uu , cunwçó·: da: s·is!i:io, 11 c:111111,r;a · .vai"e5'1íil!-" 

· rn:·-s~- oilu <li11~11fü ;o.; pi·ujtlét.J~; i11íé'i'1sU,iJesti!11i'ff· 
. ª·" cs,Sns prv,y,j,lt:nci~ ; . 111us••.•:>1e .. .;:io .. 111~i4):cii•"' 
·,,ui u lcm.-,. J;a•111i.•ll•i11 · .j.ú .. Joi111li1-u.Jo •;: 1p~~•pn\1b&r.-o": 

. 1 . : ; •• !.. ..· .. . • f! 

!0~•1uiiiti_ .,111u.is.· .. t!i.:~. p_ it:u h;1vc!:~ .,µu}!p!'U11ipt1;·\; 
111~:;, ~rte~Ht Ju( !l~·•,; ~&· cmm&)•~_..tt111.w;~a~o;tt<btl.;~ 

.cc;ml<><:t~4>. 'i lld•,,1JJ;!Jtl ·,,.1111 •.C•J.uJjuy,u;r .• o.,gov;.;1111,,,. 
110.: quu für 111i~lo:.1~·,pan111u,;w .. t-.i'-.-t& 0~1.1t.·gl'i~4:'.Ji> 
1Ju .impe~iP, .c.,,11.,,h~111r.1 .e d,ii,:urJaJ.,_ d~ .1l1~uu 
imptti'lul, -u111gc11lo•~ ~yu1bulu · .ia, uuça,o. hl'.':'lll,'1l~ 

,i'11.,0_ .; ·~u~ . UI". , cuu1~a:ll .. pu_ r~iciPU:":.ª_ N. ~lt. -,_'.P_ª.•'a_ . 
,qu.i. ll\\\)11: llu .. ~uh~!>.""'l\~ll~> .. '_'"-' ~ •. .M __ t·. o_.Imp.:tà_.· 
d.;r • ..;.DC! .. 111 ,'. guimlo.~ a V; . Es.~Piet.o li.a .cullll&rfl 

. do.• ·, íl~ptí\!lll_u• 1 ., u,u_i )i Ül!, _\go,:1t·~ dó •. Jzt.!i :~Jose 
.Auton_irJ . . da. f1lv~: Jfat!t; ~ :>r. 11u1r•Jll"Z • 4.i QuHl12. · ·· ·;o . · • , • · e .-- ~ 
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SESSÃO E~I 7 DE AGOSTO UE 1827 
Seli•ào em '! ele .l&'o&Co 

I'RESlDEXC:l.\ DO sn. Alll.l:Jo Ll)IA. 

A·s 10 'horas procc<leu-i;e i1 dmmada e· aclia· 
r-:to-se presentes 8.! Srs. cJep11tndo11, fidtlmd••, ~!'." 
particípaçlio ·de cm~a us Srs. l'~ula s.,u~a, .}' etJo, 
Sulgad" Resende ColllR, Mu1·h11i> P~re1rn, lldlu 

.. 1 . ,. • x. pout sei· presente 11 
cnnuna dos deputnJos na fú1 ma do § -11 do 
1nt_ 102 Jn c .. nstituic;1io, 11 i11clus11 relm,;iio d11o1 
11u:rcés pecunínrins ít:itus desde. o mc-z de. Julho 
,1., nunu proximo }'Assado, utc o fim Jc Junho 
110 conrnlu a.uno, com n cópia dos di11lo111us •X· 
p1:diilo-". pdos differ .. nt•·S secrc:turius ifo t•stndo. 

.. Dcos gunrde a V. Ex.-J>nço, 'ln !l deAgost" de 
1Nti. -.ll1f1-r111.:.: de (J11.:l1t.:.-:5r. José A11to.1io Jn 
Sih·11 ll11í11. •-A' commissiio <lc fnzenda. 

ORDEll DO DIA 

Pl:ll!El IU P.\nTI<: 

Enl r.,n l'tn discussão o projecto 
tauch·cc o im osl.o de ú • r e .. 
meutos dos bens de mão morta. 

Como· 11:iu Jwuvc.sse, quem 11 cllc, fizesse op-
11osição perguntou o $r. pr .. siJe11h', se n c11mn1a 
darn p:,r coucluidn a l• di3cussào.- Yeuceu-sa 
c111c .1111. 

l•ergu11to11 nini~, se o. projec~o de\·Li pn::;sar t\ . 
·2• discnssão.-\'enceu-sc que s1111. · 

s:.OU:SDA PAnTE 

''ers:n·n cstn ·sobre a l• disc11ssii<1 do pT.1- ' 
jca:to de lei q11..:- i.1ipõc o premio Jc 1 e meio 
11or · n1i'7. nos 1.Jlllu:tes ·das nlf1mdegu:;. · 

I'c\li.1ÍJ0 a. p•lnVl"n, disse. 
o sr. ·~1u1a.:_;.;Eu tenho algumas obsC1rvnçõP.s, 

n fazc.·r sobre • sle Jl"O. ecto. ri• · · · · . 
•111<! nn1H·n ('ÓJc St:r con~"<micute que o goycino , 
entrl!' n•J.<t.11.'! e:pe<"11h1\;Õeo1 de <lnr º" seus fuuJos i 

n p1·e111io ; nlém Je que me parece umt1 opera- . 
<."t\11 111u:b .. in~ignificn..te, cm· que ellc se· niio: 
<1 .. ,.e ntt·ttcr- Ain.h sup1 on<lo, •tUC o go,·cr.ao : 
·t•OS'a t-ntmr n.:~tus especulações como 'Jllfllquer' 
1"utic111nr, ·n>'s1111 rnesnm du\·i1lo ·qn<J esta m~<lida · 
}J<•Ssu · l'cdundnl' em utilidu1le geral, Vi>'to: que ; 
··slts ussiguautes 1·stiio ndmittiutJS na olfündega 
t•••I" l1Nn •<lo commercio;·. •! ndmittido "º' qüe se 
1•rorK'i··· ,·111nos fn7.E'r indirectn1ucutc'. cessar um , 
\Je.,diciu~'·tJUe Stl ·lhe CtlUCt:dcrn. 

EID· utrHs na ·õl' 
m.eius a importaÇiio e- ·espartaç:io, d1111do·s~ até i 
t•rcmlo-. aus ne~ocin •• tes ·: e se _nói: niio poifomo:L 
i111it::1l~s cm· t ics:,·m.eios pnra nninrt1r .. o c•>m-: 
merei~_~: ~o - mt·nos',~vemos,. <.-011sc1·v111· n uellcS 1 

L • 

por co11el.uiqn a primeira di11~us•iio <lo projectct. 
-V"11ce11-sc r1uc sim. · 

P1·vp<iz · ,ianis se. devia o 11rojccto p:lSS.•r IÍ 2& 
• - llC Sllll. 

... ·q:nc"JR.\ PARTE 

puga111c11t.o.s. 'J ue se 
suuro 11ac1011líl. . . . 

N:io li 1~·~iÍicJv: opposiç:it> no pr •• j.:cto, co11s!1lt-0u 
o Sr. pres1JE:11te. 1t. ca111ur1.1, se duva po1· fo1t'. a 
pruueim d i!.icn:>siie> ........ DcciJio-sc que s1 :11. 

C••usullou jepoi.c, 'so .•le\•in . o pruject" passnr 
á seguuJa Jiscuss:io.-Vcnc•iu-se que !4im. 

QUARTA PARTE 

Pa:sson·se n tratar da 2• di:;cussiio do pr .. j•!cto 
de lei sol.ir• n r.. osla . 
r,1·gamsaçiio da vl'igada da 111111·i11ha_ 

o Sa•. C1«•1nc11.L., ... ,•reira: -A pr<1post:& 
do g.1vcr110, cum n Cllll'UJR feita n el111p11r l.l~t:& 
c1111111m Jc\·u ser re111elli<l:1 110 senado; 11 VtúpO~tll 
pois deve pú•s11r por um l voluçiio, e 1.01· cou
S•:'JllCncia e ·necc:1i1orio •111c entre cm discuss!t•>
h' neces.;nrio 1111e a propo>1ta d,I governo ,..;, R·• 
sen:ulo na sua fot11g u, nnm de que o scm11Jo 
l'••S:lll coubect·r, exami11ndn11 1111 e111cn.h1s d1Htll 
cnmarn, sa dln fui bem ou 111111 cmendaJu. 

O Sn. Pn~:s1n~:sTE co11.i11lto11 t\ camarn 11c .•·n • 
trnv:t cm 1li"4:Ull>11lo a proposta do guvc1·110 como 
pnreci11 itcdn:t.il·-sc do .art. ri; da co11stítuiç1io. 
-Decidio-s" <JUC sim. 

o Sr. Cl•Hncnto , .. croJr••:-J.evnutd·me 
p1r11 r õr llP. como n iro • • 
ZI\ '' u pro ect.J, e a co111111í11:11io lho foz nlgm1111:1 
emendas, e im discussiio de buute111 ,;e fir.1:nw 
outras, voltn11sc ulln ú. co111miss11o pnrn rcduz.r 
11 11rupos1n· ·a· projecto e onle1111r as cmcnd"i 
que 1:11tenJer _ ;:011v.:11ienws, cm nrtigus separn
dus ~ e que· vuo t 1111b~m os outrus c111cnda11 •Jllll 

. ha subre a mesa, pam que " commiss:io 83 t.;. 
nbn presentes. Po1· este meio se1·'1 muit•J 11i1~is 

·facil deliberàr-s .. , e pelo co.1trario SI! ·se \"ot )
sobr.? i1110, J:1 111uneim qne se ach' o prui•·cto 
não suhirú bum, piu·qu.: c.it:is e111endm1 fi:ttus 
na discussiio. niio· 1mJe111 sei· !}cm reJigiJ11:1 11,111 
bem cntcnJi<has, e pdo mcuos f•Íl1le 11cout1.Õ(:or 
que bnjn alguma coutt·aJicç:io ll:lll \'Otnçõf!s. 

o Sr.Cunla.a l\'.liit.t-.s:-A. comínissiio'f,.:i; 
o que. podia fazer; _ ap~e,;cntou una projiicLiJ de h ! : . ' . 
como projt.'ctn, 1m fómin <ln co11slituiçi10. csu\ fo,1.:i; 
s<· se 1111izer tomar como l·111e1iJa, s .. ja, se: 11.: 
c111izcr tomar como projcct•>, :;ejn tnmbcm; i1 com· 
uais;iio fez qu 11tc1 pudia . e ..:ala~·a .no. seu ~1l
ca11ce. E:· ncccssnrio que. uuirg,uoaaus quautu 1111tus 
esta força, para não tulhcrm.,s, o.~ a"11Ja111~11tu tio 
goyerno, que n (•xige, porque .. :" jul~ indisp1m
s 1\•el. .1'01· cc,nscqu~n.cia "ntendo . que uno tem 
lugar. _o ~uc . i;e pro1iiJ.e , atti. t•nra niip · tl:11·111os 
occas1110 <i 11ue o· goçen1u ·diga que a, c:a11111ra 
dus dl'J•U.tndos demora os. seus projectos: · · ·: ' 
. o' ~~~,~•'.rg~<'lro ,.:_Eu não i~11l10 ·. ,· 

hn _1! :O!ldlU ! .. ~~s _; . comtudp· ?s~! · fazer a: co!illl 
.de >!611llflftl:O ·_e. e por c~te cq11hec1m·ento.9uc 'l"'uJt 
atacar o. proJectf). , ou a · proposta : {creio <JU~ 6 
a· ;propul:~a ,. ~\~I! ~está · em · âiscusiiiio _.. cúm as 
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SESSÃO El\1 7 OE AGOSTO OF. 18'27 
todas as <•ulrns emliar<·n~ões <•ffieiaes inferiores: 
fazendo n c<iutn 1ior este modo , vinhlio a sP.r 
ll':Cef!_Enrios muito pouoos <1fliei11<'s ; mns a com-

gntas de n111inr iote se podi:io t>mp1~gar c11pi
t:i es e 111cEn10 'm algumas cmlmn·açiies, •1ue 
niio fossem f1ngntas se podiíio <'mpl"cg:ir prituei-

os · s - eu . 1· ut á vis • 
dns em!Jnrcaçõ<'s; 8 enpitíies. 10 J>rinwi1·os te11P11-
t<>s, 1'1 segundos teneut•'S: sendo ni::sim , ve-i;e 
1111e siio nec<'SElll"ios·~J .oflicia<'s; <]Unnto,; •·fficines 
npresenta a proposta? Ap1·es•·nta a vezes 2l <1ne 
sao 7'i , logo temo~ a neai;lio de 72 offici:J.o·>', 
fóra aiudn os c"ludos-mniores; 3 cstndol'-maio
rvs e 7~ c.fliciàes rnra nm nu\11cro de r111harca-
1.:ões que sómente ndmítte o <'lnPl"l'go d~ ll2~ <•lli
cines ! ! Pela enw11dn que fez 11 com1mss110, n 
<liff,.r.,u~a mio é t:io ::::rn11J<', nrns co111lltdo. ninJn 
tliminuiu•lo o m1111r1·0 , vem a sei· cspautoso; 
po1rqt1e propiic Ili COllll'lillhÍl\S, cndn llll::l Mm :l . . . . . 
11iio t.4'mos • 111111·ego p:un 11111i11 de ::i::1, •111mit.10 a 
esqllladrn csliw·r to•la • m ncti\•íJade, o q11~ 11iio 
ó pmtk1wel. Yir• mvs po1t ·1110 11 ter muitos olll
ci11es ociosos , ali·m de \c1 mos de nmí,; a 11111i:1 3 
estndos·mn iore1<. 

Om, como lmvemos nJmilUil' senwlhnuto pro· 
posta? N\•m nindn 11 í•mendn Ju commissiio: pum 
qnc c1·1·nr tíio gn1111Jc 1111mero •Je ofiiciac:1, 11110 
n:'ío tem _ 11b1tol111111nçntc 'l"'} f11z1•1 .. ! Niio nt·.b~ 
nisto senno 11111 l•)'(lni:ato v110! e de ucnlmmn ul!h
dmlo, no 1nes1110 tc1111io 11nc vm sobrccmTegur mmlo 
o thesonro. l'.1·~io 11110 isto niio é ndmis:;ivPl. 

Ea me n;gulo peh1 mesma h.formai,:iio dn illns
tre C"ommissiio de Rllerrn. O 1111mcro ele c1llicin1'8 
neccssarioi< , p1nn gnm·ncccr ns embnrcaçi:•cs de 
,::1ul1"1·n. ti 3:1 no. cnso d_c t>stnrem to!lll~ .(l·ipu~a
d11:1 e Nll t·tfocbvo :1c1·,·1 o· n com1111s~110 orem 
npresenln 48, parn qnu é cstc augmeuto de C•fll
clnes de ga n 4tl, qno v1io lã clc nugmento? Te
mos além disto 3 estauos-maiures, qne nunca 
1uio cmpregnt.lus l'ln dfedivo sen·iço, nunca t·n
tri\o ('Ili comhnlc ! ! A' ,·ist:l dcslfl snmmn nl11111-
d1mcia de '1fficiaei', que licào ocio11os. Jt.Rlºt•cin-me 
qu~ de\'ia i·c.luzir-sr. n muito m,.nos,. e cn .. propo-
1·in a 1·educçiio, entcr_idendo 'J"e Pm lngnr cfc IJri
:;:mln!I se rn·:isse um r<'gimcnto ele nrtilharia da 
mnri,tiha. Isto niío é cousa nont, é pelo contrn· 
rio muito antisra. 

Pl"i111ei1·n.mentc em. outro te!npo r.iio havia nm.n 
for•·n ·p111"llc11lnr pnrn n mnnnl:a, de dous 1"<'!;•· 
monto.~ ele nrtill.m in, 11111 do Algnn·c e ~>ntro 1le 
Lisboa, se timviio os destacn111entos nccessnri11s 
pnrn a marinha (n1io~"oo) ; depois crcou-~e 11111 
1·r imr·nto de a· till1arm de mnrmha: pnrccrn. que 
l'e ena p11J"ar nqm; ma~ 01 11ece~s11r10 nrr1111-
Jar Sl-lºl!tS pc!'S• HS e fui llt'CtSSRl"IO. dnr a(lpR· 
Tato a este ·corro.; . e pCJr i~"º se dr.skz o 
rl'gimeuto de nrlillinr1a de m~1·111lm:pa1:ccm qne 
s1J. devia pnrar. uqui; _mns foi 11_cce;s11r1u a1·11111-
jar c'e1 ta:; '"'~so::s : fOI r1eces:1:1no dCtlº 11pr11r11to 
a ·este corpo, e. P• r 'isso se d.esf• z o 1·r·g.~lll'lllO 
e sc r1·ea1 ao 3 t·orp• s pan pu1· 11111 ~w1:s~11111~•·111 
·:í. testa, 11iio ·foi o b6m serviço d11 m11r111h1< íJUC 
obrigou 011 hfluio nesta dctc-111,innç:io da c1 f'lt· 
!:iio uest<'s corpo><. . _ 

No .. Rio de Jaueiro, onuc se s":rn1r:w cxnrt:1-
mentc todos os a\rnsnl', ue se ti11!1no inh·oduiiJo 

. ~i J . • 
ripd~ . . . 

· . A1wr11 poi·ém nii() se gucr re'(lar11r este ,abuso, 
ern }ngnt'. do . Cl'.< ar _12 dlicia. S JlR111_ cnda COlllpB-

• nbia, ,quer o nlinis.tro: ~que. i:c, crêem 9~, ·_p.ai:a 
Jit·n1fl11 ocioi;os,, e para bRVer, pet~nte:1:n d111tn· 
liui1· a buniens,. q110 mmcà ... pi;dem se1' cmpre-
gadvs. . - - · ·· '!1: ~'º~-''.";. . .. 

• 'l'~IMO · 1, . ·;·:o,; 

E' necessnrío considerar que este corpu tem 
uma orga11ism;:io muito dh·ersa dos -o.utros corpos, 
porque os outros i;1io para entrar em net;ão, e - - - . . .... 
um deposito pnrn dahi sahirem ·os destacamentos 
para ns uitfe1·entes emba1·ca~ões; nunca estes 
eorpos entriio em effecth·o exercício; o seu etre-
ctiv e e ·e· é -
meio de dei<tacamcntos; niio precisa portanto ter 
aquella organisaçiio qne pedem os nttlis corpos, 
que entriio emcoml.Jate. Por estu raziio pois, póde-se 
cYitar este grande numero de offici.ans, esses 
esta<los-maio1;,,s da lJriga<ln e dos !Jafall1ões. 

· Quizera portnnto que se redniisse nstn orga· 
nisa!::iO n regimento, pn1·que nssim tinhamos sb
mento nm est.ado-ma1or do regimento, e pelo 
conti·nrio na proposta o ministro propõé 4 ••!d.a'1os
m:iiore:>, 11111 da brigada, e :1 dos bat11lhões, quando 
este corpo nunca pMe entrnr l!m i<erviqo clfPclivo, 
niio Pntra em combate; niio imrvem'. pois (•!de~ . - . - . . , . 
para appnrato, por isso apresento esta emenda 
:1eu-a1. 
· ?\éts nunca podemo;; empregar mais de 8 capí· 
1iie:', o pnrn que crearem-se lt.í ou 22? Pnm 
ficarem ociosos? Xiio é isto gastar ·di11hoil"' de· 
balde e occupar brni;oíl inutilmente? Se Podemos 
emprrgar SÓ 8 cri•em-se 8, e llilO 1nai1J, e pr<'l'ÍSO 
11otur que só po1lcmos empregar ·todos • s 8 
quando •.•sth·or todn n es'111'ldr11 em etfü1~tivo 11er
ví~o. o que ú imp .. ssh·el. porque 11emrre lia <>m, 
lmrcai,:õrs f'lll couccrto, por qualquet• desmancho, 
e nunca (•stil tmlo <'m nctivida1l11; por isso semp1·" 
hR dt! ha,·er algunR Pm terrn, o ,;e ••m f'!ircum· 
stancias extranrdinarius ncont•!Ct'l' qne f·11te nlgnm 
pl><fo Rl'I" supprirla f'Stn falta pelo '·" tPn<'nte ~ " 
lllllÍl(I ordína1"i!l nos C0f!ltt8 do exerdto (l Rllppri· 

EllESll\ 

" I>roponl10 que se supprima a palavra - bri
gada - o est1do-mnior da lwig1da, e o e.-tmto
maior do dous bntalhi•es. 

" Que o corpo de m·tilharin da marinha se 
denumine regimeuto composto tle 16 compR11Joim1. 

" Que sl'ja o sen estado-mniur : 
" Um coronel, um tenente-coronel, nm m'ljoi·, 

um nj•.1da11te, primeiro ou segundo tenente, nm 
quartel-mestre, jlrimeiro 011 !!Pgnndo· tc.nente! um 
sccretm·io com gr11tl11ai;~io <le ten••nt·', 1 nm cnm·· 
giiio-mór, um ajudante de ci1·mgin, um cornetn
m?!'· Qllll 8 comr;.1nnhins n1i~ lc}1hiio cnpit.iies e 
se1:10 · commnndadus por r1meu·os 1<'111'111<'~. -
Ver9ueu·o.»- 01 npo1a n. 

O Sr. IIOUnnda Cn,·alconlc-:-.lit }l(ln• 
tem dis>'e a:; razões qnc mowriio a c'nimniss1i•> 
n apresentar Pste projecto tã.l cspe~ifi<?1du e lt•lje 
que a cam--•ra tem alguns escla1·nc1mr>..llt.os sobrl' 
estn mntcria, e qnc o ministro jit frill_on e den 
os moti\"OS que tinha, pnra aprl'senuir- ll prnpo~ 
si1:iio, sustci.tando qtrn elln é 11hs_ol~1tn~e11t~. nl'_
ressaria, sPja me permitLido re•llgn: n p1°0Jnr~1 
de umn fórum mais p1·npria pnrn ·a pr§se11te lei: 
Pela simples ins11eci,:iio do 1.noject·º.· .. s·_·e , .. ~ que 
com !_llllita difficuldnde .se podin procc:tte1· ·n u_m:_i 

porque prind11iando por 11111~ organis!l.rii_o _sobre 
c:~da. um Jos pontos, li~wer~a un~a ,võt~ç:io . ta,o 
complicnJn, qu~ st-ria ullla grande col'i~t1s'1!>· 

.. .· . 
ºo proJecto a nm artiJtO organil!nd() cm mn_prin
cipio 1teral: 11cbq desncces1inri1L qn!l _ll.•l'\:llltt·o.· 
mcttanios .. na •1ueslão, i:e deve s.cr .1·eg1menttl._ se 
· deye ser bnlnlhilo, etc.,. isto .siío ,questões .,de 
nome, qne: n11da ,in1ltíem ·. ÚQ C~lleltcii.!J. Nlt<:> <\,,ln 
ésséncin qnc sej~Tegimento;: tn;gmla.l!U . .l•ut ;.Ih·".'• 
o qrie ·qnerr:mos <! .: pro[1Õ~·ci•,u"t .. ,·,t1~ ,.J.11lii'·i\l~10~, 

. '-' ~ ,. 
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SESS:\O EM i l>I~ AGOSTO. HE 1827 

qn<' deYC'lll gnal'UC'C<'I' n csquatll':t 1 . .ncionnl, e os 
olliciaes, que · s~\o ncccssario.; i•ara a mc1m1a cs· 
•1uad1·.n. 

)uauto i1 disci lina dos 
ç:1v dos corpos, etc., o go\"ernü quu orgauisc como 
wellwr entender; são •1nc"ti:1es de uomc cu1110 
j:'1 disse; uada influe:n. /.cu tt eme11da.) 

Pdo relaturio Ja commi,;sii<J suu uecessarins 
,.,,>1, J ~a. p ra f,!;tta1·11ecer a e~•1u·1< n1 por 11111 
t"nlculo o mais cxncto que se põde fazer com pa· 
rath·:u11cnte a todas as cmba1·c11~ões tl•l guerra 
•JlW temos, entretauto en ,Ji111i11no -;.~, c niiu dc\·c 
,:.;1111entc f:lzc1·-se •'sla tlhninui<::i•>, mas •leve atte11-
1lcr-sc que ha ollicines •Jll:! 11:i•• cJJ1li:1rcüo, •rne 

.e 1:rn1lwm entr:io 11t1 org:mis:u;no <lo curpo. (l,cu.) 
Eis o •1ne pcrle11cll :10 eorpo kgislativn •ietl.'l"-
111ina1· subr•! a Ol"l!:tllisu•;ii., 1)0 corpc. \':unus 
:1s:-ui·a e1Jtr'1l· un :111:il.1·s1J dos oJlicine.s. 

Dir-sc-ha, si·. )Jl"Csideutt', l}llC 11111 ollicial g•'JlC· 
1·nl é uma pateutc muito \!'fllfluc 11:1r.1 c11111111a11<.lur 
e,,ta corvoruç:io; 11u1s ::wja-me cm1itthlo tlizer 
•1ue ,;J p1·.11;ns, upczua· e •1uc nifo cst••j:i.o coutiuu 1-
11iento em terra, co111tntlo é u11111 f.1r.;a j;1 mnito 
grande, e por isso dc:ve .icr co111ui:111<1,ul11 po.
nmn Jlt1lentu 11c gmdnn.;:io snperio!·. c.in1111to 11mi,; 
•11te os otlicin.is g"11crucs entre núsdl!iO"::<:io ttio 
••lll·rosos i"a naçao, como ucunlt•ce cm untros 
pnizes; os ::irs., que lé111 \•isto 11 estutistica dos 
êst11dos·t11idus da ,\1ucrka. vcriio qne é cum· 
mnudatlo o butalhi'iu <lc :utilluu ia <111. 111:i1·inhn 
por U!ll co1·011el, •1110 tem 1111111•> maiores \"cllci· 
mentos tlo qttc 11111 d.,s nusscs Lril!:Hleiros, e por
•Jlle uiio d11pregt11·e111ôs 11cstu c<11111namlo um 
otlicia\ ~c11e1·ul "! .-l1wi~1do.) 

Dfrd mais, Sr. {>rt>si.lcut<!, que a classilic:1ç1io 
111ilitf11· dos Est:i.lus·Ctii<los l'ltl 11nd:1 é i~1111l i1 
11oss11, o ye11ci111t>11lo de 11111 coroud 1ws E•ludus· 
ll11i•los co1Tt::i'poudc 11Cts J.:: 11111 Jos nossos L••ncu· 

.. <1") , :; ., .. a tu i os ~!R cs pus .is., 1nns 
1lS sohlos e \"lll1tagt•n>' nit.:i siio co111p:u·m·cis cum 
ntn ofliciul ~e. ernl entre nús. 

Posto q11c se dig;' •]Uc a c!u!lse militar é muito 
ptivilcgia.in entre nús, este tiri\·ilt·gio 11:io cu .. -
siste scniio cm fntilida1l••s, d., so1'lu qnc é muito 
mesqui11h:11ne11tc p:ig:t. Cnt b1 igadcini tem SOSUOU. 
Quc111· ltn de ser com11111udaute Jo 1111111 corpo· 
rnç:io tiio complicucla, d.!tanta ncccssi1lndo c:unao 
~St•1 ·f Crdo 'llle um offici !l gcucr<1l, é um IJ1·j. 
gndeiro . 

. Dil·-sc-lin 'JllO wlo é ll<'cess:trio para eomman
tlur c;ta for~a, por•Jllo 11os E:>t.'"tdus-Cnidos um 
<'01·011cl commnnda :J,INIJ lwmeus ; ums :sr.- ('rosi
•lcr1lt>, poderemo:; nós co111p111·:1r 1111t hri!::a.lciro 
•lo Hra><il com um coronel '''"s Estudos- t:ní<lus t 
Xiio, sri;:nr:1mc11tr,. eis n raziiu pOl"•lllll pru1)onho 
um otlitial generr,I; estes hotm!m; d1!\'t!ll1 . tt'lº 
vencimentos ma·s n\·anlltjatloi;, m:ts i:;to po11tlnº1 
ter lugar logo, por ora útlo ~ c,;,npan~1uos ns 
cousas como estão. As hrign<li1s llo f\rasil cunst:io 
<lc 2,ú!JO l1omcns, e lia urigadns, •1u.i. 1;c111 2,IJl)ll 
homens ·t•"m; os inglezes, e 111c.-ano os 1111nnguezl's 
nn gul'rrn: · d:t Pen insula ti vor:i.u brigadas d.e. fl(J()'.l 
hv111Cm::<, mn~ as n .. s.-ns uiio estii • 1.c~1c · v••, ·e 
OS. urigadcirOS no Urnsil S(illllJl:e COllllll:lll lariio 
:!,(J()() l10111eus, e por· isso,. •1111111•lv cst:ib.ll.cc1110s 
estn on maio1· furt;a para a IJ1'iga.1n de m:\l"inlm 
p:1recin muito com·euitntC que so <J,:ss<J uti1 
otliciul genen1l. para· n C•>11t11111ndar. 

Tenlw mosti.tdo ·11ne isto · uão é. um 1 pafoufo 
muito ext1·a1.irdinnrin; ;.que uiio' fo?. ·9rimdc · p.:zo 
:i. · nn<:ilo. ·Depois di::,lto marco ·f otfü:1acs su perio
r.,s. Com elfdto 1 ofiichlés ::;üpériorcs p:irece111-111•l . .· .. ' . ; . ,_ 

uisuçiio <lcstrs corpos, · d•~·scilltes, u nom:i qm;'°~·~ 
·qniz~r. S,! f.!il· regimçnto,. hn: Ue flor 11111 col'oncl, 
11111 tc1íent.c-éorouel;· nm' 11111jor,' ·.e lm ·<Jo · h:1 '"e1· 
nm .ma,l(la,, <lc brigada 011 aj1ttlnnl.i · tlc h1·igadi1, ·e 
ci~ .. 4;','l.fliciacs 'supt"l'iores, St· ÍOMlll 2 'h:illmlll(ics 
\:4,inbcni "d1w.m\õ trr 4 oflicincs' .:mporiorc·s. · 
· ,'.t'VrR mil e ~11h1hcnt-•111 Jinn11.•1t"-· tlil"idi·fo~ f'm 

companhias Yem ca•l:i companhia n ter m ~is t1'1 
170 praça:;, e pol' isso m' pnl'ccc muito rasuuvcl 
•!UI! ~1w.a _ t:ll ~.omy~n!Jia s•d:~ corumaudada JJOr 

. .. !;• 

si<laJd <lc a!tc1w;:h, l1:n·cmJo a diminuta de 51/0:IO 
de soldo da patcntu d~· capitão para tenente, oru, 
uem se \"ê (ftW mml t:il <lilfonmçn natfa i.dluo e que 
1uuito llltli8 CUh\"CUl ( uc ~ .-- • . • . ... 

c cc1 u. Disse-se que poúeri:io ficai: muitos ollicine~ 
dese111u11·cudos, e •1ue o umuero ·de ollkines 
proposto é muito gmndc•. 

1>1rd pri111clmmc11to •1ue. aintla que os capit:i<•s 
nãu emlm cassmu, e 11iiu fizP.sse111 sen·i.;o ulgum 
110 111u1· como lh•!S esti1 comnii>tti lo, o "º"ern•) 
thl co111pa11hi:1, •Jtl;l exig•l u cuiílado o solicitnd" 
tlc _nm c:11ii~fü1, b11"1111te empr<·;p terão. i-:: tlig·• 
111ais •Jtlll uus le111os u 1111 nao, em •111e c111bn1·cu• 
1-::1•) c:1pitiie.; 011 11111. l'cl1> 111c110 . .;, e temo . .; ttltiut 
chsto frugat:1s d<J nltu p 1rté e muito superiorés, 
omlo pl>Jc 11111it;1 bem emb:irc:u· 11111 cn11it:io, por· 

n:mto lllll:\ f,·11"'• • • • · 
(Je UHl:l lllÍO. 

As g1·utiticnt;ões ttnnbem fazem mui pouca dif
für••n<:••· '.!utu:tcJ uos · .w olliciaes subulternos com· 
l"ºl!h. u liuo.; os 1.iio cv111\Jatc .. tes, boutem se 
mostrou •111c mio cr:io 1wccssat"ios p:11·11 1111<l1u·e111 
0111 dfoctl\·o scrvi..:o da csqnuUrn, nlém <lc que 
t>.;t,,s utlkíu<!S niio est:io se11111rc nos Cl•rpos, l:n 
u111ittH tlu.,utcs, lm 111nitus lic1i11cindos e e 11eccs
,,111·iu lnmlic111 <Jlle e.;tes rcvcZlllll com os outros, 
J>U.t"•Jllll ellcs 11110 sii.i utliciacs de mari11h11 JlN· 
pnn111e11te. Quanto no Nl!crettuio e 111ais !'lllJllºc?· 
~:•dos, 111\.111 lm n dizor, J>u1·11ua u co111111issiio j:i. 
disse o sc11 1mrcce1·. 

J~u Jwnt"'.111 tlissç, que os. ollicines niio precisão 
de c~l\·ulgaun1·a, p.,.lcm pure111 p1·ecis11r '11: ci1ca1<-1· 
v11 ~<J ulltl"n.>- eu11d!1c1:•jes, e ('OI" i_sso <le\"e so 111 .. 1-
po1·c10111u 11111 \'cuc1111e11tu _ e111 razu • • · • • 

11":1 {JC o \"e11c1111e11to do C:l"ílllJO. '/,eu) .\ c .. 111-
rniss:io •liz •111c se uC\'C <1111· m111~ gratifü:nc;ii11 
1ir.1porcio1111ú11, •Jll u ,; •le .tllJ 1·s. ...:is um· p1·oject11 
11n1i si11111!es e 11110 111.i p1\rcce 111it> custar mnih1 
1\ pnssar, •1t1m1tv ,\ org u1i::n11;:io destes corpos, 
pertoucc nu go\·erthJ u 11rranja~·Os como mdhor 
lhe purcecr. · 

u.m::m.\ 

" A o Jli"Qj<fr:lo d.: or9a11isaçt'lo d.: lwigada :.ti.: 
1111r.-i11/uf, _ .~.:Ja clii:itlitl11 •mi m·tiuos · 

pl'l:t ma11eira Sl'!l1ti11ti:: 

" A1·1. ! ." A cm·pornçifo dt:: artilheiros mari
u.heiros, de1!0111innJa 11ct11nlme11tc brigntl11 i111p11-
nnl <lc 11111r111h:>. ser·\ du 1l1111s mil 1)' 1111inhc11tns 
p1·111ras. Sna organis:11;1ill const u·t\ Jc um ollkial 
gem:rnl, 4 olltc111ci snpc1·a.1rcs; lú cnpit!ics; -10 
olliciucs snhaltomo 1 :cv111preho11dh\os os n:io com· 
hat<•11te:;'; 110 otlicincs ii1fedores • e os cabos e 
t.1111hores •Jll•i fu1·cm n.:cess :rios. ' 

" Art. ~-" · O conuuan.l u.tc lia' c.wporn.,ão e mais 
olJici:tes, •Jll.l nct11:tl1111:mte recebe 11 \0111.;1. de ca· 
n11los ll Úú ru1·11:,:.:11s, ter.ia cm' lugnl' de,;tcs·vc1i· 
ci.11m1tos outru. ('l"O{lurcioundo i1s fuuc..:õ~s de seu;;; 
cnrgos. 

" Art. :l.0 Os 'sol<lntlus, que n bordo sc1·virem 
tle c.scvtciros o líeis Jo p tióos ll\l puh•ol"ll. e tle 
1mh1111011tu u cordoa:.hu <lo arlilh •1·iu, \'enccn\õ 1t1111 
gl"<llilicaçli() tie :!U · r1iit di 11 io,:;, ulém do soldo 
ue suas priwas. - Jlollm1tl<1 Cacalcanfo.11 - Foi 
apoiada. · · · 

o Sa· •. Lino e outlutao : - O il~nstrc tlc m-
• , < • • • · a nr; qncr ·•11te· 11os 

l: 111itc111os lll1ic:1t11l!nt.c 11 mn1·cn1· n forçn numericu, 
ti.: •JU: se tlcvc .Cu!ll)'•k csta'•brignoJa, e •1110 dei· 
xmr.os ao·go'l.·crno u u1;su:1t7. ·ção» delln. ,. 

·Sr. Jll0cshl.c11t..~, N\ é1·e10 qllll ·isto füio t1óclc ser, 
nem p.-lts ,{!\\~j,lm~<;~~ do govcmo; nc .11 mc;sulo 
1101'. -11111-i, .1e1,,41t1J, i>assou nc'&ta camnr4. , 

A M •I 1 t1x 1i;iio dn f.w..:n 1:nvnl tl1z, qu.J a 
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SESSÃO· EU 7> DE· AGOSTO lJE l 821 · . . fi7 
t?iWt. éoust:11·1i d<is 1'àtalliõe;; de nrtillull'ia, mn
nnhe1ros etc., segundo n sua orgnnizllçâo; e por 
consequencia nós nos vemos obrig11dos n dar esta 

n· .. ;- .. • -

de~rns 4ispeus 11· dist0Jiu1;ais: nÍúm d~ •1~e ao pode; 
legislativo compete nmrc11r a fol"ça· de m:ir e terra, 
e regulur a organização dos corpos. 

Se o oven1 - :-
dm·e propt~r no 1io<ler Jegislath·o, mas 1;i.1nca per
tence. ao governo esta 01·gnnização. Por exem
plo_: se o govemo assP.nta, que não devem existir 
1·eg·unentos, mas bat."llhões, e qne e:stes hntalhues · 
devem ter uma organiz1çiio pnrticulnr, faça.a sua 
proposta,. mnnde-a no poder !flgislalivo, e este 
npprova1;a ou uão semelhante orgnni7.açiio ; mas, 
S'l·~. p~es1de11te~ nunca fique livr" no governo o 
or:zamzar os. corpos, como uem· lhe p:trl'!ccr. 
'l'or consequeneia· pertence no corpo lcgislntivo 

a organização dos corpos, que· fazem o olijecto 
d!t proposta do ministro; e tanto assim, Sr. pre· 
s1de11t · - ·· · 
JH"Oposta da orga11h:n.;iio, e ê sobre clla qne nós 
t1·:1ta111os ngor11, para ·ver se nppro,·amos nu niio 
~sta. orgm~izaçiio que se pretende dar. Como pois 
n vista dJsto Jravemns dizer ne fi 1 ao o· 
w:rno a 01·gnmznçno dr.i.tc corpo ? 

Não; Sr. prc11idcnte, isto niio póde sP.r, fJOl"'JIB 
o q1w o mcsm'l RO\"erno p1Jde ú a org1111izaçiio 
d"' corpo ; e porque n pede? Porque n 1\e\·c e-

. - · ·. - evemo~ 111c11111 111· 
del:'.la org.1niz•lçiio, e é aquillo que filiemos 1n·e· 
scutemcutc. 

~'"- presidente, fui eu , qnmn }10111.em primciro 
111c levantei, e que npreserotei nma emenda pnrn 
wio haver est:Jdo-m111or geral, q1rnrendo que este 
corpo fosse dividi.lo cu clom;; batalllõcs separa
do,:;, cndn um com o seu estndo·mnior. 
· Disse mais que do ministro competente'deviiio. 
baixar ns ordens a cada 11m dos corpos, porq11c 
i;endo o ministro o . cl1efe da rcpartiçito, nii.o ncho 
difficnld•lde, cm que ello d1we saber quanta gente 
de tnl batalhão nnd11 no mar, e qnnnta rest1i cm 

, po 1a 11zcr com 11m go pe e VI!! i : 
r. quando quer gente pnra emllni·qn<', mande ao 
liatalhiio que dê tantos homens para · estn 011 
nquella e!nbar~açiio. Não sr:] pois n nccrssidnde 

, ' . . 
fazer. muito bem o detallle do !lcrvico. 
· Disse hontem um· 1llustre deputadÔ que, ndmit· 
tindo-se sõm1inle estes dous. lrntalhões, e tendo 
c1du uma compallhia a força numericn de 140 
J1omens, era melhor reduzir este numero. 

En qunndo ·fallei di~se que convh·ia nisto, e 
agora apparece uma emenda do Sr. )'erguciro, 
que qne1'. dar-lhe n denominnçiio de regimento, 
e npeznr de que llllJ niio oppo11I111. Í1. emenda, com
tudo de,·o -fazer al,!lnma;;.obse1·va(;ues. Um grande 
corpo, um regimento composto do 2,000 e tantas 
praças, qno tem um só commandantc, um i<ó 
coronel, um ·só tcnento-coronc!, um só mnjor, é 
difficil de ser nrrnnjado e inspeccionndo, e por 
isso eu aclia\•n mais justo que se dividisse este 
corpo cm dous batnlhões. e assim como eu me 
opponho a que se façiio os tres batnlhues, e como 
quer o ministro, tumbem me opporei a esta reu
nião ; serei porém de opinião que antes se fórme 
n re11nião, do que se admitta o que q11er o mi
nistro, or uc. or este modo iremos f1t7.P-r uma 
g1·a 111 e espe:.m, a qual não sei que ntili~adc 
resulte. · · 

O ministro dn rnarinlin. quando füllou l1ontem, 
1mrcceu de certo modo fazer conhecer A contrn
dicçiio, cm qne n. commissilo tinha cnltido. Um 
~r deputado defendeu a commis•iio de certo modo, 
mas, parece que niio respondeu bem nos argu-
mentos· do ministro. · · 

O ministro most.ron q11<~ n commi11,iu1o. tendo 
cnlculndo uma força menor• apresenta uma força 
maior; e co1t1 effcito.c;_ uma. grande contradict,:~i:o, 
•J11c: exi:;tc de fücto ; e 1•or isso. 11cru1ilt t-sc-1i1e 

pe,..a: e é nisto que cousi~tc o erro, por ,isso 
que devi t cnlcnlar pela metade, e cntiio vil"ia u 
fon;n numerica a sommar cm l ,78'J soldados, jus
tamcnt1J a n1et11<lc do 'I 110 diz a commíssão. 

O ministro da marinlra disse, que quando pe
dio, pctlio tndo do\Jmdo, tinto ofiiciacs de pa
tentes como sold·1dos etc., e disse que era pelo 
motivo ele que 11e111 sca1prn esta gente pôde andar 
110 mar, e que õ preciso que sej11o _ rcvesndos : 
além de que uns morrem, outros silo licenciados, 
e ontros ficiio doentes, e por isso queria ter dous 
corp1•s de hrigadn, um JlUra andai· no . 
filtas daqnelll'. 

A isto cumpre dizer, que a h1·igada de al"Ll
lharia e llllll"iuheiros, s1io sustentados pari\ andur 
n ,. e · 
tnriiL deve nndnr em terra, que •Í lambem seu ele· 
mento, po1:q11e niio. pú<le !111\"cr 11111 revesnmento, 
como o 1111cr o ministro, e n:'io lhes acontece 
001110 :°L tropa de t·•1T:1, uc, 1111ndo Yai ia1·a 
lllllll Cl'.llllllllSSUO, vo :111 o della, j1i niio IÍ l\ mesma 
•!111J vn i, é outrn. ::\fas sn {!ponhamos quo se q1w1· 
t., .. nrnitn g.~nto cm· terra pnm revtJsar, pal"•L s11p· 
pl'ir ns fn!tus, j:i. ncnhl'i de dm11onstr111· IJUC a com· 
missiio dil dnas \'ezcs tanto lia ÍoJl'<"a de l,7&1J 
homens. · • · 

A rcspoito dos offici:1cs a commissiio acha q11e 
de,·cm ser 4S. e C'U creio qne niio podetnos cm
pr<'gar mnis elo .JO, porqun devem !lmbarcnr 2-t 
uflic:iaP.s dõ pnteutc nns frai:tntns; 10 nas cor,·c· 
t '"• npczar de qn'l a commissiio s11 niio ftlz carro 
dns con·cta..", comtndo podem muito hem cntrá1· 
nn clnsse das frnn-ntn; · 01· isso só te1nos 4U 
o remes : n commis~iio porém apresenta pelo pro
jecto do lei 4S, mas diz o mini.;fro que 4$ .~ 
lllni pouco, e quer 7~. mas, SI'. prcsillente, pnr:1. 
1111e 72 ofiiciaes '! Snh-o se q •1e1·emos t.irat• um 

- 1 e m 7. e ine cr 
outro ? !\Ias isto niio tem lngnr .nenhum, porque 
a sna arma õ no mnr e rnio cm terr•1, e como 
se qner re\·esnr n o\Jri~ai;iio de um homem na 
sua pl'úfissão ? Snpponhamos que todas as cm· 
barcações andiio no mnr, q11e nenhumtL estff. pa
rada, nssim mesmo estas cmhnrcnções todas mon
t:io it 40 officiaes, e ai!ldn. ficiio 8 · em teri·a, e 
estes officines podem tnmar conta do casco dns 
companhias, podP.m in;;pcccionar P. im1trnir algtms 
recrutas : por isso m'io acho diminuto o numero 
de 48 ofliciacs. 

Qnanto no que sP. disse aqui llontem <fo que 
nmas compnnhi:ts fos<;em commnndadas po1· cn
pit:ics, o outns por tenentes, e11 neho que isto 
u.io é ndmissi\•c\ ; scrhi isto· uma anomalia : ·e 
pnrn que se admittirin i::to '! A <lifforençt\ de soldo, 
como aqui se mo~tro11 é de ú$000, e l'ºr nmn 
tão pequena ditr~1·cn<:1L havemos crem: um corpo 
n :omalo, por assim dizer, que niio tem o typo 
<la organi7.a<.;fü>? Ponha-se nnta OfRl\niz-içiio uni
forme.: o ne se ó1lc faz,·r niiu aclmi ti n'.s 
<listincçues no cmb·ll"cnr ; porqnc qual será a ra-
7.iio, po1·q11c um cnpitiio n•i:o . pQderíL embarcar 
C'm um:L frngnúL on corvet'L ? Ficnr-lhc-ha des· 
ait·oso fazer o servic;o nessas embnrcn1:õ1:;;.? ·Niin 
sd q110 honra é cstn ... c1., ter n . embt\l'cnçiio mais 
-t palmos !le q1\ilhn .. Organize-se este corpo_ uni
formemonte : todas M companhias sejiío govcr-. 
nadns por enpitiics. · ' -, : , · . • 

<}m1nto :"1s ohscrvn<:i'i<'!! •ln <'.ommis!liio (1'1U-!f.~). 
Nt niio sei, Sr.- presidente, para que. um major 
de nrtillmrin <lc marinha prccisn wr c:\vnllo. l)iz 
a c1Jmmissáu . que· o lcnln~ l]\ltLntlu estivei·· cm 
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r.s SESSÃO ,EM 7 DE AGOSTO UE 1827 
~·Jrl·n, tnli.s qullnclo é que ellc c.ubu-ca? Qunnd•l 
e •1ue 0111h:t1·cn o njlldante do •·orpo •! Está se111-
111·c c111 terra : o qno fuze111 estes otl\ciaes? Niit> 
têm trabalhtJ: St•UiitJ tlentr.J Ja Í<Jrl.al1iza 1 - •i 
a .·e c1c10, nau ''"'' a 11uLrc:l1as, e pura •111c :;e 
lhe:! •lllrâ CO\'llllu "! Pana jreut Ce SllU Cll&I 1Í 
fortaleza •JU • ;10 qmutcl '! N :io podtJrúõ c.<te.s olli
cincs ir••m Jo 111i>s1110 modo, •JUC vni uai quer outro·? 
• •. 

0 

• : CC !S:)l\l io Rl" glºU 1 1L~\Ç4l0 
1111·11 o esc 1le1· : tmuucm não sd o '\ue est~s ufli· 
d:ics ir tem qRo fr ao 11111r : pu1•1111e todos CIS úes
tacumcuto.s ci;tão escl'ipt.s 110 lin·o me,,trc ; l'llcs 
sa\J.:111 t{llC a uor<lo tfo t:1l c111burc:11çiio cstii. tal 
J.·,.;tm:mueuto. etc., que t.c111 urntos olliciaes, tantos 
i11forio1·es de .• e o •1úc inio elles fazer ao mar"! 
~las, s11pponha111os que tê111 que ir ao mnr, 11iio 
ha 1.•:;cule1· iiarn o sc1·,·iço 11..1. 1·iheir 1 "! Qm1:1Jo 
dlcs <lisserem •111e ú prnciso_ u111 escaler pura. este 
e 11q11t,llc ser\"iço 1mcio1111l, 11'10 ... se ll1':ls ha• tle 
1.htr "! l'u, a que pois cslus 11ju<l11S <le custu ? 

Op1•u11lw-111f! a toJu •1 qual• ucr <TJ·atilica•::io tleslt 
cz:t .• as 11"-sc- m q111i toilos os outros t~m 

"sla • ~1·11titicat;õet1 ; se ds t(~111. ê p..irqne tê111 •111e 
fazer sen·ic;o : e ucste caso 111io se achilo os de 
•J•M .t~·nta:uos. 

, • e·. O· t:.is lj co:-; u· 
1ues, teuhüo :tqnillo <(Ue tlo1·e111 ter: q111111 lo J11m· 
''CI" !>l'1lciS1io cllcs IJOt.11.•111 il' 110 Ul'SClllll UllSClll" 
•.1111 csc~1\c1· 1!·11'11 o scn·i~o. Uppo:1h11-11ie Jl H'lanto 
Ut! "l"U f " " ' • 

o P.!ir. f'loltnnd~\ C.a .. ·uh·•u1t<>: -Houve 
t:Olll elTl'i to \1111 (•llgl\lltl, 1} llC t! l11JCet1sario tlcs· 
uumch "" En 1'1·cs111110 IJlle o n111ue1·0 do usi era 
1t 11wl11Jo d1111 Luc:1s d1i fogo, 1111111. como ,; o tola!, 
•: u~\-e co11U1r·i>•l 11 g11111"11i~1fo pcl11 111ctnJu 1lns 
bocm; Jc fogo, cm lug•u· de a,:;oo tle1·1m1 sei· 
:!,ÜOJ. 

o l!h.·. Cunbu IUutto.c: - Eu sou o l1omem 
111aio1 franco que ha, as~im coma sustento aquillo 
•1ue me varecc justo, ns,.im li1111ue111 confesso e 
r•·cuulrnço os 111e11< tlcfeltos logo que m'os mani
f •st·\o 1 

· Eu fui que me enganei, o depois "<le haver cst 1· 
hdeci,fo os da1los ce1·tos para lirn;· um resultado 
seguro, errei, neste mesmo l'llSUl!atlo (l111i;.: isto 
l'rovn assaz q1w a cu111:11is,;ã · • 
t 1 u e ocas de fogo l•xistiutes, e os d11 o. cm 
•Jlle <levi11- t1· 1ba\hnl'. O errn foi mim, e tocou tam
hem ao S1·. Cnvulcanti; isto P••rt!u1 niio passa 
du \1111 en·o tio pl'oduclo d1i nmltiplicnç1io. 

Vou trntar da matcri11, e para. o fazei· ê eo.1-
ve11.cute que cu respo11J11 a Hlg11111as itl.;:1s •Jlle 
11 pparec.:crJ .. , tanto_ 1111 dis1;ussão de bontem como 
de l1oj~. -

Disse•se que 11ão t'! 11ecessnrio o cslnllo·11rni01· 
ua b1·igada ; estou pe1·suadido qu.i é 11eccss111·io, 
1rue1· o uu:ncro das suus praças sej:1 111t1io1·, •1ue1· 
i>t·ja 111enur; 11iio - põ lc lm vm· C•>rpo nctJplalo, 
- Disse-se 111ais, que ha olliciae:o de patento nas 
tripnlai,:ões <los pequenos navios, isto 11:10 é exact•>; 
111mc.i se tl1!tel'm111011 que o::; navio~ petjueuos 
ti vcsse111 officiaes tle p11te11le. 
~a Inglaterra, Estados· Unhlos e Fran.;11, as em

lmrcuçõtls esllio clistribuiJ1is em claSS<!~. As de 
tr.::1 coberta,,; são d11 1i1·i111cira clas~e ; us 1111 vi os 
ele 8CJ peças ou mais sii<1 da' seguudn cl.1sse, •ts 
clt: 'iO il 8U são du icrcdm elas.se. Na primeira 

: • , lj e~un a 
·-1. 11at1 ,fo tcl'cdra :J, 11a11 tlll qu111·t11 :!, etc 
· lia po1· consequ•weia na Inglaterra navi•.•S de 
classe, •1Ue não exislem c11tr·c111 uós, porque a 
mio JJ. Pedi·,,, <Jlle se diz 11guru dc fot"<;a •le 8l 
p<.-çns, niio é senão de 6-1, ao mc:m•s •1uanJo eu 

. <l111b111·qu.!i uella no auno t.lu 17:.13 assim t\l'a, '' n>\o 
sei )JOl'(}Ue motivo e;teja: ltuj.i t>1ocl'esciJa 1 1'<1l· 
. "'"Z u sell e1·e::.eime11lo th·ess..! lugar~ porq1111 lhe 
J1Uze1·ào mais algmnas peças na tol<la; t.laqni 
Ycm- a difi"eren~-.a. de ma\11 10 pe..:as. 

us 11111crka1ms, francezes e mgle~es c!c.,.co.J· 

· sitltlriie) os seus navios de c~rl.a · c!AsSê, .não só 
em conse11uencia de s11·1 Cl)11slr11cção, mas tn1nl.Je1n 
pcla sua nnpieaçào, sc111 11~mc.1. att•múe1·mn ao 

) • • 'l 

lhes estão lda las. 
Eu de1•0 mostrur aos nobres tlep11t1dus, que 

t.itl vez nifo tenlu1o tid•> occnsii1.1 do estai· a uordo 
da; -eiub111·cacões .i., "llCl'l'll •uai •• 
, e Ó tciae.; de urtiU1ari11, (1ue alli s:lo .emprtl· 
gaJos. . 

Sr. presi<lente, UtilS navios de. i:tllcrra de ü l 
peças, o e11pit·io commanJa a a1·tilharia da co
l>ert11, o p1·i11wiro -tenente nJo cunvéi, o segundo 
teu eu te a da tolda e o s:n·gento u tio custcllo tlo 
prón. · 

Onli.iariament<! os artilheiro:; sen·em só para 
dirigir a p 111tari 1. 

O co111111a11do das tt·opus. <la mal"iul1a inglezu 
é 11111it • ditr ·1·ente da nossa. · · 

ili ofiiciaes genera-:s Ja a1·mada são chefes das 
4 <li visõe.; li.e 1 - · " 
infant u·ia e artilhada do 111.11·. _ 

E1n Portugal, q1rnn lo se org:misou- a hl'igada 
do maria hu, C..ràu para ell 1 nomeados officiaes 
d 1 unnatla r~nl e <los re •imentos, ue até então 

< ·e \'no. 
F1tllou-s.i na ec,momia de ser a urigah co:n· 

mandada po1· um oflicial de me1101· patente. qno 
a <l.J b1·i1:adcil'o. -. . . . 

tic11. 
Eu f.tllo de} lo1·d 13ercsforc.l ; este official nos 

din.; de cürte ia á c:lpella real, punha-se de 
joelhos, Msist:a aos s icrificios e nó.; toJ11s sa· 
be111os <1uc elle en1 de l"eligi.io nnglica1111, 

Eis a razão pol'quc eutemlo, (1ue, apt!zai" t.!e 
que o coqio da IJl'ig11da venha a ser pela maior 
pnrw c.m1post.1 tle »uhhdos l!e •tma religi:'io tlif· 
foreub, 11110 <luve deixar de wr capellàu:>. Nisto 
,.;cguiromos o exemplo qne 11c ol.Jsen•a emo1ttros 
e;( 1ú..is c11tholicos. . 

Agorn, Sr. p1·tJ,;ide11te, passo a t'd:ipouder a ai· 
guums olJJet'\'uções feitas pel1.1 Exm. miuisiro da 
1111ri11h11. , 

Disse S. E_, , quo ern n Jce:;s;n·i.:i ter officiaes 
que to.fos estes soltlndos siio antigos 011 os cha· 
e sol<l11tlus cm depcisito. Sr. presidente, isto é cousa 
•1ue eu não pJsso comprehenuer ! Soltiudo.i <lo corpo 
ela 111uri.1ha cfll tleposito ! lst•> só po<lm·ia te!'· lugar 
cm11.i-cc1·11i is: mas, Sr. presitl.mte, se u.Js suppomos 
mudos .Vetel'anos, com" 11110 <lu e11tar e1 ' o-
s1 o epos1lo estJS corpos . é 11 hol'JO t.las 
embarcttçõJs; là ii que c:stiio os depJ~itos. 

Tumbem se disse, •1uu se1·ia nüces::;,u·io b:we1· 
folga, •H solúaúos nas . e.111Jarc11çõcs têm fulgll ~ 
bastante. . 

As guarnições são tliYiditlas em 3 quartos e n 
metade ou a m tior pal'te_ tios solJalos não_ têm 
que fazer e estão deitados 1111 t 1lJ11 ou ·llO!l sem; 
.alojamentos • 

o~ sulJ:11.los sõ tem que t.-abalhar 110 serviw 
tlc artilh11t"ia e ajudão a içar 011 a forrar uma 
\'ela, é o mais que fazem ; ora isto niio acou • 
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SESSÃO E~i i og AGOSTO DE ·t821 
fccc sem pt•e, por<} li e não se für1·a e larga a todos 
os 111u111u.1l11s, · 

O trabalho maior '}Ue ellc.> têm é o da arli
lhnria, sob1·etuJo cm occasiiio d•l tem oral cm 
•111e 'uvem estar C:Jm a nccess1Lria cautela, para 
ve1· s' ni·rebe11l11 a!gu:n cabo., c.m1 que e:>t:io atra
cit.d11s as pecas de al'tilharia. 

N:i.il se pó.te p.))'t:mto 1I:zc1· q11c o serviç.1 de 
· n · · pe 1 o, nao, , i·. p1·e•11 en e, 

•1uc111 diz iss.i, nfo te:n pratica dd mariaha. 
Eu, Sr. pl'esi•le.1te, sen•i no tn'11", füi cabo de 

1•squadra, fui f.tn·iel e pussei Jestc p·1sto> a 1° 
tonentc, teuho muita pratica do 11avios de gnona, 
sei o qne é a p1elle scrvi.,o: ui\•> é causa ne· 
11h11111a on como lhe cha n:io os sot.la•lo,;, é pa!<sar 
<lo quarto. dP. dol'lt1ir para o quarto do 1lcita1·. 

.L"a!lon-sc hontom no calculo q11.l fez a com-
1111ss:10. 

Sr. p1·esidente, a commissiio f>1z o sAll calculo 
muito acel'tado e ·tcn!10 o maior ;;eutiment,J de 
111io estar hoje pr1Jsent,, o gxm. ministro, am 

te 111 s rar quo o mu 1p 1ca11< o e o mu ip 1-
caJol' foriio certos, que p·n·a a operação 111io eriio 
p1·ecisos conhecinnntos mnthematicos; eu errei 
e o Sr. HollanJo\ C1w11lcante niio emendou o i·e
,;ultllllo da mnltiplicação; cscl't>vi um nurnoro 
elll lugar de outl'O, mas por esse erro nnJa SJ 
perdeu. 

Diss~-sc qne os otlicines não potlem estm· scmp1·0 
c111harcmlcis ! E pnra 11ue siio clles? Niio 11~0 
pnt'U antiarem embarC11dos? O 111:1r ó o seu ele
mento p1·op1·io : o officinl de tcl'l'a deve e<1ta1· em 
te1·1·a e o officinl rlu mar deve :J:Star 110 111:11·. 

Se aq .1i ucont!:cesse o mesmo que na Tugla
te1·ra, clles que1·c1·i;io consta .• tenrnnte andai· 110 
nuu· e tel'iamos muito boas olliciaes de nrnl'i
nlta. 
. l:)l' •. President11, ª· ~ommissiio rdlcctio sobre o 

; 
elle fallou simplesmente ea1 commai1tlantJ, mas 
11ó:1 uiio queremo:! que continuo o mes 110 ab11:10 
que tem havitlo. 

A bl'igada de mlll'inha esteve commanda la po1· 
11111 tenente-~l!nel'al, mas para qnJ ·havemo=- il' 
contra a leg1slaçiio e contra o costi1me actual
mente estabelecido? A commissiio entendeu que 
111·a uecessario um brigadeiro para o commando 
do cm·po e não um co1·onel. 

'l'ambem não pó.Je entrnr em dn\'ida que niio 
tlevt:m te1· cavalgadura, porq tte o :1c1·yiço <le bri· 
gnda é a bordil âos n:w1os. 

O estad•J·maior acha-se na ilha da.; Cobras e 
se ti ver alguma vez de vir á cidade, venhn a 
)Jé e se niio . quizer vil' a pé alugue cavallo; 
para 911e biio . de os. ofticiues do est ttlo maior 

n • zerem ter comprem-os a 
não de outra maneira. 

Niio acontece porém assim a l'f.S'Jeiio das gra
t.ificucõ<J:> que o ministro confundiu êom as caval
gaduras. 

As gratificaçõ~s s:\o vantagens de commando, 
mus as cavnlgadttras . ll<io eutriio nesta co1:t11. 
. Qu>111to ao que se disso sobre as comedo1·ias, 
os officillc:> quando estão embarca.los, te.n come
<loi·iiLs que lhos Já a lei; mas c •mo é que 11111 
oflicinl Jti _ b1·igatl·i, que edtli em terra, pb.le te1· 
cs•as comcdorias '! 

' , 

uhi!Í:I co1i1111a11d1ufas por :um -.nnico official, e posto 
que Oi offi;i ies i11fei·101·,é~. niio. devJo, C·•mmantlar 

: comp:mhias; · teu:tô ·\'isto: algU:uuis co111man 1111as · 
pJt' sargóntos •. ·: . .. . . . . . . · · ' 

. . Não põJe poi:tanto. ~ nenhuma_ ma,neira preva
L;ct:t' u q nc : prctcn•le o ,E:tm, _ 111111 i ;tro, por.pte 
qitando falfarcm to.los os oftic1acs de m11:1 cum-

pa•1hia, p1d~ni sei· snbstituido;f lJJlos de· out1•as, 
o q1u não é cousa n:>va. 
. Quant > i1 gitarJ,!l do. ardenal com ti·opo ~a ·11111-

1·111ha or 01·11 n·rn •x1stc tal ·t 1 · · 
\'cjo to1los os tli:1'i p:1ssa1·e111 solta los Je c.iça
d•,rc~ pela l'U:t Llirtlita, p 1r.i fazerem . aquelle 
serviço. 

p.; le ser que V<lnl1.\ t·Jmp l em que esta 
s a 0;:1 C•Jlll S·J :t: >S \ 1r1ga t, p.Jr•1uu ent or
tu~al a guarJ:i ti 1 arsen 11 e th~souro> era de 
soldit<fos tia marinh 1, uus nó• sabe.nos que a 
orga 1isaçã' 11 i,;t·J c·n·po, em Portug ti, era mui 
<liff ·t'Jnl•J da.'}nella ti•> Brazil; em Pol'tUg>ll poJüio 
fazer o qtltl q•1izes•nm, Ft ,n iu havia constitui
ç:io, r.ii11:1va ·a nrlJitral'ieJaJe; a·111i p •t'.Ílll devu
mo.i d1s1J1·va1· a consLitni!)ào tio impel'io e as leis 
q uc e lia e:1tabelcce. 

O 111.1io1· argumento qn~ ª'tni appar.icen, foi a 
1"espoit,1 chi a,:rgt·~g ti;:io ena cai ,g ÍiU;_>t".J\"Ístos·. 

A commiss \o 11t·o::1.1d1.111 na f.'.>r!na da contifüi
çiio: o E'.(m.: n1ini:1tro fez uma pro,Hsta n~lihl 
p u· e, cou tra1·;a a 111 Jsm:t consti nL<; 10 u a e li1 
iliametratuentc 011prJ.;ta («poimlo) ; a constHuição 
diz, quJ' todos od nnnos a as;emulóa h.1 Je de
cretar a fJrt;a armada o o E:tm. ministro qu~r 
ter o 1tr1Ji1.1·io ele recrutar us prac;as que jufgar 
neces<arias, o •tll•J niio •i t•ulisivul (l•)l' sei· contm 
a con<1tih1ição. 

Se o go\•J1·111 vir que siio 11ccessnri11s mui..; 
praças do 11110 li!! d•l ui1taJoJ c•m1pl::b do cor1N, 
tle\·o 1i.idil-us ao cJrpo logislutivo, quanto muis 
1111 i, su o gc>\'oruo julg•tr o_.ue:: 1ciJ urg.mfo, pó.tu 
11oinea1· tropa tio l1:1·ra parao--11~1·vi1:0 Jos 11avio8, 
a~sim 110 prutica na ln:;lutorra, l•'r.im:u o Est11-
do;;-l:uidos; o cu, Sr. prosidunte, já· cm outra 
s :ss:io di,;se nesta cnt1a, 11ne undei e111barcaJ,, 
em navios tl•J ::norm co n t1ol l11dJs de infanta -
ria; quanto m 1is, \'1m1os a ver •1ual é o scr\'ic;o 

ot 1 a . l · o· ; eg 
servem, 11111 p.11·11 cur1·ei.: u· a po~a. outro pura 
f.tzcr a po11tu1·it1 e outro pm·a ilur fogo 011 tnp111· 
o ouvitlo, por•1ne se entende que urn marinheiro 
on gr11111oJt•1 não tem o co11heci1nc11to .· ncces:oul'Ío 
p lt'u fuzar n llolltnria e a cautela Je li111pu1· 
bem a peça, 1.ttpar o ou \'ido e' du1· fogo ; mas 
em cuso de n.•cessid111le de gonte pa1·a carregu1· 
uma paça, S•Jt"il ne.:os;ia1·io occupar um · i;ol
Ja l•> Je nrtilhnrh? N1io; quulquer soldado in
fante pócle muito IJum SJl'\'ir pa1·u isso. · 

O soldado artillteil·o é i.1dispe11iavel para fazer 
n pontiu;ia; em huv1:nJo cuidado de tap11r bt'lll 
11 ouvid•J Ja peç 1, clla póJe sol' c111Tega<la put' 
qualquer sold.ido. 

AinJa lll•lÍs; a cummissiio entonden que· niio 
SI! deviiio n•t m ittit·. ~old111Jos uggregados: como 

. . ' o 
.tZem IJom serviço, julg.\o-sc ho;11tJdes, dizem quu 

ni'io tõm as mesma~ ou1·ig11çõcs du uft'Jctivos u 
faznm doilpezas, 11 uu siio t tl\'ez Jcs11ecessa1·ias. 

Fullou-sc sob1·e os olllui 1es de b1·igaJa e dis
se-s•!, qnc os de artillta1·i1L de m:ll'iuha, 11u11ntlu 
pass,io pum o cxeruito, sii.> ig.1orautcs; et1 a::;ra-
1le1:0 o clo.,io l>d11 p 1t·t·: tl no me toca, mas pu.;o 
licern;u paii\ ' iztJt", •\l\O c . .>11heci u u gra 1tle nu
me1·0 de olliciae,; tle artil11u1·ia da : 111a1·inha, que 
foriio e sii.' ullicia·Js genJ1°aes e uin<la nin.gucm 
se le1111,>ro11 1le dizdr quu· e1·iitl ignornntus; mus 
o _uo!Jrc depu~do não t:ye tlnvidn tio o aflir111a1· l 

· Eu survi no tetnpJ do dnqne tle AlufÕJs; _este 
-homeui, quo tinha 11111ito merecimcilto'o ura gnrnd" 
official, v'endo qnJ se bavião introduzido os p1.~ · 
uacltos nos corpos uo exercito,. chmou, que se 
tinha acabatlo ·a diseiplin.1, e com .,ffeito os offi
cfae::i eu1 lugar de cuidarem : :nos · t:orpos·, . cuida vão 
sõmente no arranjo dos pcuuchos e barretiims; 
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10 SESS.:iO t:Al 7 DI~ AGOSTO DE -1821-
o IUt!Slllo -dig.:i a rês peito do sccrri •rio, nnLiga-
11~a11 (c uni :-ari;:<'J!to, que se dispc11sm·n do sei~ 
,-~~o, ~1$Cl'~\'13 toua a corrcspo11Jcncia <lo corpo, 
nscant map1,as, füzin rdnc;õ• s c-t1·., e por isso 
111 IUIUIS \'C:l:C_:; · • ; • ; 
fqzi11 todo ~i:tc trauall10, rnns iutrodmd0·5C o 
!'Ccrctnrin, npphrl'ccrão ncct>ssiJ ulcs, nngmcntou 
:~ cz;cripturaçiif' e nmla p;nul1011 o servko : Ynmos 
c._.lm as modn,i; ~strnnn-cirns l:n°ll. e · · .·., ·-

n prn rca nlé o prcs .. nl<! oliscn·ndn, niuda 
11 ue cn 1•11tct1Jo qne qualt]ll"I' < fiicinl inferior púJc 
escrevei· o qull foz o secretn rin. 
_ ,\gora vejo-um olirigado a i·cs1:onder a algumas 

rclltxões, que ho11t1•111 ft·z o nohrc drputndo o 
:Sr. Queiroz, ;\ <)Uf·m duu u111a sritisfar1io. 

Estou pcrsu:1diclo, que o 1101J1"e <levutndn, que 
11_o11te111 lnl~ou, 11:io se 'Jllf•I" supp(or com cuul!C· 
c1111cntus tao trnni;cc11<ll'11ks, <JllC )'flS•OJl nlem 
dos 11ccess111 ios 11ara o co1umnr1do de um co•·po 
ele cac:n<lores; eu dcscjnl'ia que o illustre depn
i ufo th-esse conhecimentos muito mniore~ pura 
f.dlar cm todos os rnm , · ·· · 

nppou 111-0 com solwjos conhcdmê11tos 110 t:X•'r· 
cicio, disciplina e utilidnclc da anua de cnça-
1lor<'s ; mas qn·111Jo u 11ol1ro deputado Jl:l"Sª a 
fallar ·sobre objectos estr:111lws i1 sua J•rdiss:io ; 
quundo se mette a avuli:w o sel'vic:o J·•s g11nr-
11i~<1es dos nnvio1s <le gnm·r:1. sc111 cst:ir fmuiJia. 
i·isudo cu111 esta }llll'!c da scicncin rnilitnr, snhc 
fór:. Jo seu cle11w11t.o, calrr, 11101Tc ! Eu n:>sclllo 
•Jlle um 111ilit:u prudeute ruiu dcYC fullur cm llC· 
;;ocios co111 1111e 11f1.> se neliu mui fumiliurisuJo. 
~e os uoLrez; deputados que nqui se ncl11io, e 

11:10 siio miWni·cs, a1•:11u:nssc111 q11t1lquer idé11 me
uos cxact '• soLrc o serviro do ti-opa, cu dil'ia 
1:0111111igo mesmo - uão é • n sua yn·c·fissiio - e 
1cria 11 mesm 1 h1dulgencii1 qne os nobres depu
tados t1\111 com111i~o, e com qllnlquer deputado, 
CJlW sahiudu fúra de s1.nts e!tm1r.11tos fa la · • • 

•- • • 1:111 q nc mio esta versado : nrns o no1J1·e 
deputado é -111ilit.u·, e JJCorqnc vi qné 111io <li~
corren com grnude <"Olll1eci111c11tn de rnusn nos 
111•gocios de :<na carrcim; n:io <lcscjamlo que os 
mililm·c:\ do Brnzil, e nir~da mahs o meu cama
rada pa,;se por ignomntt>, apcznr de <11te til co
uhcç 1 qne tambcm o i;ou, seuti qlle o nohrn 
deputado failnsse 1rnq11illo que 11iio_ c«nhecia ; e 
por isso é que lhe disstJ que nH•neu, sem es· 
perar que se esc mdnli"n"se da nrillhn rC'Jl,!X:i?. 
. Ningucm pód·~ obstar a que o nohre deputado 
cmitt11 com frauqueza as suas opiniões: en uiio 
o embarncei: o que nco11tcc- 11; porém, é que al
gumas vaes errou nnquil!o •1ue disse. 

'l'.euho aqui ouvido cousos 1nilito bem:, muil<' 
sublime~. mas tenho ouvido ali1:mrclos <le todo o 
c.ilibrc, e talvez SQja t·u urn dnquelles ue os 

· • u mmor numero . 
.Fnllon a respeito dos ai:.tilhciros da mnriuhn, e 

disse que não deYem passnr pnra o exercito. Eu 
jã cm outra sessão dt'clard. que pnssn11do P>lf';l 
o excrcit_o niio perdi nnda do po.11co qlle 1::ahia, 
no _tctnpo cm que servi 1.n mtillim·ia de mari-
11hn, e portauto não Yt>jo razão alguma 110 illnstM 
deputado. 

Fnllon < m zinhn 1 Eu niio sei qne métnl é est<', 
õ wetnl descouheci<lo, niuda niio foi nnnly::ndo l 
l··orte cousa ! 

Fnllou mais a l'•'s;1eito dos hl'igndeil'OS de nr· 
t.ilhari11, e disse qnc dks uiio tê-111 conlit>cinwnt •S 

lS arm·1s o cxc1"c1to: o br:gadciro d<l 
nrtilhnria é L1·igadciro de i11faut.:11·in e e liriga
•lciro 1fo ('a,·allarfa, no lll<'ll":S cleYc·o !'Cr: talvez 
haja alguns qne niio t1•11hiio 1·C\nhecim.-:11t•·S do 
-~ ~-~ 

neraes, e a -pnlnvra gc'.neral qut>l' dizer geral, 
· isto •i que .,con1111nn<la e tem .. c~11heciment1•s de 

1.01l·1s ns nrmn-<. 
A 1·espeito do sccretnrio gcrnl dn brigado, uissc 

•J nc : ii:'io é nect>ssarii) ;·é j>or~m imbido que_ o sc
crdarjo •:stà uh1·ig<1Ju u fazer a esni 1itnrac;iio 

gcrnl do corpo; e o seu 'xcs·cicio não .. se . .1·cJ11t 
a nco111p1111l111r o co1111nandante d<1 l.ll'ig:ida pnra 
as revistas. . 

Fnl101t·S': muito na Jai!;fori:i dos C(ll'llCL11~ e tnm-
' •• u C .\1 pl'O 117.ISS<l, _U <JllC 

diri:1o os noun•s dcpnta<los, se sonhes:1cm que 
na Jngl 1lerra Jiot1\'tl um grnnde debnte solmi o;; 
bi:;:ode~, cm qno muito filiou o g<:>nernl Fer· 

<lo ni·gun1cnto do duque .<le la Jt(.chc.fnucolà Lian· 
court na ns~cmblé•• n:icional de Frmrn. n ns· 
peito dn pnlnvrn .:....ro1t1·1·n -? não me pnrecc _pnis 
dcsnrrnsoiu.lo ter cu entrado ua parle l1is101·i<·11 
das c•Tnetns; qunnlo mais qull l'll fallei ncllas 
pn1·a 111ostrnr n economia que Jrn,·cr:i <limiuuindo 
as 1.wai;ns de 15 pifünos, que, nns ci1·cumstancias 
cm •1uc--11os nclmmos, ê nlgumn cousa! c::n disse 
o que entendi, porque sou ol1ril!mlo a saber tudu 
qnanto respeita a pifnnos, tambores e cometas, u 
111ostrar c·m que consiste a ec• nomia e ns va11la· 
g,111s d:t f,1zeuda 11ncior:al. 

• o r. cpn·n _o _ crgue1ro a J'é,;pcilo elo 

q11c Ronwn <l "ªº nccess~.rias, l1a uma differc:1Ça 
de G'i!J que ficiio dc;;emprl"gndos ou que c::'\cedein 
ao numero _<los imh!<pensaveisl (.)omo diz pois 
o Exm. ministro que :\ commissiio errmt- e niio 
dà soltlados. pnra n~sen·as, nrmn-zens e descon\Q!'. 
•!e <lot.?Í•tes p•·cso". etc.? -GW, niio silo_ sufficicntes? 
.<.:rciv <fllC siw tk·umsia<los, e 1wr · _is,so mcsu11.1 rc-
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-. ' -. .. -o . t . ~l.,~SA . I'.~ 7 DE ACiOsTO UE· 1827 71 
nn\'ll n miulia npin!:'io a favor· do [)at'cce1· ·e cal
<:ttlo d:l CJlllÚIÍS:si.o. 

o St·. Vusconccao .. : - E•t vot1 
passe a lH'Op ''' :l ·• gove1·110 ; a 111in 1a 
era <t•hJ Jh!IU à 2"' <li$cu.;.;ào pns:;:i;.;..:; uuls,ag'.Jl".tl 
votarni pel•> pi·oj ~cto do :$1'. V tJrgueir" e ,q1umu•1 
e:1t~ ll!lo pa~ll•!, p :lo da co111111ÍlHiio, que julg·J . ,., . 

O illustre deputado o !:ir. Cuuh \ l\fattos ne.Lba 
Jc mosta·:1r victo1·Josament.i 'lllC os •u•gmuent•H 
<lo ministrn <l11 marinha, e111 ap'lio Ja pl'<.lpJ:;ta 
siio futeis e <.lif{nos 1fo <ie.spri!so, e a •htu rc ;
peito nn<l1L mais <lirl!i par 4 nih repetir. 

Vot•• pela flmemla <lo Sr. V crg.1eí1·0. pllra <1 ue 
em , • .,z J..i J,,11,; lmtalhões se cr.-,J nm sú r..,gi
ment.o <:Ollllll:\1t•h\•Ív por 11111 <lOl'•-inel; i,tJ é 111u1tJ 

·.,c1111t't111ic.:> e u:io prejnLlirn a ili.-;<=ipliuu tia t1'"Pª· 
V 11 illustt·., tleput do jnlgcfa impossiv1il a ui::,· 

ciplina e esci-ipturni.;:io 11..i 11111 tifo grau lu c ... rp ), 
llll&S nào atte.1UCU Ú Jilfurc111;a. 'l'lo.l \'llÍ tle \lll\ 
rt'g11ue11 o e erl'a ao ..i 111:u·; est ! uunc:i. -se 
i·cune, o po1· is.u u 11 sú· comu1a11<.1:111tt? ó muito 
b 1i;t.a.11ta 1mn1 o Jirig:1·. . . 

QuuuJo po1·ó111 não passe a emenu:\ tio Sr. V ur
gu<Ji1·u, votnrei pelo puruce1· tia . C\J nmis;ão com 
c:;t:1 emcntl 1 de •1uc " commi1111lante tia lJrig:vla 
será. col'Ouel e o com:nanJa11tJ ti.: cafa l.mtall1iiJ, 
te1ie11 tu- col'Ouel. 
.o ministro da mm·inha 11·10 C•JllllJ:üt?u a minha 

op_iniào, tlisse q1ie uio p.11Jia passar, pOr•JllJ era 
mna iujusti~a 1111a um offi.:ial tlJ :u·t1lh:1da. <la 
marinha uiio putless..J passar ú ofliciul gJnl!t'Hl 
c111110 potli1io os uflicia"s d J cX:tJr.:ito <IJ terra. 

• J!::;tc argumento p1·u,·a ifo ·mais, p •r.p1c eutlo 
Jür:~ J;avc1· ignulc.llhlc Jc\'e1·i:io s<i1· prOlllfl\'iúo::i 
utt~ tenentes gencr-.Lcs~ coatJ o:; ofll..:inc:; <lc t•;t·1·~l. 

Alt~m <le ite 11 :lo 1! e:foct·l 1u nib Jss:io 
1•a.;.sar ;.\o te;n.'1~ gcucrnes, i)ois 'JªJ u tir. ULL.1hà 
l\laltJ.i lll•JSh·on •Jll'-' p:1:1:mv:io para o est:ilo 
111aío1· do ex ,rei to. · 

• Jnlgand.J-.sc a 11í:1b1·i::i s:ifJbie.1temente discu
tidu, pa,;san lo o Sr. p1·tisiúm1t.J ú pt'.JP Jl-a íi va-
t,ai;:lo ptila m:rnelru sei;uinte: _ . 

1.0 S.! SJ Útlvia supprimir a pal11\•ra-bdgn
du s.i!) -tituintlo·lb: - n.i.~imeuto- como pl'up_unha 
o Sr. Yllrgat!iro.-D.iciJio·sll '}llC mio. 

~i." S.: Jevia sup1Jrimir·s(l o est:itlo-tnnior da 
briga<l.1 na fórm 1 <lu mncn J:1 Jo S:. LL10 (}.)a
tiuho.-D.:citliu-..;a ign::ih11tmte l}llC u:io. 

:J.0 Se se appN\'ll\'>\ o e.>tnuo-mnior d,1 briga.la 
npontadn nn p1·opost.a, sah·.i. as cme:1Jas· Ja com-
111íss:'io.-Yc11ceu-sc qua ,.iln. · 

E sendo o t1H :1 ·• 11·1 

lln:1 da cu111111iss:lo ::;01>1·-0 o cst:11fo-111uio1· 
g:uJn, f..,t'.iJ nppl'vV:\Ú:B. . 

P•Jll·.->e <lep 1Li ÍI \•,it >3 s 1 . Üll\'Í:i 1 SJI" trt35 os 
hatalhiics . ll.l l.ri:.p la ll:l fjrm 1 d:I pr.J,J03t:.l. 
Yt~ncen-se quo n io, liinn .l:J· p.11· e 1llSJ<pd.11::ia 
upprovn.ln a cm i11<la •h cu111:11is ;:'iv. . · 

Prop 1z-.-1e 111.Lis, se a ca nnn app1·0,·11.v.t o iJ3ttl. h
maiur tio u.u lJ:itttlh:io, . e rn fo1·111 ' a prop ~sttt, 
sah·as tH c111e11Ja:1 tia co111a1i:1s:iu.-F1Ji :lp(ll'uv:t lo, 

E :;enJo postns Íl vot">s as cmcn \:u d.1 e nn-
mi,;.;ào, fo1·110 touas nppr~·va ln; .. 

S1·. Clcmcut.: -Pt!1'<1ir 1: nà•J foi nppt't>\'UJa, tt-;siur 
COlllO não foi 11ppl'0\0 1lJU :i otttrn lJ.ll'Í l <la Cllh! <itl~l' 
du Sr. Vcrgucini, fic11:1<lo pr .. ju.lic-t•l.1 ";L e111Ja·.lil 
do Sr. Ifollnm..ln Ca \'akaate e • · "ª 
do :Sr. Lino CouLiuh;.1. . 
:~eg\~o>_-sc ·a ."voi.3i;'l'ft?:. sc:i!Jrt! a la p!lrte _tl:i:; ol:i
~i:~~to~ .. -~ P.rüP9.!lt>i_. • :+ ~!llJJ! -;-pJJerà~ .. h:i \'c.1· 
n~grti;;n l.JS, etc.: - Nno l-11.11ppr:9\'a•fa. ,E seu b 
pp~1ôs. ,y~yoto!f_'c.1il!l' um .1fo:i, se\),; iu·tig •s · ifü!lf1~; 

fhl.l"!_.0~11~1':: a· fflJl.i!Cflltn.«?llt?. !1 J Sf• Ç~~t~!?";'"im ... ,~f!I 
Jl'!lO tó 103 Tl'J<!llR' OS. · . · ~~:,,,, 

Paz-se íg111drnerite n \'Otos n :.!• pnl'L•t dns ,,,,. 
scr\'a;ües - 1.i S•Jl 1'11.Js quu ptllo seu lJom SO!I'· 
vic;o, ctc.-Fci apjJr•J\'a•la,_ s.ilvas :n emendas da 

CJiímltou •:utã.1 o Sr. presiJente ÍL camara, se 
e.;t:1va ccu~!ttiJu a 2a Jiscussão '111 pr .• ject.o, o s~ 
e~to devia. p:1;s:1r :"1 :;• llíscu-;são.-DJciuio-se qne 

A r.iqu<!rimento do Sr. llolla:ul11 C.1rnlca11tc 
manJ:'1rn .. -s: i'n1primh· to.las ns i11fur111:11;õus J·•S 
miuist.ro~ u:L g11or1·.L e 111111·i11ha, t.m l1J1tt.•1:f a esttJ 
rcspuit•J, :i.; •J!t:te:1 se 11clwv1iJ ua p:1~t:1 •1:1 cn111-
1ui:i:>•1·J ,J:J 111:1riu'1a e gu ;r,·a. 

Eutr.111 1:111 <li . .;cu ;~:1o o p1·oj11cto 1la co11111\is.;iio 
•lo faz1:uJ,1 so1>1·0 a e mt.I\ i-:crnl d:\ rnccit:1 "1lt•s
p0·Zã pu·.1 o. !llino de l~!8, e. ))C>l' Sei' esta \Um\ 
foi fdt:l a1n "irtu,le ti i 11111 1u·1h:o ua coast itui
·~.1 , i):iuciv:utt·Sll ogo pe n :.a ' iscussno. 

O Sr. v .. ,.conoollo,.·- Eu des(•jo sauer o 
q11c est,i em <liscus.;:io, é· o a1·t.. 1° (l.:11). Si·. pre-

. siolent ~. eu sob1·u i.;to tmho qui Íll<!:llr nli;umas 
retl.-x•i";; <'ll qnero s:1hel' co1110 ha\'emo; thscutir 
estas couta;; cu teuho muito~ •ine me opp•i~ n 
e .. tJ p:oject •, p.Jr is,;o pe<;IJ il camara que ~Olllll 
e111 e 111siüenu;fü> comu hl\ uc S.!l' Ji.;cutid<>. 

Ea 11ãa sd com, SJ possiu app1·ov.1r t.ac.i con
t:1; sem mt\Jn1·0 exame; e pcr,loc-1110 n illustro 
c.,m:nis~:io <lu m. m,l.1, e .• t P seu prujccto n:io est:'L 
feito cm fónna l'<Jgnla: pal':l sar Jisc ulitlo ; e 
11a111 Sll·llll!I' se nppr.•xim:t Jos c1n•J se aprc.;e11tiio 
n:\::; U$.;.0111bló.1:1 lcgisluth•as Jns Wlf,;'Õ1H ci\·ili· 
s:1o.las. E 1 rugv it e u11:1r.L qu J p.!SC i,;to «111 sua 
sn!>~doríu, I' 1rtt <pie ml di;cnss:fo 110.; uiio per· 
camos 0111 u:u l:il.J,·riuto o 111J 11contccl!t'li· s1•111 
UllJ ll•J dll'<lClOI'. 

OS•·- 1,ino c~ut.lnh ">:-E11 npoio o· q11ii 
diz o ::ir. \' t1sconco\10.;; nú,; não poJeuios app1·n .• 
vnr estas ua l'epeute: ú preciso •111 J esta cnm:u·i• 
tenha toJas a:1 c.>.1tns thidas pelo thesouro pn· 
l.Jlico; pol'tn .to eu p ,ço o :iJia1111iuto de;;tn t.Jis· 
cuss io cm•11unto 11 io \'Íert1U1 ns .contas p lra to1los 
o;; Srs. <lepat idos verem, po1·que h1i medidas, 
1pc 1.ó.; não pJ<lemos 11pp1·uvar; por c011$e•111e11-
cia sem esttl exame uào poJ13111os J,u· po1· appro· 
vn las cst is couta3. . 

Sunlo apJiadJ o a~lil\lnenlo, disse 
O s~-- Vcr.;;uclr >: - Se, s<l quer o. a lin, 

lllllllt·J atÕ 'lUll c!Jegll~lll 0$ esclal'cCÍlllCHto;; llC• 
c1Jssa1·ios, pú lc-s..i d1:i:cr •1üe .; um ll•li:tm mtJ eterno 
( tpoimlo•, j'i sJ ach.'io im 1·es;:1s n~ contas· '<lo 

~ .. 11J o • o.\:uJa·,J, ~t t tu so ns CJ.11 fli '· :ts JU"O\"ltt· 
cias, p.Jróm ató o orc;nmeuto 1\!io .trnt 1 tl:lS tlcs
pcz:H, e ,11-.;:l:tlt!Ut J.i t.l!ls pl'J\"in~ins :· por,t:11110 
P'll'cc.i •1110 ;,J p:'.i l.! tlis.:11til' o <1nc csl:i. imp1·csso; 
p 11·~111 su :l c:i:u u·.1 •1u i1• u.; esclnrcciuwuto.> llJ· 
cc.:S:S .. u·i 1.~, ent i.J é p~·~.:is l o!li.:ht1·· n) gJ\"ül"lh> q nn 
111:\11 l<J a.1 e mt:1s. e.u 111.ilhu1· f.'tr.nl\. 

A coi11.i1!s;i.1 n i.v p.'.> lJ e11t1"jl." 111 exmn J 1l:1s 
co 1t 1s Pª'"'' e >:1htii:cr, s~ a; 1lc;;pez.i;. Í•Jt'<lo hc1i1 
o:l 111:11 f._,it'-S, l)Jl"}UJ nii ~·,V.! 03. tl:iJos .pl'C· 
eis>&: po1-t.1.1tJ o· rea.tJli.J é cXLll!ill ll" 'o!l'.IC h:i, 
d p.!IO .11.JlJ •l.11! SJ p:t lu•;' l' •IS ,s..i pr~tUlHlll· 
mos t !1' 111 ~\h n·..,.s c:1~_l,:1rod1111311t is, ast·m ..:~a·to • 11i1 
e ~$ u ltJ V\!;U lh.:.::tt~ • .s .!S:;Jo, e t ' \~t?Z 'l'~C UJ:U 
p n·., a outra.. · 

.J 11lg 1 ttl.J-.;e a m 1t :ri \ . sa!TI :iente.nent~ ·J.H~l!n• 
tiun, [lr.l )Z OS(. r..i,;iJ,i.tt,e, S ! 1\ C l 11·U"1l:Ull )foi• 

\"~\v: .. o'a t:.t~U!.U,o.~ cac;J.t·~.! •11~ :;1011. 

. O :;r.: Y:ls~ •ll?.!~l J.i; .olf.:;e~c:i :1 SJ.~ 1i.11tJ 

"Qto a c1:u:nisÜ•>' llJ f1H.; Ih (ll'lfÍ.•n1Ú li 
lfll'lo' d(i· tli11t11Ui· i:( l1iifl:x ·t; . . . . .. . , 
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72 SESSlO EM 7 DE AGOSTO HE- 1827 
" Qm. declare os elnolos etn que se fundou pnra 

tipresentar o seu projecto.-0 deputado r(/scon
cellos. »-Foi apoiada. 

o Si·. 8011,,;a Fr.-.nçn:-E:ubora se cxnmi-
1 e n s, que n 1s;oo nno me oppon ;o, 

qnantlo se entenda,. que ('Onvém : n:ns no ('ai<o · 
presente de czmiprfr·i:u; com o :ntigo d:z cousri. 
tt~i•;ào, tuolo o que importa i;:;aher e> se o '!•i-. ' 
naciounl maior somma do que aqnell.1, qne lhe 
•llWCl'a ser tnxndn pelo corpo legii;Jntivo, Sc•gundo 
:\ m••sma r.onstilnic-iio. · 

lsto ;, uma qne;tiio intcira11H·ntc div<'n:a da 
•m tra <lo n1c1·i10 moral <lni: contas ou l1nlant;C\, 
f'lll que se f•xp1.·11ck111 as diw·r:;as pnrcc•llas da 
1lespl'111, e rnja fisl"alisni:ii:o pódQ nniito hem rc· 
s:ilvar-!!r, resen·nndo-i:e o cxnme in11ivíd11nl del
l:1s. 

01·11, a commii:;:iio Yio que niio i:c t.:>n<lo ta
x:1do no ~m-<'1·110 a somma para a,; i:nns df's

•!7.as 1~0 n11no de 1827 por. "'!1 _•lccrc·to ~lu co1·po 

or~'l llS de~p<'zas foit11s dCSM ai;uo por de~rt·la-
1las : e po1· is;:o n tnl l"<'Speito. foz artigo espe
da 1 Ih\ presente lei do ori:nmento dellns para o 

E ni'io ti 1·a i,oso todnvia a discussão do rne
rito, ou demerito pnrticular do.! cndn unu1 dns 
parccllns dn. dcspeza, de qne con,ta o relntorio 
•lo ministro: nma consn é dcc1·etnr ' ne. ns dt'S· 
peza!I niio t:xccd1io de certa qmmtin, ontra consa 
" dnr p1n· h·~nes e • bt·m despendidas t..)dns as 
:uldíc6ies gnstns denh·o <l·t qunntia decretada: e 
"".tn distinct;ão e; qnc me parece se niio tem 
f. Jtn, 

Qunr.tl•) o corpo lep;islati vo ·lilcreta ao governo 
]ó <111 12 milh<>es de crnzn<los como lhe in
''nmbe p"1n ronstitui<"ão, 1mrn. com ellt'.'s fo7.<'lº 
fac" i1i: 1l1•spl'.'Zlls do 1Hi11.. fntnro, presume, qne 
a;; npplirni:;<•e<; tlcsse dinlieiro h:io t.le s<'r lf'gncs ~ 
•' r:ao 'lhe nppi-ovo pela lei do or..:mnento tis 
tl"i:pnns illegn• s, que se hnjiio de fnz1:r, posto 
e tl" não excC'lhio o m smo 01· ~anwnto 

Com eslns rmiõei:, cuido sP. tli'lde i:oncilim· n 
•lontrinn tio proj<'cto, físenlisa;_:iio dns pnrl·ellas 
ele que trata o relntorio do ministro da fa
zendn. 

o sr. ,-a~concellos :- Sr. presidente 
r.is-nqni j:i. n ch1vida, ·que i;e hn de discutir: o 
t•.orpo J.-.gislntivo · de\-.~ rxmnin .. r ~e o ministro 
~aston co11fu1 me n \.-i, porque todns nqnellns 
•ll'spc-rn~. que fizer contrn, ou sem ld, siio nnllas 
(ar,oitulo i; l•)go, como qu1·1· o illnstre deputado, 
qne es$" e xmue pertcni:a á ess 1 cuntadol'in, que 
profé'i!l a commiss:io no projecto d l ul'gnnisaçiio 

·tio . thesouro publico? Eu entendo, Sr. pre:si
sitlente que nos tlevciros dii;culir estas contas, 
i:m to.Ias as nat;ões qn-~ enten•ll.'m de fin rni:ns 
qne esta discussão Soja de pni·cl'lln por pni'cclln 
nliits Je nadn serve o c·:1:11me de taes Cüntns, e 
a fixai:iio de dcspezns. e m'ls sú tf'remos o pre;;
t imo d.~ dar amens ao governo,. e opprimi1' os 
J1twos com impostos. . 

Diz o illustrc ~lepntndo, que é contrnl'io_ Íl 
cr,nstituiçiio, po1·ql\e estn só pennittc rcfo1·mas, 

· nn 11'1ministrn1:iio na vacancin do thl'ouo. :si·. 
presidt·nte, pa1·a que ''irá n esta cmunra o lia· 
lnn<:o era! da receita e des ,ew, se niio arn 
o "xamnn\l'mos nttt>ulnmente, e o rcformnn11os 
110 que entendermo!', e mesmo accusnr . os nli
nistros? Demais, e preciso que o illnstre dP_pu
ln<lo fique na intelligcnciu, de que a. co11stitui· 
1.;1io não prohibe as rcfon11as nn 11dministn1ç:\o 
em todo, e qualqnP.r tC'mJO : se C'Sta ft ss1;1 a 
i11tPlligcnci1t· ·da cúnstill1i1:no ei.tiio· podia o· go
verno, introduzir os abusos, que qniZCl'SI', e bns
turin a i·euniiio da nssembli'>n ua yacn11ch do 
\.hl'ono para fazer taes r1:formns. 
' O qur :1 con~tltuitlíb, drfrrini~ · (>,, q11e ~mprc : 

... ,. , . • . ! I i,,::.! f ; . • ~ • "1 

- 0 . - . 

na vacancia <lo throno, s•, fos!'it na o f'X'lllHl ela 
aàministrni;no·; deixamlo A pJ"udencia <la ass.,m-· 
bJ,;a fazei-o a todo o tPmp•i. · 

Dc,•emos pois tomar cont.is rjgorosas no go-

~ Sr. Souza Fronc;-u :-R.ipit.o, que na 
101 <le que tratamos mio entt11 como ol•jecto •l 

1·cren~r:1ment<l, e exame das contas da despez 1 

_ . ". , e sua conseqnen e ap-
pnwaçan, rorno legacs. · : 

E.;tn lei f. de 111cm fixnçlío ole receita e dl'S· 
pez1t em gcr1tl : se ncnso 1tão se qne1·, qne al.i 
se trate <la despna feita no mmo <le 182n, em
hol':t nssim seja ; mas o ni·tigo do orc;nmcnto 
r arn o anuo de ll:t'2S, ess1J de,·e díscutir-se, e 
passai', l".<'jn por rnnis, on por ·neuos : ·po1··1 ne 
é m:ot<>ria con.stitucional, e dn. nttt'llmiç:io <lo 
co1·po legislllfh-o. ' 

O on:nmcnto apl'csenhtlo pelo ministt-o, .-, a 
S••mm l dos diver,.os oi•çament11s p1n·ci11e•, que 
l."!lc l'cccben dus ministrus das ot · · · · .- · 
pO· cm ser estes exagcrndu;::, 011 diminutos ; pois 
en~fim nii~ p ·ssiio d.i 01·ça111ent11 : a q uestno P. 
pois de mais ou menos pnra se uiio exc•}der da qnan· 
tia prescl'i~l pelo C<.'l'PO legislath·o ; e isso uiio 1:cr 

· , " rçu, ou necessnr1nmente se 111 

d~ gastai· . todn. a q~nntin Ol'~alln ; pois tae:; 
cJrcumstancins se d mio de· futuro, qu., t111"11em 
inuteis ta :s dcsp_ezas, .com qn~ se conte !'º or· 

q11a111lo 'o 111il1istt·o dei· c~ntas e~ qué gast~u ~ 
di11hcil'o da unção .. 

O .Sr. Da1>1:Jsf"a P_crcir.i :-Sr."pz·esilentc, 
e:u acl10 rnzon,·cl o que diz o Sr. Yasc<Jncello><, 
por,)m algum escl ii·ccimento o cOll\'ence1·il dn 
impossibil11lad11 dessa n1edidn, qne clle propiie. 

A commissãc• de faze11cln conhec,,, que a pri
meira co11:li..:ão · de to<l:t n contabilhl ide ;, a le
gitimidade o.lo ernprego dos rendas publicas: 
sempro qne o ministl'o emprega os diuhc:ros d1\ 
u:1çno a s.m bel-prazer, compi·omette a füz•mda 

nbhcn. s ·lle d. o· 
t.lntario. ; mns como poderia a c:immissão. l"e
prtn•a1· dt•sp.,zas, sem -que cllas Yiosscm espc
cialisndns? ObsOl'Ye o honrndo me.nllro es~c 
rtllnt~1·i••, e facil uente convirá ne n ·lle falta a 
n ccssal'in cspecm 1 a e e contas ; genernlilltdes 
é q1rnnto póde encontrai·. 

A' \"i:sta pois do exposto como pod.;ria a com
m:ssão marchar tle uutrn l'órma. sobl'e um t. ~r.
reno fôfo, sobre arêa cega? De\'eria acaso r~· 
pr11Ym· ·esse . rel :ttJrio, e pedir outro lfom espe
t:ificaJo ? Quando Yiria cllc, e quando "Cariamos 
o huolg•. t ? Demnii;, Sr. prc~idente , esln especin.· 
lid11de de conta . .; niio pôJe sei' examinn.la ni.-81.11. 
c'tmm·a, e menos nn commissão, que nilo !! con
tado1'ia ; longo tempo !'Xigilfa cstti processo, e 
afinal . nada tel'iamos feito; nssent.ou 11ois n com
missiio que convinha conet· a esponja sobre •'sSe 
informe relatorio; npprovor a despc:r.n pl'eterita, 
fixnr a futura, e pouco a pouco il'mos t·emc-. 
dmudo mnles, neste momeuto i!Ti:me<liaveis: 
Cl'<'io poi>; que n>io póde tc1· lugar o proposto 
pelo Sr. Vnsconcellos. , 

O Sr. Ycrg ucir.-. :-Difficultoso ó á com-
1nis~no nprc.-e1.ta1· um methodo tendo· tmbnUmolo 
sobre cuutns St·m m 1 · · ' 
tÍ. . YÍ_sta aas . contas, O 9110 Se póde fllzer. <'ll 
niio· ''cjo ••Utro recurso -Si!iiiio aquelle que e· or
dinario cm to.das as nssembléas, qunmlu se dis· 
cute n rcceHa; chama-se o· miuistro · dn fa
zenda, para dar os esclm·ecimcntos ncc~ssarios; 
e quando i;e disc11te a .. de~Jl':,Zª \•em ';f ·.minist!O 
da fazenda, e· o da reJ1arh1:110 rcspectiYa, nno 
so pôde entrar Jtcsta. d1scussiiu : CIS dndos 11né n 
eommissiio tc\"e estiio á. \"istn ·de todos, ano 011 
n1·rarne11tos, que 11i\o · trati'io das pro"incla!I', lhni· 

1t:io;8<'"SÕ111entc ·no ·Rio· de .Jnncim; logu, q1mµ 
'f·' 
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n11vemcs di;;culir umn coui;a, que nos não fui 
apruf'l'utada ? A ·ra1tn não é da cllnnnissifo. é 
do mini:-tro ; o •ll's.111nzd. • <h. rep.artil:iio da fa-

4. • t 

continue,, en111uant-0 não houver um miui,;h·o qnc 
tenha zelo pela boa arreca•la1;ão, isto lia •ltJ C· n
tinuar ; . emqu 1nto o ministro nõo se 1·eformar a .· -

l'ortar.to o ministro deve dai· os csclarci;imentos, 
e deve vir lambem Jar as razões. 

Quan·lo a e<1mmissiio estabPlece u regra geral, 
qut! approl'll as desp•·zas. n:io quer dizei· •1ne 
mio h"Jª excc·pção; nós baYernos approvar em 
geral 11s contas rom uqnella limit:u::io, qne stJ 
achar convenienll', isto ~ npont mdo aqitellas 
sommns, que a cnmara f'ntender que fo1·ão mal 
npplicadas, mas a commissiio niio podia pl"Op•k 
~sta :r·ejeiçiio parcial, por11ue não tinha •.docu
mentos; portanto npr•·s.,nta a pr.•posiç:io g•·1·11l, 
ng •. •ra ~ai.ln um _sr, dC>putado pórle exmui1!ar, 

tos. . 
O minislro ainda niio tinha nma tllxfl, a .qnc 

~eves~e liniitar 11 snn dcspC>zn, mas ti •• ltn lei, 
elle 1.110. deve1·ia fazei· desp .. zas conll'nrias á lei. 
A respeito de dadu.s n co111miss1io mio tem mais 
lienhuns do que n•1uc,ll••s, que foriio apl'esentll· 
dos ~ camarn, !! F-Ó está· impr••sso o orçameht.J 
do Rw de Jane1t·o, a cama1·a sabe que esta im
p~es~i'io li:"."" duns n_1ezes, e para os das pro
\•1nc111>1 SC>l'Ja necessm·1·1 dous 1111111os; ao gov .. rno 
é que }'eJIPllCC clar "S providencias: pnra i-=so 
tem uma impreui:n mwionttl: mas diz que uiio 
~··m. as letras necessaria~, é o que me · pnre~e 
}JICl'l\'el. 

_Nfi•• esperemos portanto por imp1·pss?~s. qne 
nao podPmos. 1m·v~r •111ando se cunchm:11o, cu-

sóme;;te até se ch~mnr o miuistro parn\·it· assisÚr; 
e dar os e~clarecimentos necessarios. 

O Sr. ·va .. couccllo.,: - O anno .p:iss1do 
fiz uma indicnçiío, que quando se di;;eutisse o 
rdatorio do ministro Jn fazendu, :t:i·istissc Cíitc 
sempre, e eadn mi nistl·o nn sua re12nrti~iio. 
. E:1.ta indicação esh\ na commis»ao de- fazC>nJa, 
eu outro dia pcJ~ a Y. Ex., qU•' recommendas-se 
â commh•siio para da1· o seu parecer, .afim de 
que a camnra llpprove, ou 1'e}'rove, se é ncces
snrio, que os mmistros esf.-jiio presC>ntc5 afim 
de que _possa 11.inda neste anno 1mss:ir a lei ; 
temo:> amd·1 ouil'a .. duvida, se se deve discutir 
.em globo, on parcialmente; eis aqui .outro. p:U"eCC>r 
da cummissãu, po1:11ue em muitas assembléas S•l 
discute parcelln por parcella, tudo é i11111rcsso ; 
.orn, 1s o tnm em merece cons1 1·rai;110, a com
rnissiio prnpõc um pt<•jl!cto . de ll'i, l1iio .. de lia 
vt:i· dcspezas qtw-Juw dll !'er supprimidns, 11s 
que Jcv1:111 ser dimi11uidns, e hiío de hnver emen
das. 
. <>.SI:". sou~.n Fl:"anç .. : -.Nôs temos muito 
po1ico te11·po , quero. quo a cumarn. tume em 
cousidt'raçn ei;ln iudical:iío, , (mandou â mesa). 

1:-:DIC.\l;lo 

" U t e :,ç• • _ ; :Si. t ~ 

1111:i'io ;;obre à. i!!<lfrnçi'fo ·Jo Sr. ·Souz11 ' l•~rn111;;1 : 
·post' u . ,·oto11· nau fui npprovada. .· 
· Ó '.Sn.· V À.scuN~El.l.os' requereu ,liccnçn .. para re· 

. ·tirar a: sua:indtc:ução ; fui;lbe ·couc~dida. . . 
·o su; Pllµ'1v~xi'c;1éu;par~:ordó1n· <lo'd1à:' .. 
1:•-I)iSl.'UHiio tlÕ tirojecto .de . lei sobre o e~~ 

·TOMO l. 

Santos, .e 

n•jecto sobre a· estrada. 

regula o sn 1>-· 

fo1·ça de terra .. 
Levantou-se a sessiio ,Jepois das 2 horas.

:Dr. Peili·o de Ai·aujo Límn, p1·esidenw.-Josti 
Antonio da Silvri 1'lafo, · l• sccret11ri·1-JOClqt<im 
llfai·r.ellino de llrito, 3° sec1·etario. 

HESOLUÇÀO DA GAMARA 

Jllm. e Exm. Sr.-Indtt>"o r1im•·tto a V. E~. a 
resolução c!a. eamara do~ tll'!!.lltadus, -sol.ll'e o pro: 

CQnSelbOS dC' guei-ra, <iue se houvere~ d: fnze~ 
nas provindas do ituperio, afim de que s.-ja 
api·esentada por V. Ex. na cam1tra dos ·S1·s su
natl•ires, com o projectu oiii:inal, que a. acom-

. pánha.-Deos guarde a V •. Ex.-Paço da cam11r:1 
dos deputados, e n 7 de Agosto de . lS-li.-José 
A11tanio ela Silva Maia.-l:ir. visconde de Con
gonhas do qampo. 

Sessão em S 1le A,;osto 

l'RESIDENCIA DO sr.. ARAIJ.J>J t.DU 

A's 10 horns pro'ceden·s~ it cliamntl:i e acha· . '· . 
parLipação de cnusa os 81·~. : Oli.veit·a Sal~atlo, 
lletulio, V nsconcellos, l\fartius Pl!reirn, Mello e 
Sousa, Paula Cavalc •nte, liispo d·• 1\fat'anhifo •l 
Castl'O Vi·mna: e sem clla dS S1· . .;. l\lny, Xavier 
Gal'cia, Faria Barbosa, l\laciel J\Ionteiro, Lobu e 
Leitão. · · 

Aberta a sessíio e appl'ovada a neta da ante~ 
cedente, l:riio-se os seguintes 

OFFICIOS 

" lllm. e Exm. Sr.-Tendo-me comnmnicado V. 
Ex. no seu otllcio de 31 de Jnlho · proximo pas· 
s11do que a cnmnra <los dt>put idos p1·ecisava para 
a•:erto de suas deliberações sobre a fabrica de 
ft:1-ro de S. .Jofü> de Ipanema, que ~e lhe en-. . ,. . . . -
mesma fabrica e posteriores pru\•id.·ncias, e com 
especialidade a representaçiio da· jnnta. dos ac
ciunist •s feitas . no principio do ·anno de L8'U: 
remt:tto a V •. Ex. os que c,111stão d:l relação in
clus '• a~signada por Thcodoro Jose Biu .. carJi, 
otlicial maior desta scci·etarfa de estado, e ju11-
tamente o officio do presiJeute d;, pi·ovind:i d•! 
S. Paulo, de lL de Dezembro dc,.1~H com a 
copia da acta úa sessão dos .dit1Js áccionistns d." 
lU Ud Novembi·o do mesmo íUlllO. e. •dll po1·ta1·ia 
de :!.7. de Maio de 182>, em que 'se resp•m1le11 ft!l 
citado oflicio . do prel?id•!Dte :. Jev~mdt:!. a<;_creiic~•\· 

" D1ius guarde à Y. Ex:-Paço;~ ;~-,;::·1} .Jc:A~ ;,..~;1 
de l"i.n.- l'i.\'Conde <l~ s. 1.1új•ul<Co:-_sr. ;t. ·ÍI·' ,\11-
.tunio da Silva ?tluia. .. -.Riimt:ttido .t>1lra, a s"ca.,:-
.t.aria. " : 

.. 111si1. e' Exm~ é s;.:..::. nepi·~~~l1i:li1t10: 11,U:i1• 
B,1Jbi11n lloth'lgtt•·ti <k Alnm·•"• 'I'"\ ".ll•h ... 1.ií<I•• . ' . .. . . . . . , .. 1it . . 

X. 
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SESS10 E~l. 8 OE AGO~TO .f)E 1~!7 

1111 1·dn•:iía lll<:>h'<>JUllil:111a rõnllrmn•:iio tia sc;·.tcn~a 
1a·of.,riJa 110 juízo •'<!cl~sbstic.~ <la citlad.i 11.~ S 
J'aulo ll<\ c:u1sa J.i 11ulli1lnJe 1fo matrimonio, 
•1ue cÓntrt1hh·a cum Lncio ~lanoel Fclíx Jos ·an-
tJS l,ape o, nao se poJia cst:\. condui1• }llll' t;er 
"itlu dalli uppellatla para .u tl'iuuual. Ja legacm. 
•111e ·~m outro te111[1.J · h•)ll\'<l 11.istn curte, e •111e 
1:essou com a 11101·t·~ do ultimo 11u11cio npostolico, 

· • e u .e11 in:u· o n,; ns cansns · e 
semelhante nntnreza com n 1111icu reeurso i1 cori•a, 
hnja a mesma camat':\. de deliher:w a tul respeit" 
o •111e parecer co11w,1lie11te. 

" Defü. ~unrde a Y .. Ex.-Pa~o. cm G de Agosto 
11'1 1K?7.-f'oml<J ,/i: J"al1mf1r.-Sr • • Jos•Í Anto .• io 
.~a- Silva :\laia. " - .A"s com:uissües ecdesiastica 
e de l.:>gisfao:iio. 

Hemcttetiio-se i1 commi.-süo d.~ estntist.ica os 
requerimentos d;\ camnrn •l:l ,·ili;\ 1·c:1l Ja Praia 
Grnude e ~lnricii, em que pedrm a nh<'rturn u~ 
uma estrada, que passa }l•'l:t füz<'n•ll tle .los« 
Fernnmles Pereira e 01111·.,s. 

Lt'n'io-se º" S"J:tlliutes 

f( Propon.lo·SC {&. 1:omrnis;;ão a e. faze mia ~·~tligir 
11m projecto <le ·1c1,. qne cs1'.lbele<;::t os _mmos ''·º 
liq uid:u· com a 111mo1· hrcvuladc }lOss1 vd a di
vida nncio1utl, como .lhe foi ordena.lo po1· esta 
l'ani.11':1, e n:to 1le:;cob1·illll,1 outra lra;;e· pura es:.ic 
ctfcito, nlém d:t qne ,;e pr.1po7. no nrt. t;o. Jo 
1 it.. 2" do projedo tle lei _J,~ f1111tl::t~iio ~a n2es1m' 

· tlivitln, senão a üe 11rna 11111111:L prcscr1p<;ao co
minadn contra todos os nctuae,; 1:1·cdor..:~. qnc cm 
determinado tempo déixllren~ de n prcse11t:1r o~ 
títulos dos se11,; respectiv,,s •·1·e1litod; o qtrnl 
tenno não })OderhL <leixar de s..i· o <lc qt1;1tro 
ttnnos pelo mtnos 110 •~lSú de se atlmittir a 111es1u:l. 
hase.- .uue a cuuunissãu t.uda\'i.L r••puta contrn1·in 
no ·direito de propri~da:fo, o nociva ao credito 
publico do tbe:souru , tl'11do por ouh·a parte cm 
-\•istn o máo 'xito ue. tivera uina s •u el 1 

1)pern~iio mandada executai·. ne,;ta p1·oyi11cin p~h1s 
.~m·t.as n•gins. de 2l de. OrllulJro de 180:> e 11 de 
);o,·emhru de 180:1, amplhda a sua.. disposi~:io 

. p•~lo ah·ni·á de ~.de. ~!aio de 1~10, õ Jc p :rnccr 
•.111e se apure pr1111c11·:1mc • .te ::. .ha.-P, subrc qnc 
<l•!\"!\ ser concebi.lo u mosmu 1wojecto, isto 1\ se 
por ventura convém <:onvocai· toúos os c1·edores 
Ja f111.endn puLlic\ tio i111pc1iJ a apres(·ntar dcu
tl'<> de certo, e dd.!l'l11i11nclo tempo o,; ti tu los ele 
snns diridas p11rn serem rcconhcci.lm; tio the
sonro flcando pr1iscri1.--t:>s os titul•>S, que ·n:lo fv
r.-111 ::ipresentattos th:lltt·u do dito prazo. 

1wi·~tl1'ltlc; parn lev u· nnmt i •H _ tr~balho<i, ')Ili' 
ui . .;s.) tfJ·u t~sta·cfltl•)~ ue~csgita hnvl)r inC ;1·n121..;1i1!S 
•lu 1-(u\·erno sobre o 1111111e1'..> d..i ar111.l1;;"í~s se.lcn-.... . .. . ~ '· 
P••S~ue, nnmeru J' •iscra\·o,; e su:i q1uliJa..lc, 
ussim com' '''' to.t:B as s11:ts p~rte11ç;1s com- 11 . .; 
sm1s l'êSpcctiv.,s \•;1lo1·c.;; e o r.:n li:nento tot•1l -
Jellas c111 1uu a:mo. 

" P.u;o> 11:1 cnmarn •los .1ep11tn 1.1;;, em 2 lle Ag isto. 
•l•• IH·!i. ,._ A "signn•los os me111b1·0 i ti' co11ímiss io ) · 
-F .. i :i1iprova•lo. 

· " A co111111i~ ;à • de far.cn la· Jc;;Pj:1n.fo promO\'l'r 
•l muior •l••se.l\"oh·i111P.11t·1 e :1pro\',Jit:u11ent" dm1 
f.mtes 11il l'i•111eza n:w.ioual, p 1r:1 ir fazen·lo fa1~e 
:'t; despez:i' 11ublicns, e cnnsi.le'i·im.lo que a;; ·sa. 
li11;1s faze111 ., ,, al~una; nat;iie,i;' · 11111 pingue· 11in-
11a111•inl 11'> suas 1·1·11.ln:>, np1·.•s,;nta u est.:1 e 'm111':\ 
a ~·-~niu1~-~ -

m:sor.m::\o 

" A nsscmh!l-.t g.!rnl legishlti\·a rc3ol v .i : 

" O ~··\·t•1·110 fi.:n m1to1·isn<l» n f1z.,r mcJir, d.!
m:ucm·, 11 to nhat· 11q11ell" 1i:u-t~ Ja m:frin1m do 
.listl'icto d.:: Cnbo-Fr;o, cm - •111e a nnt111"ezn pro
dn7. em c1,1·tns estnçõ •s o ,;ul 111nrinho, a1·1·e11dnn1.I., 
i1111ne<lint:une11te cm hn;;t.'\ pubtic:\ as rcspecth·n~ 
S:llill:t.; [JW t.clllpO de trcs. :1<1ilO<, n Cl)Utl'llcl•I· 
<l«1'<l< 11111lufücturcirc~. q11c do· sen proJ11c10 pn
g11m11 i1 f •:t.•!111l1L publica· n 111nio1· q11ota pnl'tc 
<Jll•). :i c .. uconcncia. tlo·s ·licitnntc.; 01Te1·eccr: _ 

". Pa..:o dn camnm· d·)S d.•pntndc.", \; de Agosto 
,1., l..:n.11- .A.ssignu4os os 111eli1b1·os da com111i,;
s:io·-. -Poi :1p1u·,>n11lo, e 111a11dOt1·S•) i1111•rimir n 
n•soln<':io. -- . 

" A commis3ão tle íazcn ln niin tcn1lo po1füh 
• • ;, · :t • ..... e o e Cl so rcJ a · rc~· 
tlncçi\o · Jo •11li11to do ouro e reforma dn n<imi-
11is11·açii.> tliaiila11tina, pelo muito que Je . .;ej:w:i: 
co11,;illcrar esh: maleri:t eviJc11te111e11tc nrJun e 
comp!icnda; j1ll~11 tol:w:a que se imprim:io <lS 
<biis projt.>cto:> do S•., J<.>pllt11tlJ Vnsc1mcclhs so
h1·.1 n•111clll!S ubjectos; .e q11c a camar.1 ·lhcs dê o 
ant!:11111•11t • c:u qnl! sua snbcJ01·ia julgtlt" 1nais 
co .• venicnt1!. 

u Paço -u:\ cmnara d··s 1lepnt;tJos, li 1le A~"sto 
de 18·~7. 11-\Assign 1dos cs 111e1úb1·0,; J,, co111111is• 
s:'io.\ -Appl'v\"t11l••· 

« A comruissão de f1IZ('llun cx:tmimmJo n imli
cn•;:io 1lu Sr. tl•!puta.lv arcebispo d11 B.1hia 'pnra 
se l~l•:\·ar('lll a ~ t01}· nnnut\'~s ns. equgruas ·do to
•h,; os pnrnehos·.ias igt-.·jas do. im11i!1'io, ú de .1· 

• •! , ,:\ e 11 pn11c1p10.; 1 : Jllst1t.:a esta 
ignaLlaJe; e •1110 po1· nma 1·e,;·0111~ tu ''º cu1·po 
1 .. gi:>ln(iv • assina :>e detennine. · 
· " l'n<;u d:t c.l111nr:t J1>s Jep:it idos, ·em 6 Je Ag•1sto 

de l;S-~i.-\Assig11:1Ju> os 111c111bro.; J11 co1nmissiio.)' 
-F,1i :ippru\'11..i .. , e v •• Jt >11 il C•>mniis>ào [):u·a npre
se11t:11· u resoltl\'=iO lcmb1·a•fa. ' 

. -• . . ' ' 

" A commi~siiJ Je fazcnJ:\ examinou o projecto 
de lei do l';r. Y.1seom:elloa p:tr•l n nboli•;:\., U·•S 
r•·ghtro,; ú:i µr1J\'inci;1 d.J l\l11us G~n1cs, e p ,4,, 
IJ<te u nchc <liguo tlc Cv11:>i1l.ordç;io po1· sua lllR· 
teria cor11t11.J., 'ui 1 - · · · · 

esLll \ia3c que uliiLS ê1itenue' sei· n• u11ic11, subrc 
•iue.j>l•de. ns;;_eub\l'_ o 1m•jccto orJcnndú. . _ , 

~Iia~o'da càinam·dos'depíítadós, e:n G Je Agosto -

:1lg11111 tlcfiÍtitJvq, :sem <1iio p:imeiÍ'o .L e.mmussifo 
de gncl'l'a'l,fü o s~·..,cet· sou1·c n. ues11ceessi
tl11dc 1lo 2·• regi111e11tu de Cll\'nllaria do linha uo 
exercito, tio q11e trnta o mcsm:> ro·ccto. . .. ,. ' . . ·:. . 

1ri.íSS~o.}-:-~··.\JÍ 

· - tt 'A:;.·C•'lllmissii(j de ''ÍlllMtllla.eutcn<lon.t> que co11-
vim1 allenur. lodo.:1 · a11ncllc11 11rtii.:.u1 dc vrop1i~
tln~p, 111\duna_l impl'fl<lucti~~·s po1: ~li\ 1ont1~l'O.ia .. u 
rnJ<í 1-cndiml'llf!) nHlllml 11'1•• 1.cm · 11ru11•11 'r'" .. c•m· 

. \ºl'Ulc11tl) 'coni o f1mcfo cnpihll '!111 fii'"Wl•lo nn_ 11ro-
• .. ~ ll~ 

« Paço d.1. çnmnrn, 6 dP. Agostq dé B·!i. ,,..,. 
(Assíguatlos·· os luombros !la .co1nmissiio). - 1''ui 

1 ••11p1·~·\':l lo. -e ri;!nett'·11~ à_ c;o11miis:Í lo i!c guerra. 
1. ri 8_., •• ,C~~~>·K ~i~~:.t~) ... :. :.':';~!": ~ .prcsJJ~n_t.•, 
\ h:l oito 'olÍi~z dias tive 11 h.mra de .. far.er. mn 
• 1·.i. 1 1U!t'!1tjç~f.Ój1t' ·esta· c:1_1nra 1'3,lú ma~ d~r '.1Jia~~.; 
1 purn· 11111 · 1·rllJ•!tl•• illl 1••1 _•l•\l'-~c1·11t ·111t!11t.o, 
; .y.o ~ ~~.; 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:24 - PÃ¡gina 3 de 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO· E~l 8 DE "~GOSTO· DE= -1821 75 
· Ã eainara entendeu qnc niio podill nnnuir aos 
tneus dest'jos, e rez·me a boura de 1leclarar que . . 
digno de ser tomado em consi<lerru;ifo: com er-. 
fe~tn, animado deste lisongeiro ncolhímento. mettí 
?1wo no. tr<tbalbo e consegui organizar um pro-

, ' •ª • .. . ~ 

ô o de recrntunento p'lrn a tr11pa Jc l• linha d~ 
exercito; e tem por base o system' de sorteamento 
1>raticaJo cm Portugal, ·F1·.111c.;a .e outros paizcs da 
Europa. 

~~11 não me quiz occupa1· do tralllllho de ll'.na 
1e1 .de conscripção militar. 1101· conheec1· que a 
ca111ara, acha-se bem ao factl) do 011io, qne tal 
systema lançou sobre o governo frnncez qnc o 
ntlopton, e tamb()m sobre o g.1verno nustriaco 
que o h:ivin inventàdo. 

Eii' nã!> desr:jo ver desp0\'01dllS llS provincias 
~ do· Bmzll, oµ ne os brazilc·il'os andem como 

V>\g.1_ un os e uma pnra outra pr•Jv111c1 l para 
escaparem ao crnel resultado <la conscripção. 

Peço licença a V. Ex. para for o projectr>, e 
rogo ·que. com. 'Urgtincía seja rcmettido :"1 co:n· 
missão de gnerrn para dar o seu paréccr: e, 
!IO caso de nchnl-o digno da cnmnra, ir logo a 
uuprnnir para cntr u· cm di.;cn:>siio n • primch·o 
mcz do anno futm"'· Este project" é' de loi rc
g11lnmcntnr; a matcl"i 1 d1• que trata mo:>b·•1 11 ui·· 
11;<.!llCÍa qn~ cJella te1!1os,. e. po1· isso julgo ~111c ~ 
canmrn nao querera rt'.)e1tal·o. \Lmi o 11r0Jecto.;-

1hs cbarquea<las ('111 <1nc sil prepm·c111 udma de 
4,000 rezes, em cada nnno. 

" 8.0 Os n11·ead.;rc;;. tl'opei1·0; ou conduct"o1·e!I 
•lo tropas e carro=-; os boiadeit·os ou condncloril,; 
de gados· e os po1·q11eíro;; on conductores de' 
porens eó11stnnfo111ent ~ em p1·ef;ados neste· exe1·-
e1c10·: os p1•Jes · as e 1al'quca as e as az•m· as 
de cri111· giulo i:rosso nn razão de um pan mil 
cabeças; QS camaradas d:1s tJ·opas ·na razão de um 
pam caria lote de sete ucstn.s: os locadores ele 
porcos na razão de '1 plll'll :-,?~,; e os e 1rreii·os nà 
rn7.ão de 2 para cada carro. · .. 

!' !).0 Os mi'irinhciros, grumete.~, A101;0;;, e:ll'pi11-
te1ros e ealnfilfos emprega los na navegaçà(I do 
alto mar ou <lc cal>,1ta:.,'llm ~ e nos 111·sena•?S e 
l'Stalofrrs pnblicos e p 1rticnt:u·c:1: e üS arraes. 
p •trõcs e 1·ein:1.dorcs da-; pcquc11as embarcações 
de ·cnrga e_ }mnsporfo, qno se achar<!m alistados 

"·to. Os pc~cndor~s tfo alto 111nr, eosttts e í-ios 
continuamente emp1·eg:11los, uma vez que se achc1ü 
alistados nos dep:irtamentos 11 wiws. 

i1 11. O; e•1m·1u!i·dahtcs de grosso trntó, ,, 
:;!Uanla-livros e don,; c;1ixPiros de cada uiu; ó 
comme1·ciailtc de mc.-linno trato, o gnardti·lin·•jil 
e 11111 caixeiro: o co111111c1·ciilntn 1fo peqneúo trntü 
011 que não seja rne11o1r d<! :!IJ:iKJOS e um cai· 
x·~i1'<?; e o merc:i.Ior de scccos ·e molhados_ <1uú 
nao pos;;ua m<Jnos de ü:OOOl)OOO. · 

" 12. Os irmiios 1111icos ele urnllun·..i,; solteira,; 
011 ,·invas honestas, que .vh·ão o:.m suu companliia 

" A O:ssenibhia geral legislatívn decrd;L: e tratem de sua sustenta~.ãu. . 

\ 
, 1 "' rn. Os tilhos unicos ele pais ou 111i1is abso • 

. " • r.. ·º. Se1:iio recrutn~0>:, ym·a. :i. t.rop.a d~ ta ln tamente, eégos, decrepito,; ou . Yuletudinarios. 
colllprehendidos enÍrc ~ Ídade de 18 ·;, ::li,\ :mno~ <fllC . os u 1111c11 em <J vinio te nh: o i lecto. 
completo;;. " U. Os filhos 1~11icos ue \"iltYu~ •1n.i as· ali· 

". A~t. 2.0 J<'iciio exceptuados da disposição do mentem e vh·ão cm snn comp11nbia. ' 
artigo antecedente : · . · · " l'í. Os tilltos uuicos Ju fü!l'iculto1:es 011 cda· . 
. " l. • O;; J1omen.; c.'\sa los,· nuc ,·iverem 1;nrn snas l ., li ·1 t •Wes 1le ga<lo, qu.} forem mnkrcs de 50 aúnos 

11m ir.rés, e os viu vos, que tem filhos legitimos e possnão faze1111:t exccdenle no vulor de 5:.000SOuo. 
por ellas educados e alimentailos; e o;; que c~ti-
,·crem proclamados para se casarem. . " Se o :tl!ricultor ou cl"i111l<n· ti\'ct· mais lilhos~ 
. « 2.º Os ecclesíÍlstico.; de . ordens sacras e os pn1lel':°t e\lcolber um pnrn ficar hnc do 1·ec1·11ta· 
~lc '?rJens me1191.05 

empregados no serv)c,:o das meuto, contanto que ~111 ambos os casos o~ filhos 
1gl'eJas; os empregados elfectivilS· dos tnbnnnes habitem c111 companhia 1k sc11S pais. 
o nd111ini<1tr111;ilo de justiç11, fazenda, rcp:u·!i~vcs " lli. Os que for.:im ele estaturn. menor d•1 
civis, thititarf!s, magisterio e mlvogados dos andi· ;r; 1/-2 polleg:1d:1;; portuguezn.s; ou tivere1ú · cimi. 
torios legitimamente auto1·isados. stitniç>io physica que os inhabilite pnra sc1Tic;os 

"3.o Os criados efftictivos da casa e familia rigo1·osos; ·o-; qne pndeccrcm molcslias · cnntn~ 
imperm • ,,. · • · 1 • ·1 ticus: oi; < ue th·e1'em falta 

1 
t1'> olho direito ou foNm surdos, tnrtnumdos, 

." 4.0 Os medicns; cirurgiões, hoticarios co111 , cmb1·ing-acJos, incoTl'igiveis, ou th·erem-·sido ·presos 
luJ11 aberta e tres dos seus oftici11.es: os 1le11tistas, po1· culpii provada ' d~ fm'to uu roubo Yiolento 
sangradores, vctcrinarios e oito sens dis.cipulos, 0 11 industrioso. · · · , " '· · 
os alumnos das nulas de. cirurgiu e phnrmuciu, " ,üt. ;J.n o_.4 ollid \CS_ d_•l ofü_ ·cinus . publicil's, rlô_, 
m·c}1itectm·a, dl!senbo. grav111·a,. liU1og1·11phía, piu; • 
tur·1, esculptm·a 0 comm<!t·cfo, que frequentarem <111e trata o n. G0 <lo nrt. 2°, poduritõ Chi falta' d•: · 
aulas publicas. . nntros sei· recrutados - vani· :is praças d.i arti-

fkcs elos corpos de l" linh••· . · 
" ••. 0 Os C$tuda11tes matriculados nns t:tniYc1·si- · 

d11d.:s, academias e nulns de liella-. letra=<, e 1108 « A1't. -1.q O:! api·entlizcs dos officios mecanicos 
scminarios episcnpae:::. mio. podem .sei· i·ecrutados ant<Js d•! cumpleta1·e111 

a i1lade de ~O nnnos, . mostmndo titte f11rão ad• 
« ti.n·Os mestres de ollicio 111ittido8.·.11a~ loj11s <nt oíficinns 11•1 i<la:dE'.: d.'.'. 1!'.• 

i\·c1·um mais e. 1·cs apren :rnnos ou nu ·cs < 1;,so. n (l'l•l ne a> e 
trcl:I cnrpiuteiro"' tle e:JSDs, pc1frch-os u c.t1nteil'lls· aprender sem iutarrnpi;ii:o .. 
<!tican~g 1Jos de obms particulnrcs; e os mestres, · · -
n. · d · 1 d « A1·t. ;;.~ Para "~ 1•iÕC8. ca111. a1·1\<l 1s, .toc_acJurc;; " 1c1°1.e:; e ,apr.,11. izc:< matncu a os nos arsimncs · 1 , <l e e11rreir0s noziu·~m · do, 1e.11c_!icit> tlo. n .. S · o • 

varem. . 1wt. 2°, ião . e pr.:.Yar que se nc mo em .,._ -
uésta,:; occupai:õcs · tlc.;dc a. idade dti 11 nnnõs sem 

" 1 ... Os·· agricultores .on • criatl.:;res de gndo, jntcnupçiio. . · . 
cuja propriedade exceda a 2C:OOOS; :os feitores .e · -
administrado_res de füz<?nd11s do· agricultun\ de « Art.' 1>." -Os nuwinbeh·os, pescaJorcs e outras 
'1olor· excedente a 12iOOOS; e os dás ol:irias de -pe;;so:ts, do qnc trata os ns. 9- e 10 do nrt. 2!•, 
vitlor maior ,íJ0 0:000/l; os capnta11:es.· ou va- :liciio l}njeitos ao serviço da armada 1111cio11aL '.u 
q ueiros da.o; f>1zendns de criar, qnt.1 .excediío a impcnal. . ' . ·. 
3,0JJ .eal>e~la.S de :,ra•io v.<céum o cavalhw; e os ·ic Art. 7.••".As 'q1mlilica~vcs .!'llm ii iscu._~-.u tiu,; 
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7(i SESS10 E~i 8 UF. AGOSTO OE 182i 
l'1?cr11tri111c11~o.>s i;crno.> feitiu po1· meio de cliploma!I. 
w111ri1:11l11s e nll~stailos •lo ~<>vc1·no, .chcfo; d 1s 
i·cpa? tkões e j11.i:te.1 te1·ritol'ia1l,.:, most1"1111 lo, nos 
t:asus e·11 qu•J convier. a:1 inJiS!Jt!IHI 1\'ds cOll· 
th•:ii.:s Jc ei>J1°ciciu freo. uencia ou a :·oveita, 
llH'lll". 

" Art. 8.• J.011:0 qne ~ua ';\[11p;1?stade o Imper11dor 
i;:111cc:on01· o d"crt•to d.1 us~e111blêa iterai fogisla-
1 ·v s • 1 "· o .,. • · t1u e11t o minis-
t ro e sccrct:1rio dl? c,;tu<lu dos ne~o.:ius tio 
imperio far:l o det11lhe tia quota pa1'LP, que hn 
tlc ,;cr Ít.ll'll•!Cidu por cnda u11111 o.l11s pro,·i11cins, 
segundo a r •ro;a 11u111crica ue sua população. 

" A1·t. fl.n O ·<IP.talhe da cotiz·1ç~o Rc1•í1 im· 
p1·cs'!o e remett:tlo nos president•M dns p1·0,·i11-
da~. os quacs em conSP.lho rar:io o detalhe da 
tpi<tt·•, <Jlle compet!l n cndn uma elas c·1m:ucas, 
e tli>pois de i111pr-:sso (s•mdo possi\·cl) o rcrni:t.· 
tcn'10 nos corl'~g·!Jorcs dcllas, que em ca111arn 
d1t~ cal.lc.;i.s \lu.s 111.!~mas c<lm(lrcas farão 110\"•> 
dt:talh•~ •los recrut<ts , 11e se lhe Jdom, e h:fo 
tlu ser f,,rn!lcitlJs pelos seu.; respccti\'OS termo~. 

" Art. 10. Os detalhes ou cutiznçi'1es do rc
crutnmt•nto <los termos ,.;crão imprc,;sos (h:wen lo 

• • • • • • • ··, ', .,, • 1 ... •• •"'" 

1le vnra branca re ·pect.ivos, os '\unes, cm prc
sen1:n das c•I 11i11•ns, f111·:io os dct 1l 1es da• q11<1tas 
•1uc pcrtencc111 11 1:1ula disll·ictn, e o,; 1·e111ctte1·i1ü 
im ress.o:f',::cnJo ossivcl\ nos 'uizes de >nz, • ue 
~'S fariio nftixur nos luga1·es pltulicus <os mes
mos dish'ictos. 

" A.rt. 11. Tanto que os juizes de pnz rec1!hc-
1·e111 os mnppas tias suas quotas, fürlio pul>licar 
por cdit.aes e pregues •}m tres dins succtis5ivos 
l!t)lllpl'clumtlendo trili do111in~o. qllc por uecl'eto 
tia nssemblea gPral le;::ishlti rn sanccionado por 
Sna l\lagestnde o Impi!1·:1o.lor stJ. ha de pruce1le1· 
no 1·ecr11ta111c11to de tanta• pmo,;a~ pnra a t1·op;\ 
tia l• linha; e qu•', 1lev<Jnd.J aquelte districto 
ful'llecer ti111tos r.·cl'utas, siio intilnad<•S os chefe:; 
tle fatuiliu, qüe, pol' si on pôr seus p1·1)CUl'~tlores, 
ise up1·esen ... 111 s:.:m arains 11a prac:1 1c e 
1listncto 11:1 hora e tlin tnl (oito tlins •let>•)ÍS dn 
public:wiio do3 editae:<) para d1wem t•uzües de 
i>eus filhos, clientes ou aggn•gados. 

u I' • :... , o 1:1 e IOl'll e e1·111rna os para 
sohretlita dilirrtinein, os j11ize,; de paz, com 0$ 

iscus ofticines," sll npreseutal'irU 11ns 1·o;pccti\·ns 
}ll'a•:as publica.;, e, t11mn11du lug1tr cm uum •ne:sn, 
t:Oll\'Oc 11·âu por pré:.:ões u tolos os chefes de fu. 
rnilia par;\ d11rc111 ri.mio <lo .seu; fühos, clientes 
ou a~grog11dos. 

" Art. 1:.1. As pessoas, que concorrer·em a estas 
reuni<'•t>S, po<lurtiu ustar 11sse11t:1dos 1.1111 frente ou 
·aus lados da · lll!}.>a, 1111 dist1Lnci11 1.lll (l•es bru~:u:; 
e com us rh11l1êos 1111 ctLb.:~~a: os juiz.os podem 
tnr a m1)SU 1 ubaixo llo u111 to!J,i ou bal'r1Lc11 
ube1'La por tudvs 0::1 lado:; e f1u-.io conse1·v111· a 
111·dc111 tlul'antu os u·aunlhos. 

" A.l't. U. O escl'ivün do juiz de paz posto em 
'PIÍ f1ll'li a chunuda de toclus os habit~11tes d? 
>'eu tli~ü·ictv sujeitos. llll l'ecrntu:ucnto, pt'l•• li\·ro 
.i.., 1't.•gi:itl'o gct·nl da populw;:io: ll os chufcs tle 
f1rn1ili11, rcspirna.lcnllo pi.:lns 11.:ssou; \lu SlltL c::1111-
p1itc11ci.1, tli.11.:!111·11.ritõ si.: :;e nt!l1üo 110 distl'ict.u 011 
. . .... ' . . . . . " ' 

;.i;•it· u .,;1h1\'l'tl it nlg11111;1 vcssou, esta r~spo11-
<l1Tl'1i de. pê, tirnnrlo o chu;1\? i da rn1J~1.; 1, l\IJ p1·i11-
ci1'iu e liln lle ::Ili\ 1·cspvsla. 

" Al'L. 1~. Uvm:luida 11 chu111adtL ll \'el'itlcada a 
llli~ellCÍll IH\ ll eXISLCllCi \ ti~ ul,;UllHL iJCSSOU, 1J01' 
qtt1J111 o chl!fc tlll f:uuili:L lL'llll:l tlu rcsp.111.la, o 
it1'z t.lo \IUZ publicun'i cru nltn \'(tZ .1 p1'1)sc11t1J 
Í<!i pdo smt ()Sc1·h·iw, qut! rstn1·ii tlc pê: L', e111 
,;1•gui1111mlu dollu, 11 01·dc111 quu 1•ucuue11 p:t1·11 
:1pl'u111plul' lnutvs recr11l11s. 

'' .\rt. 11;, 'l'crn1i11n1h1 c1;l11 dilige11cia. o .iuit. tlc 

paz f11r:1 publlcnr que no primP.i1•0 domingl o\t 
din snnto de gunr•la p1·..,xi1no fllttll\> os chefe:!° 
de fa111:t:a s.1 npresent ?111 na me rnia pmça co111 
as p~ssons por . •J llt:lll 1·espumfo 111 e se m:h:i..J 
su'ertns a·) recmtar111?11to. T1idvs ínio sem a1·111a:1. 

" Ai't. li. ~o tlia mnrca•lO o juiz dtJ paz, com 
os seu~· offkin1?s, ~· pm·»ch 1 ou outro ccclesia~
!ico Jq lt.1~a1· e d 1u;; f~c11ltati\'1J~ de saule para .. . ,, ., . 
cstnl· 1111 pra1;11 publica do 1listl'icto, e l11go o Ci>· 
cri\':in puhliearA csti1 lei e fnr:'1 ·i cha11~:Llla du 
to.los o,; in•lí\·i1liM.; qtt•! h·io dll c.1trar 111, sor-. 
l !ntnent 1, SC!!nimln n urdem num·a·1ca das ruas, 
casns, faz 0!iid11s 011 hnhiln·:i1es; u o jniz pergun
t:u·:'1 se e"íste :1!:;11111'1 pP.s•lla que \'olunt111·ia111•mte 
qndrn ali~tRl'•St! IH CX('l'CÍtn. 

" Art. IR. Se c·1111 clídto appa1·ece1·cm tr111tos 
\"Oll111tnl'io,; hal>..i~ cpmnt•)" for.Jm os . recrutas 
p !•li<los ao district"•• o jui7. tle paz dcspctlini o 
p '''º: mas, se n:\ 1 holl\'l!l'tJlll vol1111t:u·ius hnbci,;, 
ou se o s11n n1uner11 niio f,jr i"ttnl ao u" i<e 
pc i11, 111.ln•lnr:'L pul.llicni' r.m alta voz que to1.lo 
n·p1cll1•, 1111e sentir 111olest.ia grn,·c e niio si jul~nr 
pni· issl) em ciréumst:incins <lc scl'\'ÍI", o di:claro 
para sei' l'Xn111ína•.l•i • 

u Art \\). Fdta n. 1\11dnraçào l·equl?rÍll >, o jniz 
de pnz e os ;:.eu• offit:incs, ac<lmpnnhados dos 
•iolls facultnti\'•)S 1le saude, i1'ÍL l\ unia cnsn pro· 
prin co 1\·enie11tca1e11ie re aratln, e C 1zendo entrar 
o.~ 111. 11·1 u 1s, que se escus:io tio . .Sêl'\'IÇO por 11w• 
th··• 11..: 1111Jlcsti11s, rog 1rii nos sol>1·cdit11s fnc11l
t •ti\'O . ._ ql\ !, ueuni:tv d·~ :;\\!\ pa\i\\'l'U 1\l) hOlll'n, 
1fochll'c111, tlep·1is tl11 11cc~ssa Í•> ex lllll', se 111111ellus 
qu' :<e queixii<' estiio incipnzcs llo serviço n1i· 
litar: e, c••ll '01-.utJ a opi11i:i1• tios facultnti\·.,s, us 
tlespc lil·:'1 ou f11r:'1 i.1C•)rpc..1·ar nos 1111" l11io ale ser 
s •l'tl'a.los. Se o fllcult.ati\·o; for..:m tlisco1·des nus 
snas opiniii<!s, chai11a1·-s1!·hn 11111 tc1·ceh·..,, que 
de •em pute us \'O los. · 

Art. 20. Feito~ este..; e·rn111eil, e separac:õca, o 
juiz :i 1·ista tle t •tl is us rc.:rutnutl1H lmwnril 
0111 11111n urna nu os li rc cs 111111u!r1\ os e um 
nté no ultim '. qu11~t:1,; fo1·em ns pJssot1s, que 
hii<i d•! Slll' s•1rte11.1:1s. e logo f:tz1mdo chegar il 
mesa os 11wi1111os 1·cc1·11tn11.los, ii·:io tii·a!1Jo a 

.. e l t l : ' , , 1 
i:n<lu. com o nome om um qu:1d1l1°110 pira isso 
di:st111n1lu. · 

« Art. '.2 l. ::;e1·ii1J ti los com11 l'Ocl'llt:1dos nq 11cllcs 
quu tii·ni·.Jm 11111 1111u1e1·0 de sortes em orJc111 
ar iLl1111etic11 i:;1iul no numero de l'Ccrutas,. 11u1i 
foi pllJi (1) : t 1t.lo.> o.; ontl'o.:1, quo tira1·iio sortes, 
1· • pular-so ·hiio s,1bstil11to:; 1lo1s recl'l\Lt1d•ls . nn· 
quellc l\lllltl, St!gtmdo u 01·Jem 11111nerica uns 
s·11·t1?s, l}ll•) lirnl'fül. 

11 Al't. 2~. C.111ch1it\.1 o sol'teamento, o pal'och·\ 
011 111i11istl'V eccl~-iastko em 11111 poq11e110 dis· 
Clll'SO Cn1·(1 COll ht!Ctll' l\\JS l't!Cl'lltas, o aos Sl;lOS 
sul>stitut 1,; us tl•J\'..ircs do tud is os cidudiios 
par11 1.Jcm dn i.1~fos11 da p:1tl'i:1, " o.; ca~tl~os 
i.lil·iuos, o hum:rnns, qu<' rc.:11110111 .sol.11·~. n•1Ut!lles 
que 11110 sn sugoi(.ii .. 11s leis, o nos publico& cn· 
C!ll'J..:OS da Súcin,ll\tll'. 

11 A1·t. 23. 'l'c1'111i11;do o tli>cu1•s1) do ministro 
eccltls·nst.icf), o ,juiz lle puz i11t.imnr1'1 11<1s 1·u-

·e • s. 1p1e \'11 1 ns s1111~ casas tll'l'llnJILl' u sous 
m•god11s, o 1111u 110 i111pt'1Jt •1·i vc\ t 11•111•> tlu t1'ci< 
tli11s, so 11p1·0.;c11te111 llR lllluiLuo,;:io do mesmo 
juiz, p:1rn seg11;r~m p 11'11 11 cabllt:.ll <tu te1·111u, tl 
111w 11u1·knce 11 Jlllgndo. 

u A1·t. ~ t. ::.\e os ftlcultutiv1is lp1iz ·1·om 1·occboL' 
11lg11111 c.<tipL1n lio peta mssistoncm, 11tt•l ti1•er1io 
11·1 i;_,1•t.1!1\lll<'iiL 1, pag:u·-so·lh1•s-ha p~lo c1)fl'ú .tio 
cousullw, co111'nr11w ·1 t111·if i Jus j111itas, ou cnn· 
suitas de me<licos, a:111 ui1·u1·giüos 11tuzuellot1 lu
g u\1s: 0<1 i1l·cl.:isilLsticv~ pudcl'tiü 1·ucub•Jr p1ilo;; 
cul'l'e,; dll~ cunsulhoti u11u1 just.11 l-(r11t.itict11)1io .pulu 

... 
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SESSÃO EM 8 ·. UE AGOSTO IJE · J 821 77 
et\conunodo, qúe tive1·ão na nssisteneia ao sol'· 
temuento. 

" Art. 2-i. No c1no ue no dia a ontaJo elo 
JUIZ, u g11111 recrut t não se apresente para seg11ir 
p11r:1 :seu destiuo, o juiz far:i log., ••\'Ísa1· o pri· 
mciro sub,,cituto. p.ir.i se por prompt.1 a mar· 
c!111r em lugar do que f'illtou, e expe.lkl avhos 

ru e 1· a 
q 110 r 1 l te nr1is 

d•J um recrutn, " juiz •le pnz cham11ní. tantos 
sttbstrtutos, quantos foriio o.,;· que fultariio ; e 
isto mesmo s.: proticar:'1, St:J o recruta, •1u·l f.1ltou 
ror do numero dos \'olu:1tarío ;. 

" Art. 27. E porque po lerii. talvez acontecer, 
qno se hnjiío otf.;reeid11 tantos volunta1·ios, 
t1nantos füssc111 os recrutas pedido:, e algum ou 
foJos cll•!S se ausentasse1n o juiz 1le paz 
•:onsideramlo a'}nelles \'o>hmta:i•lS, que fnltar•io, 
cotno legitimnm.,ntc alistalos, co1l\'ocar:'t o Pº''º . . ... 
dles ser.im c:iptumdos. 

" Arr. 28. Se acontccet· q11c ao concurso dos 
recrnt idos falte nl:,i;uma pllssoit sujeita no re· · 
crutaruentó, a qnr1l se ausentasse do districto 
dep.iis de publica.los os edit.1es pnrn o n\esmo 
i·e.crutamento, serii. es.;a P1J:>soa j ulg.11Ja cumo 
.><<! presente e~Live::;se; e se11 pai, ou o chef., 1ln 
f.tmilin, um parente, ou visinho proximo tir rá 
a Súttt:J e;i1 lugat· llat]11~lle, qut:J f.1lt:u·. . 

IC. Art. 2!). A1uelle, qU•J, e.;tanJo suj~ito ao re· 
crutumento, se ausentat• Jepo1s Ja 1mulicaç,io, e 
nffixaç:io dos cJit:tei para não tirar n sorte, e 
nquclle que se occultar •lepois de a haver Li· 
ra•lo, ser•L cu1iJemnalo em uma multa d.i GOl 
u :!O:JSO )(), ml!t tdo pant o e Jf1·e do eo11>cl!10, 
o n outra . mett1.th a favor do substitlit<i, que 
m e 1011 em se.u ug1\r : e em t:Ho, og • que 
appn1·ece1·, sem rem.?ttido em alglllnns para o 
c·n·pl'l, etn. que o substituto foi s :rvir, o qual 
rt.lct•lier:\ a su 1 escu 'ª• e não t·a·nnrá a ser 
sort~aao· pllr espno;•> tle seis a1111os couhtlos 
dt.lsue o ilia, cm que tivm· baixa uo co1·p 1. A 
mesma pena t.irã.•1 os snbst:tutos. que send, 
av1sal1lS, p:u·a mai·charem, se es :ouderem ou 
<l<Jscrt:u·em. 

"Art· 30. Se. aquelle, que se ausentar, fõ1· tiio 
p;.1bre, que n:to t.!n'm meios ole p:lga1· a multa, 
sen\ p1·ezo, logo qno Cõr eneoutrad .. , e remettiJo 
·com seg1\rai1<;a pam a eadt':a p1\blicn da capi" 
tal da pNvinci11, donde scr:'i. remettid~ ao oorpo, 
·a qu~ estiva dostinndo, e dando-se logo baixa 
ao sulistituto,, ficarii o tlesertor servinJo mais 
'dons·, an'1fos, alé.n do ue co.stumão se1·vi1· "vs 
ou ros recruto os. 
· " Al't. ;ll. Os 1listt.féto~ são ouri~ad:1s a fazer 
.bom o n.umt11·0 dt: recrutas, que 1hes .fôr. d's!~ 
,gnatlo; e. os substitutos. responàem pelos pnnc1-
J&lles segu"nt!I) a ordem r.umet'.ica do .su1te:une11t1>, 
tle maneira 11ue não será chumauo o substituto 
. n. 4•, sem que eut1·e em serviç1; o n. ;;o·. 

· " A.1·t. 3'2· As co111lemnações, ou multas dos 
recrntss,. que se ausental'tm1, s~1·ão tiradas da; 
legitimas, <!UC lb~s pertencerem, nu .dos buns:, 
qnc jii. po.;snirem: o Jlrocesso v.:rbal ·da aus"n· 
cii Ja desc1•çi':' ,;01·1i. fei.t·~ pdo jt~iz de p:tz; 

respeito -<los t•tJ:•rutas, quJ desertarem dosúti que . 
sahirem d:ts · tena; Jo se11 tlumicilio até cht>gll.· . 

· 1.em aos corpus, em. qu.i l1ào de ser alistado.,;. 
" Art .. 31. A. .re;ponsabilidn.de d:1s substitnt· s 

·polos recrutas pi-incipa~ termi?,a n" . inesmu 
• motuentu, , e111, que. elites jurarem· bandeiras 110-s 
cvrpus, 1:tr1 •JUu vt1o ~ervir. 

.« Art. 3-3. O.i recrutas sahíráõ dos se11s di{• 
tr1.:to.; par.i as c.1bc.; i.s dos ter nos aeo 11p:1: 
nha los de uma gui 1, em UI! este· :fo decl!lrailo.; 
os seus nome~, ha~oe<, i a as, si"naes lu"ar 
de naseí_!lle.1t.o, estatura, ofti :ios, e.;ti.10, ;,e ·~ão 
\•oluntartos, 011 sortdados, SJ s:io · príncipaes. 11u 
substitutos. e se for lo examina.fos or fa:.mlta. 

" :'! 6 • • .. 

. . • • e · l Cl 
d!) ju:z de p_nz, que f.&r.i. d.ilht e tkt>g.t ao juiz 
~e v_am. branc \ ilo term >, o qual verilbm·á a 
1tlent1daile da; p.iuoas. o man.lar.i. pt·..icJd ... r ª'' 
exame üa su \ c.m ;tituio;à 1 p •r facultativos, ao 
e~ 1 que O.i niio 11 Jll vesse no districto na oeea· 
siao d, so1·tc 11n.:11to. 

" At·t. a:;. Se o rec1·uta na eabeÍ;a do tel'lno 
protestar eo11tru 11. illegalida'1e d,) seu s.1rt11d. 
111e11 to, ou tle falta u~ attl.lnt; \tl 110 exame dus 
faculLt.tivos. 110 districto, o juiz dt! vam ur.inca 
manJnn\ oayh· o jniz de paz, <IUoJ procuduu ª'' 
recrutamento ou farit ex: 11 ·, a · · · 
um dobra lo 1111111e1·0 de fitlcutativos, e couformo 
a sua decisão, e :1:1 resP.Ost . .s do juiz d l paz o 
i·ecrut:t sartt 11osto C'n1 h:.terJaJ..:; ou . eoutinua'rá 
a marcha para a calJ !Ç<l da éo:narca: · 

" Art. 37. C•lnclui los estes exames, sP.rã<> os 
recruta.; do termo remettiJos para a cab6Ç•l J., 
cumarca :ico.upunha•lo 1 do 11111:1 uova guia Sf.l· 
mdhaute ít dos d .strictos ; e uµen.is . Já . cl1e" ,. 
re:n, o ouvidot• 111andar1i p1·oceder a no\·o cxaÜw 
n,,s rticrut.is, p:tra ver, se ;;o aélu"io uas cit·cum· 
sta.1eias mar(a las na· presente lei.· · 

« At·t. 3S. Da cahe;a . dJ comnrca trilo os 
reerntas para a e tpital da pto\•iucia del1aix•J do 
novas. gnh\s, e aco111panl111Jos por um omcial 
de p~z no neatl l pelo ouvitlo1··: o p:·esid•:nt.J far1& 
exa1111n1r noramente os ·recrutai!, e mnndal·o ,. 

1 -con uzrr p 1ra=u- ugar qm.i 1es tive1· sitfo 
mm·cad-> pelo governo. · · · 

<< Art. 3:>. Os r<Jcrutas. marcbaráõ soit<J.;, di.vi: 
diJos em es•1uadras d<J 10 homens, .. entregues a 
um Jo;; m :smo:; reci·utas, que parà is,;o· fM no
meado; e>tes cab is tio re.:rutas co:d11ziri1õ os· 
seu,; camara•las unido.;, e cJnformJ as 01·Joa.,; do 
offiJinl Jc.> juiz de p tz. . 

« Art . .t.O. A catla"r~er11ta se .ab;,nará· para ':is 
despezas 1los s1ius · a\tment·)s, ou ranchos, du
rante as· in;ll'chas, ou· viagens, uma · so1111111t 
ig:ial ª" .soltl·.i, e otatJe, ou a mes1Í\ l raçiio, 
que ·vence o solJad•J, q11:111Jo se. aclu em bar· 
c:1do .. As tlesp~zas das m.u·chas serão: pa.,.iis· pe
los cofre.• d.Js conselhos, quJ as havor~õ:. · das 
~uutas d_a fnzrmJa,_ e as das \•iagoJns _pelas 

.r ' ma1 . i. , Oll p L'. ou 1·a r.epar l · 
çào, que· os pL'.:SiJeut~s t.le;;igaardn .. · .. 

« Art. 41. Os·•·recrntas serão a·1uartelacbs, du
rant_J ··a:> ·marchas, pelo: mesm 1 · 1111 !º• q uo . :;e 
pt'tttlca · c<lDl a .h·opa; e tamo.im :>omo· curado• 
ll•>S hospi~e~, ou cm 011tro qunl·111er lugar, >i 
custa do. e;;tl\do . 

« A1·t. fl. Se o;; . 1·ecruta.s · for"m tãu polires, 
q11e nãu t.!.al!ã 1 roupa pira vestirem Jurante a . 
111:.11·chu, ou . v111gem, ulJ.&uar·se-lhes-hào,·por conta 
11 \ fazentl 1' publica, Jnas c.1111izas, d 1us pa1·cs 
de cal•;as; uma jtt 1u :La, um par, dJ sapatos,. 

11 ~ ,. e ln : , q1 c::1 t! :.lo ·J a-
·e1n cont.a 1ús ,;eu'i futll1·0,; v.incimeutos. 

" Art. 4& ·se o rt!crnta c.,mmeU.er ulguin crime, 
ou cstmgo-; dut'ante a marcba pu· t a capit.•l de 
provmcu1, -o prtis1 en e e a, 1mm o .o 11tigoe1u 
cm consiJera1:.ão, suspenderá a remessa do mesmo 
r..ic1·uta. _par.-. o lugu· dtiter111i11atlo .pelo i;:overno,. 
ntim de (\ fazer p\\uír na "{ó,rwia ·das .\eis~· uias 
qmmdo o estr•l~u cansado fõ1·· d.i _pouca monta, 
fü:anJo o direit:l salv,, á pane preJudicada; para 
Inver o seu valor pelos lreus do reci:ttla, o .v1·e
sitlc11te u fará· cuuti11u~1· ;,t. tuarcha , cm .<dgen.1as 
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78 SÉSSÃO E~i 8 1'1': AGOSTO .OE . !821· 
AÍll. no hig1\r, . em . que hoU\'cr de ser en treguc :Í 
autoridade mililnr. 

« Art. ·U. Lon 
g!tes pi;los . 11resid1 ntes das Jll'oviucias á jurisdic· 
çao 1111Ltar, ficiio sujeitos ás orJc11s <lo minis· 
trc da guer:ra. 

,; ~ri. 1~> Os rcerutns w1hrnt111 ios sei \•hâõ po~ 
c!lpnc;o de seis nnnos continuo><. c succ'!~sh·os' 
e os reerutas co •cfos scrvin1õ oito aunos; e os 
fr111pos que e".!il·crcm liccncindos, e no hospitnl 
1c,·ar-rc-I11cs-Ju10 cm conta, co:no se existi"scm 
Chi SCl'\'l(,;O :icth·o. 

" A rt. 46. Os recrutas volnntarios tc1·ão (sen lo 
11•>ssi\·cl) a escolha do corpo, e da arma, em 

<J ue dcs•ojarem sen·ir. 

« i\rt. t7. Nenlmm recruta cmb:ircará, sem ser 
\"ffl'Cillldo. 

" Art. .is. O nlojanwnlo cJqs t'•'Cl'lllas 11.;s tra11s· 
Jiortcs ser:\ nas couc1la-<, e hailéos das c111uar
ca•:iics, ou em maccns suspensa,;, ,i., maneira 
que c:ada prac;a n:io t .. uha pam se 1lcitnr mua 
supcrllc1e 111c. or 1fo ít wlc..,ad:is Je com ll'Í· 

nt:.-11 º• ••-.. pott·~n. :ts t e argn1·a. e 40 pnlegndas 
Je ulturn, e. os }lltcnnllos, ou cochias de pns
s11~··11s 11 111em nao. 

" Arf. -W. Os rc1·1·11tas niiii se.l'iio 1·•'jeiu1·los por 

•:111 s.:n lugar, que não e~t··ja sujeito "º rec1 u-
1a111e11to '.! l I.• linha, Si!mlo 1 eco11hecitlo em 
exame, apt;.t para o s.,n·ii;.o militar. 

. • . • -· " PS 1·1111ge1ros m1 ura 1.s H oi;: po erúõ 
nhstar-se volnntnriamcnte nos c11rp·ls nncionncs 
su \"lr''. esse fim tivercui- as qualidades iudis
}Jensave1s. 

" Art. ::>:?. ~o caso de continuarem n existit· 
cvrp•is estrangeiros no imperio, o seu rec1·n· 
ta~ne11to sera. ~nt11!almente <h-crcta<lo pela nsse•n· 
lilcii geral leg1s\nt1va, n (1ual t•or proposta do 
:.:•!'"etno m:u-_c irá o numero d;i recruta$, que se 
lmu de e11gaJll!'; ns Jc,,p~zas dus lil!U$ en..,aj a· 
1111i11tos. ·e tra11sporlt~, e as con•lições, com" qne 
hão de. s••r empregados, e c•mscn•àJ,,s tant(t n·l 
<lecuts() do seu sen·iço como <lcp.ris de o: ha· 
Ycl't!lu -ai:nbndo. 

:• Art .. [t~. Na pro,·incia <lo Rio <lc .lauciro, o 
1mmstro d11s negocios do imperio •lirigirà as 
(•nlcns solt1·e o rccrntamcnto aos correg1idore,; 
.las c.1111arcas, oi; qnaes. p1·ocetlemlo na fúrma 
1letc1•111i11ada ll!lsta l..ii 11 rcspeih• d •. 1 detalhe, e 
1listrihni\~ilo dos impresso"<, nmetterliõ ao <piartd 
i.:·~ner·il QS l'!ltll'Htas af!nratlos pelos juízes de 
paz. 

« ~ri. ;;:. Emquanto ,,;e _mio cstahçlcccr o juízo 
•lo.; JUl'ados nns cansas cnmrs, os processss 1las 
:111se11cias, cl•!!<erçÕí!S, e mnlt.-is (lo . .; recrutados 
scrã. fdto pelas j11stiças or•linarias. ' 

· " Art. :J(i. Fic:io derogadas todfül as leis. e 
Qrdl!ns cm <:ontrnt·io.-0 <J·eputa.lo Rn!Jmimdo 
José da Cimha Jfottos. » 

.h1\gnntlo-sc ohjccto de 1l••li1Jcrn1-:io l'.c111et-
tc11·sc ti co111111issào <le gucr1-a. • ' 

ORDEl! DO Dl~ 

Entrou em dLscnssüo o projccto sobre a rx·
tit1cç1io do exclush·o d;1. 11.n·egação entre a v1U11 
d e Santos e S. Pnulo: . 
. 1-'oi nppro\·ado e painou para a scg1mda dis

c.\ss io. 

A mJsma sorte teYe o projccto de lei sobre a 
cst.rado pela Serra d•! Paraty · 

Tl'RCEIR.\ P.'-RTE 

Entl'Ou em discussão o pro}~ctQ · de lei -sohre 
o subsidio dos ·senadores e deputaJos. 

O Sa·. Tclxt'lr.1. de Go1n·•>a • - Eu 
quero que este pr•·jccto 11ifo passe à segunda 
discussão. Eu creio que nós na•> poJcinos fn7.er 
esu1 !d porque n constitnii;ào lliio o pcr1nitte; 
no artigo :·i\J marcou ex!lctamente a occasiiio 

prop1·i •, o <JU•.• é sem d1n·idn iuadmissiYel. 
Porém se se ncha qnll este· s11bsidi11 ú deum
sindu, eut•io cutrcgnemo.; parto ou todo: mas por 
1101:1 lei de mnn<>i1·11 nenhuma ; po1·tanto voto 
contra o proj~to e Yolti '!Ue ll:io pnss3 :i se· 
gnntln <liscns::iio, porq11e uó!! n,io podemo~ . fnz·~r 
esta lei. 

o Sr. Yc1•::;nch•:.: - Que o projecto seja 
mal concebido. pÕJc Ser ; poréJU que S•:j l C<Jll· 
trnrio iL c.mstituiçi'io õ o qnc me parece uüo :se 
poJ.mi )ll'OVDI'. 

Dis ·e . o hon ra<lo membro, ttue é eo.1tr1u io li 
constitu içifo P"rquc nós não podemos taxn 1· o 
nosso sultsidio, mas n l~gi;51atura nnteceJcute 
Je\'C tnx·1l-a pam a sultseqncntc ; n•hnittindo 
ucsta , ·icr,) · · · .. • -

seguia-se qnc nã•> podíamos ter subsidio, porque 
não hot\\'C kgislatnrn nntccc<lente que o tax:is::;e. 
Esta ilitpl)ssibili<laue c.111 luziu o governo n fixnr 
em ü mil crnza los o s11hsi•lio qlle a constituiçiio 
mandn pngm· durante as sci;sõe", e enteuJeu-so que 
dev.i1·ia ~cr distrilmiJo pc>lo,; 4 mezes da sess1io 
or,Jinaria de que 1·csult11 grande d.1sig11nld11de, pois 
qu.i aconteêenJ.1 qne um . Sr. deputa.do est1Jja 
i111pe,lit.l·1 para po<let' nprese11t 1r-siF no priucipfo 
v.incet·ii sú da nprcsenta;:io em 1liantc, q11e po
dem set· poucos dias, como j:\ se viu acontecer 
e se eh iga1· no enccrrm11cnto nada vence1.,í, ficando 
no cntn•tanto a•l ti·aualho de p1·orog11ções, ou 
convoca~õcs · ci.;traordinarias d-·sigualdndc i11tolc· 
ravcl. i:ie ><e cut ·n<lcs;;c •111e o subsidio fixnúu 
<levia rcp:wth·-sc peio anno inteiro, haveria outra 
deili~u·thlale ; o que se upresent•tS<c farde uiiu 
s .nrerin 1111ui per.ln propOl"cionada no que mm:os 
tralmlhou, poden•lo-sc vuiticar o caso t!l!l •1uu 
recebesse nus seis mczcs, mda. tcudo fdto. ·. 

Ont, estando assiín t•sto negocio tão mal r<.'i,!11· 
!ado, ncces:;nno •3 rcgulal·o 1fn11Jo o 1.ec,ssnrio 
descnvolvi111cmto a•l tlcci:eto ele lixni;:io, e se 
nisto nos ltonvermos de titotlo que seja gloriosv 
11nra nós, no que devemos tc1· cuidado. e ui\v 
au~mcntnr, nnt<Js di111inilit· o subsidio. E não se 
tema· vi<Jlai-~ a constituiç:lo» cuja disposiçiio niio 
póde ter h1gm· na prcse11te. legislatura po1· mio 
havei· outra que nntcccdcsi:c. v..,to portn11to pelo 
p1·,;jecto. 

.Tulg1mdO·Stl a mn!eria . sufiicÍcmtcÍnen.tc .<liscU· 
fül11, pu7.·Su ;i \ºOtos, se :t ca·nara a.doptava o 
prujccto.-Venc~u-sc que mlo. 
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SESSÃO. E~t ~ OE AGOSTO, DE 1827. 
QllART.\ P.\nT&. 

Entrou em discussio o project·l de lei qne fixa. 

O Sr. Hollan.da Cav.Ltcante:-Sr. p1·..i· 
sidente, estamos na discussão da fixação d\ forc;.a 
de terra, onde apparece o p1·ojecto da eommís
s:ió Gelll a meu pareGer á parte : de·:e p1·evenir, 
')Ue este parecer não tende a OUtro fi.n, que de 
procur.1r fixar a verdadelra maneira , por11ue se 
deve encarar esta lei : eu estou p11·suali<lo, que 
nt1;; niio podemos fixar a força •le terra sem que 
priineil·o lixeillOS as nossa:; idéas sobre algu.1s 
-.u·ligo,; da constituiçiio. 

0.-1 meus collegas da commisii'lo ap1·esentifo um 
proje~to, onde calcularii-? . necessnrios SC!,O:lO COJU· 
hnt.mtes contando com a g11er1·a , eu ignoro m-
1 ... iramente os dado:; para fixar o exercito, qne 
,; necessario na presente guerra, en ni'fo sei as 
drc11m~tancias dos noss.1s ínunigo-1, ·não sei mesrno . . -
pas, pau lixar d numc1·0 que e

0

1l1u devem te1·; al~m 
dist•> ó preciso fixai· qual é a força de tcrl'a, quem 
é que compõJ esta fü1-.;a ante;; de fix:ir o numero 
do indivíduos que a co•npne1n, eouyeni att,•nc~.,r 
que o ministro no seu offiicío falia Ja tropn de 
1• linha, e nelln in>!lne IL policia, os re1·utns e 
os vetemnos: j:"1 nüo fnllo no esta lo maioi· so· 
bre qu·J pedio esclar<>cimentos 111n illustre tle-
putado, pois sem duvida esses 111lln·1duos fazellJ 
parte da força do exercito; m11'i deve hav•!I" 1111.1it.1 
•IU\·iJa se a policia póJc ser considcrad 1 como 
pa·rto do ex·Jrcito; e. n~iitn tombem os. recrnt~~ 
•i os \•etcrauos, e nmtla lm. ponto muito d•lll
cult-0so pa1·a se resolver , qne vem n ser se. us 
iniliciano; consiJer11o-se fo.ri.:n de terra ; 1~to 
posto' como potlcl"-se-lm fix111· o nnmero dos rn
tlividuo~ do E:xllrcito, sem que se fix m1 est:is 
entidntles. 

Qn.,rei· qne a tl't)pa de 2• _ línhn seja . força de 
terra, ti quer~1· ~·1~cr do Br!l~'! uma col•!mn ~ns<n; 
a n•>SS;L institui ·no de m1hcmnos r 1z mcluu· nes· 
tas corp·H·11ções um:i q11a-;1 totalidade ,,s m 1is 
laboriosos, d .. s mu.is uteis citla•lão; Jn nossa so
ciedade. 

Se estes eiJadãos forem considerados coino 
compondo a orça a1·1nada, o executivo pô emn· 
p1·e .. al-os como umn lhe convi,!r; desgrac;ad \• 
mente tl classe militai• Ó jÍL lllllit 1 dCo';pl"OSÍVel 
no B1·asil .~ é uma classe escriwn ·, o ministro 
quando quer, pe~a em um militai·, tit·a-o do 
}11gar do sell, tlç>lll!C!,lio, . e llUlJliJ!' pa1·11 . Olldc. !he 
parece; a coast1tu1çno diz que o executivo po Ie 
_ili:ip•k da forçai ~~mo bem. lhtl . pare.c?r: di1·1~ o 
ministr•) aos m1hcianos, \"OS sois. nuhta1·es, 't<le 
p<Íl"t:mto pnr·~ aqui ou pam alli; qtt<!t" o governo 
Jegi'a•l11r a 11111m1lit1r, 111 mJa parn Mntto ü1·os30, 
para: Fcma.n<ICJ de .N<?ronh:t, ou outro senrnlhnnte 
extem1ínio , e sem· 1st<J grande vantagem para 
um militar"! . · 

Será isto o que a;;pira um cida lão brasileiro? 
Se pois os milíci mos Corem consiJ<Jra los como 
parte da força . de term, veremos em um IU•J· 
mento o B1·11sil sujeit•> e sacrilica•lo i\> opiniões 
e aos C8p1·ichos do ministerio, pois qu~ con~o j;\ 
fica dito, gra~<l.e .parte ~os 1~1ms r.i~pe1mvc1s c~
dadil.os são uullcmnos. E' pois p1·ec1so, .que pr1-. . . . . . . ' . . 
lin°ha; se estes .cUa·Íàos pc1·tenceoi1 · fúl'ça • de 
ter(a, 'OU so suti,; corp,;raço.is.forn1iio unicamente 
uma guaria,. n11clonal. . . . · . . . 
. Com 'etr.iito,, sé hoj,l se considerar os milicia~ 
no~ como f"rça de>terrà, direi que nii<l .. :é. preciso 
de!relar f-n·ça .extraor.linari:1; a força do Bh1&i.l 
viria a. montar em 131LmiL homeps; e poJer· 
s11-hia dizer qu~ a força de ,l• lin~a fosse co"sid~ 
radà' COlllO :a .. força Ol'dtnnria... . . . . 

Nã.o duvidó q1ie à lei:pudésae l''11J'!lar que a 
'·•.r•:a -•lii·.~~ li11!1a · {<Jtse, f•tr~.a;~.~tr~w~ l,'ft1'"11'; iu.,$ 

qne clln não l)Ossa sal1ir 1fo suas re.~pccti\·as 
províncias ! Presumo qlll! era, cm opposiçiio á 
constituição, que quer qr1e a ~orç11 ·de terr~ seja 

... . 
Se pois as milícias entrão' na força armada, já. 
u constituição tem dito que o govei·no põde em~ 
preg<tl-a' como acbar conveniente , e se não se 
que1· qne o governo empregue-a fóra de suas 
i·espectivas pruvincias, deve-se decretar a.,; mi
Hcias .não são fo1·ça nrm!l:lJa. 
Vamo,~ ao outro artigo, qu.; presumo, devere

mos t·unbem fixar a sua iutclligencia; é o art. l ~; 
qne Jiz (leu). 

Em pruueiro lugar, eu faço 11ma reflexão; a 
força de term tem estado em uiua tal de:;ordem, 
qne ainla hoje o ministro não pó.fo dizei· exa
ctameute, qual é ella, 1>0r·1U•) nas snns nltim:u1 
informações ai11J L falt·i.o o~ mnppas d11 l>ar!a, e 
ainda 11:'\o estlí. fiX•\.lo o nnmero de indl\•iduos 
qne compoem o .ex••rcito; se hoje aiuda se ignora 
a totaliJalc da for .,, c· · · 
tempo em qne ·se jurun a cunstitni.;:io? ERta 
forç.i. pelv t1:111p.., do juramento d•l constitni~ão 
deveria sei· con ;ideraila pela . qu:mtidalle numl!~ 
rica; egse nu111er J deveria absulutamente dimi-
unir-se com o decurso <lo tempo, e poderia o 
govel"llo sem depen<le.1cia do corpo lt!g:slnth·o 
recrutar para o exercito? 

Et1 tligo que uão ; eu eston persnanido, que 
t'?m ltavitl, ama eouliima in~ncçí'lo de constitui~.io 
toda,; as vezes •1nc se tem recrutaJo; eu concedo 
que o cx.:cutivo, que tem 1Tiimdado fazer est" 
t·.Jcrutamcnto , se po:isa j11stifica1·; eu V1>jo qtlC 
ta111bc111 depvis dJ juramento da constítU1!;ÜO se 
tr•m coutt·ahido e111p1· .. sti111os, e presumo que as 
cit·c1m1stanci11s fize1·1io imlispensnveís ·est,!R eru
pi·estimo.;, e qne o governu lan!:Olt' · m:io de11tn 
111c Hd1\ por · uiio ter outro recurso ; tal vez que o 
ministr" que tem recrutado diga; que niio tinha 
outro remedi•), p >l' is:;o o governo tomou estas 
medidns afim de põi· estorvo n uma grande deg
onl•llll No art. &; da constitu:ç-i.o vejo (lo:u). - . . . ' . . ~ . 
anno. ~:l<Sa•lo o cOl"P'? lei;íiilntivo n io estava em 
extlrcicto? Po1quc ate h11Jc', qua·1do se q111:1· f11z;•r 
rec.rutamento, n:io ~e. tem_ puuiJo no curpo l .. gis" 

·çõe" antes do corpo legislativo estar rt'.!11.1ido? 
:Supponl1111nos, que as úespez11s orJinnrias · 1ho11• 
tuv110 a uma quantia muito maior que a 1·eecit1\~ 
o que faria o miuistl'o . dtl finauçns "! Poria. mn 
imposto para prc,mchei· a receha "! On comra
lu.-ia um em pl'Cstimo sem licença do corpo legi.~· 
!ativo? Certamente qne 111\o: e o m11smo •! n 
re->peito da força militar, niio é o recrutamento 
um imposto dos mais onerosos , qne um cidu· 
dão p1·est•L ao estado '! Por mais 11ue se consid11rc 
e que se eucare e,:t'! object~ o mais favora\·el 
qu.i fõr P•J:;sivel 110 ~ovem-i, nin.~uem poderá. 
mostrur qne· tem hav1 lll um recrutamento con
stitucional dep iis· tio jnramonto da constituição. 

Ainda fallnrd n'outrn arlig 1 da constituição. 
que é o tU'tig.> 15 tit. :i ..• $ l~ ~pertence 1:1111· 
""'" (lt!t•i: é uecessari" sab<Jrmos como hnvemos 
ent ,n ler tist 1 força estrangeira, se os estran · 
geiros má.1Jatlos .rara o !'lrusil, o .aqui alis~· 
dos nas. tropas,. s:io co11s1der11 lo.;; tropas · brar.t• 
leii·as ou estniugefrai, uo. se .. tido da constit1u~1\o 

t.: : t! ., - t\ e·:;. Ri 1 

geir.is ' é, necessess1\riv pois vermo:1 so . e:5t1?s 
11ome11s, que têm :iido c'1:1mnlos para entrai· no 
serviçll .do .Brm:il, então no caso .. deste m·tigo 
da constituição ulim de se . poder : fixar o s.m 
nuineN na fµrm_a dll con•titu1çiio. . .. . . •.. 

Alem distQ n io s.:i :;e de,•em. esttls, tropau111r 
con:1ider4Jas qom_, fo1·ç1&. orJiua.rjp., on cs.tr\\<mii; . 
nari\; envolvido poí11 em t> 'ª"·estas úuvi·la~ 
apreientei S.lUi Q; 111,:ll pardc11r t\: partei. 't\·n:..·:d 1 

qqe a cam.ara tome. ali;!lma ·o.1emmm~~J> a. t1si.1 
r•'llJleit<>,_..!W lll~llM;.111•1 !Jd_ co:110 ~~1a.,·J~l,, !1;mir 
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xo 5ESSÃO . EM 8 U.E At~OS'fO ·.UE 18'27 

.mvir. alguns senh~1·es; pode;ei 
os Jneus argumentos. -

o Sr. J\Jnl'n : .::.._ •••.•• (.Xtio foi out-ido di.:; 
o tarltigi·apho Gi.nçall•es.) . 

Finde. o sm1 Jiscu1·so mamlnu :i me~a a se· 
guiute 

J-::U~.XOA 

" Em' h1p;ar das pala\'ras- no anno ele 1$2;:..._ 
diga-se- d.,sde ·.-sta fixni;:io nté ;\ dtJ nnno fu-
iu1·0 de l~S. . 

,. ... .. -
do·s~ o re,;.to. - :Maia. ,. - i•'oi npoiuda 
n:a primeira parte. 

o Sr cunba l\lnt.to,.: -Sr. presidente, 
l r e\• n1et"ect'r 

:1s 111ais-'serias uttenções desta 'camara. Este 
projeclo de lei foi org111iisndo 110 din 7 de Julho; 
mas de entiio até nguru que rousal:l estrondosas - . ' . . . . 
tern que 11 f<lf\'U de ~u 111ii combllttmtes· Sl•ria b·1s: 
tanüi pnrn gunnlar e defetiiier ·o imperio ainda 
no ca,.,o de l'011tinn'll' a guerra cc,zilru o gu\'<ll'lln 
Je Buenos-A \'1·es, mas dt·sde que hoje li uma ' 
noticia impr.;ss11 mudd . de 011i11ião, e entendo 
l)lle os ao mil combatentes, de que falla o pl'oje
clo, siio mui puucos, . e (1~e será . m•cc~sa1·io 
1mgme11tar· ns tropa>! de 1ª lml1a do uupeno 

U 111· .. jecto trata da ~·il'ca para este _11nno úe 
18!!i ; · pen.; .. que tal e o t-stylo uos governus 
i:o11stitucionaes: Qn11ndo se fixa a força, é para 
o unno. parlamentar cu da sessão ; t1 por isso 
l . • • .. 1 -

entende-se que ó a que deve existir neste anuo 
att! à sessiio do lb':!O:S, em que o 1nínistro da 
guerra na fórma da cor.stitniriio fura a sna 
roo a :lfr•· 

lll!rv1ço do anuo. 
. Qne o numero. de t0,000 combntentes arbi
trado pela com111iss1io é . pequeuo , ú ''ista das 
circumstuncias, que te.u occorndo nestes ultiu:c-.s 
dtns, ningucm o póde dU\'idar ! Eu supponho 
•JUe niio podcrentvll prescinJir da co11se1·v11ção de 
:w,tm, ou mnda. mais uas províncias Cisplatina, 
P. :s. l'e•fro, se. e que dl!Sl•Jmuos consen·ur umu, 
P. reconquii:.tar a outra. 

O inimigo tem uma for~a de 12,000 J1ome11s 
no campo pro111pt_a a invm.lir, co1uo jã com etftlito 
i .. vadil'ão e asso1ariio 11- pron11da de S. Pedm, e 
nôs talv1:z não consenuu,os 110 sul uma furo;a 
igual a esta •. 

· O inimigo pôde atacar-nos e:m tvdu a imme1.sa 
liulta qt1e vai dtSdl! o occeano 1.tê uo extre1110 se
Jltcnti·ional do ttr1·i to1·ío uas mi:s>Õts: us nossas 

. ti·upas de Múnt.,vidéu, e colou ia, uchno-se biu
'I Ut:Mtlas ; as gua1 nkõcs daquellas duas · prai;us 
. uão s:ío 1mnu:10~11s; a ft,r~a que se aclm élll 
:\faldouado e· ua ilha. de Gon·it" é · · · 
" .i · 1 a o a1 tlm .Gnrciu dl·,·e a todú o custo 
:oer rctom:1da. 

Se quize1 mos .. fazer gue1 ra · com algum pro-
·specto de v1ctori11, sen-111us ulirigm.los a occupar 
immediatnmeute a li1.l1a du Riu Nt'gro; ·:tomar 
Fosse do l<iucào. das G1dlinl:ns, e fornmr- deste, 
e '. outros· , pontos a · liase das noi;i.:as opera
~es. . .- . · · - . · ' 

'.Eu ignoro,- Sr. preside.nte, quees serilo os pla-
1111~ _de ·can1pn11Jm d<>s f:l'ltt·rttcs. que actu11Jane11te 
'!lt-' !ll'hsi1> " pn1·a o fntm·u hi'io ''" ei,tar 1\ t'!st:l 

• 1l•lS no~sos l'Xllrcitos ; mns f>nten•l<l que "ll"s hão 
de prntic1w isto que aqui digo, ou outro cousa 
ponco .ditl"erN1te do que teuho declarnJo. 

Se ueremus ue a r ,.· ·· • · 
nossa, ·e indispensuvel consPrvarmos abi tuna 
grnnde fori;a,. e outro tanto 111. de acnrit<•cer_ se 
quizermos. restilu1·a1· ou consenar essa parte da 
proviucia de S. Ped1·0 em que os iaimi os co

• - . 11 • i im s 10s 1 1 a es ! .Eu teubo 
ouYido dizer a alguns . milhares, gcnfo bóa, que 
a praça de l\fonte\·idêo dcfoJJde-se com mil 
hon1tius ! 
. l\fais fücil ê dizei-o do que ftlzel-o l o· tempo. 

é que ha ·de desengnitnr-nos: pouhiio-se 20,000 
homens 110 sul se querem fazer a gnel'Ca : se· 
assim uiio für 110\'US d"sastres hão de coroar OS. 
nossc•s p:'lss.11do., desastr•!S. ! Al~m das f · rças da 
Cisplntiua, e s·. Pe.lro, convilm COllSel'\'nr gralldó'S 
forças 110 Hio de Janeiro, Buhin, . Parí1, l'er
uambuco e !\fatto-Grúsilo: os._ nossos nmi~os' 
;;•·ptentrionnes,. occideutaes odenl de 
p ssnr a sei· nossos a \'er>'m'ios l 

· Qul'1n nos 'u!inni;à a nmizade com o Pdraguay, 
com Ilolh•:a, e com a Cvhu11bia ? E se elles nos 
utat·arem, se se uniren1 a Bueuos-Ayre.~, o ue 

·. . ·· e e m a paz, 11111-
guem e,;p~re o mel 1or ! A arn1a 1m1is . foi te é .a 
1ksconfiauçn, e o melbu1· inefo de fazei: a·guer~·a 
é •·stnr prom~~?. a •_omper ~ paz._ 

como se t'lllende o. numero dos 30,uou comba" 
ient s, por ter duYidn se neste numero so com
prehendein geueraes,. otliciaes e soldados.! 

. :Sr. p1·esidente, quando se diz- cotnbafont ·s
entende-se todas ns · prai;as que ilctil'nmente fa-. 
:r.e111 a guerrn, 011 sej1lo otliciaes ou sejão solda
dos : neste numero sno comprchendíuos os ge
nernes, o estado maior do exercito, os engenhei
ros, a infautal'ia, ca,·allaria, artilhsria e os ye. 
teran<'s. . 

Eu não reputo combatentes os . recrutas, que 
existem nos depositus ; só devem ser conside-

1 .. -º 
em servi~o effcctivó nus corp.os a _que 'são des-
tinad .. s. · 

A fallnr a verd·1Je, Sr. presidente, eu i1ão sei 
del>aiito lle ue 01 ·· · · · 
os vetem nos do razil l Parece-me que estes ho· 
mens não são nquillo que realme •• te devem -ser 
os vetera'uos 1 E' a corporação · em que se apre~ 
i;enta um 1i1aio1· numero de ul>u;:os e tactos escan
dalosos! Teitho t-xplicado· ao illustre· Sr. :secretni'io 
l\faia a comprel1c11são .dos 30,000 comb11tcntes de 
que trata o ·pr•:jecto,. · A resr1eito da fü:11çiio i:la 
l'o1·4=a miliciana, de que tÍ1lla o meu honrado c11-
mai··:d11 o Sr. Cavaleante; de"•o dizei' para conhe
cimento daq'\lclh:s senhol'es, que não· esti\'ere:n 
bem informados, que em 11enl1um paiz .represen
tativo se lixão for~ns da .2• linha para o seniço 
acti\'o. · 

As forc;as milicianas são reputadas como t1·opns 
seúeut.irias úm·a,.te u. paz,· e c<imo auxilia'res da 
1• liuha pina o serviço externo dura11te a·guerm, 
asshn como esta !inlm é auxiliar da 2• 110 sér
Vi!;O interno durante a guerra ou' paz. Esta· dis
tiucçiio e mui uotavd, e nuncn se de\'e perder 
de vistn pdos, ::5rs. deput11dos. ..\s· 1nilici 1s. devem 

0trabnlbnr St!paradas da tropa da · l• linha· no 
' · · • · ; as no ex . r10r, isto é; ná 
guerra contra mimigos ·externos,' éumpre q11'1·~n
de s,•mprn acompanhada por· tropas da . lª li· 
nlta, que os anhnem e os apoie_!ll; milicinnus 
separatlarneute nunca siio· bons;'· nao '\'RI.em· :na
da p11ra· a· grande g.ierra, como,aL exper1e11c1a o 
tem conistautemente demonstrado • .-,:.-. • :; ' . ·• .. 

·O cdebre_ general! Washington dizia, qua se lhe 
perguntassen1 se os miliciauus :erão .. bons· pa1'a a 
µuerra, talwz rcPpondeB&o pela•tiegutiva; tl ~om 
('jfcilo ·o governo -doa• lMadoa• Ç'nidoa; .. , •l>r:áçafldo 
c~tn ''O'd1u\r,. mnndQn orpnisar.::m~ilos regi• 
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SESSÃO E11 s ·.DE AGOSTO DE isi7 8l 
menlos. de : 1• linha durai1to n sua guerra de 1 a primeira ch:una-rn esln1lo-mnior proprio cio 
1~13 e· 1814 com a Inglaterra. . . ·. <'xcrcit•>; e n S<·gun<la é o est.'l•lo-maior das pra

..... ~ :lnilicias '. síio ·boas p11ra · recnr=>o No que . 1;11s de ~11e1..-·n. · 1\ .· l" classe do cstitJo·mnior é 
toe:i.a troplL'I 0 l'Striu1gP.ims no Ur:izil, s;io purn e .. suh11ividida l!m dua$: a prim-;irn .destas. s11h•li
simpll!smc1itc: trop1u1 hrnsilcir;1s for111111lns ilc 110- , vi-ücs. eornprehent.lc os eillicines. que IM nchrio 

. mc11s :nnsdclos nll Etfropn; C.A1Joiados.) As su:1s' · jm.tos. ·l'l!1 t•"Ssons dos gc11e1·fws; e a. 2• elns~c 
bandcil ns ""·.seus to· s siio 1mriu1111"s; e 111\o .-:<la mci;mn >m bdivisiío consta, do uclles que sel·-

. apr~'"'!ttiio ins'.g~1in, · distincth'o <•li priul'i_pio '. c.lo · mm nos nr:;enn~i::· l'eg1stoi:, Nn n gnmas prnçns 
· du~c1plma . prop1·rn . de soberanos esh·nng.,Hos; <•n outros exerc1c1os. , · .. 
, Ha :mnitn <l1llerl'm.:nr 1e11tm t•S co1poi clrnnu1dos Estes esi:larecimentos niio siio ociosos; 1>lle!I 
. estmng11ia·os elo Ilr:tzil, e os eol'pos estr1111gl'iros siio iuclispensaveis ! . Confosso qne com. elTeito · i\ 
que servem como 11uxilin1"cs em ulg1111s paizes primeira ''istn o ·::rnmero ele 28!) ollieiaes 110 es-

. d1' E11rtrp11 ! . Os e•f'tl.· 111géil0 hS 1111xili111·c,;, como l'l'ÍiO . l}ldo-mniot• n:'io guanla proporçiio c:im a forç'l 
· 011 do d111l1lll de Dnu111\\0 íe·h na Ingi-.terr •, com- de 30,000 praças, qno · hn tio haver no nos1;0 
• lintiiio "•lc 1i1ixo \Ja,; bnrdcirns, ce)re,; e divis11s elos exercito: tnns hmbem conheço que . hnveudo l!I 
Sl''ns príncipes,-. e rntr.i nós os soldndo:< esu·nu- governos militares; h:wendo ontro. ignnl. numero 

, g"iros· miliUio di:hnixo das bnudeims elo impet·io de officiaes 011 trens de gncrra :• hnveurlo um 
, do- Ilrázit:. . ·exercito em c:1mpanl11i: havendo um grnmle n11-

Pnss11·11got:n, Sr.· preshlcnl<'. n Cazl'tº nlitnmas mero ele dístrictos, fortnl1:zns e bnteríns com-
ohs rvn ·õcs·suh1·1i o estndo-m:iioJ" enernl · eslmln- mnrulndns or ofiici 1es. do estn<lo-maiot•; hnvt>ndo 

: 111n.icir e do c•xel'dtà, co1·pú de 'engenhPiro!l, e 11illlln um grnnde numero de registos, havendo uca u-
mesmo sobre l\S il11ferc11tes Dl"lllllS. !\ós temos· 8'l lllÍRS C escolas militRl'es, t-IU qtte eJles Sll acbi\o 
11fficrt1t-8. gi'uel'ª"" ! · Nn classe 11 .. s tc11cnks-ge11c- empl'egados; e havendo finnlmente umn erescidn 
s·nes. eu conto dous ou tres, quo ainda puss1io pm·~iio <le officines v61hos, 011 vnlctu<línn1·ioi:, ni'io 
fazei· nlguní:L cousa ! . O resto é de iO, bll e; uo ó 1l<J admirai· qfü1 existno 28!) oflicínes do es-
nnnos .·ele idmlc; ncl1ão-se emprcgndos no conse- tndo·maior do exc1·cito· e de pmc;as de todas ns 
lho. suprérno .. e siio mui !Jvus pnru clal' .cvu- clusses. . 
se lhos, o nudiL 111ni,;,, · . Qunnclo se dii;;cnlil" n lei apresentada pelo S1'.. 

· ~a clnsse dos nrnreclrncs de campo ltavc1·á senador José Ignncio Dol'gei<, euti'io 1·emecliat'e-
. tnml,lem dous ou tres em estnt.lo de IJom ser- mos. o mal, qno ngom pnrecu afiligir-nos. A com-
,·!c;o; os '1111trcis t•xistem nas circu111>;t •ncíus dt>s 111is:1iio de guerra, Sr. presídentl', acha-se 1•e1·-
te11enlt•s·generncs !. Na classe <l(•S brigadeil'os lril· s1111tlid:i. da que as fo1·tnleza;; e baterias, que têm 
veni. .. 10 on :12 p1·0111ptc1s p11r11 s1:1·vic:u ncth·o, os menos do 10 llocns c.lo fogo podí:io pnssnr sem 
~mais ó,;tiio bon11 t•lll'R ·re:mr, pul'll dizerem - 110 gov .. madores e commnndnutes propl'ios: riln~ in-
méaitempo faii<i·s~ ])OI" este 01.& por aqiiclle mfl<lo. tlngn.ido·sll do minist1·0 d11 gnena, se todas as 
-o que .pussô eu füzet", Sr. p1·eside11te? E11 es- Jortnlezns precisnviío com etfllito de tnes com-
tuu 'um cangàlbo velho, 1111e para 1 adn sa·vo, mnndantes ou governadores,· elte respondeu pela 
agora. so para estat· a um c11nto cvm 11s cou ns n 1rmn 1vn : o mm1s 1·0 em me. 1or rn ;- . · 
ni1 m1io, i·ererindo os snccessos <ln. minh:\ vida · suucr do que os mcmb1·os da ·com missão de 
passâdn e <lnui!ó nlgmil. c1,.11selbo nos t ftlCíiu:s guerra. · · · 
uo:vois.1 Êi1 C$lOl\ .. com õl 011110.i de Mn<le, ., i1111- Passo a tutnr <lo c.:orpo impedal de cngc-
to;me i1;énpilz: óull'o tn .. to acontel"c ª". grau•lc 11heiro;; : este col·po benemel'ito .é· mui pequeuo 

. nmJ!ea·o~ d.e guuerncs. dn 1iii11h11 eluO;se.!. A' vista p;1ra a Ynsta ex.teusiio do impe1·io do Brnzil ! .74 
do .que eltp.111bo, o mímero c.le. 82 officaaes f!llllt.'- otlidaes pouco podem trnlmllufr em um tito 
rues ugoriL cxi.;tentes 110 'íu1perio n.io ;;e tlc\"e gr:íu<lo territorio; no Brnzil falta t111.lo o qne é. 
co~sid .. rm·· dl'ma5i11clo, porque tirmídó·Se .vnl. tu- necessnrio, no que pertence 110 serviço dos en-
tlinarios; d.:iio 18 ou 2U 1•nrn se1·yiço 1·igoroso. ~enhei!·os; isto é conhecido pelo homem n11:onos 
E 11el"á l'Ste núiliero s11fficic1;te p111· 1 o t."X•·rcitv illustt·ado, portanto eu ·desejarrn ·que. este digno 
uo ,ii11perio 1 Não siio_ qmmdo o c•xci·citu se nclr ·sse corpo de otficiaes me1·ecésse ns maiores conside-
toJó ·.reunir.lo~ e .. i11uito ·.mi: nos' o, serão se o 1.'Xe.r- i·ai,:ões do nosso governo,· e que exceda, a 7-1 
cito ·se conservilr disfribli1do por todas as prn- praças. . · . . · · 
vine.ias,. peis que em '}UD:.i toilns ellas exi:>t!Jm Foliarei um pouco sobre as tropas da 1• lilíha 
offic1.aes gef!eraes. _se·m:e· pe1·gunta~s'lm qu11;l e. o do exercito. · · · · .. .,,, · · 
n.ume.ro dos genera.<:s que ~.11,c!ilculo s.et·em md1-;- . Sr. presidente, nós ignoramos atê agora 'qu~l' 
pensave1s , para o ·n so . xerc1 . . . , -
bàténtés de li :linh'ii;. x·espórideréi, que se ·o exer
'cito . se .áehalise '.nuniilo' em. uma só massn, 
·J.,asi.aa.J:io ~ ólfiêlae:!! gen~1·aes; · 1!1~s .110 estado -em 

, QUE! ac;wld1!1e11te"~' se. çonscrva dmd1do por todas 
as próvincaas, e · riuraero. ·deverá exceder ao· que 

·_agô_ra áca~ei .!!e l!Pàntnr.' . _ . · . · .. 
· :Sr. prl!S1d.:nte l 'A comnnssno ti·nb.1lha com 
energia& e Réti\'idade; ella· ,conh~ce. a ueéessidnde 
qlÍ,ll·, na d.e fúier :~ma' cõnvei1ientc orgm1isnr;~~·<lo 

· uercito,. e ma1·cnr . o · numel'o cios ::11:us. • fficrncs 
· 11eneraes· e os ·dó. estado-m:1ior, mas ri. commissiio 
·não se:, ropõe eíit1ar. em um trabnll:o ocioso, 
por · con_,,1 ~mu· como . -_ to< o ~CJu . e 11ue•. or. 
&eruelba'ute ao· excell, 'nle ·tralal!tO 'llj•l"t:St:Ut.cJo 

0

110 ' 
11e~do PIEIÓ nru;;.~n) 'e,_salno .StllatlOl' o, ,l:?!:; :._ite- '. 

· n~ral 'Jµsé, Ign!!cíq; ,~~!'Rf'.s;. imin, s~z ~ue· o~p!rlno 
. ·_ ·" ' ' ~ ' ' ', ~; ' : - - - - .. - : 

'1]~n'fá.:..i:ii,1ro, '' igliiil/, ~ll<' 11~l~~ z , 11iai:1. ~ul!l, 01·gi1uj-: 
· ~a ·.10 ~ dl!."_quç' •. o: -11•• · J!l•li1:c:::" ;t·i•:•ll• -r. · Jm~ . ·, 1·1~ur~
c!;!r~,.,.'ç!1~eu,, ;PU!l!!!l~ lc1· ;Jngn~ •. · tQ.ill\~ ·~s, l'~ .11 :xuc.i 
conve~_.,e11t~a:, a'"· respeito.:·· d.,..~· gmeraeli. ou-·•ü•>. 
grande ou·'do'''pequi:110 'núti1ert> il'e.stes · po.tos. · 
·' ~y~ agura; ·Sr. iprc1i\f_eutll',.at1~~8.':~\t01·.11srmin~:rui · 
ldta•·;1K1· ... pei;o •:do· : ~.stado:-.nuor ··do._.··cx,P.l'C'lto, ' 
St. presmi,i1t., ·lia tli1Rs ch1Ht.'S ·de est.'lllo·mni"r; 

10M" 4, 
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SESS . .\O EM 8 DE AGOSTO DE 1827 
. ' ' ,: .. "'. 

quê o sold ido pngo : o nol1re deputnilo i.em lítio 
umito, mn~ q1tem fez a $Ucrra. .·nos Esta.dos-Uni
dos 111io fo1•:io só os nulicinnos, fo1·1&0: taml>em 
ns t1·op:1s.d11 1~ linhn, e1t escuso rer..,1·ir-1nc·iiquella 
nci;iio. que 11.11~11.v.iio os .'!'ilici1uyos. i!1olados, que 

n toda n btiJi\ sobre' elle? : ' 
Nit g11err11 1\ que os cluifi!s· conhecem as' .suas 

t1·opos; portanto n:io hwantomos ·ralsos tcsteinú~ 
nhos, cu ni'in era ú~i\icinno e eu ·1á. estivo.\ cóin 
cssns ·ti'ó[ins <h 2•' linlln, e que :rot•ão ·no 'cordtio 
nn P1·nin Grnmlc, .sei o· que ilzerii'> ·e 'q1ie estl· 

· verão homen 1 muito · vnlo1·osas / nn,; 1hiliciail, 
~r; p1·esi1ltmtt.>,· como, ·nquel~e .que': !i.onro~::es~iL 
cnueirn cm que Y. l!:it. !)St11 s~ntado (!!poimlo); 
só disso o' q11e ha de ser das inilicias quarrdo 
se bntl!t'c.m com t't'?Pª 1l:(. · 1• .1inh.a~·, ê :ist!>. 

m- e it · b n · · ; · · · " · 
O 1füel'. o Hluslt·c :deputntlo,' que n . trcipa:~ d:\ 

· .2• linha (tt•opri'semcitPro.:lcio) pó,lc•'só' Cazer frent<l 
· iL~ CI\\' !lla1•in, ist~ é"o que Íi!I tun~o 1n~~tl'l;l.tli:)q1io 
.11:10 uJc ser.; h\ no cnm o o' ue ·mtos uc1·0. ver 

e cntno. \'e1·{1 se aq1te n rop' po1 o: :izer·· ace 
:'1 t1·opa disciplinncl•1; i1 t1·opn' dn. 1• · unlln; .iis 
111ilieins f,1r1i~ '·scmpl'C 'npoilldns p&l•)s' 'bi\tnlhiies 
d~ ::). P~u~ó e. peb h·o,tia:· de ~n~~dl,n~i!l ·~~.''d,rà· 
"ues tio hnltn. · ·. · ' · · · · · · ' - · ' 

. C" . . . - ' . ~ , .. ,·~ -· ,. .. . • -~ ., ..... r 
Disse. Ctt qtte nã•) ·. have1,ia nm. só offii:iàl.''s11~ 

nernl, que upt'.o:c\e1itnssc.' 'mlú. miis'sn '.infoí:iiú) <ie 
~1ilicinnos contr.t\ tinit\ ni.assii. dó t1·oph, tlo )ili lia 
cu111 cii\'l\ll:wiu": .pv1·q1io, , n'm,· coriio.,.' :dc,':cn:v:it· 
lnri 1. qunpclo cs~1·1 .p~st1H:i .. defroi~te.)l!l .. )1~ 
co1·110 do mfnntnrm, setupl'&. o.st.i. .se .,rntimtda, 
(jltnlltO mni~ tl'O(ll\ . ilu':2'• · llnl1a f DlRS. conl'Jsto 
u•io qncro <11lo' os ni'ilicfanos, st•jiio ,tíicn'olúlo qi•e · 
ns 011t1'ns t1·opa;1; podo:uóii. lilll'g:u· 1ii1:"AUé1nauiin 
n'\11ello gcnt>1' 1l, ·que .. mo~ti·on o, q110 .s:lõ 'tfopils 
1111licinn~s,. ~s 11t11q~ui~ 'do Po1·to.quo ,i.ligiio, ó;9ttc)~o 
tt·op1l~ 1111he111nas, eu t•Hlho fallllllo. em st!u, nbono, 

. mus o q 110. ctt Jigo ú. qu•l. 1tito'Li~~Í:\H~\:iplili~;;~1t,1..yi 
nn Calulunh '·. n h'op:t tio, Ross1lhon, quo, 4n11,t_ul\ 
1·osprit0 puln '.sirn l>oil' dis~ipli11~. mctl.lu1litjnm'cu~o 

' ' ' ' ' 
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pnz' em.detalhe o .qne tinha. dito •. estou satisfeilÓ, 
éOIDo ommittia uquollas circum:<t11ncias,.1nc pa1·ecia 
o ·cooirifrfo du que aeab:L de dizei·. 
·'.~~~~·· :V-cr,;;ueJll"o: ~Sr. 11resiele11t.e, que 

temos 1).;8 ele s .. bcr, S!3 f<>1·ão tropa:i milicia111u;, 
s~ , ~1·,gpa_s ~e li~ha, que. !lzeriio. este ou 1;1quelle 
11~1\ ue t ·O. '}UO se ·truta . e de hxur a fo1-.;:t :1r-
1~a a: . quaes s;1ü_os· a º!' pam ti~·'!' estus.fu1·c;ns? 
Embora· ·mudassem· as· c1rcum,;lancias. nus 11a.Ja 
temos com isto; o ministro Ja gnen·•í deveria 
di;i;.,r se ·era pi•t1ciso 11111ior numero de tr.> pu, lllilS 
que disse elle? Dís~c que i;ó era preciso p1·ct>1i
cher os eo1p9s e;rjstenws,. e. quaes .:são. esses cor
J•Os? Qual é fÍ' for~u exíslcl1te? Üll\'Í dizei· <plC 
serão... (11i10 se ente1uleu mais o tw:l•!J!Jrupl•o 
Cft[•l·ia110. T . . . 

.o .. Sr. IIollancio. CavoJcunto: - I>.il'll 
re11pondcr· ao. illustre deputado que nr:,;ue a co111-
111i1s.1ão~· !iastu ~zer, . que. os m:i1111ais rc!11ct~i_?os 

tac1tjr91·à11/ió . Cyp1·im10.) • • • • ' · ~ 
·Julgando-se a· m.iterin i.;ufiieic11um1cntc discn· 

titln, · p1·opoz ;o ~r; · prcsident.., n \"otois o artigo 
e foi up1u·o,·a1fo. Igual111e11tc o foi o nrt. ;!.o 

. Ao" 111'1..' 3° ofi'el'cceu o SI'. P1mla e Souza, a 
s1•guintc· 

~lU:~llA 

" Em lugar do .:...na Jll'Opnrçiio-digu-sc - con· 
tribui:ulo •:ada província com · n st1>1 •11iot.1 parle 
na razão do numero ,10:1 s1m:1 depulnilos í1 ns,;em· 
ulêu legislaliva. n- l<'oí apoí:nta. 

.Posta à votos a doutrina do a• tigo, foi uppro
vada com a emenda. 

Ao ª!'t. .10 otfercccu o Sr. Uolltmda Cavalcautc, 

·« Para .preencher o ·numero de individuas ~11 
for1;a, proce•lel'-se-J1a ao· i·ec1·utame11to de 2,m·! 
homens,'. concorrendo' U'4 províncias com o seu 
contingc!nte· na razão 'de 2.j rcr.ruttls por cada 
deputado á · assembléa ge,·al. »-Foi npoiaJn. 

Po~to: ·o. arligo a votos foi approvado, ficando 
prejudicada .ª emenda. · 

·o -Sa.· HoLL\NDA CA\'.,LCASTE, olforeccu o se-
guinte · 

• \ l 'DITAllE..., ro 

·., o ní.lmero de .. recrúui's Í1iio podt•J'à excc.lt.:l' ao 
que f~lta P!l~ª prccm:h<-r a. forç~ acima decrctaJa. " 

• 
·o:SB. c:\sTnÓ E SJL\•.\; tenJo ora.Jo (1) por algnm 

t.e'mp;1; éxpónd•J o estildo n •1uo se àcha 1·eduzida 
a Jlrovineia do Ceará, p.cln fome, 1iclo ma is des
J1umano rec111t11111ento que se .tem vi .. to, otli:1 eccu 
o segui~te . . . . . . . . . . 

ARTIGO ADIHTI \'O . 

·., Q~1e a · pl'ovinci;i d9 ·cearà fü1ue i:1e11ta • por 
oito, aunos ije dai'. 1ecruta111e11to para esta co1 te, 
e .qu~ a trop_a de 2•. liuha.uiio sej11. destacada pam 
oütra qualquer do impcrio. 

Q;, JSr•· QdorJc<> :-Ainda que se venceu o 
art • .2o;'i~omtudo 'Jiar('C-O·n\e qnc :se póde ndmittil· 
a idéa elo illustre deputado. •. . . 

. .p . i i · nn ,, cm, . . . i .,,rn 
silíió i1úmél'o. dê ·.rccrútas. u seud<> certo que'. clla 
te:ui'.,e~tr~ .n~3: mâis>deptitadJl_s d() _que,· lhe ;<Hbe 
~r;. A v,ista dll:: su:i •• PºP.U.lS,!i~Q, s_egundo o pro-
~-·-' -:.:.._..._ ___ -:.-~~t_- .:~L ..:.. . ~--·, ";:-" .. ~-- -~ ~ 

.1 h- ;-_._1,.L;'.·.:;.-i_ :-~-1 .!t-~-·:·r'1;..;._··.~~~.·~ !'~:~ .';·'.\·,,~ ;··.;.-. ; .. -';., 
(!.}:Nãoi;vair.o.:discuno.::dujiJlustre_.;~epqtado;·•· 

porque o uiio deu o tacbygrapho Leitão• 

jt>cV>, \'Íl'Ú. a COllCOl'l'CI' COIJI mail!, ó llluito ma:is; 
•1ue 11enh11111a· da.o;; outl'as 11ro\'incias. . 

Acho 1ois do ju:;iii:a e ue sf'· u o Ceal'li e:.otec tuadQ 
na coufonnídad~. do que se m:a a. ~. propo~. 

o sr. <,?uob·oz CHrrcJra :-E ,um.a_yer7 
da'.lc qüe 11.:io 11õ1fo cntnu· cm d11\'ída, a p1·0· 
víncia do ec· rá ... 1r.-cu todos os u nles la tocou 
a méta dcllci<, sotrr<!U a pcst<?, a fome e a.guerra 
e no fim um r1icruta111c11to. . 

Elia mandou 3,IJO:J lwmeus 11ara a c.;rte, além 
disso 110 meu tempo iiuha-se formado um bata
lh:io ou rcfnndído o da \'l'Ovincía, que se com-. 
Jtfoiou de gente nova (e •1uania gloria 111e resta 
de se1·em quasi todo5 ,·oluutaríos !J pois que ess" 
pequeno ltatalhão 'llle lá existia, o n.cbei que.si 
todo dcLandndu 1>oln11 11artidos que desg1·açada· 
menlc le\'Mão aquella província IÍ. ruína, e só 
30 011 .fü ]IOlllCll5 lá llXistiÜo e destes pOUCOS de 
aproveitar. 

}.Iarnnbão e foi p1·cchm sub.slituil-<:1 · com mai;.: 
gente, para o sen•i<,;o do Ceará (aqui vão ·m<.iis 
reci·ntas) depois marchou desta mesma proviu,ci~ 
mais 100 ou 150 Jw:ncns J!nra o case(! d~. bata· 
lhão do Piauby; dh;to se verã 11uaulas praças 
o Ceal'á tem dado pm·a o exercito e porlanl.o_ 
tem dado qunnt.o basta, e parnce-me que esta 
augusta canuu-a de\·e ter toda a couleruplação 
com a minha província, mais infeliz que todas 
as llo imperii> e Yoto p.:.1fa11to seja exccpt.uada 
do 1·ccrutamento actual. 

o Sr. ·vcrµ;uoh.·o :-A passar esta emenda, 
q1hl exceptua o Ce:irá <lo recrutamento, eu quero 
fazer outra " fü\·or tla fll'ovincia de -S. Paulo,: 
pois nenhuma do Hrazil tllm solfl'ido mais com 
recrutamento; tem mandado paru o isul mais de. . ~ . . . . .. . 

dado ha poucos nnnos mais de 4,000, de que dous 
terços têm morrido ou desc1'lado. · 

Uecrntnmcutos tiio dc,;proporcionados têm pro
duzido uma cmigt·açãn de mai,; de ;,u,ooo pes-. 
SOll:'I. 

Porl mto, n lJ·1\·cr alg1111111 exccpção, requeiro 
que s.;ja tambem a ía\'or'tla iiroYinr.ía Jc s, Paulo, 
e já nnlc\'ojo q1n J:aver:i . •1uc111 a requeira a 
fa\·or llc c:da uma das provi11ch1is, e ·serão ne· 
ccssarías. 18 exccpçõcs. ' · 

Õ S1•. 1ro11u1utu C•.n·u.lcuntc :·~se·nos 
propuzcrn10s n ouvil' queixume,; dest:\ ou qaquélla 
pl'Oviucia, enlão cu serei o piiu1cil·o _ a clama~· . 
q,ue P.irnambuco tem mandado recrutauumlo. para_ 
n '·côrte quasi igual ao do Ceu1·ã, têm-se a~li 
feito taml.Jem recrntmnontos n.mit? dcsproporcw-. 

. , . ô • . , - . ., 

l>arcccndo-me enh'etanto que de\"cil1os i·egl!lar · 
, semelhante • •bjcelo d'ora em diaule, sem éntrar 
na 13esquiin <lo injustí<:as nntecedcn_les; lemb_rei· . 
me d11 111e:di.d't proposta por sei· nuus compatn·el _ 
com os dados que actualmcnle ise nos ·0J1erece111, · 
\·indo desta maneim a concorrer cada provincia · 
eom o contingente que lhe cabe nesta cdntri~ · 
buição, e bem que ni'ío tenhamos 111!1 · exac!o 
conhecimento de sua popultc;ão · l'espectiva, ~ 111~0 
pode1·emos deixni· de a<,loptar esta base, ate q!!-c 
outra mais regufar se nos otr..,1·eça. · · . · : · 

o Sr.· castro e :sitva:.:...(Sadv. deii tlo sei~ 
iscurso .. o t<.ic tygra111to Lettiio., .. ,.,., 
o Sll". Dun:rte su-...a.: -Sr. prc,.;idente, cu . 

0 pouco tenho' a. dizer; mas se. valem· es•;11l'gU•o· 
meutos ue a ui· »e t·m1 <!llUuc1ado . eu teria de· 
01·nr por miuha J>roviucia. E111 .todas as. ~uernis 
gue se tem sustentado no sul, sempre fom . sa-· 
bido· tr~pas da .minha· provin~a,. em n~mcro ·des
proporct<mado 11. ·sua popnhii:.ttO. E~ nno-•sou- da 
opinião des~ excepçào, que ::;e deixasse ·O go;
verno · autonsado a • que' pudesse: .haver. do. Ceara 
·outros dous·· ou trc:i mil homens, co1!10. jã._ fez.:f 
Trata-se de c:tigir de toda,; · m; provmcms cow 
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li:u:il•lll le. o l'.!Cr1llame.1tr1 n'P.ces •ario no c11:11rdto; 1 
P. ·por; COllMrjUélleÍll ll di> C~ará n-fo !Íer[L CI} li ·1 
i~so .. v~xad~ ; . qua!quer medida ifove ser exten.· 
ª'"ª' a toda a naçi,a. . . 

Este é o me11 \'oto. · 
~ Sr. Ar.n1_jo Bo.~ta .. :-(Xada deu do sc1i 

di$cui·stj o tac1t!JUl'aJ11ttJ Leittio.) · . 
r. un11n. :\ o. to ... - r. pres1 en i?, fl" 

,·amoi a tratar da quota dos recrutamento; :11.é 
hoje ·fornecidos pelas províncias, nenhuma tem 
i;ido mais carregaila: do quP. ·o termo da· vílla de 
S. Salvador d.is Campos. A província de S. 1'1!· 
dr{) é. habitada por um. pll\'O todo milít ar; e 
po1· isso está o rer.rutatllcnto semp1·c aberto na 
mes•na p1·0\·inda. Em qne tempo começou o l'ê· · 
cl"llta:nento ·no C•'ará ? Ha dous dias ; e nas . 
nutras pro,•inei<1.s ·? P11de111os dizJr. lia seculos. · l 
Por conseguinte a emenda pela fórma, que se , 
apresenta, não póde ter 11e11hu111 h1ga1•. l 
p61· espírito de ·pr•winchli,.mo apnim· 
e:ilcnila. A pro,·iucin .do Ceará ten.1 soffrido a 
desproporçiío de .recrutamento ; seus tlh1st1·~s dro:
nútados~ bem demonstr1uão o lastimoso estml1l, 

l'lll::SCOEXCIA. JJ<J SR. A.RA.U.10 Ll.V.t 

Aºs 10 horas· procedeu-se. á. -chamada, ·e. ·acha
rão-se presentes 87 Sra~ deputados:;. faltando com 
COU$1!- ·Dlotivada o~ ~rs. Olive!ra Salgado, 1\fartíns. · 

' • 't • 

Mello e So11Za, Paula cJu-aleante e Xavier de 
Càrvalho; e se1n ella os Srs. Bar.ros Leite, Gar
cia de Ahneid'.\, Fária Barboza . e Maciel Mon
teiro 

a · q11e está re.lpzi.to o numero •\é habitante;; l'lll 
extremo desditosos; mas eu niio me demomrci 
nisto; porque h cnmara tem mostrado e mostra, 
qna11to se intfm~ssa por sna mclho1· so1·te : }ln-

O Sn. P11ES1DEi-"TE declarou aberta a · se;;.~o. 
e lida a actl da antecedente pelo Sr. secretario 

i Feijó, depois do breves rellexõe:s foi appro-
rem J•l 11e co 1e11 por ven ura a ~um ruct••,. • e 
quanto exigio ·esta camarn o fa\·or de tão dc.~
gr:açados brav.ilciros ? .•• :stro se·ow:io o J'f!~to, di;; 
o Lach!ffll"a[iho Lcitcio~) 

O Sr. ~u.-troz C.:lrrclra : - Eu niio en
ti•arci cm declamai;ões. 

Se o govern'l mandou procnder ao recruta- 1 mento du h-es mil homens, uiio nos queixemos ' 
•IQ gcivel'llo, queixemo~ nos da; autorid:ide,; da· 1 
p1·ovincia, que disseriio poder dar tal fon;a, e n 
olferecerào, até éomo medida 11ecessaria ; e o 
,1rover.10, que se achn~a em extre.ma p1·ecisão. 
< , nui na Í< éa, < e 'lllC se guar assem 
as leis; mas lug,, que vio ª' cnlamidad•!S da 
provinch, a desg1·nçada maneira, pr,rqne O re· 
criltamento S•• · fazia, mand~u susp~nder :i vist.'l 

g~•t a. 11~ti~i~ ~~ c->;a:lo da' província; pois ~~ 
autorid.1de~ della bem longe de a favorécerem, ' 
wtda dizião, antes continua vão. a mandar as em· 1· 

barcações mal arqueadas e mal t"nuniciadas de 
mantimentos , e ;l~Ua:la, ch11ias de r·!Cl'l\las COIU 1

1 be:tigas ; ne1ri tambem ><e diga, que foi o g•>Vl!I'· 
no ·sut'<io aos nossos gritos, que clamariam~s n·l ·! 
<liis-e1·to; não ha tal, ellc ouvio nossas que1x;1s, 
ottvio os damores da l1111nnnid 1de opprimhhi, " 
do uma i.·ez ma:1d.Ju cess:w t;ll recrutamento. 

01;a o estado da'luella ·malfadada provincia é 
sem du\•ida. muito mais desgraçado que o de to· 
das as outras, e mesmo do q11e a de S. Paulo, 
11.i1·que comparando as desgrnças desta nesses 
20 annos com as da•1uclb, veremos a minha 
província muito mais desg1·:1çada, pois seus ma· 
le:; são de outra transcendenciu, e são todos 
accumulados de paucad-i · no curto f'Spaço de 
dous annos, tempo que bastou para lhe dat· o 
prejuízo muito maior tm ilbati1ne.1to de sua po-- •} . . 
taut.o peço que me dispensllm de os e1111me1·11r, 
porque elles são repugnantes . até com o mesnrn. 
natureza; o que fat•d qua11dl') os' senhores de 
011i1íi:'io coutruria .não desistire111. 

Dando a hora, decl ~rou-sc adi!\da a discussão. 
O Sit •. Pni::s10E~Ti:: deu pa1·a. 01·de111 d~ dia: 
1 ... .:.,.eonunuação da di..;cussão do· m•.lSmo pro-: 

ji,.-cto. . · . 
2;0 -Discus;;ão · tlo projecto · sol,rc o :n·çame~to· e 

despeza. ·· · ·· 

O Sn Si;:cnETAn10 llA.u leu os segaintes 

OFFIClOS 

.1.o Da n1inistro. da fazenda rcmettcndo ·uma 
consulta sobre o requel'imento de João .Vaz de 
Carvalho. -A' commissão de filzen!Jl,\o . . , 

2.o Do :mesmo ministro expondo os males,. 
que se experimentão pela desapparição da mo~· 
da de cobre. · 

3.o Do · da marinha cobrindo Qutro 
· · in 'ª' a, i<1. · o re i -

culdades, qtte encontrára ácerca d.i. acquisição 
de casas de particulares.-A'- co:nmissã.o de. ma-
rinha e guerra. · 

<i m. e xm; r.- 01 presen a ua [ages-
tade o Imperador o o~cio ,fo 3 do c:..orrente, em 
que V. Ex .. commumca. as n.:imeaçoes ·do. pre
:oídente, vice-presidente e secretarios, que ~!3m 
servir neste mez n<1. camara dos deputados : e 
participo a V. Ex. para o leyar ao eo11hecimento 
da mesma camara, que ficou o mesmo augusto 
senhor inteirado do seu. conteudtt. . 

« D.ios guarde a Y. Ex.-Paço; ein 7 de .A~nsto 
de 18:27.-Visconde de S. Leopoldo.-Sr. ·Jose All· 
to'nio da. Silva ~faia. 11-Ficou a camara intei· 
ra~ . 

« Illm. e Exm; Sr.- O· senado ficou inteirado 
do que Y. Ex. communicoit no seu officio de 3 
do corrente mez, ácerca das pessoas, que a ca
mara dos Sr.,;. deputados. elege11 par~ exeree~em 
no presente mez· os lugares ae pres1.dente, v:iC?e
presidente e secretarias;· e me ordena que assim 
o pal'ticipe a V. Ex. para o fazer constur á refe-
rida camara. · 

« Deos guarde a V. Ex.-Paço· do· senado; em 
6 de Agosto de 1827.-Viscon.d·: de Congonhas 
do Campo.-Sr. Josw Antonio da Silva <Maia. » 
-Ficou ·a camara inteirada. 

·. « llltn. e Es:. Sr.- O senado adopt(>u · foteirà
mento as duas resoltlções enviadas d·l camâra aos · 
Sl's. deputil(jos, a·pri111eira fazendo extensiva. aos 
officbesde patente activos;;e reformados; que vem
ee111 soldo, as disposi~ões. <lo decreto ·dO lo de 
:Agosto de . 182'?, ·que concedeu .. aos officiaes ' da 

· guarniçiil;) '~º" ~o ~.ae ·Janeirc;: ai ~~tade i dos·~~~us 
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l'"!JP,:ictiv.1s solJos, e.m qnanto 11e esth'erl'm eu.ra.,do 
n•, ho7'pita!; e 11 a~g11nd~ eonsider•1nd<> cilfa'líio bra
zileíro n11t~rali;1afo toJ9 o estran!;tdro, que, na-
t111·.11í~ "1ri t-tu ue e · • · · · 
épQe.-i ·da· ,.ua hdependencia. e a•lllerin lo a. ella 
pi!la 0co11tinu:1ç.'io IÍIÍ slla residcneia, j11rou· a. c0n
stit11ição ·do imp•?riu ; e· lem decícli·b en\•i ll·llS 
Í& .1u10e.;.'iC) imperlal. O que participo a V. Ex. 

·1r., azer . pre:ien e 11:i mesma eamara. 

" Dco;J i:uanle n V. Ex.-Paç.1 d:i camm·n d<J 
"""ª Jt>. em 8 •le Agosto til\ 1~2i.-Vi.vc1md~ rle 
C1mgo'11taf tio Cnmpo.-S;· • .J->sé A11to,,i, da Silra 
)laia. -Fioou n e unam intcirildfa. 

" Illm. e Exm. Sr .-1\mli-; :i h·>·11·a •lc p:frti · 
dpar a V •. E't. pu:a que sc-ja prcs•mle na cn
mara dos Srs. dt!puta•lo <, que '' sena.lo ni'io tem 
podi•J., dar o seu eouscnt.im mto n rcs •lnç:io da 
11ie"mll camara, trilnseri[lta 110. offir.i<J q11·~ V. Ex. 
me di.ri,::ío em tlntn de U. de .Jnlh11. 1woxímo pns-
1111tl·~ •. r .. J;ttiv:i :i. organis:1.;ão de uma aca1fomía-
1 · • 1 e1rnrg1ea na e1 a e 

11bifo. 

·« D.!41s l?lllll"Ju a V .. Es • ..,...Paço •lo 1<1!11ado, em 
8 •le A .,.o,;t<> de 18·?7.-Visemuw de Com on1uu 

o ~ampo.- r. •>Se A11to111., da S'lva l ai11. " 
..... ~'ic•lll .. emuara intd.-ada: 

'" Jllm. e Exm;Sr.-Passo á.; mão:-1 de V. Ex. 
inra ue s~·a rcscnte na e nnara ·r 

pnt•11Jos, n inclus 1 · resolução Jo senado sobre o 
pr11jecto de lei prohíhintlo _n oontinna<.:iio de füst 's 
á custa dól.i béns d•l conselho. 

" DJo;i guarde a V. Ex -P•WO 11o sl'na<lo, em 
8 1Je Agosto de IB!i.- Pisconclt: il.:! C011g1mlurs 
do Cm111lo.-Sr~ José Antonio tia Sih•a llaí.i. " 
-Fieoa a e:1mara inteirada. 

Vierão ii. me ;a t unhe 11 as seguint1s 

D~ LA.R.\ÇÕ;;s DE \'OTO 
. ' . 

" Nn ;;e-slio <1e .. ho11tem v •. itci a favo1· do rro
jecto sobre o silbsidio ·dQS •lepntados e· sena'lo
rfls. - Vergti:Iiro.-..J.ra1ijo l'i-i111ui. - Gomes ela 
Fo·Mer.a. » . . · 

" D.iclnro qlll} reji'itci o projeet•> sob.-<? o; sub
sídios tlu" d::putad>S e suumlorcs.-l<'eijú. " 

ORDEM DO DIA 

O Si•. P••ulo.. <> S-.uz.-:-'.l\'âo {oi '.)ltvidc., 
dü o tach99mpho Leitão:. · 

" As nutoriàades, 1ue vio.l1u·e·11 .· algttns artigos 
das llita~, instruci;õc:<; nlêm das inúemnisaçôes, 
a que fic1miõ . snjeitas, ser•lo ·punidas com as 
renas 1h ::;uspc11sào de· um a tre.:1 ann.,s, e pri
são de llm a tres mezes. - Parila t: Sott.;a.-F.,i 
apoi •dn; . '· · · · . 

c)f sr~ c1~tti1a l\ra.u '"'·: ..i...; N·\'. ,sessà.> do· 
' ann'o pass 1do, quando se discuti rifo 'estas fa
shueções~· ap1·e:>ent.at"ào-se- idêas M1t~i1·ame11te so
nu:lba,ntes; ·ás, ·que• acabl ·de: emittir o 81·.l>a.ula: 
ê. :Soúza; E'i·i11dispeusavel1 .St.:preside11~e;qú!' se· 

acercseenfu est) nrti;;o aJJíifrn ; mas ê necel
snríil observàr ·que ·és la~ ínstrncçõcá n'io. siio 
i;teracs; e que : foriio ordenadas , ·para o· Ri()· de - , , - ,. .. . ,. 

Gt!rae.s, · S. P.aufo, e creio- que mais a· algum·as. 
111-.1víncias, e de ccrt'I . sem ·este ·additaruento~· o 

. 11egoeio ficará sem ,·igor. 

O s .... Ho uan<la. C•1v" tcnn to: - R<Jmetto . 
á mesa a r.cg11i11te emenda, atlm de· Sll 01·g u1isar 
uma ~abella 1·.igula\lor.1 etc. (Leii). 

I•\1i lido o st>guíntc 

ARTIG.> .tDDITI\'O 

a Orgnnis.lr"se-l1a ll llll t tbella rCJlllà lor.i d-\ 
q11ot' do 1·ec1·11tame11t•1 em cada· prO\·incia, qu•J 
prt!ccderà o 1·ecrut·unent•l, e· esta será i:nmedia-
hll' ,.. . 

cada a camam d»:> Jep11t.1·1o.; rios, pd11ieiro:-> dilis 
d•! s11a re1111Ho, e as •im tamlum o resulta1!Q 
elo 1-.~i:rntmmmto f Jito pel 1s= p1·esítlentes. _: H•1l, 
lrmll·i Ca1:al1:-:mt!: - Salv;i a redae .ão. » - Foi 
npota o. 
. O Sl". OdorJc ">: - 0 que se. vene~1i . é, :Qlle 
se niio pó ;sa r.lcrutar mais p:1m ~ompl.itar o 
numero do CXJl'CÍto de 30,0()'.) hom .. ns de mnneí
r11 ')ltP.se mon-.,rcm n.1 e:1mpa11ha mil hmud11s ·fica, •l 

cxercit 1 se11·fo 1fo 2.J,010 h"mens, e nu11Cil lll•tis 
se. póJe recmtnr. Ora, (lO:>to i,;to dig1l, que este 
determin.1th> fica illutlitl" p w este artigo. seguin
te. (l..eu:j As. tropas de segun·h linha. etc., et~. 

Parece-me que ist) é u•n'\ contNdicçiii:l, porque 
se. irá btBC 11·. tln st>gnnd:i linha para completai· 
o nume1·0 .de 30,000 homens, e .e11 nchav,1 que 
posto qne o <'xorcito du -O l,OO'.) h·lnte 1s, tivesse 
faltas· p.>1' dcserrõe,;, e p u· mort~s. se -não d<ivia 
d111· 11~111 um só soUa lo, pu1·q111J n;i contrario . vai 
subi1· a u 11 11umero exorbitante; po1; consequcu
cia. 111a11<lnrei uma cmP.n•la,. para que .. s1.1 11fü..1 
po"8a recrutar da segundu linha·: que ê a Scl
guinte. (Leit.) 

11 Propouhn qu() as tropas de segunda linha 
sej:io emprega.d11s só no C!l:i!l de. n:i.~ ~e p_oder 
recrutar o •!ttmero de hi:nncns que hontcm · se 
venceu pu11'.ls;em 1111icamente ser Neruta•los:i;- · 
Foi apoiada. . . · . · · · 
· o sr.· .. Ountau. J.\J:à.1'tos:~ DJ'us nos .livre 
que se. praticas . .;e o que acaba- de diz-e\" i>:il\us
trc deputa lo ; clle tem conhc-::iment<>. Je outros 
nt>gocius ;' mas desws .. iíão. A J1ypot!1~t>; q~e o 
nobrec'depuhdo, acaba de 'figurar,' e a .. mesma, 
~que se'- encontra em' todos . us ~ereitos~ , Põe-se 

.. _.:.: ... :. ~ .·~•"'~-o:. 
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86 SESSlO EM 9 DE AGOSTO D:E 1827 
ém campanha um exercito de 30,000 homens para 
defender a fronteira, porém uns distribuem-se em 

cem as praças ; e se 
acontece que um batalhão perdeo um numero 
gran·ie de homens, immediatamente se recorre 
a outro recrutamento, ou ao serviço dos auxilia
res, e isto é o que sempre se pratica.quando se 
não quer qué a patria pereç<l ; por isso que o 
exercito dt:Jve ser sempre respeitctvel para repel-
lir ·os · ; · ~ - · ssar10s soe-, 
corros. (O S1·. presidente notou que o obJecto da· 
erf1$nda estaM incluído já no vencido da sessão 
antecedente.) 

u gan o-se ·a materia sufiicienteme;;te discu
tida, passou o Sr. ·presidente ª' propol·a á vota
ção e forão approvados os primeiros additamentos, 
julgimdo-se· o do Si·. Odoriw c0mprehendid0 na 
votação antecedente. -

O Sa. PAULa E Souz..1., di:pois de um 
discurso do · 

eitão, otfereceu o seguinte 

ADD!TAMENTO 

e< O emprego das tropas de 2.a linha p::rmit
tido no art. 2.0 só póde ter lugar dentro das 
respectivas províncias.- Paula e Souza .. »- .Foi 
apoiado. 

O Sr. Cunha 1\:Iat;tos :-Talvez haja OCCA
sião em que se não ossa verifi 

· o no re eputado. 
Supponbamos nós, Sr. presidente, que na pro

víncia do Rio Grande se necessita de uma forr.a 
de cavallaria, que não ba na I.a linha; más 
que ha na província de Santa Oatharina, por 
ventura não se pqde recorrer a ella? Talvez se 
pos~a dizer que o governo se acha autorisado 
a empregar quando julgai· indispensavel dentro 
das suas provincias a tropa de '2.a linha; isto 
não tem duvida, mesmo pela lei de 20 de Outu-
bro de 18ZJ: mas h::i • · · · . , 

m que seja infallivelmente preciso chamar a 
tropa de cavallaria de 2.a linha. 

Nós sabemos que não temos cavRllaria, isto 
é um facto, tanto assim qu1• este pequeno nu
mero de pra_ças que ha silo milicianos. Por con
sequencia a necessidade de se chamar as tropas 
da ~ linha é evidente e est -

ba um só o · :s , ou 
es a no campo ou tem fugi o, e que isto mesmo 
ha de tornar a succeder para o .futuro, emquanto 
o exercito não adquirir força moral. .. 

zer sao· e algum peso. 
Além de que nós s:.tbemos que a tropa da 

2a linha de S. Paulo está no campo, e que não 

O Sr. Hollunda Cavdicante:-A idéa 
do Sr. Paula e Souza é jnsta, não deve ficar ao 
arbitrio do governo o dispór da tro a da 2ª linha 
e · · · e ss1 a e e. uma 
declaração, e eu me havia reservado pal'a a f-izer 
na 3a c.fü;cussão, destruindo o vencido no 2u ar-
tigo,· porque· a tropa da Qa linl1• · · 

, i s o razil não e imperio consti
tucional, é uma colonia militar russa, e. antes 
quero que o exercito fique incompleto do que 
tenha o governo a arbitrariedade de tocar nas 
milícias. . · 

fallar contra a emenda ' , 
an o tratando-se de fixar forra de-mar e 

terra não se i'f>de dispensar a idéa de que a 
tropa de milícias faça parte da força a1·mada em 
tempo de guerra, porque vrjo no art. 148 da 
constituição (l~u). 

Se pois passar este artigo que o poder eoxe
cutivo não possa empregar a tropa de milicias 
em q11alquer provincia, se.gundo as circumstancias 

.da ~tierra passará uma doutrina opposta á con-

O Sr. Souza e 1\-J:ello ;- Levanto·mÉipara 

stituição; e por isso voto contra o arti o add'· 
ti 

A este tempo requerendo. o Sr. Paula e Souza 
retirar o seu additarnedo, e depois -de pedida 
e obtida permis§>ão para o apreseutar como seu, 
disse 

o Sr. L.í:n.o Cou'tinho:-Não votei a favor. 
de nmitos artigos e um delles foi o 2o 

· , i ic1ana a iscrição do governo, 
por,1ue me guardava para na 3a discussão propôr 
uma emenda a este respeito, e outro artigo que 
não ap :-ovei foi d - ' · · e·· 

o eará de dar recrutamento, e tarnbem me 
guardava para fazer uma emenda, mas como 
appareceu a emenda do Sr. Paula e Souza, devo 
dizer que, qu1ndo o projecto da constituição foi 
enviado á camara da Bah~'l. _para fazer as suas 
observ<lções, e eu fui um· daquelles que me lem
bl'ei de f1zet· uma observacão ác · ' 

· · · , para que não ficassem sujeitas â 
discrição do governo. 

A c_amara da Bahia, Sr. presidente nas su 
: u a mm a)embrança 

e veio ao governo do imperio, que lhe respondeu 
que s. i\fage:stade tinha tomado em consideração 
as reifo~ões e que a sua intenção foi sempre que 
a tropa de milicias não ficasse sujeita como a 

. tropa de Ja linha; isto ha de constar, Sr. pre
sidente, das -actas, eu que fui o autor desta 
lei ·. · 0 sus en ar 
apreaentando est·i emenda que é das mais justas 
que se· podiào propór ne_sb camara? Porque, 
<lesenganimo-nos, o Brazil não póde prosperar 
se não fór ac:;sim; adeus agricult.ura, a'.leus com
mercio e adeus iudustria, que. fazem a riquez;a 
da nação; porque, Sr. presidente, a massa da 
nação é sempre miliciana, e a tropa da ia linha 
é sempre para conservar a segurança interna, e 
os milicianos não têm senão que defender os 
seus lal'es; mas não se entende por lares a sua 

· .. · , · , erreno; quindo se 
vejà ntacado pelo inimigo, e neste caso é quando 
o inimigo tenha posto pé no territorio do 411-
perio, e nunca.quando o inimigo se acha fóra, 
pGr consaque:icia deve-se declarae que a trop!t 
miliciana nunca será encor.nmad::L a ir fóra da· 
sua pr·wincia, senão em caso· urgente; e que o 
territo · · . 

Por isso peço a V. Ex. que se guarde a emenda 
para a 3~ discussão. 
OS Cunha : • 

eu guNi, é.. a mesma que acaba de figurar o 
illustre deputado ; é fizer marchar tropa de caval
laria da pr-0vincia do Santa Ouharina para a 
provincia Cisplatina, e é provincia do imperio ; 
e que a tropa não póde sahir para fóra d'.' i111-
perio é dvutrina muito santa e muito intere;;-
sante; mas per~ünto uand . 

· inngo em uma partida .e que. nós não temos 
S4'não tropa da 2a 1iuha, não potl.eremos fazer 
uma surprcza? (Não se entendeu mais, diz o tachy

i·a h 
Decidlo-se afinal que o addÍtai;nento ficasse 

re:;ervado para a 3a discussiio, e que a ella 
passasse o projecto, julgando-se concluida a se
gunda discussão, 

ORDEM DO DIA 

SEGUNDA PARTE 

Entrou em discu:õsão o art. 211 do projecto 
sobre a conta geral da receita e despeza para 
o -anno de 1823. 

O Sr. Cruz F~rreira.: -Peço o adiamento 
desta discussão até a discussão do parecer . da 
c·ommissão de regimento interno $Obre a indi
cação do Sr. Vai>concellos. 
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SESSAO EM 9 DE AGOSTO DE 1827 87 
Decida-se esta questão e então discutiremos o 

projecto. 
• DENTE: - roponho se a camara 

apoia o adiamento. 
Foi apoiado. 
O Sn. PRESIDENTE: - Está em discussão p 

adiamento. 
O Sr. V~scon.cellos:-Sr. presidente, eu 

Toto , mm o esejo 
9ue esta l,ei fique adiada por mais algum tempo; 
isto é ate, que se offereção as emendas, sem as 
quaes não póde pas;;ar nesta ca · · , 

· · s re commiRsão, o seu projecto 
está muito imperfeito, não tem semelhança al
guma com um bom projecto de .finanç'.ls, nem 
·com os que se debatem nas assembléas legis
lativas das naçõe., illustrad is. 

Minha opposii;ão a este projecto e aos outros 
da commissão de fazenda, é o resultado de meu 

· , -: ra qua quer infiuenda 
estranha aos bons sentimentos de um deputado; 
digão muito embora o que quizerem meus caluni
niadores (ainda hei de u r . 

ummas ; saibão· elles que Vasconcellos 
não se arreda de seus deveres por dinhefro 
nem por outro qualquer motivo. ' 

Eu vou mostrar em breve discurso as impcr· 
feições deste projecto de lei de fi.n'.tnças apre
sentado. pela commissão de fazenda,. e esta de-
monstração convencerá á camar · 

· e para se e offerecerem a:; emendas, 
sem que não convém ás luzes e dignidade desta 
camara, que passe um tal projecto. 

Entendeu a commissão que a receita é que· 
devia regular a despeza, e n:io esta áquella, e 
por isso em primeiro lugar fixa· e determina a 
receita e depois a despez'I. 

A; ordem inversa me parece preferível; pri
me1ramente se devem fixar as despezas tanto 
ordinarias como. extraordinarias, e depoi:; trat1r 
dos meios tanto ordina · · · 

s azer. 
A razã~ ~ostra a preferencia do meu ao plano 

da comm1s;;ao, e a meu favor tenho as leis de 
finanças da França e Inglaterra, que ·a mesma 
ordem guardão. 

Et;n uma palavra, senhores, eu pretendo que 
a lei de finan as · , o 
primeiro trate das despezas fixas, e permanentes 
~m que devem entrar os jt1ros e amortizaçiio da 
divida publica, e todos os r~cursos fixos e er-

• i as espez·:i.s; e que 
o 2.0 .trate das despezas accidentae:; e"'extraor
d!narias, e d?s. ~ecur~os ~ccidentaes e t~mpora
r1os. Esta d1v1sao nao so offerece o mero mais 
proprio para a discussão; mas tambem facllitará 
muito a mesma discussão. 

Com effeito por e:;te methodo se examinão uma 
a uma as d · · ,.; eis como 
as que '? n~o são tanto, mas que convem fazer. 

No primeiro 'anno haverá um rig.)roso exame 
d!ls _verdadeiras despezas do est1do e ' · • 

mmas rndispensaveis para 
a sua satisfação. 

Estabelt:cidá porém a differença do que é fixo 
e pe~manente, do. que não é. senã~ temporario 
e accidental, estreitar-se-ha a d1scussao nos a·nnos 
seguintes a um circulo muito menos extenso 

''"Pois que só versad sobre o bud,,.et : 
· , e so re o pessoal e material 

da guerra e marinha. 
Eis aqui qu 11 é o meu plano parà a lei de 

finanças ou budget. Tenho o prazer de que elle 
é o da Inglaterra ha mais de 100 anaos, e que 
o actu3lmente seguido· em França se approxíma 
delle, me.s com grandes impsl'feições, Se redu· 1' 

J:irmos o nosso rrojecto a este plano, e o dís
cutinnoii com tvdQ o Cl.lidaçto1 m~st1·aremo.> ~ . 

Bem se vê que por este plano tenho muitas 
en:endas a oíf.;rec2r, e que por isso desejava o 
adiamento, não só até virem os ministros mas 
por algum tempo mais. ' 

n_ação e ao . mundo que sabemos apreciar a 
c1 a · r a e e constituição. 

? Sr. Scn?-za Franoa:-Acho que a ma.
teria do orçamento deve ficar adiada 

commissão, assim como 

nao complicarmos as materias, e isto se· 
gundo _uma em?nda que. já se acha na mesa, 
para nao complicarmos as materias, e isto se
gundo uma emrmda que já se acha na mesa. 

O Sr. Oust~dio Di.as: -Vou votar con
tra a emenda do Sr. Souza Franca e a favor do 
adiamento da ·· · ' ' - a emos 
a c~usa d·1 despeza preterita, tanto com a diplo
macia. com2 em o~tros objectos de dcspeza : e 
se l'!ºs nao averiguarmos todas as su e -

. re crr1 as, como podemos 
decrebr as TlOVas desp!zas? Não temos dados e 
só a vinda dos ministros é o que poderá -doa 
satisfazer. 

E' preciso examinar-se o que vem nesses or
çamento:>, porque dizem que até vêm parcellas 
dobradas ; eu sei de cousas pequenas,, mas ha 

essoas - arores, e é de 
esperar. de meus illustres companheiros, ·que hão 
de apresentar toda a fiscalisaç~fo necessaria para 
este tim. 

Portanto não me contento com este adiamento 
por pouco tempo, e muito menos com a emenda 
<lo Sr. França; .na illucida<;.ão das despezas do 
anno preterito é qrrn S:3 póde conhecer, o ·que 
~e ha de _despender para o anno futuro, e por 
isso o adiamento deve ser mais dilatado, para 
que pos.>amos apresentar todas as medida 

· · · is ros pa:i;a _que venhão 
auxiliar-no3 sobre a~ duvidas. 

O ~r. Ou_n~a l\I:<l.ttos: - E' preciso que 
ven~ao os numstros p1.ra que nos cxpliqnem as 
duvidas para podermos fazer o calculo das des
pezas do anno futuro; eu não sei como será pos~ 
siv~l haver á mão todas a, uellas . 

s. 
Eu ~stou persuadiJ.o. Sr. presidente, que é ne

cessario qne venhão os ministros dos differentos 
rámos em ue· - · ue 
e es nos d.;m os e=:;clarecimentos. 

o Sr. At"aujo Bastos: -A questão est:i 
fóra da ordem, o que se trata é o adiamento: 
por isso não é necessario fallar nem de mi1aistros 
nem de coutas. 

A questão é se se deve tratar primeiro do .1-
recer d · - . 

Posto a votos o a•liamanto foi approva:.lo n:l 
fórma. indicaJa. 

Leu-se 
PARECER 

<r A co~mi~são_ especif!-1 do regimento interno, 
vendo a mdicaçao Jo itll!-stre deptttado, o sr. 
Vasco.iccllos, pa1:a se conv1dat.em o ministro ffo 
estac!_o dos 11egoc1os da taz&ada a as · · · · 

· . .? , as outras rep lrtiçõ-es 
áquellas discus;;oes, em que tratar d is contas 
~as SUliS_ respectivas secretarias, não encontra 
i~convemente ~lgum em fazer-se o requerido con
vite, de qu~ aliás pqleráo resnltar a.J.gumas van. 
ta~en:3 á illu~traçáo ~a camara, e consequente 
ad11:1ntamento dos s.e~s . .trabalhos; e é portaiato de 
pareçer qu~ o_s mm1stros de estado se con~·ilem 
ua forma md1cada. 

cc I>a~o d!l camr:u.'a. elos deput:tdos, 9 dJ A.gosto 
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88 SESSÃO E11 ff DE. AGOSTO DE 1827 
de 18'27.»-Nicolúo P~·efra de CC!mpos lrci-guefro. 
-Jlig11 . .:l Calmou _du Pin e .Almeida.-Ltu·io 
Som·es Tefa:eii-a de Gouri:a.-J.';·ancisco de Paula 
Sou~ .Vello.-.iosé At1tonio da Silr:a Maio.» 

o S:r. ·vasco:nccll.os :-Quaudo ofi'e1·eci 
esta indicação -foi para que os ministi·os vies
sem assistir á discussão dos orçamentos ; e cada 
um Jos ministro.; nos suns res ctivns rc ürti· 
çoes ; mas e preci<o que agorn • ffi·reta outi-a 
i ndicaçiio, e Ye1n a ~er qne ps-i111ei1·nm1mte se 
trate do nrt. 3n da. lei, isto e, que primeirn
merrte se trate de f:Jzt>r ns dcspezn, para <le
puis se tratar do art. 2° da lt:i. 

E' preciso S•lbf:'r quanto se Jm de gaslnr, tanto 
em despezas ordi11ari,1s, como cm 1h.-sp.,za,; f:'X
traordihnrins . para depuis se tratar da raceita 
ordinaria, e. t-xtraordinaria, e eis aqui a marcha, 
que a razão est:i. indicando. 1'01·ta11to propo11ho, 
que . se tmte r•rimciramente disto; e que se · 
con'!idem. o ministrn ·da fazenda, e o ministro 

·:::~=-..:.=-'---=-=~= 

o Sr. F:ra:nça :-lsto esti\ fúm ·da ordt!m. 
·o que está em discuss'1o é se se deve tratar 
em um só projecto das despeza~ para o. anuo 
fnturo. Res11011do po1· esta occ 1sião ao Sr. de
putado quo a conunissiio poz tndo em um só 
projecto pnrn poupar tempo : mas visto o em
baço, qne tem 11pparecido ;aesta cnmnrn, deve
se i;eparar o prnj.,cto do ortnmento d:ts dcspe
zns futuros dv projecto dns despezas pns;:ndas, 
porque ··11ão prnjt?ctos inteir.1mente destacados. 

1~ 11c.u;lo 

" Indico, que se tmte da npprovnçiio d·i; des· 
P"Zas do anuo d~ 18'!6 em pro1ecttl i:cp11r:u1o do 
orçnml:'nto dcllas para o nnno d,! 1S2s.-Sou;<i 

Esta indicação nchn,·a-sP sobre a rnesa, tendo 
sido dT~reddn cm outra se~siio pelo illustre autor. 

o $r. Lino Coutinho :-0 orçamento.de 
18'..!S contém duns parles ! uma é conhecer ns 
desreza::1, que ,,.e li'1o de füzer, e outrii e de
cretar os lundos e dinlwil·.J pn n essa despeza, 
que e justamente, o que 'Jller o ~l'. dt:pllt."l<lo 
Vl\sconcf:'llos, e é o que fallou :\ pouco, e isto 
,·em a ser materia de 01·dcm. 

O que o Sr. Souz:t Frmu.:a exig.1 e attemli • 
''d, porque o 01·tamc11t.) para o fnturo anno 
n:io t<:m nnc.hl com as despezns pass,1das, qno 
11ós havemos ei.nminar, u co11hece1· so têm· sido 
feitas conll·a ns leis, porque, so e:xo1·bitnrtio dns 
ltJis, s:io os minisLros 1·esp11usn\·ds e ob1·igndos 
:\ inde:nniimr ;1 nn ·ão d~$sn • uauti 1 
•lrao; i•o_sto que ni'io tenha huviolo 

men to. 
Po1·tanto se· acaso nõs niio po.temos foz<'r o 

f:'Xn111e das. conta., passatlns, nesta sess io, guar
demos· para f:1zc1· un outrn, e 111e.;11,o ngc1ra nno 
t .. m.,s os danos para conhecei· se o pcJiJo dos 
ministros é muitr, ou pollc•l; porq11e, Sr. i1re
side.1te •. se nós cotncçarmos jl1 n fozcr orçnnu11l1) 
·1h'io pôJe debrnr <lc St•l' i111perfcitu: é 11 •cessarin 
<jue .com 11 . pratica t.lo ::toverno constitucionnl 
·j <to lomll um n11di1me11to regnlnr; porq.1e mesmo 
011 ministros n io sabem apre;cntar aquill.1, . . .- .... 

l" 1.1c.1.i;lo-

« Qnc Clll tfl litgnt SC trato 'dn·fÍÍ"t, !Jo Qtte tril.ta 
<lmr J1.•spl'zas1 e •tllf? p:11•11 est:1 •li,.cus11:io seja 

para o anuo futuro, . sem. que se examinem as 
despezas passados: en digo porque vejo, por 
exemplo, em algumas contas das juntas de fazenda 

as ~ ~ ~ -

provar. 
AIRuns Srs deputados, que se nchão na as

sembltin, que tet\l sempre subsidio du deputa
. dos, ao incsmo · tempo recebem dns junt:1_s de 
fazenda os seus otdcnndos, · isto m('smo se vê 

·com os !Srs. ecclesiastico;;i, e com _mui~s outros 
empre~nJos publh·os, e ei,; aqui'ª razão;' purc1ue 
·digo que nós tt-mos muito dinheiro, porqne pre
tcu<!o repro,·nr tndo isto, e trngo uni ... xempl•>, 
pedindo, nus Jllustres deputados. que tome11i em 
consideraçiio, .nós fazemos n cunt.t ás deSP"Ú·S 
actuaes, <1t1!!. são tantas, e o min_istro·niai,; tant? 

tmto sobre o pobr~ povo, e· julgo que lllf'S tri
butos niio podem impor-sP, :\ visf.ll .. do que aca
bo de dizer, porque estas despezns não são reaes, 

.e antes julg~, qu~ os cofr.is liiio de: estnr ab tr-
rotntlos de dinheiro. . 

Dizem os illustres deputados que não é pre
cj,:o olhar· .para as .despeza-< j:\ . feitas, 111as isto 
é o q1rn julgo que n:i.u pôde ser; 11.ecessur1a
mente havemos atteuder n ell i. .. , pnrn que uõs 
possamos 111nrc11r as dm;pezas do anuo futur • ., 

·".e decretar o di.1heiro, que ê preciso .para e:ss~ 
d.:::<pczas, e . n · ra:-.:lo mesmo está moslraud.1 a ne
ces:>i<lnde deste plano. 

Lembra-me que a ju:•.ta de fazên•h dP · ~Iinàs 
mcr1•ceu 03 maio>1·es dogios do 111m-..1ucz d.: B 1e
pendv, ex-miuish"o e secretario du estado doi 

·e ':. ., ~:; .. .. e tL 

junta· da Lzenda <ln minl1\ p:1trin dev~ ser o 
1110!1.,10 das ontfas · junt11s de fazenda; e· disse 
na sua couta do nnno passnoio; eu ncredit<J fir
mem.inte ; mns teubo a fnz.,1· uma· 1·eftexiio, 1•or 
<ine a muito tempo que a junta· da f11zç11<.ln. se 
<1neix:1 de. mn deficit extraordinarío, e quando 
vai füzer os pagamento~, tutlos os emp1·egado:1 
fic:i.o s11tisfdto<, eu fico 11 lmírado:, com este mi-. 
liig1·e, p••is, se existe este grande <.ldlcit~ cumo 
se póde pag:1r a todos os c111 pregudos de.ssa, p1-u-
vi11cia ? . · . . . ' . ,. 

Eis R']llÍ QllnP.S são as minha;. duvidas; C pOr . 
· qnu me orpunho n. c111enda du ::>r.. ::>uuza F1:a11çi1, 
e quando se tmt·!1" .·d. e tixar'1ls dcspto. z 1s do un110 
futu1·0, h.:i de dazer. as: minhas reflexões, e· dizer 
taes e taes despe:r.ns .. uiio , s:io reaes, e· 1;i\w .im· . ... . . . . . 

' ' . nos illnstres deputados, que niio se 
uiscussào. " . ·~; ' ~ .. 

o sr. L:n-; cou Un.h_o :~ I:<to q\l~rnto 
antes; ::>r. presidcllté~ éste pr::ijcctu e . de. 1iiuifa 
c1rcu111sta11c111s,. <:ish. ê . n · i·· lei, de·· qne' . . ite"
vc111os tratar, que· é tlo orçamo1ítu, e. V. 'Ex. 
mnnde conviilar hoje · mc:;ua.J ao · 111iubti·o ·da 
fazcnJa pnra vil· ns.oii;th; au\auliii. 'à dis1;ui!~âo~' :' 

o Si·. Vll9CO:O~Cll0"' .,_:_Ei1 qllero 't.tzêr 
uma omentla nfitn . de ·vir o. ministro. colifp~
tt!ute assistit- á dis_cussiio, . c\:>1!' ·o ~fa ·· fa~í,i11.<:fa,, 
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SESSAO EM 9 DE AGOSTO DE 1827 89 
o sr. Vosconcol.1.os :- Eu tatnbem não 

julgo ests emenda necessaria, porém como julgo 
ne não dem ser convidados todos os ministros 
• X• po e al" para a discussão os negocios 

da secretaria& do impe1io, afim de que este 111i
nistro possa Scl" co1nidado, e que se tratasse pri
meiro do art. 3•, mas como á Y. Ex. é que 

· , - en 1 u-
vida de retirar esta segunda parte da minha 
emenda. 

o sr. ::t.loy: - Sr. presidente, a quem é q1:e 
cumpre pela constituição d;ir contos i1 c-sta ca
mara d·~ receita e despcza do imperio? A quem 
é que todas as repartu;ões de estado dão collt'ls 
do que por elles despende ? Não é ao ministl"O 
da fazenda? A elle pois é que toca vir a esta 
camara assisth· Íl discussão sobre o orçmnento, 
e não . os ministrns das outras rep:utírõcs do es
tado, mas cmfim já se ''~11ceu que viessem todos 

1 • 

O Sn. Lx:so CouTr:snu : - Ainda não e5tá ;cn
eido: 

O Sn. )kv :-Pois se não esh\ \"encido, Sr. pre· 
side11te, então direi que n cnmain niio tem neces
sidade d e 1:-ultiplicar discussões, ncll\ duvidas 
com os ouh"os n1H-tislros. 

Y ériha a esta camam o ministro da fnr.cn<la, 
élle saberá responder por tudo, e escusado se1·ã 
ter esta c~mnn1 lête ct tête dcsngrmlaveis com 
dn\·idas sobre a receita e dcspczn das outras re
parti~les, de que o ministrt> da fazenda c;;tit sup
poslo deTe1· saber cabalmente cm vi1tude do seu 
Iua11r. 

Tem-se aqui citado cousas iuglt'zas muitas "Ve
zes, e agora julgo que ellas -vil-ião nmito a pro
posíto. para este caso. 

lmsiness is 110 man"s duty.-0 que é de\·cr de 
todos não é obrigação de ninguem. 

Em Inglaterra o mínistrn primeiro lol"d do thc
souro, se uiio ·é da casa dos pares, foz frente a 
todas as duvidas do budgct, que se agitiío na 
camara dos communs, e á falta 11clle o chnncellcr 
do .exchequer ou ouu·o qualqnc1· subalterno d11 
esta~o, que semp1·c o ministro tem cuiuado de 
arranjar na cama1·a dos communs pnm f ;zcr face 
a todas as duvidas do partido da oppcsiçiio, e 
sõ avulsamente é que por alg11m incidente ex· 
traordiuario os ministros possáo ter de respou· 
der por alguma· cousa. 
· Sigamos o mesmo, não multipliquemos ques
tões com as i·cpartirões, a c:1mara tome e,;actns 
contas ao ministrp da fazenda, ~ois que cm se 

ohtros, e escusado serú. a cnmara entrar em de· 
talhes miudos que ao ministl'o da füzen<la cumpre 
reconhecer, para que tudo e:\ clteglle em pratos 
limpos e bt:m esboçado. 

Yoto portanto que vcnJia o ministro da fazenda 
·assistir á toda discus;;no do or.;ame11to. 

Posta. a votos a matei-ia da indic ~ção foi ap
provada a l• parte, e a 2~ não recebeu votaçao 
por si:r i·etirada ror seu illusfre auto1·. 

Sobre o tempo da discussiio 1·esolvcu-sc que 
ficasse â orbitrio do Sr. pre$ideute, convidanJ.O 
n uelles dos niinistros ue lhe arccesse. 

O Sn. PnESlDENTE mnrcou entiio pai·a este fim 
o dia. 11 do corr~nte, e que se conYidasse 0 mi-
1.istro do .. imperio, e sempre com este e com os 

ORDEM: DO DIA 

lí!htron em discuf;são o projectíl . sobre. as pre
lazias de Go~·az e 1'latto•Gros110 élevadatl a bis· 
pados. 

- TOMO fi, 

O ,sr. '•nsconcéllos: - O 1" artigo é o 
al"tigo unico que foi até appro\·ado na redacçíio, 
eu ueria u foss · -
para dar o seu parecer. e queria que entrasse 
em discussão este art. 2•, o l• já está appro
vado, porque até quando se determinou que fosse 
á redncção, ~u pedi que fosse 6. commis'>iio de 

cç:10, an e assim, que ot nes a com~ssao, 
que eu o approvei, por isso acho que niio póde 
entrar mais em discussão. 

O Sn. PnESIOEXTE : - O ponto da questão é se 
deve ter priméim, segunda ou terceira discussão. 

.Tulgmdo-sc de,·et· entrar em terceira discussão, 
disse 

o Sr. Paula. e Souza:- Venceu-se qua 
se ·approv,1ssc a doutrina, mns não s.i aperovou 
•!sta redaeção, :igora o Sr. deputado Fcijo quer 
fallar sobre a rndaci;iio que n commissão apre
sento11, úde >Or canse uencfa fallar embora n.-o 
tenha segunda disêussâo. 

o Sr. :i"cJ.ió : - ••. (Siio se om:io. Ili; a ta
ch!Jyi·apho G1mi:r1li·es.) 

EllE:SD.-1. 

« Da bulla do summo pontifice I~eiio XII , que 
principia - é approvada sómente a reacç:io das 
r rclazias de Goyaz e :11Iatto-G1·osso cm bispailt1s 
com ns m<:smas sétlcs, cxtcnsiio e limites, qne 
ora tem as ditas p1·cJazills.,, - Foi .apoiad'!· 
···o Sr. ·va .. conccuos: - E11 me opponho 
a que estes novos bispauos tenhiio congrn 1s de 
1 :GU0$00U, se nós uec1·ctar111os esla cungrnn \>ara 
estes dous bispados, eis at1ni os outros pcdmdo 
a mesma congrua ; cu erdo que l:OllOS é muito 

, 1 • ie· os :ipos o os nem n o 
gaslari:>o, elles <levem seguit· c>s exemplos dos 
11postolos, elles de\·c111 seguir a doutrina tio Di
\•1110 l\lestre ; quando alli em Goruz não e pre· 
ciso muito dinheiro, subsist.'io com o mesmo que 
fom o bispo de :Marianua, e me opponho a que 
tcnhão l:ü0i.l$0JO 

El!EXD.\ 

« Qnc cada um dos novo;; bispos tenha n c.on
grna e mais qnanth1s que vence o bispo de Ma~ 
riaun;t.- niscfl11ccllos. » - Apoiada. 

o Sr. Pu u ln o· Souza : - Fallaroi sobre 
o; dous artigos: sobre o primeiro eu npp1·ovo a 
i·edacçâo que apresentou o Sr. deputado, mas sõ
mcute q~izcra saber se a creação de dous bis-

O Sn. TEIXEIRA. DE Gaun"" :- Foi· cm dua>. 
O Sn. P.uir .. a. E Sou~a :- Agora sobre o segundo 

artigo lambem sou de opiniiio do Sr. Yasconcellos, 
que tcriio o mesmo que têm os outros· bispados, 
ctt não sei se os Lispos têm todos a me·sma 
cousa •.• 

ALavxs Srcs. DEPUT.mos ·-Não. 
O Sn. PAUJ,A E Souz..1. :-••. então que tei:ll1a o 

que tê111 os outros bispos vizinhos. 
. o Sr. Tclxcir~ de. Gou,·êa :- Sr. ·pre· 

pala\'l"~ de c~ngrun e uiio comprehend~ tudo 
nquillo que se dú pelo thesom·o nacional, mas 
se comp1·ehende sõmo"tc a congrua, então talvez 

f - -
O prelado de Goyaz takez que ven~a as mais 

congruas que o bispo de 1\farianna, que pe1·cebe 
600S de congrua, 200$ para. casas, 120$ ·eomo vi

-gal"io. geral. de casamentos e IOOH para. esmolas·; 
por isso digo que, se l:HOO$ comp1:el1end·e todas 

l. estas despcz. as, eu· voto pelo artigo :'"porém. , . se 
lliiO é assim, então voto contra o artigo.. • 

Fanando ·agora coro fl'ilnqueza, · J:GIJ()IJ· não ·I) 
1~ 
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!}:) SESS10 EJl ,ti DE . AGOS1'0 OE 1827 

muito p:u·a lfat!. )·G!·o;;;;·, e Goy.iz, en j:1 ulli es
ti\"c tJ s~1 t}ttacs s l•J :1:; U..!iilh!t:li; ~ huubeut não 
11üu~ scn'il· de ar..:u ucatJ o ub1w tle ll:uiauua, 
i1osto que cll..i ll<LJ tcu:1a 111:li.> U.! l:~JS clle 
por estc.:1 papeis . ..i ca.;amcut •S, i1r0Yisões, etc 
faZi;1. mais úo :W mil cr1i:taJo.;; tKirt ~uto, co111-
}JL"choudc11do u~sto l:.;OJ:i ·taJu quaut.> acabo Je 
Jízei-, vvto pclu a;·tigo, u:io lh!rccucmlo cll.!S m:iis 

Elll':X!l.\ 

« Que n:i quauti:1 de l:úOJS se comprd1emla 
apos.:11tad-0ria, o que se costuu1a tlar para cs
JJJolas e Yiga1·io ger.11. - 1"c:i;e~il·a tl.! Guucca. » 
- l<'L•i apoiada. 

q11~ nos prelauos thi mesma se 111,,·c •lar quRnb 
alé:n da dec.!ncia >k}L sutlid•mlo para esm<Jlus; 
e tHrt:mto [sendo aiu•la atl111is,;ivel~ cu 111:mdard :\ 
:·L lUC;.i;l .,! 

2: lOUii, e, •1ua111lo n:'io P'Lsse, entii•1 votarei q11e SJ 
igualem ª" llisp.t Je llin;11>-G.:racs. 

J,;lIE:"l>.\ 

" Proponho que os uo\·os bispos tcuh1io a c1.11-
gru:i <lo::!: l0.J$.-Ctt>tutlio Dia.;.,,_ ~'oi a1Joia<la. 

o S1.•. ,-.isco nco l los : - Sr. pre:;iJente. eu 
não sei par,1 que se ha de dar tauto <liuhciro; 
1:00U$ clwga p:mt um rna~istrado, niio póJe che
gar 1iara um l>ispu, q ua111iu dles uevem dar ,o 
c~emplo de yob1:eza t Lcm\Jrcn1::1-11i1S que . H?::i 

O s.-. cunba ~latt:-.s :-S·! os 8rs. de
putmlos desejãu (jUC os pi·cJado.,; úo dia de J1vj.> 
vi n1o 11 1 p.,brl!za dos apostulos, seriL necessario 
que os soucranJ:>, úS g., •• cra.,.> e os 1nagislraJos 
se ·vão th-a1· <lot charrua o <lo arauo. Niu.,uem 
1ue exceJe e111 ues1·jos de economia das r~1das 
naciouaes, mas uenl por isso hei ddxar de 
pugua1· pcin úcceucia e susteu tai;iio dos eccfo· 

o=l:!i:tsticos. · 
• J ô"-

JllUÍ.to ao::; aposto los e fa•;:lo ao 111e1tol! Sêl"\' i~o 
á tdigi:io. 

o s1·. sou,.-~ F1•.:nu;-.>. : - A com111issão, 
' ' ' e t ~ .... ) , ,, .. l '"'Oll 

11uc pareci·\ muito pll•JU"ua, infcliz1neute pu1'.'ém 
pareceu muito granúé. 

=:il·. 11rc~iúe11tt>, a cuunui:ss:1o ta1111Je111 está nos 

os bispois cfovc111 imitar a i1ol>1·e-.a <lu DiYillo 
:"llcstre, i102·é111 ugora trata-;;., de Jut·-lbes 1111111 
cougru11, scgumlu é ol>rig u.la a ua~'üo que os 
mn11Le111, e honra, por uccór.:i da religião que 
11rvfoss11, e olhu11<1o iuu·a. a. pl'OYiudu u..i :\lalto
G1·osso, nsse11to11 u c••mmissiio <tUe se u:io podia 
uar uo IJispo menos <lt: 1 :GU.J~; o illustr .. de
putado argm111:11tou com o .. xe111plo do.> magis
trados úessa provinda; mas l!ll lhe respJudo 
que; o uu\·ido1· de llattO·Urosso tem de 01·<le-
11ado 1 :20o$; e uão é muito que u111 bispo veu~·a 
:i:JOOR· 

o Ss;-. Cust;m\lo Ulas: - E11 não espero 
sei· taxado de a•pirante a bisp;idos ou u prc
lasias, qu:indo alta111e11te teubo declarado •1ue 
mio pretendo 1mssar de ,:;imples sacerdote, e 
persu~d.o-me qull igu::il~1.-11te ll:to me illudo com 
o t.-splnto da corpu1·u~ao a <1ue pertenço; e,t.:s 
os U1otivos porque espe1·u ,,e1· Hcrn<lit:1úo qnuutlo 
vou a mosu·a1· <1m1nto é limitado o suusidiv lJlhl 
se nutre t aos bispos. · 

~lui longe está a economia, •1uc sempre slli· 
tentarei em beneficio úo tllcsom·o puulico, <la 
111csq1li11bur:a e csc,1ssez. 

Não é a pobreza fo1'<;u<la que nos prelados cn 
dest>jo, ó sim a \'l)luntaria •los uc11s e de si 
i11es1110, é a cariu·.1de etlectiva q110 se v..:rili<ttui 
por n1do de úiscretas t::s111olu:1 e subsidios, e 
con1 especialidade uo-> :11es1110.; ccclesiasth:os ; 
}Nis · estu classe ueste impedo ó paupcl'l'illia, e 
du bis a d ' :\!" · •. , · - • · • • · · · • 
JUCDSU:I l{UciXtlS, <JllC ::;tio o!J!Jl'ilUÍUO:; CvUI Ulll 
tributo para todoi> os <X•a·cic.u~ .Je suas vruc11s, 
a prctextv Je exume, <JllJ .,u, c111u,11'.L soffn:riu, 
ÍOl>>iClll CX:llllilludus ;;:J \CZCS ).Jltl' .1.iu, lllllS •1uc 
isso uào !hcs cu .. wssc lou0u:s jo1· •. a<las, 11c1u ú1-
11heiro, e cumo lhes tirumos us chuucdl..u·ias, so 
as 1,.is passal'c"tn ; cu dird sem vrc que :?: lUU~ li 
u.tl suli.,;<Jio aiutla bem li.t.itaúo par t U.1' [Jt'<:· 
laJo, me >Ul:J &.u l\Iatto-Gi·usso o Gvyuz. 

J .. ~111br~JÚO•UO:', souhures, <JUe Ó tl religião tios 
JiruzilcJru; a. cu1holic:4 e 1cpu1>fvlka rom_iJ!1a, '<1 

' íi00$ da p1·d11zi:1s, tc.'111 u cungrua ti os. reudi-
mcntos da igrl'j:t de Santº A111m da cida lo e de 
todas snas cupcllas liliacs. 

St· · " · · 
tn<lo junto uào 111011tn 1\ (;O.IS; o prela·fo 
Gu~«1t. é um miser1wd, e sem t.!r mc103 de sub
sisth· vê todos os dias a cnsa cheia de pobres: 
são ;!OS C~llt JS, 

1 :OO:>$UOJ. e por ellcs regule-se os outros 
e un:ebispus do iiupcrio. (Apoiatlris.) 

O Sll". e un b<t. 1\Iu t;t '>s : ..=. Sr. pt'csiJentP, 
03 bispos de GJyaz o l\fatto-G1·03so UtLO est:io 
nas iuesums circ11111stnudas dJ.:i bispos do Pará. 
" :lfilr:u1tuio. 

:s.-. p1·c.;iue11te, diS.$e-:,;e que ·os bispos se pv· 
dc111 sust.•11t u· com l:üW$WJ; mns purguutü, os 
bi.;pos ll'lº IÔIU mãe, ll:'i4J têm Íl'lll<IOS llUU SU::I· 
tt'utem ? N:io têm S1Jrvos a seu cargo, o os do .. 
:;eu serYiço pessoal ll do111e:1tico ·? 

Alêm disso ê nccess.ll'iO dm·-so:Jhe alguma con
siJcm~üu mais <lo <Jll·~ nos presiüe11tes de pr...
Yi11ciu, e csttJs tmn .,;t.., mil cruzauos; e o p1·c:i
shlc11te i.iio e obrigndo a dal· esmolas, e os bispos 
hão de dar e s"cc..irrcr os miscru\"eis; eu· sei o 
ti uc :-e g11l!ta t;i1u · mi 1hn casa, só se lhe <l.,·rcnt 
vara cu111c1· vncca e anoz ; mio e~tm1ws 11a11uclle 
tcaup,,, c111 1111" uuJavü., Je outro 11w<l.•, hoje os 
lJis1.h.1S uao u.1<liio Cl'lllO us mh1sio1111rios, t: u:io 

• • :1c • us, qua11• o 
rcligi•'io ó a cutholica apo:;tulica romuua : u:fo 
são l>ispo::;. 11ue nuucm i1 mutla tio turco, q11e 
as:;im como e.,t:i. nll>! sua,; tc.r1·ns· 11~si111 vm par.1 
u. mes11uita.; us bispns di: !\latt.,,--Gro;so,.., Guyaz, 
tuz.:111 mais Jespczas 11ue us 110 l:'ur:i. u 1\1 .• ru· 
uhàu ; c111 (h•yuz uma líllra ele ús;ucar cu~tu uma 
patuc:u, u o mais u pr ... por.;iiJ, u os eu111rugnJ011 
•1ue vau pura aquellas 11ruvi11citu, quu digàu u 

. <1uo lu gustiiu ; pJr cum1~g1liut~ ~ u1uit<> puu..:.1 
i:~.luw, ó muiLa me:1·11d~:~arit~ p1m& a_ 11H,;1,. 
t ça~ de 1' ·n pr<!l:i<lo, · · 
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SESSÃO. El\I to DE AGOSTO DE. 18~7 91 
O Sr. Odorico l\icndm• s-Sr. pre11irlente, 

r11 me cnnformn com n cmcn·ln º'' Sr. Vnsron· 
cnllns. e niio mil ll!?r:tdn n 11111<'nd;1 d.1 Sr. Cns· 

• ~ :- ! 

11 todos. ou 1<e augmente o ordenado ao.; bisp11,; 
<ln Pará e 1\1Rranltiio, por.1ne niio posso ouvir 
11i:r..,r, que cm Goynz se gaste mais do que no 
l\lar:mhão. qne tudo nlli é mnis car., do ne 
111111 no 10 e an111ro, s-:>n o a corte, on,le 
t11.Jn deve ser mais caro dn qnfl cm outra qua:
qnt>r parte do nrazil : o dizer-se qne os pm~i
dcntes tendo seis mil cniz;tdM, devifo os his· 
P~" ter tambem os 1<eis mil cnizados de congrua, 
nao me pnrece confo1·mc. 

o Sr. Got:uuo :- Sr. presicll'nte, eu \"Olo 
contra a emendn do Sr. D'a!', e 1nesmo contr•l 
o prnjrcto (npoiado), se lií. em Gn,·az se ''ende 
uma libra dn assncnr por !120 rs. tàmhern lii um 
nl'lneire d11 farinl111 se Yende por dous Yintrns, 
nma nrrohn de car11e GOO r;;. : um caboclo i:m 

cltP.f:p ; Yoto pela Pmenda do Sr. Vnsconceilos. 
.Julgando-se a materia sufficieritemcntc discutida 

" po<ta a '·otoi::. foriio apprn,·ndns as llmeudas 
~ ... . ' . . . . . . . 

"" sr· .. Va:;concclÍo~ e prejudicadn à do Sr. CiiS· 
to<lio Dias. 

.Julgo11-;:e concluilla a di<cnssiio, e foi ndv1•ta-

OHDE:\l DO DIA 

QUARTA J>.\RTE 

Entrou em rliscnssão a resohu:~io org•misadn 
pda commissão de justiça para occorrcr nos 
caso" de perda" dos autos originacs das del"RS· 
sns de crimes de morte. 

O Sn. PAcL.\ E SnuZA tendo fl\ito um discnrso, 
o qual não. deu o tachigrnpho Cyprinno, olforc· 
cen a segumto 

El!~D. 

Em luf{ar do ultimo l'amgrnpho proponho -
não e~ist~ndo tambem .l!.s trashdos, as rclnçucs . 
\•assas. - Foi apoiada. 

O Sa. SEcRET.\RIO l\IAu leu os srgnintes 

01-"PICIOS 

" Illm. e Exm. Sr. - Sua l\lng:estnde o Impe· 
rndor me ordenou que 11onvésse de pedir ti. 
camarn elos deputados umn sessiio secreta. O 
que tenho a honra ele vnrticipnr a V. Ex. l'llN 
que fllzendo-o presente na ditn cnmarn, me haja 
de indicar o dia e a hol'a cm que me devo npre
s•mtRr. 

" Deus gnnrde a \'. Ex . ..:.. Pni;;o, em !J lle Agos
to de IS-l7; - l1Iai·q1ie:: e.e Quclti:: - SL·. Josc 
Ant<1nio da Sih·a l\lnin. " - ])e terminou-se q nc 
se lhe. marcasse o dia 10 pelas 11 horns. 

. J,eu o mesmo Sr. scc1·etal'io mais outro officio, 
o qnal niio Yeio com a neta. 

O Sn. Pm•sm::::sTE deu para ordem' do dia, 
alem da sessão secreta : 

1.0 Primeira discussiio do projccto sobre o 
imposto nas sE:smnrins : 

2.n Di.ta do prnjt>cto sobre os officiacs elas 
secn:tarias de estado ,: 

3.0 D1scussiio da rcs.,l uçiio sobre t) subsidio 
dos senadores e deputados que têm outros em
pregos: 

4.<> Discussão do proj.,cto sob1·c a casa da. ·sup· 
plieaçii.o : · · . · . 

.;; ... Jlavendo l.:?Jnpo, parf)cercs das cpmmissucs. 

T~Ewnnfou-so a se!!si'ío tlcpnis dni; 2 ho1·as 
cln tnrde. -E en .José Carlos Pc1·eim tfo AlmeiJa 
T•'•T""• 1<ccrrtnrin, qtrn e1<tn redii::i, escre\•i e 
~~·" P. .. - • ,., ·1 7e ·an·IJ · a r i 

t~. -José Antonio (la Sil1:a Maia, ln sec1·etariu. 
- José Carlos Pereira tlt! Almeida Torres. 

RE:;OLUÇÜES DA C.\:\IARA 

Illm. e Exm. Sr. - Eni resposta ao ofticio que 
V. Ex. me clirii;in 11njc, e que fiz presente á 
<"amara dos deputado'<, participo a V. Ex. que a 
mesmn camnrn tem designado o dia de amanhii 
para a sessão secreta, a qual deverá principiar ás 
11 hora" dn manhã. - Deus guarde a V. Ex. -
P'.lço da cnmara dos cli:pntados, em fl de Ago1<to 
de 18'27. - Jo.çé Antonio do Sill;a Maia. - Sr. 
mnrqnez de Queluz. 

camar~ dosº d°ep\1tndos na sessão de 11 do 
corrente as contRs das despezns feitas pela re
partição do~ negocios do imperio, bem como o 
or ame a s ht e faz no an ro-
ximo futurn pela dita reparliçi'fo ; resolveu a 
mesma camara convidar a Y. Ex. para assistir 
à'luelle neto. O que tenho a ltonrn de participar 
a. Y. Ex. p1·e\·enmdo que a discussiio deverá. 
prmc1p1ar as ioras r n mnn u, e que igna con
,·ite se faz no Exm. ministro e secretario <te estado 
.lo,; negocios do imperio.- Deus guarde a V. Ex. 
- P;iço da cnmar•t dos deputados, em !) de Agos
to de 18'27. -Jo.çé .4nto11io d.z Silva Maia. -
:::;r. mal'qttez de Queluz. 

Nn n1esmn coníormidad·~ e dntl se expeditt 
ollicio ao Yisconde de S. Leopoldo. · 

Illm. e Exm. Sr. - A canrnm dos deP.utados 
l'arn prosegnir nos seus ti·ab'llhos relntfyos IÍ. 
fazenda publica, precisa qne peln rcpnrtição rlo 
t hes~m·o se lhe dê uma cil·~umstanciada infor-

carla um desses objectos, uns tamhem o rP.ndi
mento total que dellcs resulta annunlmente no 
the5onro. O que me cumpre pnrticipar a V. Ex. 
pnra qnc snlm ao conhecimento de S. M. o Im· 
perndor. - Deus guarde a V. Ex. - Paço da 
cnmnm dos depntaclos, 9 de Agosto de 182í. -
.José Antonio da Silva 1\Iaia. - Sr. marquez de 
Queluz. 

Scssiio e111 f O de A.gosfo 

:rnESIDE:SCIA DO sn. ARAUJO LIMA 

A"s 10 horns procedcu-.se t\ chnmada, e acha· 
riio-so presentes 18l Srs. deputados: faltando 
com pm ticipai;iio de c!lusa os Srs. Olil"eirn Sal-
1<1rlo, 1\Inrlin.- Pereira, !\Iello e Souza, Clemente 
Pereira, Pn11la Cnvnlcantr,, Castro Vinnna, nr
cebispo dn Bahia, e Cnt'rêa , e sem clla os 
Srs. monsenhor Pi;N1-ro Baptista Pí'reirn, Barros . . . ~. , . 
ciel Monteiro. 

O Sn. PnEsmm,TE declarou nbertn a sessão, e 
lida n nctn da antecedente pelo Sr. secretario 
Almeida Tones, foi npprovadn. 

O Sa. SEcnF.umo MATA leu os seguintes 

OFFICIOS 

. . «' Illm. e Exm. Sr.-Tenho ri satisfaçilo de an
nunciar 11 Y. Ei.., pnra tptc o leve 110 co11he.:i-
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SESSlO EM 10 DE AGOSTO· DE 1827 
blcnto da cannrit, qlle as díffi··uttlncle:; politica~. 
que dc·•ião se\' objeétJ da sess 'lo s<~Ct«'t·i por 
111im pe<lída fot·ão honiem mesmo aplanaJas da 

a necesidnde delta.' 
"Deos guarJe n Y. Ex. muit?s 

10 dll Agosto du IS'.!7. - _\f11r111t•J; 
Sr. Jose Ant·~ni ~· · 

anuos.-Rio, 
tl~ tJu~lu;.-...... 

« IHm. e Exm. Sr.-Cheg:indo :\;; minhas miins 
um impres~o do parecer da commissão de fa
zenda sobre IH reflexões que féz em respo~ta 
ao officio da camtll'a dos dcputilllos d.1 12 de 
Julh•> passado, em que th·e insinuação pan 
propor :i jrwtl do ba.uco 1111111 iwlnc~ão do juro 
.que -0 governo 1iaga ao mesmo pi>lo grnnole 
capital que lhe <le,•e; parece <JUe dcYe enh .. u· 
em discns;;ào com o fim de sustentar·!<e n. jus
tiça, qtte teve a camarn. para essa insinuação, 
e a nenln na , - · - ' · · · 
reflexões: e desejancfo cll afa;;tar d·~ mim o es· 
cntpnlo <le concon·<Jr para •lemornr a.; opc1·açi';cs 
tln c::unnra sohrc o importante 1wg.icio da fun
daç.iio di dh·ida do hanco, cêdo de muito hõa 
''onta·lc o interesse que me rcsultarin cio jus
tificar ll nccc;;sitlndc das uit1s reJlexõcs no 
muito maior incoa1parnYt'h11rnlc llc vc1· con
cluir-se cst} i1111>:wt·1nte neg•>cio. 

" Faço pois à jnnla do banco ne,;tn me~mn 
data. a propo:<oiçiio dcscjacla da rc<lttc"iio do juro 
que niio me cm licit'l f •Z•lr antes "de receber 
respoi:;ta das dita~ l'<'Jle:s.•it:'s, qne fot·iio npre
scntadns com o carac:te1· de melindrosas. e nté 
com a rcco111111e1Hh~:i:o confüfoncfa! a V. Ex., 
para qne cllas 111io fossem li·las c111 puhlico. 
O qucJ p1rticipo a V. Ex., para ser levado :i 

rcS<>ll a da IUCSlll:l Clll • i 

" eos i::narde a Y. Ex.-Pa~o, ÇJ de Agosto 
de 1S27.-.\Im·qne;;- .!11 Q11cl11;;.-:S1'- .Jo~c ,\ntouio 
da Sih·a. :\laia. li-Ficou n cnmara intcirncla. 

" Illm. e Exm. Sr.-Tendo S. :\I. o Impt:'rado1· 
sanccionado a resoln•:ão <fa nssemulén gcml; qnc 
declam qnnes !<iiO as pessoas competentes pnrn 
proccJdar às eki~ões ordcnn,Jas P"l•>S artigos !?9 
e 41 da con~titui~ão, o qne foi prc!scnte uo se
nado por officio do minisll·o e sac1·eta1·io .!e 
estado dos negocios do imp~rio, colll data 
de hoje, em qnc participa tatllbem que na 
mesma data se passoa o decreto para a cxc
cuç.ão dn 1·eferitlt resoluçãp. O senado 1uc or
dena, que en assim o .;ommunique a Y. Ex., 
:nara qtrn chegne no conhecimento da cnnuu-.1 
dos senhores deputados. 

, • x. - aço :i ram 1rn 
senado, em !) de Agosto de l82i.-T"i~contfo 
Congo11has do Cam1lo.-Sr. ,fo.'<} Anl•lllio 
8ih·a Maia. >l-ficou a cntnnrn inteirnda. 

" l\lm. e Exm. Sr.-Por oflido do ministro e 
11ec1·etn1·io tlc cslntlo 1.h•s negocios tio i111perio de 
8 do conente mez, foi prescute n•i se11aolo, 
que S. l\f. o Imperado1· honve pot· bom sanc
cionnr o dccrctfJ cl 1 nsseml>lón geral sobre n 
crcaÇiio dtl don• cnrsns jnrirlico~; o •1ue de 
orJ•!m do mesmo senndo participo :1 V. l~x .. 
para _que chegne no conhecimcuio tla cimara 

« J)eo~ gnnrdc a· V. Ex.-l>uço do senado, !). 
de Agosto de lS·ii.-Viscnm!e tl<.: Conyonf1.M :lo 
~i;r.mpo.-~1-. Jost\ •\ntonio da :Si!"ª l\Iaia. ))-

I.eo·se um oflicio 'do secretario do senado, 
participando ter aquella camar-J. adiado indc:· 
:finidamcnte a l'Cst,lução tomada nesta caumra 
sobre as ordinarias do escrivão do desembargo 
do paço. 

Entrando em duvida o destino, •1ua se devia 
· dal' a cs:;e oflic:io, disse 

o S•·. Tot:>ecl rn do a :>U ~(;a :-Requeiro 
qne este ofli<:i•1 vil a uma co111missão. A con
stitui~iio n1io díi dh·eíto ao senado senão de re
j i ar· ou ap1woyat·. 

o St·. r.1110 Coutlnh,,:-E' 1>reciso S.-. 
presi•leut•?, q11e nos <lese:upn :mos, e <111.e so 
mm·che n:t fó:·n11 cfa. constit•li ·àv. ·la 
o sena• .J man.Ja di:r.er <J•te fica adia•h indcfini
dnmeut•: o prnjecto? O senado deYo usar da 
linguagem da e 1nst:t11iç:'ill ; e po1· isso peço a 
V. Ex. que o ~.f1iolio '\'li. a commissão. 

O Si·. '\'n .. conccl los :-E11 sou de opi-
11iiio qu!l o oflkio uiill v:í n counniss'io, J.> lrguA 
o que hn de resultiu do pirccer da connnas.são 1 
E' que o sennJo obrou 111·11, iss<1 tvJo o poyo sabe, 
todo o mundo não ignora •1ue o ~coado parece op
pôr-;;c á felicidade publica. Adiou indefini· 
<lamente o projecto; n:io temos meios de o 
obrigai· a ~egttir a constituição; não. a quer 

O Sr. C11stodlo Dias 1 - Não dcl'emos 
retr•1grmla1· 11111 passo da cor1stit11içiio, as mal
·:crsa~õcs de q1111l<Jllét' podem fazer quo nos 
apartemos da ex~cuçiio della. Sou de parecer 
que \':Í á commi,;são, e nós discutiremos o 
rarecer da commfas;io publiciitnente colll cner· 
gin. 

O senado quer panlysar to•los os negocio:; da 
cnmarn dos deputnrlos; isso mP.srno se diga 
nl!ste m1:::11sto recinto, parn que a opinião pu
blica decicl1L a quest1io. 

o sr. P.aula S.>nsn:-(.:\'cio s~ oui;io.) 
o s~·. Lln.o coutinho: - Não se trata 

de outra cous·1, scniio de us11r da linga11ge111 
q11c a constituiçiio crmitte, e o ue 
o sena o St!J<l co1·po politico co lllltlsco ? Afa ~
tou-sc •la constituiç:'io, .q1nndo ma11da dit.er por 
uma phr'1seologh1, de q 11c parece usar em ar elo 
inófa, que tica adindo indefinidamente este pro
jecto, :1qni está u conslitttiçiio bcµ1 clam, diz o 
art. ;;s :11m', e o nrt. 53 cliz ( leri). C 11no õ püis 
<}nc o senaclo diz qt\c o proj<icto fic:a aJiado 
i1ttlcf111idamnnte? Iss(l n:i:o e uma especio do 
mófl? Portanto de\'e·sa mand:ll' dizer a 1 sena lo 
que não se afasto da constituição para cvm
nosco. 

o sr. Vu.•concctto<o :-T,11·110 a dizel'•que 
se não mnnJo o ollicio :'.1 co:nmi~si'i(), qual ha . dP
ser o rl!sultaclo do pm·ccer <la cmumis.>iio ? ·E' 
que o :;;11nado 01Jro11 mal ; mas ist1J e cousa quo 
alg11em dnvid?? T.;d'l o l!IUlld? ni'io snb) IJU•l .• º 

" . ' 
datle publica? P(lis cnt'lo p:ll'I\ qnc vai isto á 
commiss:io? Fa~~a·s.J o que elle quiz, mio temos 
meio algum p u·n oh1·igar; p1r iss.> julgo que 
se deve suspender todo e q11alqucr juizo. k na· 
<;ifo rec::mh;JCC o q1u é o senado e rc'co:1hecc o 
qnc é a cnmara dos d<Jput·\dos ;.- ,reco1·rainos á 
opiniiio publica e nada· . de cou\•e1·sas com o 
senado. 

o sr. Sou -.a. Fl"'nnçB:-0 nc•gocio não de'l"E> 
deixar do it· â. commissão. Nôs tP.mos obrig;1çiio 
de fi;;calisnr a coustitniçiio, o procedimento do 
s~nndo é :mti-constituci..mal ; mas 1liscutirt1mos 
a 111a.er111 epo1s q11e a c•muni.;;sao zer ai! suas 
rcllexvcs. 

o sr. Tclxolra. ele Gou,·êa: -Tcnl10 
elllitthlo as mlnha; idcas e disso uc a >h a-
s 10 og1a, e q1u tin 1a usado· o senado, não me 
parecia legal st'gnnJo a constituição, e por isso 
qne fosse ;i co·11111issâo ; n\ is pôde ser que o 
meu parilce1· n:'io seja e.xacto. 

E' pl'eciso examina\' o negocio, e deixemo-nos 
d'i incrilpações vagas: se tivermos. razão, have
mos de 1·epcllir a infrac~ão da lei, e .1n!\11dare· 

i mos diz~r, f!Uo 11ão reconhecemos semelila.nte 
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SESSÃO El\I 10 DE A.GOSTO DE 18!í 93 
eOrr<l.spon:lench a tal re;;peito : não podemos 
forçar o sona.lo ; m:ts tcn10 i dircit.J a dizer que 
l1ó,i n:i•J 1·cconhece111os essJ process J ; p'.lr•1uc o 
se.1a~o po1: força li.~ ~d appr?va!· oll 1·.:jd ta1-. 

n • t , ,,, 

ba de exami11a1· o ncgollio co1n mais sangue f1 ic., 
e os St·s. deputados têlll mais tempo de pensar 
sobre a matel'ia. · 

missiio; po1·que com elfoito devemos 1·eprimir as 
ti>ntativas, quando se quize1·em invadir as no,;•as 
attribuições, 011 a constituição, e estou per,m 1-

dido q11e o senadoJ se iut !l'essa lambem pela 
cau~ publica; elles tôm voto li\'l·ci, e por is.S<> 
dcixe:no·nos de increpações. 

lt<Jsolvcu-11c que o otllcio f isso á commissão 
do constitnição.-Foi á commissão. 

ORDE:\I DO DIA 

PIUlfol!U l'.Ul.n: 

'Entrou em discnssã:, o projecto de lei qne 
estabeleco o imp•Jsto sobre as sesmarias conce
dida.:; depois de lti-03. 

• • < a >.o : - • s e pro-
jt?ct•> ô i11j11st 1, po1·que estabelP.ce a llypothcsc 
de sesma1·ias, 'llle não furem elfüctiva1nente cnl· 
tivadas etc. :\Ins p~rgunto cu, a naçà•l tem npla-. ,.. . . .. 
para se" culth·arcm essJs tirrcnos, e antes •lc 
existirem estes mt?ios úevem ns sesmarias sotr.-er 
al.;:tuma pena? ~·iú têm havido •limensol'es, 11iio 
existiiio aplanadas todas as difiiculdadcs; con1 • 
então im1>ôr um1l pena.? Pôde-se dize1· talvez, 
foi a co11diç1i•>, com 11ue fo1·ão <lnllas; mas im· 
pô1·-lhc um tribut•l creio ,1ue não ,; jtt<lo: ora, 
se o ses1Dci1·0 n:io póJ.i meJir, o f 1i legitima· 
mente impelido, 11çla 111esu11\ r11z1\n foi impedi
d·1 de cultiYa1·. Conhe.; 1 a !!;t'.md J ne.cessidmle, em 
que a naçii.o <Hti\ de rcme.li.u· o l.fdicit horroroso, 
em que se acl~a, !Üa>. cl'eio qne o p1·ojecto não 

<> S1•. Vnsconcc.llo" :-E11 mo oppo11ho n 
esto. projecto, .e antes quero ex.ptn' minha opi· 
uião a r.:speito de tribatos. E11 enten lo que tn-

• :-, • ~ 111 ic~ r n h • n.oi; 
para a occasião, em que tratarntos l{ll lei de fi
nanças; e em primeiro lugar havemos discutir 
a lei de finanças sobre as dcspczas assim co1uo 
hontem se det·mninou; e depllis qae no> tiver· 
mos fix11.do aquellas despez11::1, n:i.) de lnxn, e 
d•J cnpricho, mas ns despezas para a salvaç;io 
do estado entiil e quJ bavemos determinar <•'S 
meios de sntisíazcl' a est 1s despezas: eis aqui 
o que se pratica em outras nações. 

. Por consequcncia este projecto quand•> nât> 
seja rejeitado, deN ficar ai.lindo, além de que 

· jul,qo 11ue o projecto é injusto, e isto lo~ü se 
vê lendo-se o 1° artig<l, por1ue diz elle (leu o 
artiyo 1º1 QuaM serão as t•azões porc:ttN se não 
comprehend1.mio as sesmarias ant~cedent11s, e só 
quer-se oneru· as sesmarias de 180.3 po1· diante? 
A•1ui 1111 ·uma verJ tdeim desigualda·le, e uma_ 
con templa.,;ão con\ as sesmarias untecedentes ; 
portnnt·) esta unica rellolxào ba>ta para fazer 
caliir o projecto, pela notoria inju:;;tiça. 

Se orem X lll - • 

na qualidade 01< especie de tributo a qu i se 
poderú. reduzir o que :>e impõJ sobre os sesmei
ros, direi que 05 economistas concordüo em dtus 

. especies de tributos: t1·ibutos dircctos e indi
rectos. 

E Mrà isto nm tributo inJirecto? N1io. O re
. quisito nccessario dos tributos indircctos é qtn 
· sejão de certo modo volllntal"iamente: e:it.'\ é a 
. opinião correnie de touos os economislM ; e 
- n1esmo a opfoião, que dominava no tempo em 

que os Estado:1·Unidos da America. sacudirão o 

jugo inglez; concedeu ·se· tiue o parlamenb im· 
puzesse tribut·>s indir.!ctos, porqu3 q111:n não os 
q11izt1r pagar, não p.igava, o q11~ era não pagar 
os generos em quo recabem esses tributos. 

O que é p::is um tribub dh·ect.o? E não será 
anticonstitu'1iona\, e.;tabelecer um tributo directo 
perJJlltuo? Q.ieremo; f.,z~r, o que fez o marquez 
de Baependy, que declarátt pe1·petuos oil impos-

., < an°:0; e :mo so tn erpr~ llU a coo~ 1tul-
çiio d·l imperi,,, o qae ó da nossa privativa 
ohriga;iio, m is d<Jclarou qn<J a1uelle3 impostos 
e rão p •rpet11os. 

C'.>mo é pois que a co·nmissã·> quer estabe
le~er como perpet11os tributos, que a consti
tlf ção declara, que não são pe1·petuos: porque 
e.stcs trilmtns direct·>s s io estabelecidos para 
occorrer ás dcspezas extraordin:uias, e são es
tabelecidos no projecto •ia 1·ec•iita exti·aordinaria 
para satisfazer ás despezas. Niio se examina a 
posição das sesmaria.;, sua maior 011 menor 
\•isinhan a doil lU"•lres inhabitavci.:; não 
ex mimou :1 qualidade desses terrenos, e os es
cravos,. quo os sesmeiros têm para faz.ir o 
trabalho nesse,; terrenos; como pois se quer es
t 1belecer um tributo directo? 

• ;ta imposição <lepen<le de conhecimento das 
cousas muito cxncto, e é o que faltou a com
mi~são, porque est:Lbelece um tributo dirccto, 
sem nttender ás faculdades dos contribuintes, o 

· · i içã rmma 
qne os impo;tl:;; se1·•'io lançado.i segundo os ba
ve1·cs d:>S contribuint.is; como pois se vai 
l11:1çar tt-ibuto directo com igualdade em toda 
ll sesmaria? Sesmarias ha nos sertões que 
niio rendem mil réis por anno: entretanto se 
ig1talào as sesmnria,; no Rio de Janeiro, que é 
a província mais rica do imperio, cujos pro
c.lnctos, tê n mui prompta extracção, que têm 
011troJ valor, e que uma legoa, vale mais que 
2lli) ou 300 lego:i,; nm um lugar deserto, onde 
stt applicão os generos para o sustento da fa
milia, e nttnca pal«l negocio. 

Portanto entendo qne esta lei deve ficar 
adhda pua qnan.Io trata_rmos da receita exti·a
ordinaria, e da despeza; é então '}Ue hwemos 
1·umediar os infinitos desp;rdicÍOil do governo, e 
· e t . st eu , que no i ve os ver, 
so se pode auçar tributo directo: e ce1'tifico ã 
esta C.."\tna1·a, que a minha p1tria não pód.e pa~ar 
Oi tributos, q11.e Jt\. tem: tenho li.lo. varia~ 
cartas do Our•l Preto, em que se d1z-aqu1 
não se ga~ta dinheiN, porque não ha em qne. 
Para que pois quere1Uos mlllti(llicar as exe
cuções contra os deved•we,; da fazenla publica, 
que ja devem 13 milhões de crusadJs. RJqueiro 
o adiam~nto. 

Sendo estl apoiado, disse 
o Sl". Sou1:a França.:-0 adiamento, 

que se 1·equer, é um perfeito absurdo: e como 
e, que se atacão projectos, q11ando se diz 
serem prucisos? Se est !S illustres deputados 
q11e se pronuncião pelo ndiamento, tivessem 
refiectido sobre esta lei, não terião p~dido ·um 
ai:isurdo: como põtle esta caQ1ara ~diar este 
projecto na l.• discussão, tendo ad1nittido á segunda 
discussão o pmjecto d~ fnndaçlio da d~vida 
publica? Por conseq11enc1a ou aquelle proJecto 
uao eve pa>sar a ::.._a 1~cu.;sao, ou a passar 
deve tambem pa;;sar este; que é connexo; 
pllrque pari\ haver. caixa de amortisação. é ne-
cessario ter fundos. . 

.\inda se se pedisse .º adiamento. ni. 3.ª .. d is· 
c11ssão cu c•rncorJal'l11, porque pela mmha 
parte 'não me .importa, qú.e este projecto, nem 
os outros passem, não entendo de philantropias, 
não e por isto, que del~arei 'de ~ar o meu voto, 
para que se não_ pon1!_ào tributos. 

Por cousequenc1a, uuo gastellloS tempo·; .. dei-
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9\ SESSÃO Eit 10 DI~ .\GOSTO DE 18!7 
xrmo·h•)S 1lc lmp11gnnr tiro;rcto~ de ÍnlJ:lt'JYiso. 
O p oj1•cto d.m~ paHar á 2.• <liscn;são. 

O Sr. ""ª'" 
lis increi açõrs que o Sr. cl<'pulado me faz, por 
issn que ~ó tr.1d11;:i princípios :.doptados por 
todos os c·cllnomil'las. ~Ias ,·111nos l'om a con· 
stitniçifo do im crio, dla numda <l<'cr<'lnr im· 
pos os ircc os, mn;;. n qm·stiio niio é l'S!'ll, 
pnrn que siio os impostos'! Se.-:io pnl'n enc11•·r 

µ s cofres: rnra qtlll os mini;:;tros possão dil'lp•ir 
ilo !'lllnJ?UC da nação'! Eis-aqui a pP.rgunt:1: 

.ro rém rcsrondo cn, niio é rnrn de!'lpc7.lls que a 
ª'!'1•111ll•léa gf'rnl d1·creta: ora, se il'lto nind:\ niio 
ei<til decretado. CCIJllO ha\·<'mos nõs 81". prcl'Í· 
1ll'11t e. decHtar tr;l>uloi>. ! En cntl'ndo Sr. pre· 
sid ente, quo os tributos que se nrrecndiio, l1avcndo 
fi;;cn lisru;iio, J•odem c11cgnr n 40 milhões de 
crni:aílos~ qunl i1ois n 1·nzão, porque havemos 
augm<>ntnr c:;scs tributos ? 

l'or· ·o 
minadas C>l'ns clespczas, para <)Ue hnw!mo!'I 
ti·:1tar dos impoFtos, e porque nós nn lei da~ 
fina111:.ns l1av1·mos trntar das clcspezas, c i'esi:ns 
de"Pl'Zas cntriio tnlllhr·rn despe7.ns l'Xtrnor<li· 
na1 ias, e .nestas desJW7.a:; <·xtrnordinarins l'ntrn 
fundnc:io da di\'icln. e J1n <lc ;;er umn dns parles 
d1141uella: então (. que Jin1·1'lll<JS dt>terminnr q1111ei< 
·,;no os impostos que ficiio appliendos pnra n 
l'onsolidaçi\o de!fsa dil·ida: eis-aqui o q111> cu 
Ji,;;se, e pcn!'o que é rnso1n·r.J, · 4l n mais frarn 
rnr.iio comprehende isto. e niio é, Sr. prcsiilcnf.9 
ddibcr11tlio de atacnr projectos, niio tenho t ençiio 
detcrmi11111l11 de os atacnr, tenho só lençiio rle 
dizPr n ,·erd11de, e nilo cons1mtir trilmto nlllllln, 
mnito mais 11u•l se estnbele.,:ii.o tributos dh"ectos 
se•n . ca lastro. ( ~11>oiac14l.) 

Qual é A na iio. ue tem a n.-c ;;sn " • • 
mnli<h e? E• assim que se quer ncabar com 
ns sesmarias? Se e lias 11iio podPm pni::ar ""'s"s 
disim•)S, corno hiio de JIR:;ta1· os impostos? Fôra 
querer ·acabar t:om n nação. 

O Sr. r~fnn CuuU:rUto :-Dfrci q11c o 
l1onrndo deputado niio tem muita r11ziio porque 
1•11rnhl'ça l'm contribuicõcs o imposto, o que 11ão 

· ucl10 raml\\'l!l : e desrjnya que o ilh1strP. <IP.· 
put.ado me dissesse se ns sesmarias, que niio 
fü1·iio medidas, e c•>nfil'madns na conformidade 
<la lei, ficão pertencendo aos proprietnrios. 

A lei concedco as sesmarias com estns con· 
dkõ<'s, que se lin·in nmndnr medir, culti\'ar. e 
serem confirmadas ; m·:1, se o ;:esmeh·o niio fez 
isto, ni'io ndqul!rio a })•Jsse, « t>Ssas tcl'ras ficiio 
1wrtc11ce11dn fi nn.;iio, e que faz n nnçiio ? Se . . . . 

, • ~ • ~· r 
tnnto cnd:i anno, e uma espede de n!oramento, 
t111c n unção fnz, como é pois que se encabeça 
isto com tributos e impost·•s? Consequentemente 
e,;tns sc;;mnrias têm c11ducado. 

o :Sr •. : "'•fl':rp;n<-Jro :-Voto contra o ndia
!llt'nto1 p01'que 11»0 Yf'jo, qnc se tire nlg111n.n 
1·11nln:;'cm da demoi·n; se fosse 1111 3.• discusc:ãn 
tnh·ez· fosse fllltrn n minhn opinião. 

Tra1nmos ngor:l de f·xnminnr !'<' con\'ém ou 
11iio J•fü!'nr o projccto à 2.• dii:cussiin. Jit se 
fnn Jl'vndo sl'tl t<'rnpn, e convé111 nproycifnl·o 
mnis E;;te roºecto foi indicnd · · 
• 1n fazenda ; a commi11!1iio tn1YP7. "e niio lrm
l>rns,::e de o npr<-scntar, rnns tendo o 1ninistrn 
J11P!'ltrs1do, e fallado n r<'speito <lns nossos mn.l<'s 
e do máo c"tndo dns n• i:;~as fina1,çni:, a com-

i .. ;; 11iz n roY<'i ar ni>. !'llfl" nr.es i:o ire os 
trib11t•)S e cnt.:io apresentou este par<'cer. 

En c(nsidf.r.,i. n!l:s;i;:n<'i, e fui o · me:-1no que 
rcdi1:d .o Jm]•dn. e ninda qw• a minha <>pini:io 

· é i-011h1ufa, r• mtndo 11ilo ar,)10 o t•ro.il'cto tiio 
· it1j11i;tn e"mo St> tl'm dito. rit11s uiio dl'iX•l de co
. nl.ccc1· ul::1mni 1kl'ligunlJ•:dc. Hn i:;rsm<'ir• "• qnc 
·c~tão occu~ m:do sc:µ1;11 i?,; µ11~~·s de ~808, ~uc 

nlin t~m cumprido com n lei. J.'ínatmeníe, quando 
se chcir•r a ~~· di~cussiio, suspenda-se, mas agora 
niio: or ne se hn d.r t:1h·.·z n discuHão m•· 
ong:u· ~1 outra occnsiào, e por isso \'vto coutra 

o 11 !Llmenlo. 
r .. ,..to il ,·.,tos o adinm•mto íoi rejeitado, e con· 

tinuou ortanto n discussão. 
o sr. Sonzn Fr..i .. H;a: -Tratamos d.i re· 

formar a n:lministrnçiio da fazenda, e •!onsnlí
<lttr a nossa dividn, e fa7.er aquelles arranjos, 
qn'l faz toda a nação. Apresentt>u-se nesta c:1-
1nar:1, e pas~ou í1 2a discnssiio um p1 ojccto p:1r .1 
a f11111lai;:io <la dividn, e quem pod::rá negar 
qnc nq1wlh projecto é nnnexo com este que está 
em d1sc11!'l;;iil•. e estes outros q1rn a con1miss:io 
t.-m arrnsentndo para uma c1.1ixa de n111ortisa· 
i:iio? Entre os s11hsi<lio;;, q11'1 parecerão 11u1is 
focd~. nppareceu este da;; terras. 
_ Devemos agora. Yentilnr, se co.m. <>ITcito cllc é 

' "' , ' qnt>, sentlo a,;si111, de1·e ser sul1stitu1do por outro, 
JIOiS se RC:tSO JlllSSRI' a lei dn fu11daç1ic da di· 
1·i1la, 11iio se pôJo wescintir do ;-;ubsidio._ 

Yamos Yer a doutrina do prOJticto: n·10 faz 
dle 1111is que !'lnbstituir um~ pena peeun inrh 
mni le1·1>, 'fUal é a tnxa, que aqni se im11<10 
ao~ sesmeiros, que nãf) c11111pdr11o as con lit•jt!s 
tln lei dn d1>11t;lw d 1s S<?S111nria~. por11ne im111•i· 
dintnmcntc qne o donatnrio niio cultivou a terra, 
tinha perdido o direito á sesmaria ,;en\ q110 
hon\'csso ncc«ssid 1dc de 11ronu11cia de com misso 
cm juiso contencioso. 

Tal é a lei dns sesmarias: JlOI' eonseqncnci.l 
e nma perfeita devolução de todos OS t·•\"l'CllOS 
incultos 1•elo simples lnpso de tempo q11c niio 
foi enlti\·ado : e o donatario que sabe l]ll'.l tem . . . - - . 
t·am11ntc niio terí1 duvidA, e co1n muito prazer 
receberá uma 111111tn, qne nindn lhe c"nse1·1·e iL 
terra, qncro di7.er que tem a obrigação do tempo 
pnra culth·ar a terra. 

Disse o rnu~tre dcpni:l1lo, q1M ii:.to crn ini
rosto, mns n:io sei que sein imposto a41uillo que 
púde deixar de se p 1gar. Que nec.?ssidade tem o 
proprietnrio <le conservai· uma terra, que lhe 11:10 
é neces:::aria? Sc não a cultivon. e porqua n:1o 
prl.'cisa1·a, e S'l acaso q11er cnlth-.ir pague: cm 
que lia aqt1i iniquidade? Nenhum~ cunsa Ser;t 
melhor substituir um tributo directo Yexativo no 
po1·0? Argmnenton·se eontr11 n doutrina do p1·0-
JeCto, e o qne muito csr,andaiiso11 foi, JlOl'<JUe 
ni'io :<e cortou a doutri nll do 1 o nl"tigo; ni:H 
que motlo é este <le rrjeilar p1ojectos? 

P r t " • • • -
no Sr. deputado, segue-se que ~ prnjecto sf'ja. 
mnu? E' seguramente atacar as cousas com Ili'· 
gumeutos, que não· têm nenhum. fundamento, 
que sõ podem fascinar 'spiritos fracos, pl1rquc 
a doutrina d.e um nl'tigo não tem nada com a 
utilidade em gcral do projecto; põde-sc risc.i.r 
esse al'tigo na 2a discussão, inas na Iª trnt>t-se 
C'IU ,::eral se O :projecto Õ ulil. Ü projecto dC\'C 
passai·. 

O Sr. IInlla:ndo. Cnvn1cnn1;o :-E' muito 
justo> que }l>ll'll o d~scnvolvimento da ngricnl
turn, todos os in·tividuo><, que ndqnirírffo sesma-.· . . . 
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SESSÃO Ell 10 OE ;\GOSTO DE. 18:!7 95 
. Vol.o _parL~nt'l para que paue o pr.:iject.oá 2"

dtscussa•>. nao por esta 1·az:io, neui. pJrqua- o 
ministro inJ1casse este objecto. 

O Sn. C.u; no ·· 

, 9 - t') 

que será util, que o.; pr.:>prietar1os conservein a;; 
sesmarias, pagando essa multa, ou q11e a naçü11 
as tome para di;;põr dtlllas ·? 

Croiio que a 2" é mais conveniente, porque a 
nação as a1·rendiiria e perceberia a renda co111-
pete11te, ou as venJeria a c111em m·l.ís p 1gasse. 
P•>r co11:>eq 11encià o projecto nãu p1jJ.e passar e 
voto contrll. elle. 

o Sr:-. Ou.~tocUo 01a .. :-Urn tributo sam
pre é sensi vel, e p:n· is;;o Jevc faztit·-su p.1r umá. 
vez s:)at·.lllte •ru n i 1 é t:i., sen>ivtil; p ,r.1ue 
esta ,; u · · < • 

úia;; outro, é mJsmc> ºPJ.>re.ss.io para o pJVI). 
E" v.ir,Ja.Je quJ o ·ldi~it " extraorJinario, a na
ção está senti.la, e poJi:l.-:ifl dizer qutl e •t:'t. 110 
leito d l morti, mas o rem idio esn na fiscalisa · 
çao cs re 1 ;; u naçao: eu ret:&uto eu ntõ.:> p JSso 
dar o meu voto. 

o S•·· :nca.:y :-Sr. prJsidente, e11 v<>h 
e ;te ro • ecto a;3 í1 ''ª · -
esta lª Jisc11:1sit1J tern np1·~sent:1 lo duviJa5 e111 
de:1aoono, e r1LZues em 111Jo110 <loille, que sú se 
po..lcráu a11urar n 1 dis.:11;;ão ulterior olu seus 
urtigos. Bm outr" teillJlO, cu quiz, Sr. p1·e:1i
dc11te, acluu· um rcme.ho a c:>t•J mal, e 11 ') llJ 
se achii.o 1mvolvidns toJa; a.s terra;; <lo lkazil 
com a vertigi110;;:1 prl)J1galiJa1lti, com q uu sem
pre se distribuirão Ili se:m1ari11s, sem utteni;;ão 
uu futuro, e CJm c\'itlente p•ej1ww dai 1"<:11 !JS 
n11cionaes, e ntti tnJsmo da• con.silerai;ues poli
ticao(, que se deverião ter tido t!IU vistt1, d•!· 

.:iis que o Sr. D. JoãJ VI, se pass"u no 

Eu cheg11ci mesmo a fallm· muito a111i, ha 
qu'lsi ü anno:1, e atú apontei ao Sr. Joió B •· 
nifacio, q_u1111to c1J.1Yiri11 pô1· ti. n1 \o cinc1>, ou 
seis milhoes sterlin JS .)r u eio d l l 
tim<> para este fi111 sü, (na'l11elle tJ.npo, Sr. pra· 
sidente, a nO:i:lll cansa e:;tava virgem, e o Brnzil 
uiio tinha dividas externas) para St"1" 11pplic 1d > 
a.:i resgutc de todas as terras, p 1gando·sJ 4 l!),~ 
no menos, segundo as <Jist:1nc111s, por legu 1 
q11admda, aquellas que n:\•> osLi\•cssem m•i•li· 
da::i nem tralJalhaJas, e pag1m lo-se dc mais por 
a•1uellas, qne estivessem meJidas a importun
cia da,; medições, ainda mesm 1 aos eo11uuis;;·1s na 
antiga lei das :iosmnrius: o t11lo i~to. Sr. p1·esi.lente, 
só par.l. habilitar o g..ivemo a füze1· as cs;ie.:u· 
lnt'le~ de colonus, m.iJ.iante a di .;tribuiçii.o das 
terras e tudi> isto sen1 abalc1, sem c1mv1tlsõ1H pe· 
rigosas, e cll tinha mes.no as minha;; ieleas 
classilicadas a estJ respeito; porém o Sr. J.,sé 
B011ifacio rodtiado de neg<>cio,; escab1·os >s, nii.o 
põle dar atteni;ão ao me1t p1·ojocto, bem que 
reconheceu a exactidão dllS minha:1 vist.'ls, o 
esteJ.igno brasildiro apot1uentaJ.o pelo muito 
com que os inimigos da euu;a do Brüsil- lhe ba
rall~arão a3 idêas (vind' m~1 d~ P..i1·~11gal de p1·0-

tenção a isto. 
Hoje, Sr. presidente, te.n-se · tornado esta 

incorporaçiio de têrms no; p1·oprio,; tlc> e3l:l.-l·> 
um pouco difficult.1sa, se beli1 1pte " meu pro
jo.-cto de ad1ninistracõe.> paNchiues pnde1·iii 1n11i 
bom temperar e:;ta.; diftic11UaJes, navtiga.1do e11tro 
os d:floreutes ru.nos, quo a'lui so a,11·e3Jnta·r.ii 
l:a dh\i . a este respeito. · · · 

Eu il11tou 0111 p;1rto C<J ll as iJõ:H cb Si·. F •ll'• 
reira Vrauça', clfalf tõ_m · su ~ ~v1-1fü~lc;ão, ê ".!li"• 

da. b cr.u tÍ ll'JC.lSSa:·Í•l f:;z.:r O tom11·> •levid•l das 
1; :ri" 1.; ,, 111ardu1: d~b 1h:·J d l v1·i11.:it1ii>.i ju~tos 
l.ti.!111 tl1~ti'1i1l 1.; ~ p1>&.<L11 c:;t 1a lo.ag~ 'L' p.:n:Jal" 'l llU 
Ll"•!S .111ilhej :s. ,{' h 11111JR i 11 1 JJ: ·z;l S•l 11i1 i'"S~iiu 

o ll:ilZil niiil esn Ili) p.-<!Jic:1111e:1 t•l ela Fr 1w;:1, 
q uJ 1i:1 11cca,;í:i;> lla su:1 rcvofuçü" nifo se soube 
acco1110 ar com :. , nu IOJi ·l 10111(m;; cm ci111a' 
d.:i ulg;una; dezena; d~ mil le:;ua.; quaJruJas. 

Seria btll'l>Jsco, eu j:1 a111i disse, supp1;r a po~
si!Jili<l:d•J J.., convulsões, nein g11crm.; civis 
pui·.1 accomodar trcs 111i111ões de hourcus, dus 
'l uaes mais d:i mcta·ltl uiio trabalh 1 em cima de 
c • .m tenas ele mil leguas, e ainda m:iis vi~i vd 
sel"ia srtpp.}1· <111e um µgil legi:.;laclor niio pb le 
remeJia1· os males, c1uc o pr .. jec:to do Sr. Ver
gueiro 11po11ta; vrop 1nJo·S·J a fazei-O JeviJamn1te 
e cc>1n n•lX'l p·1li tico para 11;1cio ualis:ir a,; terras do 
i111pH·i., vantajosameut i se111-oppri111ir a nil}guem. 

J a o vo ' pe o projec o, para qnc pass.? JI 
:Í. 2• diSCltS~ ão. 

o sr. Vcrg·u .. h· :• :-FallanJo sobre o adia· 
n1en to · á il1Ji uei as 1i a i • • ~ 
j ecto niio contom i11ju:1tii;a, por•1u.i uma vez •1uc 
o clonatut·iJ n:ilJ cuiuprio a 1.,i, não lt·i dirtlito 
a dizcr-:10 e1ue couti11u1J a possuir e a gozat· •la 
se:11111u-i l que lltll fui J:1Ja ; Je111ais não so lltu 
- n u.,, 1ga.,;·tu e pagar, p.Jr•tU•}_ t!tl c1ue 1_1no 
911cr.> a Joao;iio •1uc se me foz, nuo png., e 1st·J 
e cc111f,,1·111e a toJo.s o,; priucipios, por~u1 o in· 
co11vcuie1!lJ 'llllJ acb.1111.1 t•r .. jec:to ú uma i .• justii;a 
r.,11tiv:1. pH··1ue i111pue a un;; ":illiviu E outrus, 
e i:Ho fui u 411 ui e11 1111tci ::u commissiio, reser· 
vando-1111 pan\ o exv1ir n l cantara, por isso quo 
acho •l'tJ 11 lci deve comprel;.euJer tuJas as ses· 
111:11·his. ma; isto mio tir ~ qnc o projecto passl.l 
ii. :!• úis.:uss:.io. 

Jul~nnJo-s J a mnteria ·mffi !i1mtein mt l discuti•Ja, 
cr.nsnlt1Ja o S1·. p1·tJ~i·l.111te il c:1mar'1 se o vr.,j.i~t1.1 

. .:qa ... -

Assim se v<>nceu. 

J~:itroa em .us~nHi'i.o o proje~b t11 lei s 1bt•J 01 
offi~i:1\!S •l:l~ Sc!..:Lwc.:t:i1·i;is ti..: e.>~1 l1> •} co:n > n·i·> hoa
vesse op,> 1si.;:io, co:1.salbu. o S1·. prtlsi-ltlnte á 
car11:1ra so <bvi:1 p ts;:u· i\ :.l.. <li::i.:u B:io t . 

Assim s~ venceu. 

Vllt"HVa estL Sll1n·e a 1li;ca~~1> e.h t'<lSl)h1i;ã1J 
1\:e1·.::\ •h; s" 1:1 l•Jr . .is e <l>p tt:i l-1.i, •1 l! rc.:ebom 
odcn:i l i.i l' Jt~ o.ttN;; empreg>s •. 

o S•·· V.L .. c'>n:>ollo-;;; - ~I'. pNsi<l,onte: o 
q1tJ esn c11 1li;caHh"é a resoh.;·t•J, ert üM op· 
p lllltl) " 'l'l l S() tmH SJbt•J t,11 111;\tJ1°ia IUll l 
l'l!SOLU•;ii:J, tl j11l;r 1 •[ll<J o t•e 1:0.-i111 !llt) 'l'' J vdo 
:'t. est:1 c:i:;:t, ti> ::>1·. S().1.t.l ir vis;o,1.f 1 <b .A.le.rn • 
ta1·a, se Jevo rem1Jttcr ª' g •V<ll"ll l, Jizt.ltt fo •[ti o 

·io ten lu·T:1r a 11 ·11:1 L" ·t •1 1·:i' · · · t • · · 
pr.isi.1e•ttc, e,;ttJ Jccr .. t•> tfo l~ ú.1 b't!Ver .. ir.> Jo 
l.'l~l cliz muito ex;ire.~,;:i111.J.1t,: que o s~11a.l1.1r · c 
deputaJo nii.·> po 1.,1·:1õ vencer 01·d.i11:1Jo <los ein· 
pre"'-•S, s:llv.> sd ttll~s tiv.irern prcferilo este;. or· 
ue1~\ los ai); s111JsiJi"s; por.1ue o clecrcto _cl:\·lhl) 
o dircitCJ do es.:,ilh:1; lo;,;J pani. q11e é preciso 
JtJcttrar ·mais 1\ vist·' dt.l lllll ·..iccret' . que ti t:fo 
cla1·0? P•ll'•l. ')llJ v.1111 is uõs ·r:1z~r esta 1·.:s-:An;:\o? 
'l\m1·1i nõ' :1 e •rt..11.:1 •l 1. ·111,> o .IJmll I·> 113 :1 lflU 
s:m ;~;\•i, •1 m 1.fo n.i l \".: tl'J; •111ti o 1 ucH ;.'t.i pN· 
jc;t(•:l '.slJ ;'\li «lUlUi SClllÍ'l':' <lt.'.iplºêJ:\lJ.o ? ' 
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SESSÃO E~l 10 DE AGOSTO DE 1827 
Portanto julgo que esta resolm;iio 11ão tem lu

gar, e que o dl!ferímento st•j:1-n:1o tem lng·w
pois é tão claro como a lu7. do dfa, e decreto 
ilc· 1~ de 'Fe,·ereirn de l~':U; po1·tn11to indefira-

o ·e u rimcn o, < cocemo-nos ·~ estur a ar 
explicações áquillo que ó t;';o dal"o. 

o Sr. Custodio Dio" : - A11ezar de que 
o illustre senado tenha mosti·11do 1or muitas ve-
2es o ::eu '"º o 11 so uto, eu uüo quizcrn fazer 
aqui a i11ju1i:t de mostrai· a incon;;t.itucionalidadc 
deste Sr. senador: será pQssh·et que haja qu{"m 
se atreva a ieqnerer contra a ld? 

Eu q11izera, sc·nhores, qlle as minhas m13;;m11s 
palavras uão fossem ou,·idas em semeJhaute olJ
Jecto e que ja se Jl1e i11defir11, por11ue é a cous't. 
mn ito se11sh·eJ, que os I. gisladores sejão os mais 
ambici•1sos? 

Por isso digo que não de\"e !inver discussão 
sob1·e este nPgocio, por ser muito ind1!Co1·oso e11te 
peditorio ao Sr. sen'ldor ,·isconde de ••.... (0 
illustre 01•ati01· 1;1o~t1•oti < ue;·er ocru//( • • o 

o 11ob1·e senadoi·.) 
O Sr. Pau J a " Sou:1.a : - {X cio ou ri, cli.:: . 

o tacltigraplto Gon!·afre.'.) 
Find<.1 o seu discurso < m:receu n seguinte 

« Quo na rc1lar<;ilQ se eml nue a data do do)· 
ereto; e cm h1gn1· do termo-i:;mpr•·go-;oe dign
IJOr qun lqner outro titulo-ou c11mo tndh 1r fôr 
tiara abranger t11do.11-1:oi apoiada. 

o Sr. Tclxclr<' d<> G·:>u, •• ;.a :-Sr. presiden· 
te, sobre a dontt·ina da resoluçiio nada tculio a <lizer 
pois que esta ji1 foi n 1·esoluçiio d'l assemuléa 
constituinte, que J1âo poderiiio l"eceber nenhum 
ontro lirdenndo ou en>mo ·1 a el 1 ·• 
IJ ico: o deputado que recebia sobsidio, uiio re
cebia mais cousa alguma; mas cu quero esclarecer 
n -c11111arn sobre o que tP.nho ouvido, e quero que 
esta resoluçiio Sf·ja mais :11111,la ; Eu ouço dizer, 
que <Js deputados, e senadores i·eccbem os or
denados de seus empregos no inten-allo dos 8 
mezes, tendo recebido o subsidio , eu mio s1•i 
se bto éº a!'sim, ouço dizei". pol'ém, se o é, e 
uma injustitn muito grande. í-4pofotlo geral-
mente.) . 

A na~iio qunndo concedeu este snbsidio dos 
4 me2cs ao deputado e ~enndor, niio foi para 
que percebessem outro ordenado, e não sei como 
aqu.,uc que é 011preg11do, o lenlt.>, o bisp11, o 
militnl" 1·eform11do de. possào perceber mais do 
que o subsidio, que é rnnrcndo vel:1 constitniçiio 

Eu dou t:stl\ minha o :uiüo ti cnmnrn ella de-
c1 1n porem quero que tst11 i·esoluçiio s<:>jn mais 
am11Ia. 

O sr. Cunha. l.\fattos: - Sr. presidente, 
o que o illustl'C deputado o Sr. 'l'elxeim de 
Gou,·êa acaba do dizei", é mnito certo. Os dous 
:srs. senadores, ,mnrquez de Bat>pt>ndy e Jo1cm·e
paguã, recebem os seus .soldos como marecliacs, 
ou IJrigadeiros reformados.; e parece que elles 
têm a seu fa\'Qr o du·cit<.1 do ct•1tsidcrare111 os 
soldos das suas reformas como rcuiu11c1·uçlio dos 
seus serviços pre,;ta.Jos ao estado, 

Mas, s.r. p~csideut(>'. E:Sta qu.:st:lo deu lugar 

nador ou deputado, que depois ' de ~oncluiJo o 
teu1po da Sl·Ssão Jõr chamado ·ao exercício dCl 
seu empregado civil ou militar, deve vencer o 
soldo 011 orderrnd rre · · 
que não se 11cba 1io se1·viço d i assemblea geral 
Ic~istative. .? Se elle tem de servir 8 mezes sem 
veuciuiento, .ficão os senadores e deputados, que 
tClll empregados de justil;n, fazenda QU mfüeia 
ena" 'í1eior iired:cado, · do ·que aquelles que ·ta•·s 
emp1·egos ndo tcin, e ciuu duruute o iutervallo 
dll11 llcdsi)es ftciio 1:m oe1osi<lade 1 

O Sn. 'l't:urnrn.\. nr. Gou,·t-.A :- Não é isso o 
que eu digo. 

OS~..: Cu~uA ~~-\TTOS:-Eu sei que o nobre depu-
• f I ' 

quem to.~ou neste ponto questionnvd foi outro Sr. 
dc1111tado ;e pot· ellc ter falindo nisto, e que metlo 
o caso a eaminl10 para se poder \"entilar. 
., Pda minha a · • 
servir gratuit:uncntc, ou com o meu solJo de 
brig·1deiro, porque quando mo alistei não foi 
com ajuste de trabalhar 4 ou 12 mez<!s, foi para 
so.:rvir emqu:u1to puder; ma~ nem todos os Srs. 
deputados e se11:1<lores discorrcr:io pelo mesmo 
modo que cn disc1,,.ro. B.m1 será que tudo fio1U•J 
bem claro para sabermos a lei em que have
mos andar. 

O Sr. Lino Coutinho :-Sr. presilfonte, 
en me opp<..11ho a <>stn resoluçiio, por•1ue <>lt.L e 
eontraria ás lei'!! existentes, que aiuda niío forüo 
i·evogndas : ..:> que diz n ld, ê que o deputado 

· ·, , . r.1 ei 1z q e ca n·1·c 
ao deputado ou senador escolher o ordenado ou 
subsi.lio. 

:$e assim t', Sr. :rn·esidentll, como é que n1"1s 
Yemos u111 deputado, Yemos um senaJ01· est'.lr a 
ganhar oito mezes e só Jm1contar-so <1uatro 
111ezes? Nús \"imos Q 1111110 pa~sado o que hollYe a 
este i·espeito, o senador vinha a t<•r 1;1.10.~. e o de· 
pulado -!OOH; o que fez o sc:nmlo '! Hecusvu o Jisse: 
uú . .i h:wc111os i·eccber \JOOS. por1111c vencemos nos 
qu:1tro mezes !J,01.lO c1·11z111fos : vem para a ca111ara 
dos deputados, n carnarn dos deputa.los o que 
foz foi dizer <111e com clfcito o subsidio se en· 
tendia 11Qs quuu·o 111ezcs, mas c111<111:111to no di· 
1·eito que t<!m 1•111 deputado, <111c tmhnlluuulo nm 
mez ti11h11 gnnhado til.IOS e 11110 !.>oOS, é indi1Te· 
re11tc recebt:1• os ü,00í) . crnzados cm quatro Qll 

PC1rem agora 1lizer este subsiJio é só pa1·a 
os quat1·0 mczes ! Qual serit. o empregado pu
blico que em quatro mezes \•ençn \J,IJUO cruza
dos? Qunl scrí1 o empregado puulico que veu~n em 
um anuo ao,000 cruzado:;? Não hou\"c ainda entre 
nós; o go\"eruo sem 1·esoluçlio mandou ordem 
ils provi11ci 1s que os deput.ndos e sen:u.lo1·es com 
emvregos pnblicos, uão podcrii'i.o receber orde
nados nos quatro mezes ; eu tambem lue1·ei al· 
guma cousa, porque sou cmpr<:gado; mas Sr. pre
sidente, apezar de eu lucrai· com isto, não pos~ 
deixar de co11fossa1· que istQ ê uma injustiça, 
um ordenado de :Ju,oou cruzados nunca J1ouvç ; 
por co11scque11cin nos csta111os vomlo que isto 
foi um calculo de prov<:ito, e ê preciso que a 
n·1çiio desmanche, e que o deputado tenha só os 
·, , o os suo maior s que 
deixem o subsidio e que o scu·,dor seja a mesma 
cousa: eis aqui está o \'crdadeiro espit"ito da 
lei, o mais ó calculo de provd to, e q1ia11do se 
trata do que é justo dO\"C'lllOs fnllar a verdade. 

l'or cousequencia eu me opponho a semelhant~ 
resolução. 

· Diz o illustre deputado que o militar vindo a 
tralialhar nos oito mczes, vem a não ganhar 
uuda, mas se esta patente do militar fór tal, 
que seja maior que os U,OUO cruzados, deixo 
entiio o s11u::;idio o receba sú o seu soldo •. 

O Sr 
foi ouvi<lo, di.;; o .tach?1gi·a1,110 Gui1çálves.) 

O Sn. V1muuEIRO offereceu ·o seguinte 

« Que se p~rgunte ao go,:er1.o -se ha depuhdo 
ou Stl1.ado1· quu rectbendo sub,;idio, como till 
i·ecebe, ao 111csmo tempo oun·o algum· venci• 
mento, 011 s<J a a titulo de soldo de r< r .. rnwdo 
ou de co11grna ~cclesinstka, ou aposc1it1uluria, 
ou qu:ilqul:'J" outro.- t•er9ueiro.» 
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SESSÃO EM 10 DE AGOSTO DE 18:!7 
·.Julgando-se a mnte1·in sufllciPntemi:>nte discu

tida, p1·opoz o Sr. prcsídeute á votos a reso-
1 ut;ão, ó foi :i1·1iro,·ada, !'ah·n· a cmeu<la do 
Sr. Paul?-. e Souza, quo tatnbem foi approvada, 

ORDEM DO DIA 

Passou-se á discussiio do projecto de lei sobre 
a casa da SUJ·plicaç:io. 

Propoz o S1-. presidente, se ei;:te projecto de,·ia 
entrar em i• discussão, julgantlo-;,,e regulamentar 
ou. se devia 1>nssa1· pda lª tliscussão. 'Julgou-se 
de "que deviu comet;a1· pela Q• discussão. 
· O · .Sn. V AECOX•"EJ.Los oppoz-se ao projecto, 

mas nada se E'lltende tio que escre,·eu o tuchY-
grapbo. · -
· .Po11to _a vot;os o art~go unico, que se achava em 

projecto 

ULTllJA P..\JITJ:: 

Lerão·se 02'1 seguintes 

P.\lmcJ::RES 

" A assem 1 tJ:t geral legis ativa del.'reta: 
11 Art. ] .o 'l'odos c111 vinl1os que se ve11de1"1'm 

por 111i11do . l'ln 11ualquer po1·te tio ten·itorio .t.Jo 
Bmsil, png•ullõ líU 1·11. por medida ou cnnntla, 
t• :Ju r,i. po1· botel1111, sendo daq uellcs q uc vt\111 
1111gar1·arat.Jos. 

" Art. 2.0 A ct>rv1·j11, aguardentes estrnngei
r·1s, e q11aesqt~e1· vnh·os licores espil'iluo,;os, i>n
garãõ 6U rs. por garrafü de· quartilho, e 2 W por 
t.-anatla, s1:11do acondicionadas cm frascos, barri3 
ou outras qua1:sque1· \'a:iilhns. 

" Art. a.o A meditla ou cirnnda, porque se reg11la 
& taxa da 11rese11te lei, é a usual destn co1 til, 
e por ell:1 i;e fartio us . devida::i retlncç<ies nus 
lugaa·es em que fll1· lilniot· uu menor n canada 
pOl'a a cubntu\'a do i111posto. 

" Art. l.0 Em todes os 11ortos 1le heim mar, 
onde J1ou \'Crt!UI 11lf1mdcgm~ ::li! uomear:\õ 1:xi1ctl>· 
ri:s para esta cnllecta, os qnnes anecatluritõ o 
impo4o dos primeiros cumpmdores <.lo gtmcro, 
ou dos proprhit·uios dclle, qu.tndo ~stes 0:1 t.Je:i
pacharem pal'.\ 11i. 

Art. á.0 O,; proprieta1·ios e consignat-irios dos 
referidos licóros, stio ubrigados n exigir dos pri
meiros compradores os conhecimeutos e111 fõm.a 
de l1avi:re111 pago o ilupo .. to, e siio i·esponsavt:is 
pelo valor dco>te, quando assim o uào pmtiqneao 
e dabi a·esulte extravio. 

" A1't. õ.0 Logo q11e os capitães e me;;ti·es das 
embarcatões Uércm eutrallu nas alfandegas 1.hi 

. quaesquc:r Jiquiuos daqudles qu., suo suj.,1tus a.:> 
1wvo imposto tfosta lei, se cxtrahiri\. i.11111ediu
t.au1eute . uma lista do seu ma111fosto a quul uo>:;i
gi:mda pelo jniz s.,rá de oilicio n·mcttiJu ao ex •ctur 
da collecta. A mesma li:sta indicará a <1uu11titlutle 
ti qualidade úe licures importados, e pro1H·se1J.11·aus 
ou cousign:ctarios a qut: \'êlll l"<:llu:ttillus, puni 
011 ditos cxactores fazerem dellcs o com etente 
1·eg1stro •. 

· u. Art. 7,0 O ministro· da fazenda fica encarÍ·ti 

(•) .J) Jaç~yg1"1111ho Cn1riano, qu~ escreveu u ultima 
pnr~e:~·des'?" 'Se,;=>ãu; ·upre.:.ent;a ·um du;".urso tio. ::Sr.' Cu,;
tod10 ~ Ulms;·outro· 'do· Sr: ·Lino Couun110 e.· outro· 110 
8 r. Souza ~·runça, ácet"ca .. de 'haverem ulgU:mns- o;esi,-toes 
extrnordi_nnriUI!, .uu .. de ~e aug?Jle»t«r >Jl~u~m bo1~1 mi!il! 
nw; !iei;soes; ·porem· a neta· 1auo faz· meu~-no 11e,,ta du;
cui;são, e <le detibel'll~üo algllmu á e"tt' rei;J!eito, e 
por iN1<i· ·a ommittin101!. · . . · · ·· · 
. TOHO !, 

gnrlo da execução da presente lei, e dar ª" 
ín>írll!'<;ões m~cessnrfas aos exacto1·es 11ara a· 
cobr:1111:a do imposto. 

" l'H1;0 da camara dos de utados !I de Anosto 
e . :_ .- J. J. da Silva Guimad"ies.- )/. Calmon 

du Pin.- :li. J. de Souza Fi·ança.-J. G. Léd!J. 
- José de llesen<le Costa:- S. P. de C. Verguefro· 

Sendo pelo Sr. l~e1Teira Fran a re uerida a 
nrgencia, 01 apoia a, e sem o \'enc1 11, fez-se 
2.• leitura, e jul~ando-se o projecto digno de 
delibera1;ão, manoou-se imprimir. 

u A commissãq de fazenda examinou a indi
cação do Sr. arcebisp•J da Bahia para se auto-~ 
ris:u· ao governo a coilcede1· no s'minario epi:1-
copnl do Pará um terreno de 20 braças contiguo 
no mesmo seminario, e que está inutilisado tendo 
em outro tempo tido edificios, que se den1oliriio. 

" A commissã.1 entende ser muito justa a 
applicação indicada nos te1·mos em que é con
cchidn, e sendo o negocio de tão pouca monta, - . . . -
que longameJJte retardariiio a decisão~ po1· iss~ 
é tio parecei· que se autorise desde já ao 1?0-
vt:1·110 para fazer n concessão, e para esse fim 

1·0 õe a senuinte 
IlESOl.U1iÃO 

" Fica autori:m.!o o gowmo pnm cr,needer nr1 
i;:emin11rio episcopal do l':iri'l 11111 terreno coutiguo, 

~ 1 e:1~no que cru:.. n·:ii;ns to; reu e, e 011 r ora 
foi occupado por nr11111ze11s h"Je tlcmolid<•S. 

" Pni;o da camara dos 1lepntatlos 10 de .:\j!usto 
tle lb27. -Jf. J. tle ~ou;a Jo'rmiç!l.-J. J. tia Silctt 
liuimai'.t7es.- J. JJ. llaplista Perei1·a.- X. P. li.: • 
C. J'ergueiro.- ~V. C. du; Pi11. ,,_Foi approYado 
o pnrecer e mandou-se imp1fo1ir. 

" A commissiio nuxilinr de fmr.enda vio o r;1-
querime11to tle l<'mncisco Perdra :Monteiro, the
som·eim de diversas rendas nncionaes nrrecnda
tlns na mes 1 do consulado, e1n que pede, a . 
exemplo do que so pratica com os demais the
sunr.·iros uma· grotiticaçiio que o compenae tios 
prejuízos qtrn soJlre na mencfonnJa nrreeada
çíio, aceitando cnganadamenlc bilhetes falsos, e 
expcritneulnndo ontros muilos enganos pela com
plicação e variedade de recebiml!ntos e pagamentos 
a seu cargo. 

" Parece á commissiio que comqnanto o the· 
sourn uaci;mnl procesMndo tal 1;eq11erimento o 
ncbe detirivel e base para nma disposição legis
lativa; não devo o mesmo ser tomado. em con· 
si.Jeraçiio, pois niio ti ace1 to 11ue a naçiio grati
fique um i;eu empregado p:1rn compensar prej111zos,. 
qne soll'1·e ou por su11 negligencia, on pelo má·• 
melhodo com quo fnz o scniço, sem 1111e por 
esta razão lhe aproveit•', o qne com outros Sli: 
pr11ticou. 
· " Paço da cnnmra dos depnt,ulos, 10 de Agosto 

de lb'27.- J. R. lla Co.~ta Donmmll.- 11l. · C.' d.: 
Almei<la .AlbulJ1tel'que.- J. R. <la· Co.~ta '.Aguiai; 
de: A11tfratlr:i. »- Foi npprovaclo. · 

" A commis;iio de legislação e ju.,tiça ch'il .e: 
c1·iminal tem meditado Ílcercn do pr(ljecto otfo- -
recido pelo illusti·e deputado o Sr. i\Ia:y, q11e tem 
por fim estabelecer o ensaio dos aJmmist.rações· 
pa.:ocliiaes, e mio podendo emittir sua opinião 
sobre a u ili ade u ~inutilidad de ta admi· 
?1ist1·ações, por dependei· qualqucl; juigo ,a este· 
r.espdto d:L experiencia que sómente pode 1:e-· 
sultar da execuç1io de um pluno que não existe., 
escripto, mas nas hléas trouceudentes d~ mesmo: 
illu~tre deputado, e a que por . i.sso. ,a ;com
mii;são não póJe dar todo e tal desenvolYi·
m_ento <lue o faça. ver desde.Já com.o :c:t~úuJ.ve( 
e p1··•.Y1<1to,;o 01i. v1ce-v~r:1a; e de parcc;l!r;~ue~o: 
menc1011auo p1·0J1:cto. v1stu . que pur cstit cHllllU a 
fu\ j~lgada ~ua liutteda '!l•j"'·!o .•lo •I· Uli1:,ni~M,:. 
~J.I · 1n1pr~s1JO p31'!1 SCl' .·~l~C~Ll:lo~ .. . ... ' .. 

:3 
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SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1827 

Paçl) da ca1fün·f• dos Jt:>.pntmlos, ü de Agosto "A commissão enten !e que est~ req11erimenfo 
de 18-27.-J. Ct!~wrio de .lEi1·a11dtt n;õeiro. -J. j:í esM defel"ido com a r..,soluçno que a camar11 
C. 1'. de A. To;·i'es.-A .• A. ela Sifra.-. .intonio acubou. de tomat· sobre esta materia, qne lhe. 
da Sill:a Tell::s.-J. da Cni; 1"errefra." -Foi mereccii,toda atten!;ão, de que ella. se faz dinna. 

____ .!!llJ1IJ~xalli:l.._~-:--:---::-::----:---:---:~--:--:-----t-.::<.«<n, )la camam dos deputados, ~O do J 1tlho 
« O co1·onel Antonio Josõ do l\Iaccdo, d·\ Jll'O· llé· .. ,:. :..::._J. C. p, de Almeitla T1n-1·es.-J. O. de 

vineia de S. Paulo expõo cm r.1qn1Jrimc11to a cst:l .Uiéi:â1'.ila Ribeii-o.-.-t. da Silva Te!les. -.4. . ..tu· 
camara, que tcudo Je arrematar pífranto n juuta uu1tocda Sifra. »-1'·oi appróvado. 
da füzenda da i1·ovi11ch d • S. >a 1 l · 

e 4 rs. unpostos em ca:fa alqu.:ii·e de sal Dada a ho1·a, den o Sr. presidente pan or-
impo1tados para a mesma p1·ovi11ci:l pelo trimestre dem do dia : · 
de 1821 a 182·? fói·a convidado pela mesma junta 1.0 -Discussiio do orçamento na. reparliçiio da 
n arrematar a outra reuda da contdbuit;ào lit· seci·cfa1·ia de estado dos negocios do imperio. 
teraria, a qual pelo excessivo preço a que che· 2.•-2.ª Dlscussiio do pl'ojecto de lei, que es-
gára ua arrnn1ataçã:o do antecedente contt·acto, tabelece 0 imposto de cinco por cento nos bens 
corda em p1·aça sem concorrentes a clla, no que de mão tnorta. ' 
conl'eio o supplicanto co11<licionalmente, e S•'• no 3 ., D - .. • · -
caso de lhe sei· an·ematada a,11iella pl'imeil·a do~ .•--.• iscuss~10 "º pro1ecto, que tmpoe meio 
-1.00 i·s. em alqueire de sal, como com eft'cito s<i por cento ·ao mez nos bilhetes das alfandegas. 
lhe rematou; que tomando posse e principiando 4.•-2." Discussiio do projecto de lei sobre a 
a correr com a cohran<;a das duas i·elàridus eiecu..:iio dos pagamentos, ·que se houverem. de 
l·endns a 1 arec ra h 1 · · • 

:... de Abril de 1821; que t·de\·a os po\·os ila pro· 
''incia do pag:u11e11t:) daquelle tributo do s1l, 
llondc procunwa logo encmnpm· as mesmas r, ndas 
petautc a sobredit.t junta lia fazenda, presup· 
posta coucessão com qne ellc supplicante as rc
matii.1':1 ~ que a junta rc~ouheccndo a jnstiç:i <lo 
seu i·equerime11to a respdto, t'< mettera o negocio 
a superio1· decisão, o que scn<lo ultimamente 
deliúcrado o mesmo iiegocio no tllesoureil·o sobre 
consnlta do conselho da fazenda se lhe escusám 
o i·e1111cl'ime11to com injustira e quebra dn bon 
f•! do seu conttacto; pedinuo· portanto ser indcm· 
uisa.to confom\e os princípios ile justiça em qne 
entende ser fundada a sua petição. 

" A conuuissão é de parecer q11e se poção in· 
fortuações ao governo, e a consult~1 sobre qne 

ro " · 
cante para então intcrp1't1· parecN' sob1·e o me1·e
cimento do recurso do mesmo snpplicmte.-Pai;o 
da cnmnra elos deputados, 2 de Agosto de lS·n. 
}f. J. ele Sou::a J..'rrmça.-M. O. cfü Pín.-J. li. 
Raptista Pm·efrr:i.-X. P. tle C. Viwgueiro.~J. 
J. 1ta Silt'a Guimarfüts.11 F ... i nppi·o\•ado. 

5.•-0 parecer da commissã•> -de g11erra sobre 
os soldallos dese1·tores. 

Levantou-se a s~ssão depois dns duns hor.1s.
D1'. Petli·o de Ai·ai{jo Lima, presidente. - José 
A11to11io tl<? Sili:a Maia, l' secret·uic1.-Joa2tcim 
3larcelfoio 1le Brito, 3° secretario. 

Se11sie em t t de As•••• 
t>RESID&llCIA. DO sn. ARAl.lJO LIMA. 

A's 10 horas proceJeu-se ti cliam~da, e acha
riio·se presen tos tl\l Srs. deputados ; faltando coin 
participa1;ão de cnn.;a os Srs. Chtisostomo, Cle-

-:. .... , , • . 1 

C"m·ca ; e sem 1Jlla os Sr.;. 1.laciel l\lonteiro, 
Martins, Xavier Ferreim e Baptista Pereira. 

O Sn. l'n1-:smE:STE declarou abei·ta a sessão,. e 
senllo lida a act L da antecedente foi approviWa. 

o Sn. SECRETARIO ~fau. leu o .seguln~e 

on·zczo «A com:uissiio 1le fazenda vio o reqne1·imento 
de Chnl'les Liddell 2° t~nentc <lo corsario Vinte 
e 1011 de Setembro, qne al!t!g i ha,·er "1le, e mnis 
:t-l marinh•!iro:s, entrega!Jo ao govemn<lo1· do .Ja· 
guari\o 2 lanchas e mais ü preza~, e pede l!m· 
consequencia di:;so ~c1· contempluuo na partlha 
ou rateio do prodnct<> . das 111 :smns preza-5. A 
C'-On1missão entt!nde qne n:io pcl'tencll 1\. camurn 
defirir ao supplicnute. 

((Paço da camara dos <l.:putndos, 2 de Agosto 

" Illm. e Exm. S1-....;....Lcvo. rio. cónl1ecimenfo da 
cn:nnra dos deput lllos por fotérvençdo 'de Y. Ex: 
a i·elação de diversas· mercês. ·pecuniatias, quu 
se abonão pela junta da fuzend.& da Bahia aos 
indh·iduos que coustão d~· 1·éfe'>::_ida relá~ó; ·.n~o 
obstunto a falta dti coutit·maçao sobera:11t· dos 
titulos porque as percebem, afim do qiiç ,, mésma 
cunnra pos::1a ter em vista as dit11s'nierc1is ··ara 

· , vaç110 quan o se :..-. ... • • · • ... • • ott.;n ,·anra. 
-J. R. Raptista Pat!ii-a.--~. P. de C. J'e1:queii·o. 
- J. J. da Sifi:ét <T1timartit:.~ . ., .-Fui upp1·C1vnJo. 

«Foi present l iL Mmmiss.'io de legi;:laçiio e 
de justiç<L civil e criminal, o requClrimento de 
J.'rancisco Antonio Piut.; B:i:>los, rP.n\etlido pnl" 
go\•en10 a esta camar11, o q11al pot si e 1101· 
outros negociantes e pessoas da provincia <lo 
:it. P,mlo, pode n S. l\f. Imperial medidas Je. 
gisJath•as para occorrer :'L 1lcsordcm CJU•l se vai 
suscitando na dita pro\'incia pela m:'\ i11telligen· 
cil\ do alvará de 23 de Alml •lo 18·tl, pelo qu:tl 
já se tem 'u\ .. aJo nulios • "' 
uao terem sido distl'ibuitlos ,111ando a distri
buiç.lo pol' dir-dt•J, e 1t Visla tio mes1rio nh·an'l 
sõ' se exige onde ha mais de mn escrh·iio ou 
tabelliiio, sendo neste senti lo que 11em os ad-

mrno es is r1 Utt;oes, nem os 
m11gistrados as ordenarão, vindo o supplicante 
e- ·outro .. ~ que aliás se consei·,·ar1'iu •lm . boa fé 
nos',seu.4· pleitos, n ser ag.mt e11camu:iodadas {1111" 
uquelles . que 1>retendem <:ston•,u· as exec11ções e 
de1nonr ·o pagamerito aos seus-credores por.. via de
embargos 4e llllllida4e Jnmlnda no soh1·~itit-0 ah·ai·u .. 

tl"•lt-,r deste óbjecto. · .: · · 
"· Deus gual'<ie a V. Ex.-Paço, 8 de Agosto· 

de 18:J7 • ...-Mai·qw::; <le Quelu:~-SI'. José Antonio 
da Siivn.Miila .. >-A' c1>mmissào pt•iriéipt\ld_eJ~énda 

Leu-se uma par.Lieipnção de mol!)stia do Si· •. 
Fa1·ia Barbosn .. 1-I!'o1 á commissão d'l poderes 

O Sn. Cux11A M.\'l''.1'03 apre.sentou l'cdjgi1la a se· 
gninlc · •· · 

l.>nOl'OST4 

Do l)Oclc1• cx:'.cutico 

artilhari11. ·• dilo marinha com irü baialhóea:· d'~ 
oiio c.omp~1 cada. Um. · .. 

Estudo maiót da lwiuada 
eommnndalitc •.•..•.•.•. ~ •• ; •••• ;. •.•• •••• ~- •• 

i Ajudante de o·rdenS •••••••••• ~., ••• • ••• ,. ~. 
1 
t 
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SESSÃO EM 11 DE í\GOS'fO DE 1827 
.Hajor da brigada •.•••••••••••• • ••••.• ; •.•• 
Secrcta1·io ge1·al da b1·igada ..•••.•.•..••. , , 
Cil·u1·gião mór •.••••••.••.•.•..•••..••...•.. 

Estado m,aio1· de wn batalhão 

Comm·mdante, que se1·â tenente coronel ou 

1 
1 
1 

5 

llajor ..• :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
Ajudante, primeiro ou segundo tenente..... I 
Quartélmestre, primeiro ou s~ndo tenente. 1 
SecrP.tario, primeiro ou segundo ttlnente ...• ·• 1 
Capelliio• •.•.•..••• · •.•.•...•...••.••••... : . . l 
Ajudantes do cir1ugião mór..... •• • • . . . . •• . • 2 
Tambor mõr ..•••.•.••••••• ·. . • .. • . • . • . .. . . . 1 

. Praças de t~nia companhia 
itãO.· .·• ·• • •• ; •••.•..•........•.•••..•....• 

2• Tenente •....••.•.••...••......••.••• · ••.• 
1° SarG'en to~ •••••••••••• • • • • • • • • • • . • •• • •••• • 

· S'gunaos saa·gento ••.••.•...•.••.•.•..•••..• 
}.,uffiêis·. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabos ••• : • .................................. 
Anspel.'adas ..•••.•.•.••... : •...•.•.•...•..•. 
Pifano ..................................... . 
Tambores ••.••.••.•••.•••.••.••••.••••....•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .............. . 

9 

1 

1 
1 
2 
Q 

4 
4 
1 
2 

uo 
110 

S1.1mmas das zwaças de cada mna com1m111tia 
1.• Companhia ................... .'...... .• • 119 
2.• Dita; ••• • •••.•••• · .•• ·.. • . •. • • • • • • . • • • . • • . • 119 
a.• Dita·.• •••••••.•••.••. • •.••• •• • • • • • • • • . • • l l!J 
4.• Dita• ••• • •••• • ••••• ·".. •• • • • • • • • • • •• • • • 119 

476 
5.• Dita ••.• • ....................... • • • • • • • • 119 . . . . . . . . ......•........ 
7.• Dita idem ....................... · ..... • .• 
8.• Dita idem· •••••••• · ••••••.• : •••..• • .••. ~ . 

· Forra geral da b1·igada 
E-1tado maior da· brigàda.. • • • • • . • . . • • • • • . • • • 5 
1.o Batalhão com sell estado maior........ !l38 
2.0 Dito idem.• ..................•........ .-. 938 
3.0 Dito idem............................... 9ií8 

Som ma das pracas da brigada; .... -. • : . • • • 28i9 
Ollsrrvaçêlr:s 

Podcráõ baver agg1·cgados a c!lda companhia, 
se ciri:umstaneias assim o ·exigirem, um seitundo 
sargento, 2 cabos, 2 anspecadas, o 20 soldados 
entrando no numero destes até 2 cadetes ou sol-
dado" nobr1~s por companhia . 

0-i soldados, que por seu bom serviço, o com
portamento estiverem nas circumstanci:is de exet"· 
cc1· a bordo dos navios de guerl'a empregos de 
fiel e escoteit•o, terão mais uma grntilicaçno de 
20 r!I. diarios, niio odendo haver mais de 10 
em ca a .uma compan un, nem . sen• o essencia 
que. e;;te numero esteja coi.1pleto nas mes
mas companhias. .A indicada gratificação per· 
d•ir-se-ba por' mão comportamento, ou por de
serção •. ~. :. ... • .. , : . : . , . , .. .. 
E!llENDAS QUE FORÃO Al•PRO\'A.l'AS llA· SEOUSD.\ DIS• 

CV.SSÃO Á J>BOPOSTA SUPRA 

Ao estado maioi· da ln·igada 
n Commandante-acerescent1.Ju·sc-com patente 

atê brigadllirQ. 

"Ajudautede 01·de11s-accres.:eutou-se que se1·virá. 
de 111ajor de brigada. · 

" Majot· de bri .. ada-su itimiu-se. 
11 Serrcta1·il.l geral da brigad:i-substiLuio-se se

cr.itario com grndua!;ào de tenente 
11 Aecrescent')u-se. 

<< l\Iestre d·armas com grnduação de 1° sar
gento-! . 

« Corneta mór-1 

Ao estatlo in.tiui· ele um b11talhào 

« Em luzar. de secretariO - substituio-se- oJJi
ciitl · tle sec1·etaria com gra lua~ão de l • sargen
to-1. 

<< C1pellão supprimio-sc. 
<< :En1 lurrar de n'udante do ·i · r n 

substituio-se-aj udanle do cirurgião mót·-1. 
« Em lng-ar do tt·omb eta mór-substituio-se....,. 

cabo de cornetas-1. · 

« Segnntlos sargentos em lugar de 2-sL1l1sti
tuir1'io-se ·!. 

« Funiei:; 2-substituio· se 1. 
u Ua os cm ugat' e -1·-sub.;hluirão-se S. 
« Pifmos supprimio-se. 
« l'ambores-substituio-sc cornetas. 
« Soldados em lugar de 100-substuirão-se 150. 
" A· s ohsen•ações. 
« Supprimio-so o s; l•-poJcráõ hwct• alti por 

companhias. 
« Accrcscentou-sc : 
11 O commandanto da brigatla e elos liutalhões, 

ajudantes de ordens, majores e ajudantes não 1·e-
ceberáõ o valor de e vali de 1 as 
rão vencimento de f.irragens. 

11 O mestre d'armas, e os offici 1es de secreta· 
ria venceritõ o &o Ido de sargcmtos ajudantes 
dos cor os de ca .adores d exe ito • no fim 
de seis annos de bom serviço, terão direito ao 
posto de segundo tenente de compo.nhia, mostrando 
para isso idoneidade em exame publico de sei·· 
viço pratico, e theorin da artilharia com os ou• 
tros sargentos da imperial brigada. 

1< Os cabos de cometas venceniõ 20 réis de 
soldo dia1·io mais que os simplices cornetas. 

« No § 2° das mesmas observaçõesO:.-os solda· 
dos ...•.• supprimio-se a parte desde as palavras 
-não podendo bavcr-até ao fim-ficando redi" 
gido deste modo-os soldados que a bordo da:> 
embarcações de guerra s~rvirem de escoteiros e 
fiei;; dos paiões de polvora; e da palamentR e cor~. 
donlha d i artilharin, venceráõ uma gralifi.caçiio 
de 20 réis diarios alem do soldo das suas pfa, 
~M. 

·u Paço dn camnra dos deputados, !J de Agosto 
de 18"3 .-Rm1mu11do .1osé da Cu11ha ,1/attos.-. 
Fi-lmcisco dtis Chayas Santo~.-Iynacio .losé Vi~ 
cente da Fonseca.-A. li'. d11 P. J:lollancla Cavai-. . .· ... 

sJguintcs 

nEQUEltlllENTOS 
.. 

t.o Dos moradol'es da povoaçiio de S. Vicente 
F~rreira, da província de 1\lina~ Gerae!i!, que p~de_m. 
St>Ja nquelle lugar elevado á v1lla.-A comm1ssao 
de petições. · . . . 

2.<> ·D3 l<'rancisco Pereira lle Barros, cm· que 
pede que a 11ssembléa dechmi · illcgal, o inl10-
ncsto o unto da 1·cla~:.io lic P1mmmbuco 11' uma 
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too SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1827 
c.BUi<ll 111! raptt! de uma tllha 

- .\.' commissii•l •lo peli1;ões. 
1.cu-sc o srg11int•J 

do supplicantc 
1 Scput.:.io êomo liallitantcs do outro. níundo, maii 

como homen;; deste mundo. 
1 Vuto porta!1to contra o prvjecto. 

l'AilECER 

" A c11mmis,ão de gnerr 1 examinou o projecto 
de lei ,j., Si·. cfo ntãdo Cunha ~fattos uc re-

1 
o Sr. V<'rgnet ro: srnto n:10 poder con-· I rormar-mc com as id~ai! do mu~t1·e deputado que 

i quer que se ttPneralisem <lS tributos pnrtic111'lres 
de miio 11101-ta, e as mzões q11e deu para niio se . . . . .. . .. 

gu 1 at. onua o re.:rutamento pnr .. o <>xercíto, 
e C de paret>et t}llC S~llUO elle \Jn:>e:luO P. <lcse11-
VOlvido1 ~eguntlo o,; µriucípios mais tJroprios •lo 
nosso syst ,111a, seja impr«sso 1iara entrar em <lis
cussiio com 111·gencia. - Pai>•• da camara dns de
put:ulu..;, lo <l1i A:!O~l.<1 dtl ll:Í~i. ,,_ (A.;sig11·1<los os 
u1emuros <1'1 cv111111iss:io. - Foi appn•va<lo. 

l\l::u1J••ll·se imprimit· o pr.•jccto. 

OltDEU DO lllA 

l•n!l!El!U l'.\l,TE 

• Enfrou cm discu •s:io o projccto de lei, qtlc 
impõe 5 r.i nos hcns d.; mão 11wrt:1. 

o sr. Llnn coutluho: -E11 approYo cm 
nlolio ~ste projecto, mas é preciso fazei· al:i;umns 
~«flexões : os bcn;;, que prvtluzem rcndimeutos <le 
1n:io mo1·t.a, s:.o predios nruanos, e rusticos, e 
us url.111110 . .; já png io ltl % , e assim po1· esse pro
jecto ,·cm a pugar os ru .. t.icos s,.,.uente ZJ % • e 
\•cm os urbanos a pagn1· J;:,; os rust.icos, q1M niio 
1mga\·iio a dcchna, vúm por isso n pagur ;; % , 
quando tanto os urbanos como os ntsticos de,·e111 
pagar 15 % : isto é, todos os prcJios de corpora
ção de mão morta; e não sei que p1·i\·ilegio 
bNja para os n1sticos niio p ignrcm; é Yerdade 
que se estas propriedades pertencessem a cida
dãos, que fossem agricultores, era imiciso ter 

em o preço as casas, po1·qwl h:wemo; ficar 
ce1tós que quanto mais JJ1e augmentarmos os 
tributus, esta contribuição cn1 vez de cahir nessa 
gente, vem a cabir sobre.a11uP.lles, que são yj\•os, 
e que não s!io mJttos. 

Ponha-se o tributo de l:j % , mas Yeja-se os 
meios qne ltavemos e111preg.w para niio h· pc
za1· nos chladiios; eu não 111c lembro de al~um, 
mas lembro á camaru que se deve pôr algum 
berbicaxo a essas corporàç<:ics de mão morta a 
tal respeito. 

o Sr-. Q1~st:oa.10 I>iu.s :- Hei de vot·w 

lei 
ª" cor
uão se 

rm10 a tit~io de hem~cn, 1n:1s por isso mesm<J 
qne os ndqni1frlio t.'io baruto, 1IP.ve111 tMr Dl!J_i.i, 
impostos, e é uecessado com eJ.l~•ito 5111e seJao 
igunlmente gra,·aJ.,s para se mvel~rem com ~s 
0111.r.1,;, por 1ue estes bens fic:io amort1sadvs e na? 
ficiio cm giro ele commercio, p.•is que os parti
culares veí1dcm, e as corpo1·ações n:io os vendem, 
o,; p::utic11lares tran•mittem-os por herança, ~te., 
e eis-a•1ui qnc fica este pi·etlio m11lt11do na decnna 
parte <lo seu \'alor, de maneira que em poucos 
anuos tem entr.ulo o valor da proprieda<;lc !1º 
cofre d'I naç:'io, e pelo contratio os bens de mao 

& ; .- • • • , ;- se rnns· 
mi Hem n ningnem: e o que ainda tenho contm. 
este projecto é qnc esta imp~siçiio é pequena, 
porque se se fizer a comparaçno com os outros 
lwns, que pagão uma yez qn~ mudão de possui
dor, ver-sr.-lm que ainda vêm a pagar n1enos 
esses bens de corpos de mão morta. 

Falloll-se i:.ú dos con\·eat.<is, mas trata-se tam
lle111 dos ecclesiastico,;, trata-se Jn todos os bens 
tle 111>io mort 1, ordens terceiras, capellns de 
administmçân publica, etc., etc.: (lt!u) cmfim dtJ 
todos os bens <le miio murtn, considerando-se 
súmonte o cst ldo em que su acbào 110 com· 
merc:o. 

Por conseq1Íencia ns razões que se produzirão 
ua•la. conclniriio; são todas co11trllp1·oducontes, 
porqn.~ e.-sa.- corpor;),Çõe.i ni\11 tê1~1 mais qnc . . ~ - . . . 
c11trnrei , ne~sa q ncstiio, porq 11e uiio "'é pa1·11. a111i. 

Voto pelo projecto. 
o Sr. IUS}F> do l\lnran1ui.o :- Eu me 

o}lpoaho inteil-.~mel}te a ~te pr'?ji:c:to ~. o rnnda
mento, em que.apoio a mmha op111mo, e o- mesmo 
pat:ecer da commiss:io ele fazemla. 

A commissiio disse no seu i·elntorio, que exis
füi:o muitas taxas, e <J.Ue estas taxa, eriio muito m·1l 
ar1•ccada.1as, que liavia na sua administração 
muita desort!.m1, e >'e acaso estas taxas, que ji 
existem são mal administradas , colllo ha\'emos 
estabelecei· c11t1·os impt}sto,;~ ,pa1·a augmentar a 
c111haraço e a <lifficlild 1Je? ·.;Além di~so , neste 
tempo, . em que a ná1;ii:o brnzileir.1 softre. tantos 
cnconunoilos com rccrutnment<>s, e com.: guerras, 
e out1·os inconvenientes desta natureza, será hom 

e r .i eg1s 1 '"º \'<L nugmen ar. ns suas 
dc,;.:.raçn;; e accresccntar uma· nfilicçiio a quem 
est.f afllictu? P11r isso digo mui sériameate que 
uào convem semell1ante· pruject.>,. nem .outros 
novos projecto~ .le tributo:> ll•l p.ivo do B.asil;. 
que não está nas circumstancias de ·QS pag.n. 

Por outra parte reflectindo sobro a· naturez:L 
daste tributo segundo .a:i regras qu~ estabelecem 
autores •le economia. politica, ·cu o aclto injusto; 
porque é regra gemi que os tributos tiev~m P!Z&l" 
icrualtnente sobre toda,,; ns classes. de cidadt\OS; 
e'' o que diz oo la os<a geutJ que cscrt1\•e solire 
economia· e este tributo ite se ya· b ' 

e Lõ "/•• é. desigual, .porque manda o p~ojecto 
tJ•1e p 1guem mais 5 °/o tlo pagão; o que e fuer 
pezar. mai.; os trfüutos .sou1·e mna classo _de 
dJ11diios. Po1· conseqmmc1a: de nenhuma m me1r1& 
'" " i •i i J; e seja-m.l ma~ penm 1 :> 

fazer outra r .. flex•io. 
As rendas destes bens ele mão mo1·ta são appli• 

catas a oura" tle Jlieda1e e.a e;imolas aos J.>O.!Jres, 
e ouh·a-> obras pias, alen\ daqui.llo qu~ tuao os 
a.Jministr.i1lores pn1°•l a sua suste!ltaçao; con'!,O 
pois Sti V<tl rn;t.ibelect11·. UUI UOVO,:lmp<>,;to? N~o 
,;à•> os udministraJoi-es q110 sã<> G.oll!l.cta'11.!s, &~'lo 
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·SESSÃO EM 11 nH· AGOSTO DE 18!1 101 
. os benclicfados, os pob1·cs que percebem o íavor 

destas 1·e11d • s. 
P·n· eonsequencia digo em ultima analy:;e que 

este tributo uc se mitentle estabelecer vai 
cahir sobre a classe .m1se1·avel do povo. 

P·11·t.anto voto, e votarei sempm contra tal 
project'l. Administrem-se bem as i·enda'I publicas 
que el1:1s chegaráõ para as despeziu do Brasil; 

- uj. ici1 . · 
E11 me declaro, o p1·on11ncio-m:i claramente á 

vist:1 ~o toda a nai,:ào lirazileira, contr;i todo .;, 
q11ali1uer impc)sto q11e vá pezar sobre classes 
desg1·açatlas, que hão de ficar a mo1·r··1· do fome 
sc acaso es;;a.; C•Jrporações não th·ercm meios 
sullicicntes p:m1 as supprir. 

o Sr. l\Ia.y :- Sr. nrcsitlentc, tratou-se lion
ti?m nesta camara do imposto soh1·e ns terras de 
seslllarias, e boj.3 acha-se n•1ui cm discussão o 
inip•1sto que se pretende impQr sobre os ben5 
de m!io mo1·ta. Ora, V. Ex·. estará lemb~·ado da 

duvUas que manif.J.stei n respeit•J da possibili
dade de se ncert1u· devida nente com os meiús 
ela justa verificação de semelhante imprysto, e 
referi-me inteiramente no mim ro· ccto sobre as 
novas a nnnistrato.Js paroc uaes, e que qnize1·a 
jil um ensaio para se poder reco1ihecer, como é 
que sJ li l de ca111i11h:1r c•im precisão política e 
mesmo arithmetica tão imp n·tnnt~s a,;sum-
•~ . ., e ., .. ,. 

Re\•, bi:;po do l\farnnh.lo a resptiito de impo.;tos, 
posto que, o verdade seja, este digno prelado não 
applicoll as sabia,; mzõe; que acaba de cxpen ler 
J1uJe sobre os bem.; de mão mortn, no imposto 
qne se discutio hontem sobre as tcr•·as, no qual 
se trata de impôr lüSOfJO por braça quadrada 
ao pob1·e lavrador, já n•> pé da capital do impe
rio, já ea1 G 1yaz, aonde o imposto ex•;ederil 
mui~a;; vezes á utilidado que elle tira das 
terms. 

Entendamo-nos, Sr. presidente, e rellictamos 
bem, no qne diz o Sr. Rev. bispo. 

Niio são pr!lcisos impostos de qualid1de ne
nhuinn, 11ma vez que unja uma siznda admi
nistração e rigorosa parcimonin das 1·en.las actnnes 
do B:asil, e esta asserçi\o do Sr. Rev. bispo, 

e o o o. pezo, nao ·so p 1·qu e :1 s rve o. 
commenlario á falia th1·ono, que bem nos pintou 
a.; tlclapidnc;ões existentes, como porque ella é 
cunhada com n evidencia, embom este digno 
prelado niio produzisse hontem estas razões, tra
tando-sé_ de sobreca1·regar o pob1·e lavrador brn
sildro, e as . aprnsentasse hoje, discutin-lo·se 
sobt'e os impostos, com que se pretende g:-av1r 
os ben~. de m:io morta. 

Emqunnto .. e· não tiverem exlmurido tod,is os 
possiveis meicJS de reforma de :1bn~ar, e de ve
rificar os melhoramentos, de que a administi-açào 
ó su~ceptivel, votarei conh-a todo; os imp >stos, 
por isso mesmo que seria inconsequente recor
rei· a .. imp•>stos, sem. haver procurado a vereda 
de uma, stricta. economica. 

Nunca quererei, Sr. pre.oidente, quo se passe 
ligeiramente sobt'.c as reflexões mor;1e;, que ha 
a faz·~r sobre n sorte !1.o lavrador, e muito me
nos no B1·azil, aondo tudo est:i. contra elle no 
circulo das disposições ad111inist1·ath·as. . . 
c.11tl ·vez que ti\•er de tratar de impostos, e d~ 

· d11ra situação, em q11e têm de se ver os pobres, 
qti•l os pai.tão, e muito lll'\is .as~im quando eu 
·i;ver .de reflcctir. SQbre n. ligeireza, com que se. 
pt'odig,1lizão ns 1lespens, e as mal yersa.;ões, 
com qne se arrecadâo as 1·enrlas nacionae;<. Vúto 
JlOrtant•1 _com o Sr. ·reverendJ. bisp•l do l'tfara-

. nhão,, sem. me . fazei· carl!o nlgum dos motivos, 
que 8; Ex. terh para nno fa\lar llontc.m S(\bre 
o tributo das to1:ras." e à vista só das gr.we~ 

, razõc5, que. apreseutou t1·atand.o-s.c hoje dos be.ns 

de ·mão morta; Ha muito dínlieit'Ó, Sr.: presi• 
dente, haja p 1rci111onia, não se crêem lugares, 
não hajão qubt•lta<la.:1 ; e reconhecer-s!·lu1 
não só nã'l são Ncisos i1n osbs ma e-
quir será pr•~CiiO tinr nada a ningue:n, e voto 
c•mtra tJdos os unpo~to.o. 

O Sr. Lino Ooutlnll.o:-U.n illustre de
r" 

ducão á vista do q110 se tinha expo.;to. Disse o 
illustre deputado, que qu mdo o Brazil se vê 
mais opprimido, é quando se trata d·~ imposto:.< ; 
pois, Sr. presitlente, quando ó que os tributoi; 
se impõe? Será quando a nação e3tá fo1·te? Os 
tributos sio dnquP.lle,; re.ne1io;;, que são neces
sarios no tem1>0, em que a nação periga, pois 
que os tributos são tlagdlos da; más cfrcum
stnnc.ias da nação; temos uma guerra, temo.; 
tambem maiores despez:lS. 

l\Ias disse-se que as rendas· da nação são 
mni5 que suffici.mtes, se hou\•e;;se uma boa ad-. . . - . . -
chegarãõ para 11s despezas actuaP.s, quando te· 
mos u·w1 guerra? Não de certo. Púrtanto não é 
só no tempo de paz qmi se jJÕe tri bntos; por· 

ue se a na ão e5tivesse em seu estado erfoito 
e s,1ude, não prec1sana e reme io ama1·go, 

fi!ho da necessidade do máu estado, em que se 
acha. 

Dis3e mais o illust1''3 deputado 
e .º ' ' ... . 

igualtlade pelos cidadãos, que em um 
injusto: isto CE>rtamente ó um i maxima uni ver· 
snl, e que a recta razão dita, mas pergunt•> 
c11, existe esta desig1mldade de mais: o· que ê 
uma cc.rporaç:\o de miio mo1·t-i?. E' admini~tra
dor d•)S bens, que pert;nce a naç:io, dos quaes 
tem o u~o. e o frnct •; se o illustre deput-tdo 
npezar de fallar 11'1 desigualdade, não se atre
veu a dizei· q•1e essns corporações e1·ão os do· 
nos desses bens de mão morta; e se estes bens 
pertencem á naçiio, se essas corJ.>orações têm 
sómcinté ·o 11so, e o fmct•~ qual e a injustiça, 
se a n:lçno poe m e · i - · 
que lhe pert;ncem ? 

Si·. prn;;identn, se ha tribut•)S mais j11stQS são 
aq11elles. que c1hem :;ob~·e os bens de mão morta, 
pOI' ISSO qµ < s 
flagello é, qnando a contribuição cabe Súbre o 
cidad:io particular. 

Di<se. · o· illustre deputado. que todos os seu-; 
rendimentos são emp1·egados em ob1·as de· grande 
zelo, oxalá que assim füsse; mas riã_o vejo isto, 
o que vejo é que em uma portaria de frades só s1;1 
dá a um miseravel pobre. um cal_do de _couve, 
e é esse o grande .ben~ficio que result~ dessa:; 
riquezas?. O que vejo nestes conventos o que n 
p1·oporçiio que têm mais dinheiro vão comprando 
engenhos e casas, não vejo que ·tenhiio' líospitaes, 
e nunc•1 vi qtu em um convento •fo frades. hou~ 
vesse casas de orphào.'!, nunca tiveriiohospital; 
nem uni·\ casa de e•lucaçãci, emfim não vejo esta
beleeiment•lS pi•s fdt is pot• estas corporações_, e 
se ha algum estahJlecimento é só para elles, 
parn. seus confra1les, é uma ·especie de maço-
11a1·in; p'>r consequcncin n~o é. tanta a piedaJé 
como o illustre .:leput'ldo d1:1se. 

. O> frades C•ll'm!litas têm na . .. 
elles 'ã. Bahia? Mostre:me o." illn~tro dóp:itado 
qnal é o unico beneficio qne os . fmd:is têm feito. 
Elles ga~tào . como b.m1 lhes partJc(>,, e. o frade 
qne salte procurador, pnra o qutJ ba empenhos 
s:l11iú cheio de dinheir•l, e de· or•linnrio . so dt!s
frada; ser P,l'ocm·ador de suas fazendas· e de seus 
ennenhQ, é Ítm pntrimonio, e eis &'JUi pal'a que 
sei"'vem os . bens dessas corporaç.ies de mno mo_1~t:1 • 

Demais, Sr, presid.mte, os. tributos. devem-se 
impôr· naquelhs classes . q11e. gosào mni~ ,,na su· 
cieila~e, e _qu_Çlli ~o:m de '11Jat!> .. c1,11umo~1~.a\le.sua 
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102 SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1827 
aocieJaJc do quo um frade? Ser fo1dc é um do.;. 
pacho, clles não Mm encommodos nenhuns, e 
comem e bebem à regala ln. 

o 

8en•lo de rniz m·bauos p11g lJ"ãõ 15 por cento, se11do 
rendimento d~ capitaes cm giJ"o 10 "por cento; 
aquillo q1Je nos predio> rusticos póJe ser olha.lo 
".omo urbano pagará 03 mesmos 1':i por cento, 
bem como as casas em que morarem íls~as C•ll"
porações.-Sal va a redne<.;ão. 11 Foi ap<>iada. 
· Suspendeu-se a discussão por ter cl1egado o 
Sr. yisconde de S. Leopoldo; e tendo este sido 
i·ecebido com as fommlas que marca o regimento 
e tendo tomado assento, disse 

O Sn. PRESIDEXTE:-Está em 
mento d'\ des ez 
cente á repartição do imperio, 
discussão sobre o art. 3°. 

discus~no o orça
~ 

e deve versar a 

O sr. ,,..osconc~Uos:-Sr. presid1mte, está 
em discussão o ni·t. 3• (le1i). Primeiramente esta 
despeza da repartieão dos negocios d<• imperio, 
niio com1wehende as despezas de todas as p1·')
,·incias, porque me parece que este orçamento 
11.0 limita á província do Rio de Janeiro ou n 
algu1na m~'lis, e considero que ha mais despezns 
do q·ue as que npparecem 110 relatorio, e por 
i::<so esta discussão não pode se-r tão ex:icta como 
d'.l\'ia 'ser, por isso mesmo que no,; falti\o todos 
os dmlos, e em consequencia serei muito i·esu
mitlo nas minlias observações. A folhas~ achão
se · 4:5888(ilil para despezas da bibliotheca im-
perial- e publica. • · 

. . i e , es a espezn e supenor que 
apres~ntou no primeiro rel·1torio o ex-ministro 
da fazenda na assembléa constituinte, e nas nossas 
circuri1sta11cias eni que temo.; t.'10 ~1·andc .falta 
de mefos para occorrer ás clespeza'i fixa::; e neces~ 
serias, quae~ são as da salvaçno ilo imperio, 
julgo não se poder continuai· a applicar para 
esta despeia tal quantin, e por isso eu a redu
zirei a 2:000S, caso o Sr. ministro de e;;tado não 
mostre algum inconveniente, pelÕ qual se de\'a 
fazer esta iradispensavel redncção. · 

Temos agora a cnpt!lla imperial, etc., com a 
q·uantia. dt> 76:896$579: estas despezas, Sr. pr€si
dente, silo de certo extrao1·di111.1rias, inda quando 
as nossas circumstanci lS fossem melhores, e ainda 
assim a assembléa geral n·'io poderh\ decretar 
uma semelhante · quantia, ·não quero foliar no 

- . • • 1\ • a respe1 o 
que estipn\,1rão 17:000$ mas combinarei isto com 
os or\:amentos antigos. 

Disse o ministro da faze:1da na assemblea 
constituinte, q1te a eapella imperial gastava 
58: H5$898, e isto no anno de 18'U, cm que· niio 
eslavào as nossas finanças tlio criticas, quando 
a nação niio estava sobrecarregada com a enorme 
diviJa de 100 milhões de crnznd'ls; e como põde 
o governo fazei· o contrario sem autorisação da 
asscmbléa geral? Passando aos conselheiros de 
estado, ,·ejo em uü1a parle lO::'l:HIH21, e em outro 
ln nr ''cio a uantia de 3;l;I 
sidente, não analyso estas despezns, nem entro 
na sua indag-açiio, porque o que devo dizer é, 
que os i:ons"'l11eiros de estado niio aevcm ter 
ordenado algam; porqn'lllto t.Pmos seguido as 
,; - e que ou 01"a zemos parte; e 

se nessa nnçiio · nunca· os cons11lhciros de estado 
ti verão· ordenados, nem· na presente occ:isiii<i, 
npezl\r de· que a constituição portugueza seja 
muito semelh,1nte ã nossa, como )lOis · é que 
bavem{'s· Je dcc1·etar que se despendi\ tão enorme 
quantia! ·Ett julgo que· uão se ·de\'e rlidu:zir, mas 
iotir.lmepte suppriwh" tão euol·mc e illegitl <les1J(!za 1 

observemos entre nós o que se observn ent 
Pm·tugal, porque •J conselho de estado é sempre 
com~osto . de pessoas (}Ue têm 1m~itos u~eios de 

' pngus com a honra de exercerem um tão alto 
emprego. 

Passarei á cnmara 

subsídios s."io muit.> gmnJe,;, e que a 11aç1io não 
pú<le com t·\o cx'1rbitante despcza, que até não 
é fundada na leb"a das instmcçõcs; e antes se 
oppõe a ellas, J>Orque dctermi~1ão qu::i os sena
dores e deputados venção 6,000 cruzados, mas 
o decr.::to de IS·!:l diz que os scnado1·es e de·· 
putndüs tirão direito de vpçiio p.ua poderem 
preferir os seus ordenados no caso .de se.rem 
empregados publicos, e além de tudo façamos 
u•n sacrificio e reduzamo3 o subsidio .á metade. 

Teni-sJ dito que isto oftende á constituição, 
mas _não sei em que; P.orque a constituiç~~ de: 

porque suppõe esta assemblt!a installada ; e s~j'! 
como fõ1· o govel'llo não põd•} dispür do dinheiro 
que lhe d1\ a nação, e nesse caso semp1·e ba 
,·iolação de constituição ou da parte do govel"tlo, 
ou do assmbléa ge1·al, porque a· esta sómente 
compete fazer a rei e determinar este· subsidio, 
mas cmfim devemos f.lze1· este sacrificio redu· 
zinJo à mcta•Je; 1iis aqui os termos em que ha 
de ser oft"erecida a minha emend l. 

Passarei ã imperial ordem do cruzeiro ; ora, 
Sr. president", eu desej:n-a . saber ,·erdudcira· 
mente em que se gastiio estes SOOS, além âe que 
entendo que esta repnrtiçãl) mio. dc\·e existir, 
porque quem deve· reuni!- estas delibei·ações da 
imperial 01·dcm do cruzéi1·0, é o secretario de 
estado dos negocios do imperio, a quem com-. . . . "' . 
não deve pertencer a outra pessoa, porque ~ntão 
quem é o responsavel? Isto niio precisa de· de
monstração,. i1orque a constituição é clara: ella 
diz que todas as ordens de s. l\I. serão referen
dada-; por seus ministros, e eis aqui ordens ex
pe·lidas por quem não é ministro de estado. 

Cunsequentemente entendo que se deve abolir 
este 01·denado d,, t•ll chanceller; e d1:mnis Sr. p1·e
sidente, o cbnncellor dessa ordem é senador, e 
como é que póde \'encer dous ordenados· o que é 
contra a constituição, porque tal emprego não 
se pó le combinai·. com o · de senador? Por isso 
proponho a suppre~sno dest 1 despezil. · 

Temos aqui a tt· 38 uma despesà feita com a 
não portugucza em 10: 180$, desej"-1va ·saber · se 
esta de;;p~sa é feita por conta , do governo de· 
Portu l · · · 
Sr. ministro 
sarins. 

Temos mais aqui o museu, com o qual se gasta 
4:000$, e niio pos:so .conceber ·em que se evapora 
tanto dinheiro, . .' ·· . . . 

Ha mais a notar . o, gasto com o Jardim bo·. 
ta:1ico e com a próvedo1iu-múr dâ sai1de, que 
fazem de despesa ü:400N, o a pliysicatura·mór 
do impe1io despende a nação ·3füS. Proponho a 
snppressão destas dcspes1s, porque julgo que 
estes dous ordena·los não devem existir, porque. 
existem só para calcar, '',exar e opprimir o pO\'O ; - .. . .. . . .. 

dem em que se acha · esta provedoria,. a . qual 
tem perdido immensos negociantes, porque sempre 
os physicos entendem eº regimento á sua .. von,; 
tade, füzenêio visitas e consumindo eneros ne 

. mmtas vezes deit,io a g1-ande importancia e ticio 
pei·didos os prozirictarios. . 

Emqunnto· á physicatnra-mór, que necessidade 
tem&s de p:igar a 'quem tanto dinheiro ·ganha, 
alem de que este juiw está ·abolido pela. con.: 
stitmçào, e e o ]uizo tão monstruoso; que não 

'sei como possa cxistÍI",- mas.o que sei . é que 
eJtiste em .Yigor na proviucia de Minas-Geraes 
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SESSÃO É~I Ji nE AGOSTO DE J82i 
contra a cnno;tituiç;io, e como sou mineiro quero 
defender os meu., patt·icios e toda a iu1ç:io. 
· Este. jui?..> foi suspenso na província 1le. l\finas
Ge1·acs por uma _ portaria de ::i. 1\1. o l!l; cratlo1· 

i · ~ regcn e o razt , e a asse111-
bléa con~tituiute npprovou todas as dispo,;ic;ões 
legislativas de S. M. o I111pemdo1· até a sua 
in:;t 1Uação, e. isto -;e vê na lei ~e 20 de O~tn-

meute o ex-:ninistro de estaú•1 conde de Valença 
que se restabelecesse este jnizo, houve op[.to· 
siçào e represei.itações de qne este juízo uão 
pr-0duzia. beneficio algum, que era muito preju
dicial, que no delegado ha sõ recurso para o 
delegante que na c•msura de direito siio u nn e 
a' mesma pessoa e ao mesmo tempo, que se lhe 
dá. uma garantia inaudita, qual a de não J1ave1· 
deste delegante outro recUl'so, senão immediata· 
mente para o _imperaclo1·; ist•> ê uma ld f.,ita 
pelo mesmo physico·mót', e elle foi que lhe deu 
a inlerprctaç1io, pondo-a em pratica segundo os . . . ~,.. 

Por consequ~ncia estas desp2zas não podem 
continuar, e peço a V. Ex. qne convide o Sr. mi· 
nisti·o de· estado dos negocios .do imperio pnm 

r . - . 

o sr. Visconde de s. Le:>pold:>:-As 
despezns feitas anteriormente não podem servir 
de regra para as que ora se fazem cotu os 

Sabe-se muito bem que essas repartit,;õcs niio 
e.;tavão complr.tas no tempo antel"io1· no meu 
nlinisterio, o ilaqni resulta a different,;a na despeza. 

A cnpella imperial e a bibliotheca 1iiio tini.ta o 
necessario numero de e111pregados, e como hoje 
o tem, eis o porque ap'pm·ec~ maiur desp:·za com 
estes estabelecimentos. 

Quaitto ás despflzas 011 ordenados de conse· 
lheiros;' senadores e deputados, u:io sei co1ito 
possa eu respondei· por ellas; leis. nnterior~s as 
estabelecerão... (Nlio (oi mais om;ido.) 

''. ,. . ' 

o sr. vasc:>ncellos:-Eu não not-> o 
o c;amen o como. en r;n· Q o r: numstro, eu quern 
qné · acabemos com esta:>. despez,1s, e pe~o expli· 
cações daquellas pam. que uao houve lei, tal é a 
· ue. se ~cita a fls. 21 ·(leu~! ao vP.adoi· ,Joiio ~a 

" .. 4t 
pretendo a minha 

emer::da, é preciso que a lance sobre infot'ma· 
çõ_es qu1~ pussào servil' para a votl\!ião, assim 
como que se me.diga porque a despt:za do museu 
f9i elevada a :l:.000$, e . algumas . outras; sobre 
isto é que pedi os esclarecimentos .. · 

o sr. Visconde de s. Lo<>IH>ldo·
Tinlla"me escapado este artigo, e pelo que per· 
tence ào museu: sabe-se bellam.mto que este esti-
belecimento deve existir, e creio que niugnem 
duvidará que elle S!I dev:1 conservar; e j:i. disse 
que só pelus. relações se polem coullecer as di
'\·e.rsas parcellns _que se dedpendem j1\ co~ . os seus 
empr•}gados para conservarem a limp.,zn, com 
outras pc3.;oas que cuidão nnquelles estabeleci~ 
mentosi já com os productos que v&m de fór.1, 
e: que pagão ·direitos, productos que s."io com· 
prudos, porque se julgilo .. d.e 1wcessidatle para a 
iustrucçiio: publica; tmnb"m se· despeud" cum 
alguns concertos e ampl_ia~õe;i,· comu foi fazer-se 

prehendiJo as' despezas dos museu; e pdu que 
pertence .no cnpitul dado no -:veador· Jo:1o da 
Rocha Pinto, sabe-se muito bem· que esta des· 
pez 1 é. feita por :Collla de Po1·tug111, como o d•l· 
lerminão ·os decretos r.cmettitlos ao. tllc:sou1·0 nn• 
cional. 

O lliJr. LI.rio · CotifJnho:-Este -trabalho ó 
.e': será; •êtnpre trabalho e:lfa'Jonho, e. por ~sso ó 
Sr~ miniatro ha· du ter p:ltiencil\ de responder a 
~drtff' cousa'a; 

peza, e anti-constitucional, e n:to póde ser ·abo· 
uaun. po1· esta cumara. P•1ssaado. ã cllpella iín
perial v"jo 7~:U:JOll para as despézas; e a 
des eza ue se z t<>· • 
7ü:OUO;/: portanto ist·) e contraprulecente; o 
m·gumentn do 81·. ministro •••• tmio se ellten'deu 
o ~·est.o do discurso.) -

O Sr. Visconde· do s. Lco1>oldo :-
0 nobre deputado comparou diversos ramos - de 
d~spezas, e achou a ddfüreuçn que no ai1no "de 
2 ... _se gastou 7ü:OJOS, e ugor!' 7~:000S ; ·· po1·é.u 
forno despez:is, que se fizer110 · pol'" ord!3m.· da 
sec1·<:tnrin dos neg.1cios do imperio conforme as 
obra~, fostas, e •1utl·as cousas, que se ,fizerão 
nes_se anno, e isto siio pa1·cellns continge::it·is, ·~ 
acc1dentae~, e quan~o a e:uri•1r•1 dos ::!rs. · qepu· 
• . . . : . are~ 11. por piu-:c" a 

terei preparado -t11do pnra 1111e s1•ja pat<'fü1e·. á 
esta camara ; a 11rnsm11 rnzáo lt:1 com a b1bho
theca, porr111e . lta concertos, pinturas;. e "eis a 

~- . -· ~ - -~ ..... 

' tadas, e se acha esta . iffel·ença. Pdo tJtle. toca 
, aos ordenados dos crit1dos do Sr. D. João .. VI, 
'- como ficarão aqui, contin.uon-se·lhe.; 11 p:1ga1· 

p..>l' um neto de gene1·ositl11de, . e de dignhlade 
da nai;ão brasileh·u, afim de poJerc:n eHes. subsis• 
tirem; · · 

O Sr. Llnt> Couiln110: ....;.Emqnnnto áS 
duas partes, capelh1, e bibliothecn, estou· satis
feito;. c1·eio que as nossl\i ·duvidas nascem da 
mâ fórnm do orçamento, porque s11 deviio sep>r111· 
as despez·1s orJin.arias, q11.l se ·fazem por leis, 
daquellas que se fazem por q11alque1· iucideute, e n1io 
eutral'i-1 eu .ne.sta pergun_tn, po1·•1ue ent:lo. via q11e 
isto depenJia de- cuso; accidentaes,. que· e.;tavào 
fól·a das despcz~\s· 01·dinarias, ma1·caJa; pela .lei, 
e po1· Í§SO espenunos que, pro.;perando o. sys~ 
t<?ma constitucional, venhão os orçamentos_ tiles 
qu·1és se apresentio uas outrM nac;õe$ coiisti-
tucionat•s. . 

Emquanto a primdra pnrte~ p·ermitttHhe. o Sr. .. - . ' . .. . , . . . . - . 
· lllai'::l generoso que n assemblcií. legislativa; co

nheç•> que se dt:via dai· nlgnm~& cousa pnrn 
sustentação de;S!.i homens, •1ue ficnrão · n•1ui; 
mas pcrg1111to eu, o que e •1110 manda. a. :nossa 
çoustituiç:iu_? Nilo maud 1 •1ue. ns. pt:<nsõe.:f sejiiô 
approvadas peln _nssembléa ! ·E· fez. i_sto,. _o .. g ·~ 
vemo! .'Ou lizerno•se alg111nus ·refli.>xões·--sobro 
estes· donativos p;1rn a camm·a · 11pproval'?. .- E~ 
sopre _ iO!tJ .11ue eu· me qul!iXQ ; · P.oii sintil\~füc -es~ 
tl>Ja' ~ qoverno. fazendo genero11dadc~;- quanJo a 
çonstltUJ~o m~nda IJllo eslR$ geiiero•11la\l03 11 .. jã1,1_ 
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SESSÃO E~l ! l D[ AGOSTO- DE 1827 
appro,·nd:lS pela camara, porque niio deve ficai' 
ao nrbitl'io do govtllUO o cstm· dando o dinhci1·0 
da l}ti<;'iio? sem consentimento dn ª'sem b!e 1, e 

bante des1.cza, porque serei sempre um acer· 
ri1110 defonsor d1L coustituiçii••. 

Passando á segunda parte, orde11ndo.s com n 
secrt:taria de esla<l • " ·, 1 · and t-m 
20:G41SO!.l-2 conío lia despezas ncci<lentnes, nada 
posso dizer sobre isto, acerca do mu.-eu 11ada 
te11lio a dizer, porque o Si·. niinistro já deu a 
rn?.iio, po1·que podia luner estas despczas, mas 
comquauto conheça a utilidade de um eslubc
lccimento desta natureza, do qual depende a 
civilisação e maiur iustrucçiio, ?ergunto se este 
estabelecimento está nuto1·isado por lei, e se ha 
l>!i, que nutol"ise esta.-; despezas, porque u não 
éstm·em, <leve-se fazer uma. lei, porque nf
lilnnnns despezas se podem fazer sem ser por 
decreto do corpo lt!gislativo, t desejava que o "' . . . . 

..._ ' . , 
como se já estivessem uuto1isadns po1· lei, cu 
uno app1·ovo semelbantes dcspezas ; e menos este 
inegular prncedinieuto; todavin acamam fll{;a o 
que quizer. •Lcndo'-a rrovedoria niór<I e snude, eté. 
-S1·. presidente,' . não et. tro na utilidndc de,,te 
tr\bunal; eu jâ di~se á camnra que tinha um 
pmjecto feito a este res{leito ; clle deve acabar 
mas de,·e ser . substitmdo por 1 utra . cousa ; 
porem uiio entro nes~ distincçilo· p1·esentementc 
trato só das despezas> Pergunto eu; se têm en
trado pnrn os cofres da nação rendimentos 
de'!_ta p,rovedoria, porqu_e depois q~e o Sr. D. 
• fono ' I largou . o Br:1s1l, este bnrao de ••..•..• 
deixou seu pmcurado1·, e não · coustn c1~ tvd!l. 
n receita do imperio, que 11om'c~se re11d1mc11to 
d~1sta provedoria da saude ; orn, sendo Msim, 
m1o entrando cinco reis parn os cofr~s, como 
ainda e,;tamos a gastai· Ci: t;()j 'li e t11nt-0s ! Eu 
ainda pcn!mva. que e.-.tcs rendimentos. chegaYào 
parn 1111gar a este!\ emp'rc>gndos, porem 11111 es
tabelecimento l\C DUO dá· rmdilllclltO C ainda 
az espeza, e\"e ser abolid .. , (tendo a addiçào 

sobre a Tai:cina publica, etc.) Subre isto ê pre- . 
ciso. que c·u diga mais ali;:u111a cousa ; en ·vejo 
que o Brasil i:e vê mruiuado com a !Jexign, 
f·m ·Miuns Go:raes ·r~z ella uni estrago grande 
na· Bahill; ele. 

Vejo que este· fructo, que se pollia espt'rar é 
nenhum, mas -'·t-jo só aqui 11a .cÕl"te, 111111\ Lles
peza de 1:23011 eu .crcit.i que existem dous, ou 
quatro '\·acciriadóres, os quaes cr. io que têm 200$ 
ou UlOll, os trabalhos delles ,;iio duns '·czes na 
~emana, a J)li:'smo elles niio fR7..<'ffl 11 sua obri· 

folhetos sobre a_ '\'accinn<:'iio: pon1ue cu nno sei 
como se possa sustentnr 11111 est.abelecimeuto sem 
dnr utilid!lde alguma á na-:iio: ha 3 an11os que 
t~m. n1ornd~ um_a boa parte da população l>ra
sile1 r11, isto e !:"ab1do por todo o mundo. (lendo J 
~ftR? • 

Penso qué é. a mesma ~ensiio. Pergunto eu 
t~udc~ o governo dado pensoe::;, ji\ exist.i pntti

,c1pao;oc_s ne:;ta casa, para merect:l' a nossa ap
pi_:uvaçno? Se ella!! aiuda não existem .appr1.1vad11s 
11~0 _se ti!lue pngu, 1•orqu..: o que diz a consti
ti11o;n_?, e que pel"l.encu no governo conceder as 

• • ,, 1 es serao appro,·a 1s pe o corpo 
eg1slativo. Supponhamos (1ue o govéruo marcou 

estas pensõe.s, o que 11ús uão appro\·nuios, ha
ve1110.s ~e tll"ar 1\quelles homcus o dinheiro. 

. • . • u -
tituil·o.? Isto uiio. p.::dti ser; logo não podem ser. 
concedidas estas mérces s"m serem appro
va<las pel? co~po lcg!slnth·o. (Lcmlo)-academia, etc. 
-eu ft UI IJ:C • 

CO!''".tn-me q1\e !IO tempo do Sr. D. João VI ~ 
1111111stro Al"RUJO 1111111dou vii· uns poucos de 
sabi .. s de Frauça, gnulmudo um dinbeiriio, e 
<l:muo-se-lhes casas, etc., porém não vcj.., fallar· 
nesta ncndl.!111in, vejo n911i uma despcza de 17:000S· 
parn homens cstmnge1ros, que 4ilc nada servem 
e só ba acnJemia Je bellas artes in nomine; 
por consequencia grnnde!! eschrecimentos quero 
sobre esta ncademin. 

O Sr. ,.I .. con<lc <los. Leopoldo:-
0 illustre depnt·1do fez algumas observaçõ.·s 
sobre a vnccina, e academia de bellas letras;· 

· euce 1 '"accma, eu n:io U\'ido, que 
tenha havido máo succes~o, mas niio ·sou con
trario n sua perfeição, tenho en1pregado todos· 
os desvell_os J•nra que tenha ~ d1eito ~.esejado, · 

' ' ' li pouco, · mnndl.'i traduzir 'uma obra sobre e~té 
objccto pam a derramar por todo o· impei:io, 
parn que todo o mundo saiba vnccinar ; · entre·· 
tanto e mister desaggra\'ar o ministerio, e de-· 
clarar á· ca11111ra que te11ho em todos os tempos 
ma_ndado pa:a todas as provincias a vnccina; 
ul.t1111amcntc. mandei para Minas Gernes, porém 
quando lú. chegou uno produzio o dfcíto, e o 
mesmo acontec~u. em S1lnl8' Catharinn. l'or con
seque:ncia teuho da minha parte feito tudo quanto 
cabe em mim, e semp1·e que tenho occasião faço 
o que posso . 

A resP,cit& da remessa da vnccinn. tenho sempre 
recommc•ndado aos presidentes das p1·ovincias, 
que cuidem ·na sua propaga~iio. Pelo que· per" 
tence. á acndt min.' das · bellu~ letms, estuu .· admi
rado do. q~1e acaba de diz<!r o .. illustre deputado; 
clla <'Sti\ 111stallada desde 5 de Xovc111bro · do 
anuo passado; é verdade, que ·esta academia 
t stavn cm misemvel .e~t!ldo, porque estavão s_cus 

saber aonde exist~ esta n~ademin, ·visto que" o 
illustre deputado o não sabe, vá .. ao lado. do 
thcsom:o publico, ou ã travt>ssa do SS." S 1cra
mento, e l:i verá qnc todos os dias Ju• aula~ e 
entl'e os diver:>oi discipulos lia alnmnos 111ui 
bons, { specialmC'nte 110 desenl10, e "n Lre c·lles 
lm muifos quo são filhos de · muitos illu:;tres 
mem liros d~sta casa. · · · 
. Te11bo ~atisfeito ao. que .acabou de . dizef~· o 
dlustre deputado, pór isw . que d<wcrla · ~tar 
pl'~parado com f_!lc~9s jla1·a. se:mjire sàliltc.f~:JreJ1le 
como s~ faz na!> llllÇMS cultas. ~mquantp~·J;il? 
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SESSÃO El\l 11 DE AGOSTO DE 1827 105 
mais, estes 'ordenados· foriio estabelecidos por 
decreto no tempo do Sr. ·D. João VI, eu assim 
o achei, e continuo a seguir a mesma mn_rcba. 

o sr. Lin<> Coutinho :-Sr. presidente, 
RSSR • • • • •• cr 

cousa mais; o Sr mi11istro espantou-se de não saher 
e11 aonde existia esta aula, mas confessou que em 
No\·embro do anno passado foi que se installou 
esta acaàcmia, que até ahi se estava sem ella · 
passan o ngora a iante nesta ontra dcspeza (len~o) 
- chnncellaria do imperio 4:1)(;0~- no Ol!tro nrt1go 
vejo cl1ancellaria do imperio 30U$, imperial ordem 
do c1·uzeiro etc., não digo uada sobre isto, rorque 
o Sr. V.isconcellos já me prevenia. Conselheiros 
ue estado, etc., tenho de fazer algnm~s relle
:xões, não como disse o Sr. Vasconcellos, que 
·não lhes quer dar ordenado,. elles o rec~b~1~; 
para isso era necessario emendar a co11st1tmçao 
o que n:io podemos fazer. 

Mas Sr. presidente, nús temos 10 conselheirc.s 
de cst;do, cn_tr~ estes alguns siio ministros rle 

senão de ministros de estailo, e não de conse
lheiro estes eonselheiros são todos senadores, e 
no te{npo das sessões tem um des~onto de 4 
mezes · ora como hayendo todos estes descontos 
se npr~senta a•1ui a dcspeza de 82:000,~? 

Então não se descont:io aqui os mini~tros •. e o_s 
que são senadores. Porque de facto estes 80 .11111 
cruzados nüo ·vão serem dados aos consclhe1ros 
que sno mimstros, e por ·conscqi:encia é pre· 
ciso diminuir e~ta exorbitante i•arcella. Agora 
para a camara dos deputados, e sena<:lgres, pe
de-se em gc1·al para 10-2 deputados e _ :J:! seu a
dores mas nunca as cmunras chcgarao a estar 
compi'cta, e então como pede o subsidio pnra o 
irnn1ero completo 1 Hesnmindo P!lis todas est~s 
observações que teuho feito, digo quanto as 
despezas d::is criados do 8r. D. João \'l, que 
ê precis-> um·i resolução desta cnma1·a e que se_ tome 
cuidado sobre a yaccina: emquanto ~ acadenna das 
bellas artes que se tenh11 tnml•em cmd'.ldo Fobre os 
ordenados se siio or:mdes · elles estno marca s 
por ayiso, que tinha força do lei _nesse tempo : 
para os conselheiros de <lStado, nao se peça se
lliio aquillo que é preciso, e o mesmo yara a 
camara dos deputa·tos, e senadores, e nao para 

e es que uao . •verem. oma o nssen ,°.• assim 
é que devem ser fdtos o~ orçamentos. ::)ao. es!as 
:ts obse1·vações, que se me otferecem acerca 
deste oujecto. 

O Sr. Visoo:n.de do s. Leopoldo: -
Sabe-se que uma cousa é ordenado, e que c..ut~as 
cousas são despezas j~ feit:is ; entretanto. so fl. 
vista das relações parciacs e que se poderia di
zer com um golpe de vi:;ta, se estas parccllas se 
achão imperfoitas. . 

Respondendo sobre a academia, eu disse cum 
distiucçào que havia alumn•JS na aula de deseul~o 
e mio qniz dizer que os outros ramos estavao 
sem andalllento. 
· Emquanto aos conselheiros de . es~n~o, senado

res e dl'putatios, como a const1tmçao diz que 
podem accumular esse cargo de ":enador, p_ode 
iam bem accumulnr o ordenndo, e 1stu quer Ulzer 
que quem traunll1a tenha ordeuado. 

O orçamento acho que sempre se deve fazer 
suppo1.do o c·stnd11 completo, :;e..,nndo aquelle nu-
mi:ro qu.; marca. a const1tu1çao, pq.rque se este 
anno a sessão uiío estâ completa, parn o anno 
pôde estai·. 

o Sr. J',J no coutln110 :-Concedo, Sr. pro· 
siden te, que o ministi·o do .imperio peç·1 o e:;ll.u.io 
actual mesmo dos cons1·lhe11 os de estndo, mas 
é pre~iso que para o anuo que vem nvs de el_le 
o que sobejou 110 nnno at~ter111r, P,Ol'quc eu nao 
vejo estus desp~zas em nuudo, 'Vt-Jo-us <:m g\ouo, 
isto .é pm·a as ço~sas he11;1. como devem, 

T(/)10 4. 

Leu-se a seguinte 

Ellli:NDA. 

as d&speza$ da provedoria mór 

n o cruzeiro. 
« Supprimão-se os salarios aos criados do Sr. 

D. João VI. . 

Redu;;ão-se as seguintes despe:;as 

" 1.0 A da biblioteca a 2:000$000. 
« 2.0 A do muzen a 1:600$000. 
" 3. 0 A da capella imperial a 58:000$000. 
« '1.0 Os subsídios dos senadores e deputados 

a 111ctade.-Vasconcellos.-Foi apoiada. 

- • • • . • 11 eseJO ser 
illu~trado primeiramente sobre du'ls parcellas que 
yúm uas despezas do'l conselheiros de estado; 
p•'<le-sc para c:;sas clespezas 3-2:000/!, no orc;a-
weuto de J . ., .-. - • • 
JO:OflOH e tanto; quizei·a saber onde Yai a ditfe
rcnça de 10:0001! t\ <)'.~:ooonooo. 

O Sn. Vxsco::mE DE S. LEOl'OLno (ill-usti·ou t:sta 
clucü •· - · ·· · · 
21/to Gonçalves.) 

o Sr. Souza França:- Bem, Sr. presi
•lcnto, trata-se de fixar as despezas do esta1fo para 
o unno de 18~, por uma lei do corpo legisla
tivo, e tndo quanto podemos com exactidão fis• 
c!llisar nesta Jei é somente as indicações, sob•e 
ns quaes se orc;i'io no calculo as despeza-i : que 
a respeito do quanto telll sido resultado de 
méra cstimatiYa ; consiste toda a ·fisc·oilisação 
em fixar, e assignar o maximo da quantia, que 
podem os ministros gastar em cada uma das 
suus repartições, calculando as certas com as 

. nçan o eu os o 1os sobre as diffe-
rentes parcellns, que o ministro ·do imperio tem 
pedido, principio pela primeira das mesma par
cellus, e pergnnto-e legal o pedido para a do-

. - . ~ , .. ~ s 
c1·iadas, comedorias, etc etc.? 8im, porque ha lei 
que o determina; mas posso eu dizet· outro tanto 
a respeito d.o orçamento dos ordenados dos cria· 
dos do Sr. D . João VI? Não, porque não ha 
lei que o autorise. 

O Sr. minist1·0 acabou de dar llma razão a este 
respeito, que parece attendivel, e é que quando 
entrou para o mintstcrio achou em correnteza 
este pag1unento de ordenados aos criados do Sr. 
D. Joào VI, mas é i11constit11cional, que qu<il
quer ministro qu·1ndo entl'8. no ministerio niio 
l'Xtl.llline. e emende os erros praticos lla antece· 
dente atlministraçào, para que não pareça que 
o thesonro publico dispõe das rendas do estado 
ao bel-vraz ~r do governo. 

Dir-so·ha, não é legal a desp1•za a e~se respeito 
mas é generosi·iade ú·1 ua~ào bruzileirn, susteutar 
a estes iutlivirluns, que fümnlo no Br:Mil h salli· 
<fa tle sl\u uugusto 1<1110 µara Portng11l, :Mas rn 
re,.;pondo : os crindos do :::ir: D. Joan Vi erão 

. ' . . . . ' . . 
cm :::eu serviço, til., lhi:s };l&gani, ou quem lhe 
succi:de1·. 

O :sr:-filinistrlJ·e-- de opidão, que pedia o de· 
coro da uaç:io brazildrn, o mnnt .. r o:>-cria los do 
tir. D. J,,.io VI, e eu digo qno era 'dn dJcoro 
do :sr. D. João YI nmu.er nos SéllS criados, 
~onde clles cstivcsse:n; e a rnmara •los rle11uta· 
dos a qutilll toca cerc<'ar d..:spmms. illcgm·s, mio 
\JÓUe conseulir nesta, (lendu) J-al111vx11rif111Jo, a,lmi· 
uii>tra,çiio das quiuta;i l'\"ovedoria1 da 1111.u~, pa11• 

u 
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10f) SESSÃO E~l 11 DE AGOSTO DE 1821 
seio pnlilico, etc. il!c.-l<to s'io 1fosp~za~. qnc ,fo. 
ri\·ão <lc l•~i ; po(lem entrar no ori:au1ento, e todas 
as ontr,1s rnd1c:i<1as. 

N:1o acho 11ois }l:lrcella alguma, em que possa 
.. • • t ~ , :- 1 e~ ;l. . a cspe-

za do,; criados do S1·. D. João Yl, e estas 
pensõ~s do bolsinho, qne não podem ter en. 
t1"<1<l:t 110 decreto das despczas do imperio, ,·isto 

uo ara ;- ) e~ . 

ti \ºO, senão razões de decoro, q u<J não podelll 
legitimai-as. 

O Sr. Vasconccl lo" :-0 illu;;tre deput:\Jo 
o Sr. Somrn :França debalde se esforçou em com-
1.Jat-Or a 111iuha emeuJi1; nem eu posso concebe t' 
com<J um Uio <listincto <lefonsor das liber•lades 
}lllhlicas, esteja prom[ltO a conceder ao governo 
q11anto dinheiro este pedi1·, guardando o se11 
inaior exame para as coutas, que se lhe hão <lc 
tomar; õ manifesta a eqnivocaç:lo no illusü·é 
d•)putado. 

Quanto :i. pratica de todas as nsscmblé:i 
· • · ' s, se nao osso contrnria a opini:1o do 

illustre deputado, l.mst:wa retlcctir, que auto
risamlo·se o governo para as <le;;pezas que pro
põü, será preciso ministrar-lhe os meios pani as 
· ·. :"" · .. · \ e }, r car as e t!S})ezns, 
como pareceu ao illnstre <lc1mtfl<lo? Permittu-se 
no i;:o\·erno o fazer qlumtns dcspezas propõe, e 
tiqne a assembléa na intellig.·mci:i, de qu() tem 
<le li · · . · ·· · , , 
ou de emprest1111os, e q1wlqncr tlest:1s opem~·vcs 
sen\ muito onerosa ii naçi10 "' <lilftcil de rcali
snr-se como nn1ito bem ponderou o Exm. mi
nistl'O da fazenda no relatorio, <1ne _npre:senlou 
a esta camnra. 
· O Brnzil não iióde com noYos imposto~, esli1 
exhaurido com as gl\erra~ da inúependencin, e 
do Prata, e só a mais urgente necessidade pa· 
deriL jm;tificar um imposto, cujo pagamento n.io 
ali:rn{'o, pois a minha p1·ovi11cin, por exemplo, 
llÜO póde pagar os nctnnes impostos. E.inpres· 
tLnos, posto qne SG repm·t:1o por muilos annos as 

· · · emprc 
so!Jre o Pº''º· 

E assim sem rnai;; exame das imlt1•is tlcspc
zas IJrOpostas pelo Sr. ministro .lé estado lia,·e· 

n 1() se torna de cert•i modCJ cumplicc desse 
crituc, qn'l .. nn .. .ltalia co:nmettcm IJ:u·baros contra 
" natu1·cz1. N:io se!'{t istQ promoyer a immorao 
liJaúe ? l)imi11uiio-sc tambem outra;; U.espezas 
superilua"-

A assembléa brazileira não ó de certo mais 
cbristà, que n portug1wz:i, e entretanto esta 
dest.ino\\ l7:000$ para <lesp~zas da capt>lln 1·cal, 
o nós havemos de destinar 7$;UO'.l$? Eu n:'io 
pr•)puz a suppresslifl dos ortlen:tdos dos criados 
do Sr, D. JoãQ VI, porque cntcntlo que cn-

trar:io n l dot1-::io d<! S. l\I. o Imparauor. P.ntre
~ant-0 desejo, q n~ o Sr. ministro de estmlo me 
111fonne, se são ou não comp1·ehendhlos na d•>· 
ta.;ão. 

O Sr. 'Yiscondo elo S. IJoopoldo ~
f'.cnso, e tot~a _c:im~ra sabe, que quando se as
s1g11011 a dotaçao fot para a casa do imperador, 
e não · 

0 
: • era • 

mente), no cas 1 que a camara dcsappr&\'c esta 
despéza. ella viríi a cahir, e fical'ií. a 1 arbitrio 
da genernsidnde de S. 3f. I. ti ,·ar de sua 
dofoç:io pnrn continuar :i manter, e fazer á sua 
custa este subsidio. 

Então rogo ao Sr. secretario, accresc.;11tc a minha 
e111e;1da a suppress:1o desses or<len:i•los. As des

Jl.J7.as da llibliatheca, 11111zeu, e jnrdim liotanico, 
de\"em reduzir-se na fórma propostn ua minha 
emcndi1, que as iguala,ás que em outros annos 
se fi1.er:io, e em nossas actuaes circumstancias, 

q1rn.mlü não 'emas para o necessario, como Jm-
. . • : · s a e espeza 

feita com éS::;.~ homem no jardim 0111le mmca appa
rece, e entretanto se continua com ella; não sei, 
com? possa ganhar salario,os, quem 1;ào trabalha. 

J)IS~C·St! • ·· • 
lll<lS ll<lO é llCCCssario, que COlll el!C tanto SC 
despenda; e tambem não se dc\'e entender que 
as c~pecies de mineraes se não multitJlicào, e 
por is:;o não sei e111 ue se tles 1 : • 

1 éi o em compra e no\•os productos, o no.sso 
museu está. bem rico, cu j:\ o vi e eutenJo da 
maieria. 

E <lemnis para q11e é um tão gnnde museu sem 
boas e~colas tle zoologia e mineralogia·? Nin
guc111 se tem oppo.<to :i suppressiio d 1s tlespezas 
feil:is com a pro\•e<loria mór da sauJc e cum a 
phbicaturn. 

E,;tas intitnições são muito onero3as e proju
dic;aes, acabe-se j:\ com ellas e no .:aso d., con· 
tinuarcm, n:io vunçiio ortlenailos; mnito é o que 
ellas pcrceb~m a titulo de visitas, lic~uças, 

:S011 em ludo co.1forme com o Sr. Lin•l Cou· 
tinha relativ:1me11te :i. vacci.ia. Se o Sr. ministro 
de estado tem cxpe,\ido as mais p1·ovitlcntes or· 
de.is.a este 1·es eito cor o · · 
certificai· á sua excellencin,. q1té essas onl.ms não 
têm sido execnt:id 1s, ao menos na mi11ha pl'(l\0 incia. 

Xo Ouro Preto que ·contará seis mil habitnn-. 
tes, tem mol'l'hlo este anno mais de liO pessoas. 
E p;,r isso não sei tam bem p!lra que sej :i., essas 
U.espczas com a vnccina, só se o beneficio desta 
co11,;iste em matar. 

Têma;; ahi a despem foita com a onlom do 
crnzeiro, de~peza illcgal. · 

En me admiro, St·. presidente, que o lngnrde 
ch:111celle1· fht ordc.n do cruz.,iro. seja distiucto e 
separ:l(lo do de ministi·.i de estalo dos ue~ocio> 
do imperio, e que o actual chancellc1· sendo se
nador o esteja exercendo conjunctamente com as 
funci:õcs legislativas. 

Digo q ne ha nccmnulaç:'io, [lOis ha po:1cos dias 
vi uma p >rt.::u-ia dirigida no actual chnuccller em 
qne se lhe 01·ucna\'a, que passasse lun diploma 
ue cavalleiro da 01·dem. 

Sr. presidente, estas func~õcs pertencem no 
ministl'o de estado üos ne.-.olcios d · · 
e o compe en e para as g1·aças, e não podendo 
neto nlgnm <lo governo ter vig,1r sem a rcferend4 
de mirustros·· de estado como ê que o chancelle1· 
que não e· ministl'O d!) estado -<.:Xpede t.'\cs..-ne._ 
gocios? 

Nào póJe co;.timia1· o orJ~nn<lo <lo.~ conselhei- · 
ros de estndo, deve quanto autes. abolir-se 11a 
fórnm de minha cmcnJa. , 

A con.;titniçiio iuio decreta orJcna:los ao con
selheiro de 1:3tado, e posto que lhes não negue 
expressa:uente, uão lia razão alguma para qu~ Sd 
sobrec.'lrl'egue a na~~o com mais esu despeza. 
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SESSÃO El\l 11 DE AGOSTO DE 1827 '101 
O tralialho do conselheit·o de estado é muit? 

insignificante, e bem pago fica com a g1·ande 
honra do acons"lhar ao monarch l, e de ser o .· . . . . " . 

E quP.m não quererá o trahnlhr1 pl)1• este pre-
mio ? Imitemos nisto os portuguezcs, siiramos 
as sues leis, usos e costnmes: nunca em Purln-

al OS COl S • • -

e as actuaes côrtes sem dnvida fandarlas no q1ie 
venho de cxpõr, muito expressamente denegarão 
ordenados ao coaselheiro de estado. 

Será possível, que em tudo que é lll:ÍU se si
ga a legi sla1:ão portugucza, e que sú o bom se 
i·ejeite? O subsidio dos deputados, e senadores 
é excessivo, e pen~o que nenhuma outra nação 
ainda 1mgou tão liberalmente trabalh1Js lcgisla
th·os (apoiado geralmente): en entendo, q1rn nem 
tal subsidio nus é devido : as instrucções dão 
ao depntado seis mil cruzados nos quatro mezes, 
e_ nove ao~ senadores, e ~e~retão, que estes fa-

Nenhum. 
- Lop:o bem se vê, que a mente das inslmci;ões 

n:io foi dar t.ão exorbitante subsidio aos repre
sentantes da na •:io. Demais o subsi•lio não é 
01· ena u; é um svccorro, q11e a lei di1 em :1j11-
da, ou auxilio ; como é pois qu13 tal subsidio 
póde exceder a todos os ürdenndos da nai.;iio. 

l\lns quando as instrncções· 11M dê3sem tiio 
exorbitante subsidio, exigia- a utilidade publica, 
que fizes;;emos o sacrificio proposto un minha 
emenda. A nação tem ,::randes p1·ecisões, e nós 
devemos procurar por todos os meios sntisfazel
as, não tenhão uns abundancia, quando os outros 
vi vem na mi seria. 

Desto modo não só fazemos o nosso dí!Yer, 
mas ''amos fechar a boca aos da nai:ão, e Ja~ 
liberJados iublica;. ue rocnrão es · 
systema constitucional: estes lm1ção mi;io 
todos os meios, ainda que infames, e 
eludentes. 

E' bem claro ue ainda ao homem da men r 
c1pacidade occorrerá, que não fomo~ nós os que 
estabelec<lmos esses subsídios, e qt:<J, se ellcs 
são excessivos, não é o mal da constituição, 
que elles têm de brevemente soffrer altem~ões ; 
e que muito mnis g1\nha a nução não sú por
que se evitão desperdícios, que muito excedem 
esses subsídios, mas porque os seus represen
tantes dão promptissimo remedio aos seus males, 
como nós himos fazendo. 

Comtudo essa mesmn nrma quebremo.> no ini
migo, rednzão-se os nossos sul!sidios. Nenhum 
dos illustres deputados. que sobre a materia 
fallaràó, uma so pala vrn disseriio contm a 
emenda, que olfereci, e apenas um, ou dous 
tirs. entenderão, que e~sas reformas, que cn pro
punha, não podiáo ser discutidas nest1i lei, mas 
qn.:i o devião ser cm leis dislinctas. Parncc-111e 
que esta opinhio não poderá illudir a esta Ci•
marn; e que a constituição não prohil!e estas 
rcformlls na foi do orçamento, e que :1s nações 
mais adiantadas cm sys~ema constitucional fa-

O que estamos nó3 faz,mdo? Uma lei, 'e não 
é principio iufallivcl, que se póde em uma lei 
reformar, o qne em outra--se tem estabdec_ido--2..: 

. Qu'll é o privilegio dessas leis, cuja refo1·ma 
p1·oponho '?.Parece-me pois, que a minha emenda 
deve ser npprovada, do que vem ã nação não 
pequenos interesses. 

O 8r. Visconde de s. Leopoldo :-Pedi 
a· palavra para dar "sclarecimei1tos, porque onvi 
dizor ao illustre depntado .. que tem fall.tdo so
bre a reducção indist.iuc~' sem maior,, c:s:ame, 

que tem . consagrado a constituição ; mas se é 
precizo q Úe o lwj a, não se diga q 11e isto é 
superlluo. 

Emqunnto ao mu$CU C$tamos na mesma razãô, 
todos os dias npparecem phenomeuos e rarida
des qua é prcci-;o comprar, mesmo que ''êm 
da;, províncias para enriquecei-o, e a não se fazer 
isto é o mesmo que dizer que se deite por 
t~rrn. 

lg1tnlme11te tenho de fazer outr11 reflexão sobre 
a ordem imperial d•> crnze:ro, isto é estabele
cido por lei; a qual tem d~~erminalo que o chan-

o estaJo: o que se trata. de averiguar é se o 
ministro da repartit;ão faz o seu pedido ou orça 
as despezas do seu_ expediente segundo as leis 
existentes; e sendo assim como é, não se póde 
deixar de haver por qualificado o orçamento nessa 
}lat'te, em que o mesmo ministro computa a des
pezti de tnes em1lregados para o anuo subse
quente. 

So a camnra entende, como en entendo que 
estes e outros empregos devem acabar, faça-se um 
projecto de lei e acabe-se com clles; emquanto 
porém isso se não faz. o ministro é servo da 
lei ha de respeital-:1, e conservar taes empregos 
bem qtto lhe pnreção superlluos. 

Eis :1qni porque eu tenho defendido o orça
mento ness!l parte de despezns," que . ao nob~·e 
deputado parece que devem ser · cerceadas; nos 
convimos na mesma opinião discordamos porém 
no meio de se fazer a obra da reforma; ·esta 
lei tem o seu effeito por um nnno sómente, e 
é fundado o seu decreto na informa ão do o-
verno, e esta o deve ser uns leis ex1sten es ; 
só se poderiiio cercear nelln qu!lesquer despezas 
que emanassem de poder disc1·icionario do·· mi
nistro, e que a camrm1 entendesse serem e:s:ces
sivas. 

Conclúo pois que nesta lei. não devemos e:s:or
bitar em nossa deliberação do preciso. ponto da 
questão, qu~ é conhecer ~e. a info~ação ~o . ~r
ça'.11ento é exncta. com a lei; qna!J.tO a fiscal1saçao 
das despezas faz isso objccto de ·outra questão, 
que cuido j:i. se ríls.ervon para lttgar .proprio_; o 

· cu pam entào guur<lo mostrar us mmtos artigos 
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f OS SESSÃO EM t 1 DE AGOSTO DE t 8!7 
de i!e;peza; 'lll'? •le\•em ncainr, o qu9 é r.w.pn 
st-ja por um act-• do. co1·po lcgi•lath·o, por1111c 
t .. Jos •l \',mtos c1111vit· <Jlle os 111!11bt1 .. Js <le estailo 
::;;io hon1e11:"" • o l ~ .·· t í! ~·~· · • 

1111J111; nos qnaes ili nem e h;\o <le i111l11ir sempre 
us 1·espdlüs hnmanus, p;•l'a s_, el'<pcrar .iélles •111c 
se co 11prJ111c-tt<lJ e chamem sobre si º·' o'1:os 
qnc traze..t1 as r.•f,,rmas Jn1·ciacs (n oimlo~l ; os 
q 111:1xosus nao a ti10 ogo em 11i_ as' lc1u· cn pa '• 
o \'ug;i•> logJ as argni~ões d.i rev2lucio11:u·io, de· 
inag.,g•l~ etc. 

l'or isso pois lhes r;ão 1l<:ivc ser lcvailo muito 
n 111.11 •1110 cl!cs so c.mser\'<Wl •~umo indcfforen
tes nesse casJ ; o corpo legislath-..J que fa~.a ns 
limpas, e as podas que a arn>re do estado ha 
111istcl' para poder vegetai·. 

OS•·· Paula e Sauzn :-(XJo se ouvío.) 

o Sll"'. 1\ra,.- : - Sr. presidente, tc1!1 Y. Ex. 
visto pela marchn tia discus;ãoJ, qnnnto f.irão IJc111 
fumlaJas as razõ.J5, ne eu tive antes de l11mte111 
t1es a cannra, para me oppõ1· a que o orçamento 
fosse disculiuo sem ser com a presença simplc:>
mente do ministro da fazenda o Sr. senador 111nr
q11c7. de Queluz, : re . .;olven-se porém aqui que 
viesse ca•la 11111 ministro a:<sistir .-~ sua resp~cli\·a 
discussiio com assislencia do Sr. senador mnrqne:r. 
de Queluz; mas hoje o que é quu nos aconte
ceu "! 

E' termos o pmzer de Yêr aqui o Sr. senador 
visconde de ti. Leopoldo, sem comtndo estar pre
sente o Sr. miuistro da fazenda, •que é aquellc 
que 1·ecebe os orçamentos de todas as repartiçii,,s 
do C6tado, e que \'élll a sei· a pessoa com quem 
o corp.J legislativo se deve entenue1· neste 01'<:1t
m.into. 

Jii aqui nesta camnra tenho r.itado o rifiio in
lez-o que e dever du muitos, não é obri..,adio 
e nmguem-tc iat is eve;·y bond's b11s1 1ess, is 

no mau·.~ cl1itv-e . <1ue ac 1b11. de moslriw o ";:;r. 
Paula e Souza, na divergenciil que appa1·ece cn
ti·e o orçam eu t•> do Sr. sena• lor visconde ue S. 
Leopoldo e o Sr. marqm'Z de Queluz, ou <ln com
miss,io, vem abonar n dtao>io que eu fiz o CJuiró 
dia, da pratica inglcza que nos potleria s1•n-ir 
de norma, j:i. qne aqui no B1azil tanto se cita 
a pratica in~leza para cuusas em que ella e tão 
pouco nccéssnria e applicà vel; e jii. qne el!a nos 
póJe ser nec~ssaria e applica\'el neste prcseute 
caso. 

O ministro dn fu7.enda fazendo face as duvi<lns 
da ca111ara, e munido d.i tuú·JS os dados 1t1Jce.>
sarius ; e cxplicandu os artigos duvidosos em to
das as repartições do cstaJu, habilitava a camam 
melhor a julgar do Ol'!,'mnento, do q1M <lt;sagra-

VtllS qnes Ot'S e m111 eza:; e p n:nca ura mur, 
chancdla1·ia môr, ele., que versaritõ sobre dons 
ou tre3 contos de réis, e s.,bre o qne se tem 
gasto tres p:u·u mais ao mesmo tempo q uc ain ila 
se nii:o questionou :sobre a:> cousas graudes do 
<Jl'çamcnto. 

l:ie com o exame do orç.amento da repartição 
do impel'io, quo, abstracçiio foita. tln casa impe
rial, sobre o que nada tem luga1· a di;;cutir-se 
depois da lei da dotação pouco tem n duvidar-se, 
apparcce tanta duvida estan.l.:. a fin:lar-se a sessão, 
que sô tem lô dias uteis de rll8io, como é q nc 
lia de oder assar o or anH:nto nesta e - 1 -

trotendo a camara com igual propu1·çãu a exami
nar as contas de marinha, guerra e dos nego
cios estrangeiros'! 

As 'razões que se apresentarão na tliscussifo, 
· n as· com es as 111111 ias rc ..:xoes, me ic a.1 ao 
a requisição, com que me acho (mostrmulu um 
papel) e isto como. melhor expediente p;n·a a.: 
11ào faltar à expr~ssa letra <la constit11içiio a 
respeito. do orçamenív do auuo futuro, ncn1 blo 
pouco approvarem-se' contas que possào conter 
ai·tigos duvidosos, e despezas a11ticonstitnc1011aes; 
portanto, Sr. presidente, se Y. Ex. e a camara 

me permiitirem, lerei a minha emenda, ou pltra 
melhor dizer. rcq 11isiçào, para q nc se appmve 
tn.l.1 com sal\•;l, e excepçiio pró\'Ísoria, 11:1 fúr· 

j ~ • • ~- ç;'" .. ' 

Sr. pr<Jsitleute, o 011t.imo é inimizo do l>om: 
P.11 hem diss"' o outro dh, como é q•1e en enca. 
raYn C!!tP. on;nment.o, e sua npr.wnç:io; e como ó 
( 1 n· - • - i• • 

p<Jiti>: a s~-~sà•) est·í. a acnhar, e. ainda que ·e 
,-.~rila·le qne uaun se <kwe fazei· ímpe.rfoita•nente 
a titulo ile pres~:\ da sessà:i. porque se~undo o 
pro\'•:rhio - :t•111clli> a inem doer o <lente vá :í. 
c 1s i d·> harhcil'O - todn,·ia nús devemos contar 
c»m o fim da se•são: e, n ex11cuiente d•t .minha. 
r11quisiçii 1 e um meio ah·ozo de conciliai· os dous 
1fo1·eres, lo dd a1)pron1r um orçamento, 011 de o 
fixar, e o 2• de niio p:tssar como gato p::ir bra
zas, pelas despez.1s do estado. 

As -minlias iJéas, Sr. prcsiderite, fixão-se, e 
sempre que seja. pl'eciso as tnnncíareí, pois que 

" · • n à a s.:. p aqu., a •l a 
t..-,•\o o Braz1l, e csper.i-thnente nt>S meus con
stituintes cm :\linas-Geraes. Torno a repeti1·, a 
sessão e..;t:i acabada : o or~amento tem de fixar
sc, a pJ1isicat11nt-:11ôr, e mais ditas miuJezas têm 
occupn lo :J hora.; : cm cit vindo os outros Srs. 
ministros temos que Ycr muito mais do que 
co·n o S1·. senador visconde tle S. I..eopoldo, 
cuja repm·tição ponco tem que examinar, e isto 
di~o porque sei co·no velho otlicial de secretaria 

- de estado ; e teremos de gastar. dias com a ma
rinha, e guerra, e especialnieute com os nel!ocios 
llstranizeit·os, sobre o quo tenho muito a dizer: 
e remato que a minlia t·cquisiçiio ó um remedia 
a osla nossa posição. 

Lerão-se as seguintes 

El!E:XDAS 

11 R·iqueii·o_. 'llle a camara tomando em consi
raçãu que a approximac;ão do fim <la ses:iiio pre
sente da legislatura exig.i impedir-se, que a 
prulongaçào da discnssã.i deixe ac1bar a mesma 
sessão, sem pass.tr o orçamento de 1828, que 
~sià em discn:;siio, linja :i. camam de a1lprovar 
j:\ o orçamento com esta especial salva, ou ex
cepção pro\•isoria de todos us artigo3, e iténs 
do> mesm" orçamento. que excedem respectiva
m:mte os mesmos artigos e itens na despE:za na
cion.1l no aimo tle 1821, em que se j1uon a 
constitniçã•l d•J imperio. 

N:io se eutenden1lo esta salva, ou excepção 
com as despezas da casa imperial, sem mais 
frase nem com as ·des ez.1s or .adas ara a 
marinha, e g11erra, attentu unica e expressameut(} 
o est1do de gnerraem qu(} se.- acha o imperio 
devendo esta :mlva, ou excepção estender-se até 
o proxim•J futuro de 18'-lii, em que poderáõ ser 
re\•istos tnes artigos, e itens do presente orça
mento, que excedem comp wativamente a sua 
respectiva importancia 110 anno, em qua se ju-
1·ou a cunstit11iç1io. - Camara dos depntadvs, 11 
de Agosto de 18'-17. - ~'Iav. » 

11 Que se faç·i a cada numero do nrli~o uma 
bl1cll::i demonstrativa das despezas, que formão 
a toti\l s.>mma de cala uumero. a qual scrt\ 

«Que esta tabella SfJja fdta pch commissito 
dd fuz~11<l 1, caso qual11net· S1·. d"pntado a 11àv 
upr,esc_ule.-J:>aula e Soie.;a. " 

o S1'. Lino OouUnbo : -Sr. presidente• 
as rellexões, q1u fez o Sr. Paula e tiuuza. de 
fórnm que mandou uma emenda it · mesa, acho 
muito bem fundada. Diz <o illustre deputado, 
que n cvmmi:ssiio dti fazenda devia apresentar a 
t.clhdla, sobre .que fllndou o seu calculo e sobre 
o qual apresentou a <.sp.mma de TiJO contos para 

-J;X~ ... 
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SESSÃO E~I 11 DE AGOSTO DE- 1827 109 
ei:s:is de~pez111: eu dit'<!Í que foi sobre nquclla 
qnc o Sr. ministro de esta1l•1 dos ncgoelos do 
i111perio nprc;;entou, isto é, c1s1 imperial tal e 
tnl; c11pcll 1 impe1·inl tal e t1I, e 01· esta foi :\ 

• os • r,;. • c>pntn os, e11 ui um delles, 
Jrrncei miio da tnbella, qne o Sr. mi11istl'O de 
cst11<lo offor."!ecu, e assim não i<e perdeu d1? certo 
tud;i quanto o illu.-trC' deputado disse : se vol-. . . -

C 1usa nenhu:iln: ni{ C•1lumna d ;s déspczas extrn.n·
dinarias viã.1-so ,2 contos de réis; nestes é qne 
p0Jeria1oos diminuir ou aecrêsccntar, e dizer-se as-. 
Him conforme as · · · 'h 
que não se comprem livros ()ste anno parn a 
llihliotheca, as mtismns circumstnncias +lo est 1d<> 
pede.n q11e n 'i<l SJ pinte este armo a hibliotheca, 
nem se lhe augmentem empregad_os, etc. 

1\Jas, se este 01·çameato vem nss11n, e vem tudo 
mistnmdo ordinario com ext1·aordinario, c<>mo é 
que havemos de fazer esta reJucç:1o? 

Isto qite dis.;e a respnito da bibliotheca p11-
blic1t, póJe-se applicar n respeit > d> museu, .da 
cnpella i n perinl, e a respcit'l de todos o;; ohJ J• 
elos, como pal icios, jardim botanico, etc. Put" 
tant•> tenho medo de diminuir, este anno va:1~os 
manquejando;· para o a~mo de. muletas, e asdlln 
iremos 111dhorando : vmdo o orçamento desta 
S•>rte para ~ an no futurv, a c,ama1·a d.eet·dta tant•J 
para i~tn. e tanto para a1mllo, ~ JU:lgo que a 
emenda do Sr. Paula ~ Souza podta d1;;p.msar-se 
de ir á commiss:1o. 

Como désse a hora, rerincreu o Sr. Almehla 
Torres prorogaçii:.1, · e s6rido esta apoiidu, disse 

faltar. no regiment.,,' te;u-se chegado à 
hora da dTscuss:1o, e para que alteral-a ? Eu 
apro\·eito .esta oc_casião P.ªr~ dizer algu~·u1 cousa 
mais. Eu eutJnJo .qu" no;; Já temo.; f.,1t<.1. algu
mas disposiçõe.; legislativas, e p.Jr isso em nos
sas discussões nunca nos devemos esqul!ccr dos 
noss.:.s. trabalhos jã f,itl>S, porque o principal 
QLjecto d•1s nossas. solliciludcs .tem sido a nti
lid~dt?; ·a quàl ji1mais perdemos dt? vi;;ta. 

E11 mo admiro de QUVit· aqui. Iament:lr·se o 1 
tempo que se tem k8115to na di:i~ussão ; que 

·:_~· 

• 
tcmpn temos nós gasto? Eu voto portanto eon· 
trn a prorogai;ão. 
~ ~r. Cu-.todl

0

0 Dlas:-E11 BJ!roveit_o _esta 

por tor da•lo Zis esclarecimento.;, que ~e lhe tem 
pedido, fazei· um requerim '"to a V. Ex. Ddsejo 
que se p_Jça no mesmo Sr. ministro •. que !lºs 
mande r"m >tt t· o h' · 
por,1ue ha 'tuem desdje conhecer como isso yai; 
e talvez com melhor ordem. ddcoro, er.onom1a e 
prov<>ito, nada se falte ao uecessario, e se con
diga melh<>r 1n·oveito, e assim esp~ro IJ ue se 
attend.1 á minha requisição. 

o Sr. Almeld.i Torres:-[Não se 01rnio.) 
o sr. ·va. .. cr>nccllos: - Si-. presidente, 

P.ermitta-se-me dizer, que eu n 'io me r<Jferi ao 
1llustre deputado, referi-me · a alguns Srs. depu
tad0s, que têm lamentado o t m1po que se tem 
gasto; e por isso é que pedi a pala\'n&; foi 

11ra mostrar 1111 se n:io tem erd1tlo tem 
que pelo _contmrio muito ·se. ~em aprovei!a· o ;_é 
que se nao SI! te n acuLado J~ a 41scussao, uao 
é po1· !Mssa culpa; a culpa e da 1111prensn, que 
n:~o. •1uer imprimit· com brevida1lc o relato1·io do 

Pondo-se a votos a m1teria d11 discu'lsão, foi 
r.ijeitadu. 

O Sn. 

on·1c10 

" Illm. e Exm. Sr. - Remettl a Y. Ex. para 
ser pr!lsente a asscmbl§n g.:ir~l legil\lativa .·º de
creto mel uso da dotaçao de ::s. .l\1. I.11 pt.mnl, e 
sua augusta familia, em que o imperador con
sente. 

"Deo> "narde a Y. Ei.:.-·Paço, em 10 de.Agosto 
de fo':!7. '.:'.... risr.·011dJ tli: S. Leopoldo. ~:::ir. José 
Antonio da Sil "ª l\faia. 11 - Ficou a camara in
teimda. 

seguintes 

P.\RLCERES 

tendo em roiqnerimento de l\L1da RJ
dri .. ues B 1lbi11a de Alm~iJa, qt1e pode p1·ovidcn
cia'; para c<>ntinuar a causa ~e nulltdad·} ~e 
matrimonio que t1·az com Lnc10 l\[1noel Felix 
do:> · :::;a.1tos' Cap!llo, appellada pelo defcl}so1· dos 
matrimouios pa1-.1 o tribunal da legacia, e as 
retltlxões do mini'>tco da justiça a este respeito. 

« t.o Qt1e o tribuna~ da l_egaci ~ é pessoal, _su
jeito, como sempre foi,. n_o unpu1al ~cneplac1to, 
p ll'a se pôr cm exer.:1c10 ; " por isso mesu~o 
extinct 1 no Brazil desde a mot'te do nunc10 
apostolico. 

« 2.0 Qae semelhante tribunal. é anti-nacional 
por ser exer.:ido por estrangJfro,; e CJntra, o 
tl 11:ll já no g.>vtirno pnss ido protestou o _p1:ocu
raJor d·1 co1-.ia como affirma o mesm 1 1111111stro 
tia justiç 1: é 'd~ m_ais anti-constitu~io:ial ·por 
estat· <!nt opposiç:10 htt~ral ao art. 1-JS da con
stituição do impet·io, q~ie manda sere.n . as. c:~u
sas julgadas u:1s re-!açoes em ~· e ultun~ m-

e· • 
" Nem se dig:1 que a constitui.cão· não . teve 

em vist:1 r.ignla1· a'! causas e. os tribun~e.s eccle
siasticos ; pJrquanto este;; t!'.1bunaes 1_iao podem 
ter exercício sem appr0vaçao do leg:1s!adur; e 
:;nas caus~s tolas misturadas de •:lVtl; quae,; 
s:'io as matrinlJniaes, estão> sujeitas . ao poder 
te:nporal. · · . · _ •. · 

" 3." Qae a app_all_:iÇão .intel'posta . para um 
tribunal lia annos 1uo existente,. e que .·nem 
mais pMc ter lugar, é por isso mesn10 de · 111:-
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110 SESSÃO EMi. 11 DE AGOSTO. DE 182'1 
?ilinm c,fl'Pito ; e niio póde embnraçar o direito 
Julgado .. ªs partés pelo. relação· competente. 

(( 

parecer que se 

RESOl.U~lO 

« A asscmbléa geral, etc., resol\·e : 
" 1.0 A~ cansa a ecclcsiasticas, depois de ju· 

rala 1\ constltuiçiio do impc1·io, de\•em tcnuinar 
na relac;ão competente. 

" 2.o A~ 11ppeltai;;ões pend<'nles no tribun11 i da 
lt>gacia ficão de nenhum efT.-ito, e ns sentença~ 
pr.>!eridas na _relação competente dc,·om te1· sua 
devida execuc;no. 
. « Paco da r.amarn dos dt>putaJos, 10 de Agosto 
de IS-:!7. »-IAsslg1111.•los os Srs. mcmbr.:is da com· 
niiss:io.: -Ficou adiado. 

" A commissão de lngislação tendo em vista 
a in•licação do illustre d<"pntndo o Sr. Xavier 
de Carva\bo, em sessão de !) do corrPntP, pro
pondo _que a 1111:s·na commissilo aprcse1\tass11 
11m proJecto de lei 'lUe ponhn cm nndnmcnto o 
~ !l. do a1·t. J7!l dn conslitnição para qne o 
poyo haja de c:ozar désde logo do grnnd!l bem 
<jtlc ~li~ The otr.,rccc, e de fllle ai ndn e-tá p1·i
Yad<1; e reconhecendo a commissiio a n!lcessi
dad~f e utilidade desta mc1di-la ; <'ft',.rcce t\ cou
sidera~ão da cn1111U'a o seguinte projecto. 
. " Cama1·a dos deputn•lol'l, llO de Jnlho ele 18'27.» 
--iAsslgnndos os membl'os da commissiio.) 

l'RíJJECTO 

« A as;;em bléa geral legislativo. àecrctl: 
" A1·t. 1.0 . Ninguem sert\ conJu:>.ido à prizão 

p1l.r. casos purament~~criminaes, ou nella conser· 
''ado, estand•l j,\ pr<>zo, :iindn com culpa formada 
se prestar fiRnça idonen, excepto: 1.·· nos casos 
em que tiverem sido su~pensas ns formaliiiades 
que garantem a liberdade indivi.J•inl, 2.o 110.; 
c1·imes qne prova<fos trnbão pena de mort<', 011 
outra maior de dez anno:i de degredo. 

« A1·t. 2.0 Geralmente em ·todo;; os crimes a 
que não fôr !mpostn maior pena que a de sc.Jis 
mezcs de prisão on de dc.>1crro pal'a fóra da 
comarca, os accu~ados se pr>derliõ li Yrar soltos, 
independente de fian..-a, sen•lo don1iciliados no 
lugar, em que deviio ser accusados. 
. « Art. 3.o Fiança idonea se. entende1·>i n nella 
arque se e l'lgar filia que1· ci• a ão !lstn efocido 

e re«idente 110 <lisfricto do juiz respectivo com 
bens de raiz liYres e desembarg-ados, e süfficientes 
para pagamcnt•l d t quantia da fi:mça; ou qne 
consisti!· em cffectivo deposito de dinheiro ua 
quantia, que o jniz julgar suiliciente. 

« Art. 4." O . .; juizes que 01·dcnão a prisão, ou 
os juize..;; cl'iminaes do dish·icto. süo os co•npe· 
tcute-> par11 aceitar a fian a, sendo-lhe p1Jdida; 
para as quae.> t•~rão um livro pcw clles rnh1·i· 
cados, em que se escrcvão os termos <las füm· 
~as,. os quaes S<'r>1o logo nssignados na 

sito de · dinbeil'O, este sen\ foi to 110 deposito geral, 
e não havendo, será. feito em pod<il' d·l thesou· 
l"eiro da. camara, e lançado em . livro . pi·o
prio rubricado pelo respectivo· juiz, do qun se 
cxtral1itá conhecimento cm. fõrma para se juntar 
ao · processo. · 
•. « Art: G." A' qnantia da fianca so1·á regulada 
pelo pruueute m·l.litrio du juiz, co1u · attcução ã 

grrwídnilc do crime, 1111.bito do réo em o commef. 
ter, e· su11s i1ossibilidndes. 

e sPgtín•la vez channdo n juízo não comparece1· 
sem legitimo impeuimente 1)rovndo, perdeu fiança, 
e se pt'.•>S<'g1lirá no feito :\ sun rc\•elin nté flual 
sentcn ·n du11clo-sc·lhc cun1Jo1-- nem o er:i 11 ·~ 
ser nclle ouvido scn:io iwezo, ou pr.?stnudo DO\'a 
fianc;a. 

« Art. S. 0 Os bens do fiadc1· ficüo legalmente 
bypothecados até n ultin1n_~iio do 11ruccsso, o 
execução da scntenc;a. c obriga.dos no png:mwnto 
das custas, dumno e emP.ndu, e das pcua.s pecu
uiudns em que o réo for condemnado, até a 
qmrntia da fiun~:a, e u:1o sendo e~ta 1Jastaute, 
prosegtlirá a execuc;ào pP.lo que L1lla1· nos pro-
pdos beus do co11dc:1111ado. '· 

« Art. 9.0 Extingue-se a obriguc;iio do fiador 
com n prisão. d•i 1·éo pelo. mesmo cl'im•l porque 

· 1~ , e l a mor e es , nao assim cum 
a do fia,tor, e pela s3nte11c;a que absolve. 

" Art. 10. As q1nntias <las titlnc;ns jnlgndns 
perdidas, sel"iio applicadas ás despezus da jus
tiça, o pl'omnto1· un solicitador della promoverá 
a sua cobrnuçn, perccbentlo um por cento d.:i 
liquido que ílzer at'l'eeadar. 

« Art. 11. Ser\•iriL de escrh·ão d lS finanças 
um dos e.;ct·ivães, que sflnire1u com os juizes 
e de escrh·iies <l<>s depositos, onde 11>io hou \'tll' 
dll)lOSil•> geral, os escri vãcs das camarns rcs· 
pectivas; e ta11to um como os ouL1·0~ não pet·
ceberáõ rnnis do que a lei lhe~ dà dos ternws e 
\•erbn.;, quo escro\'c1"l111, e das certidões, que 
pa~siio. 

cc Art. 12. Tant•l aoa accu_s~ los com ús Pl\!· . . 
ci\•il pa1·a h·\\"··rem perdas, e damnos contra os 
juízes, que niio admittirem a tianc;a nos casos, 
cm que a lei a pe1·111ilt.~, ou quando a ad111itti
rem 11os casos exceptuados; e igualmente qu<tndo 
por dolo a cxig;1·ti1u de 11mior quantia, ou acei
turem de m1Jnor do que -dever1\ü com m'lnifesto 
excesso em proporc;lio da gl·avidade do delicto, o 
possibilidades do téo. 

cc Art rn. Em todos os subreditos casos, 
além da acç1io civil, fica sempre competindo 
contra os mesmos juizes a acc;1\o popular nos 
casos do art. 157 do tit. G0 da constituição. 

11 Art. H. Ficlio d~rognoias, etc.-P11ço da ea
mara dos deputado$ 30 ue Julho de 182i.»-(Assig
nados memliros dn commissão.)- Ficou para ~" 
leitm·a. 
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SESSÃO E~I 11 DE AGOSTO DE 1827 111 
fim off~rectl á consiJcraçiio da c~mara o se
guinte 

J>ROJECTO DE LEI 

« ca gera , e c. < ecre n: 
~· A_rt. 1.0 • Haverá na<> pmçn"' commi>rciacs dns 

prmc1pne;:; cidade;; ma1·iti111as do ímperio, um es
criv:io pt"Ív·lth•o do ponto e protesto da~ letra~ 

imerc10. 
« Art. 2.0 Este escrivão perceber:\ sómente os 

emolumentos, que at~ agora pcrcebião nesta parle 
os tnbellr.íes n·i fo1·m:1 do seu renimento. ao 
q1~al tica snjdto na'l nillo, q uc lhe 1'~1 lcr sei· ap
phcavel. 

« Art. 3.° Ficão derogadas, etc. 
« Pnço ela cmnara dos deput11dos, 11 de Agosto 

de ll:!~i »-(As.-ignados os membros <la commis~110.1 
- Foi mandado imprimh·. ' 

E 1trnndo cm discussão o parecer da commis-
sio de uei-rra sobre as enas ue devem ter 
os mi itiu·<.!s accusados da 5.• deserção, disse 
~ Sr. Cnsto.Ilo Dias:- Ainda que eu 

saiba que ns minha reilexões não sejiio t.1marlns 
em consiJ m .;'i ,,. • 
ha muito tempo estamos l'm cst,1du de revolu
ção, e tal estailo tem transtonu1do ns cabeças 
dos homens ainda mesmo daquelles que ubraçfio 
!L constituiçiio, que é franca para todos; e por 
isso c ama a razao que se o\·e er mais a gtuna 
co1}siJemção c"m i:stos homens. E11 p01·ta11to 
q111ze1·a qtrn esta pena. fosse mais mod.!racln, 
p1w•111e u:1'5 subemo.; s J t:ie . .; desertores o si'io 
11el11 opprolssão, ou nenhum caso qno vh'iio fozc1· 
da conslituiç1\o. · 

O Sr. Ilollnn~\a. Cn:valcantc :- (Xm!a 
es•:i·ev.:u o tach!/!Jl·a1}1to Leittio.) 

o Sr. Ycrguclro :-(Y<lo se om:io.) 
o Sr. Cunha. l\J:nt;t?s :- 81". prcsitlc.1tc, 

en penso q11e 1,0 ofiicio t.le g.n·crnau111· das nrmn-; 
' . . . l\· . .. ~- •• 

ministro da g11erra reuietten C•>lll cllo a esta 
canura, lia cuo de dnttl . .Não tenho noticia tia 
cartil 1·egia de Hl do L•'llvercirn de ltiOi a rcspcit 1 
cl1J qum·tns deserções; p•1is só m J lembra ter 
,·1s o uma cni· a regm e~ta mesma nta cscn-
1>t11 ao conde dos Arcos, sobre 11 commutaoão 
das peuns impo;t:1:; ao,; 1·éo" de terceira dco·tm:ii<>, 
pclll or,lenança de \) de Abril ele HlO-.. • 

Po1· esta orclcnaúça o 1·é.-i ern <.legretlado por 
tcinpo lle seis aunos pnrn a Inúia; e pela cal'tlt. 
regi t. <.l<J qne en tinha uoticin, comm11t.,1-se-lhe a 
peua em igun.l temp > ue tmbalhos fortes nas 
ubm~ publicas; mas como taut<> o govern 1 úas 
arm:ls c111110 o ministro ú:1 g11urm, f 1ll:io ue tuna~ 
carta regia de W de Fti1·erch-o. tl<.J 1807 a rcs .. 
peito das q11art11s desorçõe", ó mais prova1·el 
quo eu não est••jn bem inf,ormn.lo, rio q ne nch:n·-,;o 
o governndor úas arm is e o ministl\1 em erro. 

Eis o motivo por.1110 · n co:umissiio estnbcleco 
a sua i11f.1n111lçiio a esta camar•t. ,;ohre o crime 
dA 'l1tL1t·\ ucserçi'io npontlldq polo 111ini;t1·0. 

E• com dftlito pal·a 111mcnt:1r que s.i ~ip1·escn
tc111 rci<>s de qnnrta e quinta deserção. St.l a lei 
de !) de Ahril tive:>sc si•l•l observada, se ella 
niio fosse al.ternda scn} reflexão, talv.!z nãv lwn-

i·aç:'io. 
Bn tomo a libc1-.lade de ler o artigo J;1. ortlc

nnnça de !) do Abl"il de 1~05, quti tratil das 
terceiras .des,,1·cões. (Leu.) 

Se esta legislaçiio não fosse nltcratln, niio h i· 
veriiio soldados tão ilífnmes <1ue commettess~m 
quarta~ deserções. 

O soldado, que tem a desgraça de desertar 
duas vezes, tnost1·a que e ini:orrigivel. Bem CO• 
nheço comtudo que nas cii'cu1m1tancins molin· 
drosns em quo temos vivido, i1a annos a esta 

modn, que elle infalliveimcnte s~ ill~do e se pre
cipittl. 

A' respeito dest.;s desertores politicos deve haver 
alguma considemçiio para se lhe mi.:onr a pena; 
mas com os desertores ordinario•, com o:; mãos 
solda los, co_m ll']ltcllcs que fogem aoy :;crvi!<O, 
devo-s.:i sei· mexornveL 

Alguns nobre> •lepnla.los t.im <lito que este 
negoci" cnrec•J de mna resnlur.ili•; e en cnt1!11ÚO 
que s~ pôde _passar sem ella; • pam a; . terccir11s 
dcserçoe.> ex1:;te n pe11n d11 01·Je.ia11ç.t.' de \) do 
Abril de ~8Uj, 1li~cla_!;:lda p~l ~ carta regia de 19 

... • t) .::; p 

qnnrta des~rc;iio, doY<l o réo s~r punido . pela 
g•mernli<laile dn <lisrosiçiio do ai"t. l t de guerra 
dos novo~ re!!'ul:unentos. . ~ . ~ 

aprese•1to como emenda no parecer da co:nmis· 
s1io. O so!daJo qull desurtnr t1·ez vezes. não deve 
sen·ir no cxercit.1, elle é inJi . ..:no de tal honra, 
<.leve sei· im1nediat11munte ro"eitauo. · 

O s.-. Odo.-lc., :\Ic.ndc« :- O Sr. Cunha 
l\Ialt•)S 111:nba de foll:u em ge:al sob1·e n nrnteria ; 
ma:> eu foliarei co111 mai:; mi11J.ez:1, p •rque e~t•1u 
mais ao nlcancc •le:;te particular. O com11umd11nte 
das armas do Mamnh:io foi quem pedio expli
cuçÕ•}S a 1 gilverno t\cercn d s r.}os ú1\ quart11 e 
quinta dCSi!r<;iio; 111o1•, pllreccr.tlo qu~ o sen 1·e
qu1Jrime11t 1 so dirigi nu bem, e que Ã Jicti1do 
p~lo amor d:\ ord1i111, polo contrario, dle o· que 
:.o qner é to1· mais meios p.u·a perseguir. Alli 
tem havitlo <li vorS•>S pa1·ti<los levantados ou tre 
º· presitl:.Jnt·} e co11~ma111fanto das nnnas; · divi· 

O que tem acontecido? E. que •>S novos man<lõcs 
que tem ido 11•) i\farnnh:io , conforme se incli·. 

. n·io 11 um ou ont1-.1 p 1rli<.lo, a~sim têm como . . . '... .. " . ,. .;- . . ~. .., . 
dente, orn us que se liga1·iio com o co1111111m1lan te 
•las nrnrns; porém com, alguns dos tacs suppos, 
tos d-:scrtures j:\ fJ1-.'Lo ní0s de tui·ceim \lose1·ç1'io, 
que1· o nctnnl comma 1d:mte Utl:> annns s:ibet· 
qual e o :wtig1) pr 1prio p1U-t\ os l"d·•S Ut\ qu•irta 
"' tln quinta, afiui de p >dei- cnstiganuo a c<!rt.os 
i1!divi..t1tos, seL"vir 110 partido q11e segue. Isto 
<.ligo pam c.;cl :reci111e11tJ t.l:t ca111:11·11. . 

os..-. Quelror. C-Lrr3lra:-Sr. 'nr..isLlente, 
n:io tratarei •le enc irar o negocio nu qi1est1\o pelo 
1:1o1.1 <ln politicn, com 1 se •l lltll'; p >r•111e na ver· 
UllUJ isto do puliticns é SUJ <!ito lÍ.s llll\J lDÇ:lS d'> 
t•!mpo, segnndQ ti.~ ci1-.:um-ibn.;i1H c 111.1tivos da 
conv<.J11iench1, a que est·'io tuJ,i; a~ i<lé11s v u·i;indo; 
pois 411te logo se tom t. por. virtt1 le n (Llillo m.ismo 
que ou jtl. foi ou póJ·i sei· t•nna l<> p 11· · crime, 
ums · tr:1t:1rei unic 1111ento <le couhec.ii· n rnz:io, 
por11ue se pedu esta provi-1..in.;ia, e é certamente 
a do;erç:i•> do,; soldado3, m·ime que ni1d:1 tent 
com os acontecimi:ntos políticos~ porque o pre-

. . . ·n . :.1 . 
o g .. v.:mndo1· das ai·mas, diz que tendo <.1e.;er
ti1,10 praças d1l 1uolhl · ·prJvincin em numero de 
quarta u quinta vezes: e não podt111do pela orde-
11 mt;:\ de li de Ab1·;r de 18tr>, marcar mais que 
o cri.na ele terceira u.,·sJrçiio, q l\e foi reform l<10 
pala carta i·egin escript:l ao con le dos Arcos, 
p.irle meJida legi~lativ..i. p u·a a quinta daserção~ 

E1l m'it> eunheço que hnja providenefo para a 
quarta de11e1·ç1io, 0 • ~o 110 db; u parecer -<la co;11• 
miss.'io, ena e s? pa1·a I& tet•ooira de•~rçào . pela 
'1.ta. 01·den:mça, 11ue· 111:1nc.lan o réJ c.IJgredaJ11 
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112 SESS-40 EAI 11 DK AGOSTO DE 1827 
para. Jndia ; e por is!fo•J.,vava baix:i, e linnli
sava n sua carreira militar, e por isso 1alllh!'m 
a cnrrei1·a <lns dflst:rt:ões ; nu1s co1no a carta rl,gin 
de l!J de l<'evereiro de ll:'07 re\·o~ou es~a parle .. - . 
por scnteJl(:a ir dq~re<la<lo para~º •!ShHlo.d:1 l udi~ 
por uwtiYOS da pouca populat;uo do l3rnz1l, Ítl>'se 
prezo por seis 11111;os cm \m111. prn<;a . ~ 111 trnha-
lhos for 'lidos ·1thhcos donde · · • · · 
corpo, e cobn1riiio pan, soldo, e forda111l·nt.;s, 
co1110 se d<>preht·nde <la 111es11111 <'arta, e aviso 
do conde tl'Anadiu tia 111.-·s1m1. data, o q11c tudo 
aqu.i teuho prcsr.nt e ; l'"d i~o os sol:Jad• s foz~r 
11m1or numero de dt·serc;oes, e 11110 se potlm 

i lllJ1"r m·1iu1: pcnn, do que a de.t('fuiimula_nu d1t11 
curta, isto e, a pena da tc•rcetra dlserc;:10; por 
4 ue niio e como n com111issiio diz : el!a se. ncl!n 
perfcitissimnmente enganada, tal pro\·1oJencrn uno 
lia eu fallo por t;Xperiencia propria,. por'lne t~uho 
sido Yngul, pres1de1.te de . couscllws,_ e em cr11u1·s 
maiores, que os. da terce11 a d~·s1 rçac., ~cwo-uos 
visto n ie ss1 ~ , 

• . , l J • a. CVUlllllS· 
siio, qi1e n:'io e"1iri:ci~o iu_terpretat•ii? de lei_, 11uan'.fo 
se 11iio vede iutcrpn:taçao, mas sim mcd1da leg1s
latin1? 

Oppouho-me igunlmen~e á id~a <ln comruissiio 
emq1rnflto diz que a d1spos11:no do nrt. H do 
regulamento é cima; :::Ir. prc·sideute, eu nunca 
,.i n nd n mais escuro, e tunto escuro o artigo 
é 11ne fülla cm gernl. 

Toei•) uquelle, <JU€. desert:ir, ou c·ntra r em cons· 
pirnção de deserçao, s,,n,Jo e111 temp<J de guerra, 
.será enforcado, e em tempo d!l iiuz, s~1·;1. con
dcmnndo por seis anros ao;; tralu11J1os de for· 
1 · :11;:- o ; e m'i iz o que ese1·1n1· uma, ou 

nmis ypzes e rsta obscuridaJe deu Jugur à or
deuanrn de' \l de Abril, que clnssificou, e P"Z 
em. d;tall.f! aqut-lla disposiçíio gei ai ; e por isso. 

.. , ·~s e 
nrt. 14 ; cnmo se dfa que elle está em vigor, 
e que é claro? 

Jgunhnentc mo opponho- i1 idéa tmnbem tia 
commiss:io à respeito <.lo c!lpitu\o ~·; 11ão e pos
sível ser eucnixntlo 1:os crimes de t.leserçiio, e 
menos mandai-o pôr em vigor, ou para melhor 
t.liiwr: ti iz a co111111issiio que dle cstiL cm vigor, 
e <JUe nssim _:1e diga_ .ªº ministro. . . _ . 

Acaso <>st11rno os unhtare!< fora da const1t111çno? 
Acasu se lia de ai11!1:1 conscntit- q1rn um rt\o, porque 
teve a iufelicidaJe de desertnr, ainda além de 
tod"s OS e trnl>allJos forçados, lllille COlll Ullll\ C<'l'
renle g1·ossa, ~ qual ê p_do dit .. ll!'tigo, p1·•·rn 
do pé à mão dll'e1ta, e umtla clll cmm um ro
tulo nas costas, em que se declara o seu cri111c; 
foi de ferro l J,ci peior que a mes111a 111or1., ! 
A. 11101·te 111b serú tiin r .. pugna .. te itO h"11w111, 
como a injuria e a nfilicçno úc 11111 rotulo uns 
costas 1 E-sas penas iufamnutcs estão 11bolit111s 
pel:\ constituiçiio, e esta e1·a de tal repugnanci:i 

uc · á 101· si tiuba c::ihido · • · 
tavn mes1110 a1;te.; un coustitu'çlio, e quer agurn 
a illustre co111missiio favorecer com tu<la a sua 
philantropia t·ste liberal artigo? Seril. nrnis u111 
moti\'O, porque os mef!1bros da commi::;são _de 
guerra me chamem amd:a rapaz ; mas lllUILO 
folgo em o ser po1· motivos tae~, e fnrel cal~1· 
oi; velhos, porque iienso que_ mmbas razoes 11~0 
admittem re.<posta, porqu_e sno fund~as em lP.!S 
e justiça, e apez. lr <le . nao serem muita& as le1s 
do quu tenho conhecimento, consulto comtudo, 

. ella.i s~o. tão be_m irnlli~as e c:9m tar.ta precii:;ão 

enuncia1as .. qne o Sr. Cunha Mattos diz de lias 
niio tem idóa, pois reYolvendo sua grau<!•' livra
ria e consultando iudices dn Fernnnlles Thomuz, 
Boni;es C ·rneiro, Moura, Banet•• Caa·J :o 

u 1·ns co cc~oes e· cts, etc., etc., não tem cu-
coutrmlo as q11<'. apouto. . 

Concluo 1i11ul111ent1J Yvtando inteiramente contra 
o pa1·ece1· tia commis,üo, pois •1ue >'alta ªº"'olhos 

, · · ·. · .- :;er }>recisa Juc z '' 
ulgunm }Pgisluti\·u, .,11e ae c·~rto u:io rna11d:1ri.1 
c:i; o 111i11i.strn uno é dn•1•wlks que perde ter
reno, e cn 1wço a esia- augusta cuui:u't1 que me
dite hem no •1ue digo, e <foci<lµ depois s~g111111o 
sua sabt•doria e melhor j nizo. 

Ficou adinú t a dii;;cuss:io por cau,a da lrorn. 
O Sn. Pm;s11>EXTE deu para ordem do dia: 
1.•-Discuss:io do or•;nmeuto d is uespezas da 

repartiç:io úus negoch.s do i.upedo. 
:!.•-2• discnss:io do projt•cto s.1b1·e os ;j pM 

cento llUS l'ellUÍlllCUtoS UOS beu de - o 

3.•-'.2a discussão sobre o meio po1· cimto ao lllt'Z 
nus bilhetes <la alfan<leg i. 

·l.•-2" tliscnssão t.I~ pruj:,cto sobre a cnut;iio n<•S 
3tr; 

ua p1·01·og;..u;úu-pareci:re:; de ~ou1n1issúes. 
J.ernntou-se u :>('s.;iio depois d •s 3 lioras tia 

tnrtlc.-Ur. Ped1·0 clt: Ai-attjo Lima, preside11tc. 
- J o.<t! ·111 o · · · · 
Dwy•i A11to11io P111jú, sccrcturio. 

Illm. e Exin_ 5r.-lfavendo do discutir-se mi 
ct1.111ara <los deputacio::s 1m sessao de 1-l do co1·-
1·e11tc us Contas <las úespezas feitas pela rcpar
t1çno dos uegocios tia nuu·mhu, bc111 COllhJ o 
ur-;umeuto tia,; <pie .se hao U,e faze\' u" m1iw p1·0-
x11110 futuro pclu dita repal'tiçlio; i·esolvcu a. 
111e:m1a c11111arn cunvhim• a V. ~x. para assistir 
a11udle uctu. O que teuho a l1011~·a tlc part1ciJJa~· 
u V. Ex. prcYeuinúo qne 11. ú1scussao dever<!. 
v ·i.1civw1· u:s Jo!·as ua . wa11 ui, . e que ig11al 
c1•uv1t·: :se faz ª'' Ex.111. 1111u1stro e ~ecr1:tar1u de 
cstntlo Ju::s u~gocios úu mariuha.-Dcus guurJ<.1 
u V. Ex.-PU<;u <la camara <C.10:1 deputados, elll lL 
úe Agu,,to de t:,:t.7.-Josê Antonio tla :Sili;a ~\lma, 
-::)1·. 11rnrq11ez de Queluz. 

X. H. Nu mesmo confonniuade e J,lta, se <'X
peuiu ollicio au mat·quez ue Maceió, 111ututis 
mutamhs. • 

(/ 
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SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1827 
Sessão <'Dl t 3 de Agosto . 

PRESIDENCIA :DO sn. ARAt•.TO LIMA 

. n -s a c nma ac rã • 
pre~entes 83 Srs. deputados, faltando com causa 
os Srs. Salgado, l\Iaitins Pereira, Faria Barbosa, 
Perei!"ª de Brit~, e Fem ~lia os Srs. Garcia de 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
sendo lida a acta da antecedente pelo Sr. secre
tario Paula Cavalcante, foi appro,·ada. 

O Sn. SEcnETAhIO M.uA leu um officio do mi
nistro da jui:tiçn, cobl'indo uma consulta sobre 
o barão de l\!acalié. 

O Sr. Lino Coutinho: - Sr. presidente, 
vou mandar á mesa um requerimento que tenho 
aqui do . D1·. Francisco de Paula. e Almeida, que 
por uma prepotencia do governador das armas 
da Bahia foi preso i1 ordem de S. M. Imperial, 

q eix -s es a prepo enc1a ; e eu peço a 
V. E.x. que a commissão á :tne f<;r remcttido, 
c;Iõ o sem parecer quanto antes, porque este 
cidadão esl.á preso. e contra a ordem ~stabe-

missão ele peliçõ"es. 
O Sr. CmmA l\fATTos apresento.1 a s~guinte 

redacçüo. 

Pai·o. entrai· em Sa <liscussão 

. il A assembléa geral legislntiva do Brasil de
creta: 

11 Art. · I.0 Os · sai·gentos móres, e njudnntes, 
que servirão como tnes nos corpos de 2" linha 
do exercito; tendo sabido da 1 a liuha, antes da 
public11ção do decreto, e instrucções de 4 de De
zen1hro de 1822," e ainda agora excrcitão estes 
mesmo postos naquella linha, perceberáõ os sol-
dos, ~ outrns vantagens, q~1e .compet~m aos que 

perceberáõ 
-cimento nlgum : poderâõ em c.1nsequenc1a pas
sar unicamente da lª para 2a linha com soldo 
os officiaes, que alli forem ser ajudantes, não 
podendo catla corpo ter mais de um destes offi
ciaes. 

11 Art. 3.~ Os sargentos móres, que havendo 
·servido como cupitáes, ajudantes ou tenentes 
da 1 a linha ; e o:> ajúdautes que, lia vendo ser
vido ·como cadetes ou cifliciaes inferiores da mes· 
ma linha, forào excluídos dos seus postos em 
eonsequencia do decreto ele 4 de Dezembro <:!e 
1822, poderáõ regressar ao.:; mesmos postos de 
majores e ajudantes da 1" ou da 2• linha, uma 
vez, que aquelles que passa1·iio do capitães da 
la fü1ba para majores da :!ª, cpntassem nell 1 

quatro annos de serviço neste posto ; e os que 
passarão de tenentes, cu de ajudantes, contas
sem !> annos de serviço como majores, e que, 
os que passa1·ão de cadetes ou otliciaes infe
riores· a1·a a"mlantes da 2a linha onta sem 
cinco anuos de serviço cumo taes; e a snn an
'tiguidade i:elativa aos majores, e ajudantes, que 
:,pertencem á i~ linha, contar-se-ln da data do de
·creto·, que os transforfr dos corpos da ;ia :Para os 
da ia. · · 

1< N. B.-Os artigos do 81·. Cnnha 1\Iattos achão-
.se impressos. · . 
. u Paço .. dá , camara dos deputados cm 11 de 
Agosto de: 1827.-...i~ .. F. de P-. Hu(landa Car:al-

, .çante de 41b~ue1•que.-Ig~acio {.os~ Vicenttl da 
. TOllO 4. . 

Fonseca.-R. J. da Cunha j}fattos.-F1·ancisco 
das Cltafjas Santos. -Lui:: Augzesto 3Iay.>i-)fan· 
dou-se imprimir. 

Começou esta pela discussão do -projecto, 
impõe cinco por cento nos_ rendimentos 

O Sr. Bispo do l\J:aran.hão :-Sr. pre
sidente, eu me proponho a responder a uma 
reflexão, que foi enunciada na sessão antece
dente, isto é, que nas actuaes circumstancias 
senão podia occorrer ás 1lespezas do estado, 
se não estabelecendo novos impostos. Não posso 
concorda1· com esta opinião. E' doutrina de gmndes 
escripto1·es que nas urgcncias do c:<tndo é mais 
conveniente contrahir novos empreslimos, que são 
como sangrias em o corpo politico, e produzem 
os mais saudave.is effeitos. 

Assim pensa l\!r. Canard nos sêus principies 
1ia p 1 ica. 

A respeito da outra proposiçíto do artigo, que 
estabelece o imposto sobre o interesse do dmheiro 
emprestado, direi tnmbem, que alo'.•m de outros 
· · , <e n1111,o i 1c1 isc ·::s ç; 
como escreve Adn:n Smith, e seria o mesmo 
que estabelecer uma inquisição política em cas'.l 
dos cidadãos, e por isso de summo p<:zo, e sem 

: ;- ~ 

tribuições, pelo que me p:uccu inadmissivel o 
artigo do projecto. 

O estado tem rendas,, as quaes sendo bem ad
ministradas poderiüo fazer face ús suas despe
pezas. Logo, de nenhum modo deve ser atlmit
tillo o artigo. 

O Sr. Custodio Dias :-Sr. presidente, 
eu conheço que os bens de mão morta parão em 
mãos de pessoas nmis vivas que nós, e que 
devem ser considerados a par dos mais subdi
tos do imperio, e que para elles ha do haver a 
igualdade, ue á todos deve ser commum, em-
quan o stus crimes nao os privem e iguaes 
dh·eitos, e então só ouvidos, convencidos, podem 
ser castigados como merecerem suas preva
ricações ; mas então . porque não s~r~o igual-

da fazenda publica, cgmmissariados, àrsenaes, 
encarregados de compra de mnteriaes, que os têm 
mettido · Qlll conta por tres, e quatro ,-ezes ; os 
testamenteiros, que se tõm senlioreado dos bens 
<las testamentarias! •... etc. Nem obstiio as razões, 
que se tem expendido, porque se merecesse 
attenção a facilidade da acquisição nos bens de 
mão mortn, essa mesma se deveria julgar em 
parallelo á. acquisição dos herdeiros de livre 
instituição, ~ que sobre· elles não recahe o im
posto. 

Quando pois tenha succedido a ordem a todas 
est:1s malversações, quando tivermos promovido 
todos os meios demais promptos recursos, li
quidada a somma da exigencia do estatlo, appli· 
caremos justas medidas legislativas : . ma:> por 
ora voto contra todos.os impostos, principalmente 
pela suá desigualdade neste caso. 

O Sr. Clc:rn.en. te Pereira: - Sr. presi
dente, ·se eu tivesse ele notar algum defeito no 
ar . o o projec o, sena umcamen e e1~1 prop 
que os beus de que se trata paguem cmco, de· 
vendo pagar dez. . · 

Diz o illustra orador que acaba de fallar 
que esta lei . é injusta porque vaL onerar uma 
classe mais do que as outras, o que offende os 
principios de ecouomia politica, .:segundo o.s gu.aes 
as nações · que se vêm ell! api;tros ~e d1nlieiro, 
devem .recorrer a em:Prest1mos iJ nno a novos 
impostos. . ·. 

c.iuanto ao ,pri.meh·o a1·gumt>nt<P é contrapro• 
.:r; 
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114 SESSÃO El\l 1:3 DE AGOSTO DE 1827 
1luce11te, porque os agricultores pngiill o dizimo 
que é muito tnriis de dei-: por ceuto, e o~ pr()
J>tietarios pagão a decima; por co11se11•1e11cia 
e<1tes é que se dc\·c111 •1ut:ixar. dc 'ª"ªr d' 

O ~cgu1~Jo arglllno•nto <lo nohrc depatado pa
rece-mo mal :1pplicado ús circ1u11sL/lncí:1s tfo 
Brasil, o. princi!!io <le niío recorr~l" a novos im-

" ~ . , t ~ na,:u<'s 
aonde tod11s as clases esliio sobrecarrega1las de 
cuntribuições, 111as ist•J mio aco11tecc llUtrc 11ó>1, 
por1p1e só os lavradores e os pNprietarios 1le 
predios urbano~ ,;iio v .. rda1leirau1e11t•! os C•Jnírí
buintes, e a,; outras dasses 11a<la pagiio: o •1•rn 
é inju:<tio;a 111a11ifosta, pr>rqll•l pula co11stit11i•;:°lo 
todos os cí<la1l:ios sou) obrigados a conLtíllllir 
pam ns d"spczas do eslaJo e111 p1 opon;:iu tios 
seus haveres. 

l'ort:rnto, ou os prí111eiros devem ser allh·imlos 
<fos impostos que pagiio 011 os sei;z1111dus d1:w:111 
sl!r c:1neg:iuos cotn nnu\ co-1trílmli;ito Í"11al • 1ti><l<1 

; . · • · · <Jlks an. • ·\s 11q1tcllt:s mio 
se •111tib.:io 1lo que pngào, 11ueixilo-se dt\ injns
tica <le serem (:Jl1•.s s11 us quti pagu()lll ; por co11-
s<{.p1encia como ns rc11d·1s publicas 1:xigc1H. aug
Jhento e niio diminuição, seria gramfo cn o 
deixar de recorrer iL impostos. solue as classes, 
que nenh1m,; p:igiio par•L recorrer ao systt:nut de 
novos empresthuos, como se a c11:perie11cin 1le 
um llQS uiio deva fazor reconhecer a insuíli
cieucia de taes recursoi1: }leios quaes todavia 
Yotru·h, Sllndo os cm1prestimus c•mtrnhidos tltnlro 
do imperio, e lJelo systmuu de cre11çi10 de npo· 
lices de rendas 1oi<i 11J111ittiJo e111 ulgumns nn~u 's: 
mas isto súme11te depois que to11Ns a.s classes 
ficarem ignalad 1s em contribuições, porque tle 
t'.lutriL fór111n será augmcutm· o mal dos que sof
frem exclusivamente o peso dns rendas publicas, 

· · - ·ír a ser paf{oS 
por elles, visto que só que s>io os LOn-
tribnint11s. 

Concl1to votanlo pelo artigo. 
o SI.'. Bh•\>o d.o 1\:Carun.hdo:-Sr. prcsi

ile11te, () HJustl"e UCfJUladO qlle UClb(IU de faJ:ar, 
coucl nio o sc11 discurso di,dnzind•• prop()siç".ies 
gue se niio derh·a\•iio dos pri11cipios que esta· 
lielecett e produzindo argumentos em 111cu favot'. 

Disse qne que os morgados e bens vinculados 
l\tlO deviii.o pagar o projeGtado imposto, pon111e 
pngav:io diz1mus e dccimas <l1J suas p1·oµriedadcs. 
E.11 tam'!.mn digo _que os bens p_~ssnitlos pela• 
eurponiçocs de mao tnúrta se achuo nas mesmas 
circu1ustancias. 

Seus predios tl!'banos pagão a decima, e os 

• rg1tmen o o illustre deputado é 
todo em meu favor e por isso a minha opi11iiio 
está eu\ seu vig.1r. Em nenhuma nação civili
sada uma cl 1sse de cidadãos é mai,; onerada <lo 
que outra. 

Assim licaráõ mnito sobrecarreg.ldas as corpo· 
rações de m:io mort,., e sem as rendas sullicien· 
tes para as despez1B do culto divino seria nu!a 
injustiça, e portnnto os argumentos em C?ll trano 
nenhum peso merecem, e se acltão em pe os que 
eu tenho produzido. 

l:tl'<ticos e de lavom·a. pa"ãu o dizimo . 

o sr. ·O lc-nl.ontoc Pcrci..-o.: - Sr. 

pagüo, cnl,iil) oppm1ho-ml! a· esta prop0siç:ãn, por-
911c 11à.1 acho politica e:ita me<li•la, 11c111 mesmo 
JUSfa. · 

.... no Cou.tlnh.O: - Sr- rresitlente• 
eu não du viu<} qne o artí~o estej:i. ma redigido• 
o íllnstre deputa•lo que acab•\ de faltar, se 1110 
niio engano, m'io a'i!listit\ a discussão, sP.niio vc~ia 

. ., e sa 11 o se 1sse o m-
verso do qne dle diz, e por não ter estado aqui 
é que se euganou. • 

Voltando 1io a1·tigo, e11 n:io acho que se1a eon
tra1·io ao . .; prindpios d<J economia política, o di
zer-se qne aquell<!s bens de 1m1o morta verda
deir11111cT1te são da 11ação, e que os seus possuidores 
são meros administrnclnres, o 1ne,;mo Sr. bispo, 
<Jlle fallou contra o artigo, nos seus argumentos 
nunca sn ani111011 a dizer que elles eriio os clonos 
dessll11 bens de 1111io morta, 11e são da naç:io como 
s11 púde duvidar, por11ue corporações de mão morta 
n:fo t•~m nada neste rniwdo, como é ne se d. 

· · · in1pos por ser so nesta ela"'s"' 
<le ci<lauàos ~ (jUe classe d•i cidadão siio os fra
des'? Elles estilo fúra !leste circulo politico, que 
quer dizer <lllr-se-lbes alimentos? D,sse·se mais, 
c1unl ó a nação em que se ~ê uma classe maí.i 
can·egaJn de impostos do que outra~? 

Digl) e11 a.o Jwura·lo m(m11Jro,' que \'ê eHe isso 
em lnglnterrn, Yi< ellll em França. 

N:io vc porque·? Por<JU<l as corporações de miio 
morta não silo cidadãos. Se vi,;se que er•t n classe 
de ar·tista!', n cl9sse dos lana1fotes, a classe dos 
negocia .• tes ! . . . 1\hs fralles ! ... _ niio é _classe ne
nl111111a; que que1· uizer corporaç1Lo tle mao mort.a? 
A me,;1111\ e;:,:l)i"<JSS<io Cill:í. uizentlo o que quer tli
zer mtio mo1·ta? Qllt>r dizer rJ11i<J que não traballt.a, 
que não i11teress11 ã sociedade. 

::5011 de p L~ece1· •1u~ ?ste tributQ 

1·eligião. . 
E seriio colleda•los? Não po>so en tende1·. N:io 

são propriedadés de particuhires, si\o asylos de 
piedade ; e serão sujeitos a nova:1. hnposiçõea 1 

o sr. l\l~n toJ ro ''º D u•r .,. : - Sr. pre
siJ•·ntc, parccemlo-mo que ~ mai:1 for~~. e unioo 
argmm?tlt!1 cc1itm este. pr<1Jc.:trJ de · 1<:1 111,rci1ull'o 
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~ESSXo Eii 13 DE AGOSTO DE 182i f 1~ 
bcfo pel:i il\u11tre eominissão di? fazen•la, q11 
ímpõe m'lís 5 % nos rendimentos que perccbe:n 
B!õ corpora<;ões de miio morta, e rnori?ados etc. 
além doí! mais impostos, â qne se aehiio actual-

, · · , i a es1i::-na <t e qne o 
illustre deputado o Sr. bispo do llaranhão tem
se esforçado para demnnstrar, que existe no 
projectado Í!'l.P'Jst-0 desi~ualdade, que ac:ha flln-

os rendimentos as ~eferidas elas~es de cídadÍios: 
.ficando delles de11onerados to.los o.; outros, 
procur.> mnst1·ar que tal desígu'lltlarfo, é a.pparente, 
rerroduzindo m; razões que. o illustre deputa lo 
o Sr. Vergueiro apontc>n na sessiio passada. 

011 be11s de todos os cidadãos além dos geraes 
impostos da decímn dos predi·•S urbano~. e dí
zimos ostiio sujeitos á. siza, quando o sctt do
mínio é ti·ansCerido po1· eompra e venda, etc. 
E a taxa heredítaría qna11do , por netos de 
ultima vontade, ou por dísposiçiio da lei são 
adquirid·~ por herdeiros, ou legatarios. 

desvan;cer-se a inculcadi. dcsigu~'idade, e que 
mesmo com o imposto; que se propõe, ficiio os 
bons de corporações de mão tllllrta, morgados e 
vínculos ainda muito menos onera<lo;; do que os 
bens dos outros cidadãoii : cahindo por conse
quencia o que se tem expe11dido sobre a des
inualdade do imposto projectado, argumento q_ui;1 
áiiás sempre decidirã meu vot.o nas qucstotJs 
de impo,.tos, pois q11e nesta odiosa materia a 
desigualdade odiosis.sima me pllrtJce' 

O Sr. Costa. Aguiar :-Si·. presidente. _!i:u 
niio entrarei ngo1:_a na qu!l-"tão, so. >lS '?orporaçoos 
de mão morta sao ou nao p1·opr1etanas ou. a~
ministradoras de semelhantes ben:> ; a dec1sao 
deste negocio niio é pal'a agora ; menos ainda 
interporei o meu juízo ácerna <lo que um l~on
rado membro accrescentou sobre as contesta•;oes, 
que a este e outros respeitos tiv<'r:'io 11a as
sem bléa constituinte de :França os illustre:> ora
dores de que fallou ; tudo isto tambem não é 

ara a ora e seria erder tem o examinar os 
fundameutos de uma e outra opinião. 
· Far-me-hei sómenta cargo dr, responder a al
guns dos argumentos que têm sido feitos coutra 
a· doutrina deste to a1·tigo. • . . 

Ningucm mais do qm:. eu e contrario á im
postos, e ningucm mais do que eu reconhece a 
circumspecção com que devemos proceder a se-. 
malhante respeito. Não é mister ser muitr> avan
çado nos l>rincipios da sciencia, para conhecer 
quaes os mconvenientes dos impostos directos,, 
comparativamente com os indircctos •. As ta:xas 

esobre os consumos não ap1'l!SA11lão os ineon\"e• 
níenws que ~l:lralme;1te se '10L<i:o nas taxas di
recta'i; ist·l é, o arbitrarin do sett as;entamento, 
da sua re artiçiio, e o desp~ndío da sua er. 
ceJlçao. 

Apezar disto, porém oi;_ impo.>tos indir~etos 
siio tambem atll.cados I•Or diver:;-,s lados. Dlzllm 
un~ que ellei; e!'1pohre•:em e diminuem a p.,:1pu-

reprodueçiio, que atacão a indus~ria, etc. , e_!lt 
uma palavra senhores todc.s os imposto;; s:•o 
rnáos · e du;a como é em verdade a necessi
dade 'd<?· 1anear mão de semelhantes recursos, 
contra os quites me pronuncia1·ei, emquanto Jl<?r 
qualquer outro modo pudermos fa?.er face as 
despezas e occorrer ao dl'fidt que apparece. · 
D~ixcmos porém t»Jas estas considerações , 

que se tem querido traz1Jr para o caso em q11es
tãn. Não é es•a a esp,cie de qua tratamos: o 
nc.s'IO fim é outro, é ignalarmos, é esteni!e1·mo; 
as im osições, que act11alment.~ se Pª"'ªº• de 
m:meira que uma casse mio 1que ma1,; llnv1-
legh1da do q11e outra. . . _ _ 

A igualdade das con tr1 lnur;oes ~0111 _pro porça~ 
ás rE;ll :las, de q ne cada um d•>S c1J·ldaos gúza, o 

títulos de rendimentos e capitaes em giro; se11do 
pertencentes á fundação dll mão morta como s1io, 
convento:1, collegios, hospitans, etc., devem pa
gar 5 % do se11 rcn limento a11nnal, só deste 
m"do poderáõ licw ígualada3 us outras insti
tuicões. 

E" vC:rdade qnc os bens rusticos destas corpo
rações de mão morta pa:zão o dizimo, e que os 
urbanos estão tambem sujeito:> á competente de
cima; pagão porém elles o direi.to. da siza pel~s 
cm.npras e vendas destes bens? Dm.i1t? a qu_e estilo 
SUJe!tas as out!as classes p~li: contrnuai.:ao s'!1c-

... .. • r • • • 

circulação ele todos os seus fnnd~s ·? 
A resp.1sta é bem obvia, a mesma reflexão P?· 

demos fazer ácerca dos legados evcntuaes, cuia 
decima recahe succ~ssivamente ol· todas a;; outras 
cla>ses, entre as quaes se tt·ausmittem por esto 
titnlo diversos valores. . 

Em uma palavra, senhores, a iguald3:de _p1·0: 
porcional das taxa~ sobre a renda territorial e 
e deve ser nece.,;sarimnente subordinada ÍL igual
dade proporcional das. taxas sobre:as outras ren
das de que se compê-e a renda geral. 

E' por todas estas considerações, que eu voto 
polo a1·tigo ; é para augment<tr o fundo de a!nor
tisação, como se diz no art. 4° deste proJeCt<> 
que é applicada esta ren~a. 1~sta só. considera
Ç•io deve fazer passai· o proJecto. (Apoiado.) 

Eu não sei como poderemos dar um só passo, 
sem a consolidaçii<> da divida publica, e po1· c?n· 
sequencia sem crearmos fundos para uma c~1xa 
de amortisacão fundada debaixo dos verdadeiros 
princípios l'la sciencin, e da. c:cperiencia_ dessa 
grande 11nção, quo tanto> prod1g1os tem feito pela 
obra . do credito publico a qu~m o;: fnndos. do 
amortisação fazem nm dos mais sohdos ap(•tos. 

E" pois por tod11;s esta:> consider~ç_ões, e por ou-
, 0 Cl , 

que eu vóto pela doutriua do artigo em questão. 
A's 11 horas annuncinndo-se a chegada do Ex~-· 

Sr. ministro do imperio, declarou o Sr. pre;,;1-. 
dente adiada a discussão. . 

Foi introduzido o Sr. visconde de S. de . Leo.-. 
poldo, E: tomou assento na conformidade do re
gimento. 

o s~· PRESIDENTE : - .Está em discussão o or
r.amento das despezas da reparti~.ão dos negocios 
do imperio.. . · 
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!16 SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE. 18!1 
O Sr. Visoond«> de s. LAoPOl.do :-Peço 

lic•mca }lara apresentar ns relações de alguns 
. P:--- . •l, 

vida; ''· t?. rd:1çiio das despezas d.1 
impe1·i.:il, bibliot.heca, academia das 
t:te-. ete. 

1 unlmeute tenho a l1onra de a resentar uma 
• 1sta os mestres que túm e>1te no ire cxerc1cio 
w1. cas~ imperial, em vírtmle do artigo da con-
stituição 110. (.XiTo se om;io 11/l'.li-~.) "-

o Sr. ,-asconcell.os : - Penso que não 
püde set tomado em considerai;ifo o reque
rimer.tn do Sr. ministro de estadll; por·1uanto 
se o Sr. ministro entende que a iei d'l dc)tação 
é e:<cura nesta parte, peça cleclaraçiio deUa na 
fõrma da constituição, mas fazer o Sr. mm1s-
1ro uma indicaç:1o em uma discnssiio, e~n que 
apparecc como membro do poder exP.cutivo: e 
se? para ~ai: infor_maçiJes e 11ão discutir,_ não 

está tão co1m~xa com a u;ate.-ia de i1;1post<:1's, de 
que tanto ifopeuJe a noss:~ liherdadc, e não posso 
consentir nem ainrla de longe, qualc1uer ameaço 
it. con;;;titnição do imperio. 

Portanto J)ela ordem penso que uão se p.: .. 1e 
tomar em considcrac;ão o reque1·imeuto do Sr. 
ministros. 

O Sn. CusTomo DI . .\s: - Requeii·o a, •. Ex. que 
o requerimento seja remetticlo a uma commissão 
e depois que der o seu par.icer se disctltírá. 

O Sr. Lino Oouth•llo :- Antes de fallar 
sobre a maleria, direi qn~ este requerimento 011 
como se quizer chamar, niio pó<ie entrar na actnal 
discussão, porque nenhuma ligação tem com o 
obj.1cto em questão. 

Nõs tratamos do orçamento, e o que se apre-
scn a e u:na propos a, como pois se po e 1111s
turnr com egta lei um requerimento para se in
terpretar a lei 110\·issima que !ICabou de pnssar? 
O ::k. minititro do imperio não requer nada a 
esh camara como ll~cute Jo poder executi\'O, faz 
uma especfo de representação, pat·a se interpt·c· 
tar c~sa lei ; e este negocio 1101' isso não pó le 
deixar de Yi r, se11ã•1 pc11' uma proposta, e não 
pó.l~ ser Jlcil' uma representa•:.ão. 

.'.\[as disse um honrado mmnhro que toil.o o ci
d!!Jiio tinha o dh«•ito d,3 n.etição, mas cmfim para 
niio i:pst,,k mais tempo, S•)ll de parecer que V. · 
Ex. rnmetta :i. co111111issão para cortarmos tod.ts 
as quest<Jes. 

O Sn. SEcnETAHio M.u.t, pedindo licença Íl ca
mara leu o segnhic 

OFFH'IO 

". Ilhu. e Ex:n. Sr.-Xão me foi possível com-
1mrnccr no dia 11 por embllraço que sobreveio, o 
qu1ll nem tempo 'me deu para faznr a horas co11-
ve11fonte escusa. O que rogo a Y. Ex.'qlleira com-
1nuuicar á c:una1«l dos deputad()s, pnrante quem 
descj..i cortlialmente justitic:ada :f minha boa von
tade cm cooperar quanto estiver da minha parte 
}Jat·a as i·etormas necesl>lll'ias. 

« Paço, 13 de Agosto de 18'21.-J[ai·que.:- de 
Quelu;;.-~r. José Antonio da Silva l\Iaia.ll-Flcou 

Declarando o Sr. presidente continuar a dis
cussão sobre o orçamento, pedio a palavra e 
<li.sse 

sr. ergue ro :- a aret so re a gum'ls 
emendas, Que se apresentarão . .A capella. impe-
1·ial com effeito estâ orçada em muito, segundo 
se diz ; mas a commissão não põde averiguar, 
se este orçamento· era rnzoaYel: por isso que 
não se sabe se estes· 7:!:0®$00::1 não só em
pregados em ordenados etc. e em consequen
eia emuo se podl!rà calcular, se é muito ou 
pouco"'! 

• 1 

Portant'l unicament•l me limitarei 11. um:t refJ 
ftex3io, e me oppnrei a ímmn1·al}dade. de cP.rti\ 

" . 
se gr.tn11es nr11e11wlos a l101~en ;, q u 'J se degra
diio ,J, 1nh1rez-., o que é ao me~mo tempo 
cn!WÍ•\ ir outro> misera,·eis a com:nettere1n o mes-. 
mo crime; é ois o ne fonhú d~ not>lr • 

011c;o dizi>r, '}•1e ln grandes de,;perdicios, que 
s" fai->m <lespr:zas extraortlinai·ias, qn i o que se 
pôde fazer •:0111 11111 se faz com \J 1 n : poré111 
t•ara isto precisava-se de mais reftexão, para· 
se cxanli1nrem as contas: entrct:mt•l queria que 
se supr1rimissP. a d<:spez:i feit:1 com os cash·a
do;;, vista a immoralidade, <ine se anima com 
estes ordenados, e po1·que é est~ um meio do 
se convida1·cm os it.'lliano3 p wa um crime tão 
horro1·oso. 

.A bibliotheca imperial etc. pela mesm·1 razão, 
não posso co11lwcei·, se esta despeza é ~rande; 

- 1 •l . . • • " 
muit-0 poucr>, e desnja1·ia qu~ se ex11licas~e, 
porque a s1;1· assh1 é preciso uma somma muito 
maior pat'<\ embellecer e~te estabelecimento ; 
nns como as nossas circumst meias não pe1·mit
tem nngment ir cle~peza;;, votarei por· esta,. 
como se acha. E 11qnan10 ao museu digo o 
me.,mo. 

E qu "lnfo :\ pt'<werl.1ri 1 mór da saude, em 
que se desrendem 6: lOOS1)1)!) voto p i\a suppres
siio, e alguma discuss'io, que ou\·i a este res
peito, parece11-me não tocat· ua quest:'io, e que 
se respon leu a esta emenda de suppressão, que 
não era lngar proprio, e q1te est l despeza 
esta\·a estahe!ecida por lei; mas n isto resoondo 
que nós estamos fazendo uma lei, que póle re
vo1mr outra. 

Dis•e •> Exm. mi;listro ne ira for rmos o 
orçamento deviamo-nos regular p<:las leis actnaes: à 
uma ver<latte: o Exm. ministro c~t:i plenamente 
justificado ; mas a quest'io é outi·n, é se com 
etreito deve •.:ontinuar esta despeza, q1\e vem 
no orçament.1, e se ella é utH ; e o que a ca
mara tem r .. conhecido ·é que ella é inntil, e j>i 
se mostr<Jll que bl provedoria é nociva. e quq 
ó o ll:lgello dll sociedade, e sabe-se umito bem 
a origem clestcs monstnvisos ()Stabelecimenfos 
dd provedoria da sande e phi:1icatura mór : sabe
se que farão duas leis para fazer<Jm enriquecer 
um IIonwm, e não p,u·11 beneficiar o po,·o. 

São colll effeito · duas leis moustru.1sas e in
dignas, que se encontrão no nosso codigo e não 
é só pelo dinheiro que se ga,;ía; mas porque 
sorvem de perturhat· o socego publico. Po1· co11-
se 11e11cia V•)t-J ue se acabe com semelhante.; es-
tahelecimentos. 

Mas dir-se-ha, qne ha nacessiclade d•3 sub· 
;.tiluir outra' .:ousa: porém como é que antes se 
regi:'io este.; negocios? Piquem do mesmo 
modo : isto e, fü1ueu1 ao cuida lo das C'.\4 

maras. 
Quanto á despeza da phisicalura·môr, nüo sei 

se é ist(l orde;iado ; se é, não sei como se 
iiossa conYit· no imgamento ; pois que o physico 
mór, q1te tem tributado todo o imperio em seu 
11roveito; e co:no se pô•le ainda fazer esta des-
11eza? Voto contra elh, as;;lm como votarei 

ue cabe " molhante insti ui ; ,. a m n e 
sobre estas outras despezas, nii:o posso dizei· se 
são grand<Js ou pequenas, uma V•.lZ que se apre· 
senta _unrn conta em globo. E n respeito à aca
d.imia das be\L\S artes, um illu>trc dep11t11do im-· 
pugnou es ·a' e;;peza, peusan o, qlle n:to ex1s 1a 
esta academi \, iiorem mui sati;;fa~toriamente 
respondeu o Exm. ministro; mas ni\o dAixarei 
de nproveitar a occasi1'io para 1·.iftectir que, se 
o Exm. ministro no 1wincipi.o da sessão, como 
e uso de todos o.; paizes constitucionaes,
apresentasse a conta do estado de todos os ne
gocios, di• certo n'io, ba1'eria estas duvidas. · , 

.\' respQito da im1>eria.l Ol'dcm do cruzeiro voto 
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SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE i8!7 111 

quu h•l <le,;pezas. de mais;. porqne · oui;o dizei·: 
qn.•) ha ~ma cadeu·a . •le eco:!o:nia pnlitica, que 
existe so no 01·denado ; e nao póde sP.r que um 
homem coma um ordenado sP.m trabafüar cou-;a 
m;nhuma. 

Passarei a<>s co~selheiros de P.stad<>, e v.-1tarei 
Jlela emenda de suppressão ; p 1is quo entre nó:S 
nunca tive1·ão orde.1ado ; p 11· is,;o que grande é 
a honra de serem cons~lheiroi de e,;tado e fi. 
can\ü muito bem pagos, continuando a' ter os 
01·ohll}!_l los n'H seus emp.-eg •s, porque mesmo as 
rcumoes niio são freqnente8..? e . porq~e até 

alirnm. 
V "jo t.\lnhem, que não se faz descontos; o que 

é neées,;:uio havei·, porque al~nns são sen'lrio
res e deve haver dimi ·,,,-
e.<ta occasiifo tratm·ei da questã.~, se o sub,.idio 
dos senadc)t·es e deputados é relativo a um anuo. 
Eu c1·eio quP. o subsi.lio foi para todo o anno, 
por01ue. se hotrver s~ssõcs cxtrnorJin1uias, elles 
llll•l m m ·11s nac a : e por isso o; sena o
res . a d~pntados não podem i·eccbet· ouh'•JS or
denados. 
. O Sr. "Visconde do s. Loopoldo :
Euqumito> ás objecções, que se fizi!rão soh1·e o 
lllll!'eu, e bi bliotheca, isto é, em compras de pro
ductos, e cumpra de lin-os, a isto respondo 
que no 01·çame11to não se comprnhendem e~ta~ 
duns 1iarcelllls, e esta despeza vem a ser uni
c,u11ent-J em onlenado;;, e "naquellas despezas dos 
concertos, qnc se precisão. O costume das nacões 
e:>ti·angeira; ju3ti1!cani. qua o orçamento é ftJito 

constitnci~nne;. 
No orçamento, que proximamente se api·esen

tou na cam;ira dos commnns, achei-o mn gloho 
e l;í veio uu a arcella atil de mi,.cellanca ! t 
clil)icultoso uão seria fazer um orc;nmeuto com 
todas as d..!spezas minda,;? l\fas apez_ar disto neste 
orç;1111ento <}U•) apresentei, in1lico __ . quaes são 
rv1uell1H parcella,,, para p1· .. l\"ar a minha boa 
fé : até pr.ipuz trnzeL· uma lista., que nin!tnem 
t.inh•L exigid' sobt·e essas pa1·cellas miudas. 
Quanto a·) que disse o honrado membro cm 
apresentai· no principio U<\ sessão uma relação 
circumst:mciada do estado dos negocios de minha 
repa1·tição, eu o não fiz espe1·a11do que a camara 
S.J desemba1·:1çasse de cousas de m lior urgencia, 
se~nndo a falia do throno. . 

Quantl 1\ supp:·es:São dos 01·denaJ.os dos con
selheirns de estado não entrarei nesta questão. 
A ca1111ra deliberarã o que entender. 

O Sa. V.\SCO:SCELLOS offtlreceu a seguinte 

E:UE:SD.~ .\O PROIECTO ·oo DUDGET 

" Art. · I.o Ca<la um d•JS ministros de estado 
n o r a t 

pezas de snn3 repa1tições dividido em duns par
tes, cont•mdo: l" despezas ordinarins; 2• despezas 
extnordinarias. · ' 

« Art. 2.0 O .orçamento de cada secretaria com· 
prehende1·ií as despezas de toda'> as províncias 
do imperio, que por elh se mandarem fazur, e 
não sõ as da cõ1·te como se pratica actnal
mente. 

" Art. 3.o A· mesma decisão t1?1·ã o orçamento 
d is contribuições, e rendas pnblicas. 

« Art. 4.o O miuistro da fazenda apresl'nbm\ ã 

cama1·a dos deputa-los o se11 rel itorio e documen• 
to.> imp1·esso3 até fins de llaio. 

" Art. ;>.o A demon!\traçãi> da receiti e despeza 

cum primeu o o ar . :. :i cons i uiçã .- as. 
com:ellos.»-Foi apoiad'!. 

o sr. ca.101on: - (:Yão se pôde apa111ia1· o 
p1·i11cipio)... Para isso eoaYem que lembre de 
pa'i,;agem o que se faz na lnglatern e na f'rança, 
e con vem sabei· q 1ul é a 111a1·cha e q nal é o rro -
c~,;m dt.Jste uegocio. · 

Na Frnnça p"lo coutrari•l apresenta-se o p1·0-
ject•l do orçamento, parque o rei tem a imcia
th·a. 

Na Inglaten·a o ministro depois que tem contas 
âpparelhadas, tab<Jllas e seu _relatori1.". com·ida 

apre:iente, e dep.lis de apr.;sentllr tolas as con
, ta-; demonstrnti va,; a . camara dos deputados con
YiJa a commissão geral á tomar a si o r<Jlatodo ..• 
No fim a r.>s~nta·se a lei do 01·ca nento com e ue-
nas modilicaçõts tal q11:1 a .:01nm1;sao 
a otr.n·eccu, etc., etc. ;Leu a ga::eta de Londres.) 

Ca-la um dos memb1·o:S da cam'lra tem rigo
rosa obrigação de fizer as ce.1sur .1s e propür 
as emen as que e parecar. 

Na f'mn.;a o budget é apresentado na camara 
e \'ai a duas c:>mmissõe;;, uma para fazer o re
lat 1rio sobre a 1 ª parte, que é a receita, e a 
outra sobre a 2a parte, que é a despe..;a, e este;; 
rcilatcirios S•lffrem emenJ,1s de reduc.;ão sobre 
as tabellas q Ut3 os acompanhiio, e são de certo 
as discussões mais p1·olongalas que talvez hajão ; 
todavhl não se p1·esuma que essas discussões 
levão todo o te10po. 

Quando o governo não apresenta deficit não 
é complicada a dis.:ussão, passa em do1us ou 
trt3s dias · orém ao cllntrario 11anolo ha u na 
medida extr,\ordiuaria a 1scussào se prn onga. 

Ora. applicantlo estes pdncipios ao pr.ijecto da 
commissão, estl visto q11e ell<l não aprns•mt<JU o 
projecto imperfeici!~simo, seguinl.> d!J algum n~od~ 

:s o , 
necessario notar q lle a com missão não se per~ 
suadio que esti projecto deveria p\ssar sem 
emendas. e tanto que a mesma commissão re
ser\"ava o fazd-as, e ella s~ propõe a füzel-as 
nos outros uumeros deste mesmo artigo A com
missão cspemva 110 conhecimento da camara pela 
reunião das emendas. 

Afinal vou tratar, Sr. pr.}sidente, do artigo em 
questão; o n. 2° do orçamento principia pot· 
fazer .... torno a repetir o póuto em que de\•e 
ser comide1·ada, fazendo-se comparação d•l orça
mento do Exm. ministl'O com o orçamentv da 
co.nmis'>ão de fazenda. 

O Exm. ministrn pele no seu orçamento. (Leu 
a exposição feita de todas as quantias.) 

A commissão orçou em 570:0008, a reducção 
feit,1 pela commis~ão é de 36:003$, e quer agora 
a camam a tabella dvs artigos que aqui se achão 
em detalhe. 

Vou contar em primeirn lugar o conselho de 
u. 

Está o orçamento pelo estado completo, assim 
se devia fazer. ma:> ha uma reducçao absoluta
mente necessaria no ajuste de contas. A com
mis:1ão interpretou a reducção que se devia fazer. 
. O Sn. L;,no:-Ha de ler a tabella que se exigio. 

·o Sn. C,\L:\1o:s:-Agora vou fallar da emenda do 
Sr. Vasconccllos,que propõe reducções particulares 
a cada. um dos artigos. , 
· A capella imperial õ. reduzida e · trouxe em 
apoio Cla sua opini:io que as· côrtes de Lisboa 
reformarão as despes1s da patriarchal relativa-
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118 SESSÃO_ EM ta DE AGOSTO DE 18!'1 
t11ent~; tnM ~ deste mcsmi> ponto · qne tiro arg11· 
mento contrario. 
. A patriarchal de Ushoa (sabe-se muito bPm) 
tem uma dotaçiin de dhi:imns e con«ru 's for· 

i o iesouro, e llRO so ~'ll ~s IZllllOS 
il? l!ntigo patrimonio, mas t11m até pelas pro· 
'·mc1ns certos emolumentos, etc. 
. Portan~ as côrtes de Lisl>oa com tn<ia a jus 
•i: 1ao snpprinnr e•pel'as e maior llX•l, 

mas com esta suppressiio não tirarão a.« suas 
éongrnas, a<J contrario o Brasil n:1o >Ri etfectu1u· 
essas despesas de m'1ior luxo, ''ai ellectuar as 
congr11as, as substancias que se dá a c:1da um 
emprPgacto da capella. 

K:io voto pc•is pela reduc•;ão. IgualmP.nte pro· 
:põe rcduci;ão sobre a bibliothcea publica, m•t· 
sen. etc., ele. 

Quem poderá dizer que uma hibliotheca, que 
de,·c fazer a união das luzes possa ser re1)arada 
cnm ~:000$? Q'!a»to ao m11se11, não se dlga que 
estas despPzas S.'\O de mero luxo· 110 C•lntrario tndns 
ns na0:oes em artigos de despez'ls e suhsidio 
para estabelecimentos desta ordem. ~lle; influem 
na civilisa1;ão e nos costumes: uiio s11 podem 
rerluzir qu'lntias que são necessnrias, é de uti· 

c1mPn os como 
t>stiio, e que ni'io se cuide en1 atrazal-os. Jnnnlmenle 
propõe a abolição dos ordenado; dos conselheiros 
ile Pstado. 

aoude os conselheiros sii~ pri\"a·los, ~lle~~-~e 
·exemplos de Portugal, porém o Exm. miuistro já 
mostron .. que não procede o argumento de Por· 
tngal. '·amos ao 111·gumento dns conselheiros pri· 
''ado~. Na Inglaterra e na ]?rança estes conse
ll~iros prh·ados não têm responsabilid ide: o que 
nao acontece aos conselheiros de estado do Brasil, 
*" niio se póde deixar- de lhes dar ord•m"ldo. 
Igualmente propõe .. rflducção. de subsirlio nos re· 
presentantes da nação, as idêas do Sr. Vascou· 
cellos me parecem de ju;;tii:a pcrém para i~so 
deve ha>er uma lei, sobre a conveniencia se 

' .. 
cmnarn o entenda, dê,·em 

ser gera~mente todos os e•nprcga,ins, etc. Em· 
quanto a emenda do Sr. l\lnv abunda em bom 
"uizo t ' · · • • · 
â visti1 do facto medido na Fran{"~~ em 1818, e~ 
Que so nomeou uma commissão, que encl1e11 a 
Franca de esperanças; couferenciou com o tri· 
buóal de contas, e no fim de 3 n1ezes apresen· 
tou o;; seus trabalhos snbrll o exama das conta-; 
pa,;sadas_, ~cho11 o,, deficit de 110 milhões quando 
& cnmm1ssao achava um saldo de 2 milhões. 
Voto contra ecouomias alambicadas. 

O Sr. Vnsconc.-llo,. :-0 illuslre depn
tndo que acabou de tallar, fez uma fon.,.a bis· 
toria das discussões fio budget nas duas c'àmaras 
da Inglaterra e da França, porém notei muitas 
inexactidõ~s, perdoe o illustre deputado, e mesmo 
até conruntlido o budget fmncez com o ·budget 
inglez; entretanto penso que não dev<l tratar 
da histQria ·de que se passa nos outros parla
rneutos. 

O illustre dQputado pratendeou refutar algumas 
da; minhas opiniões e disso ellil primeiramente, 
qne sobre a cape!la se não dtlvia fazer i·educçiio 
:.l«uma · - -·> 
dos quaes 21 são pela musica, mas faça o illus· 
. tre deputfldo es,.:as desp~zai>, ou indique donde 
Stl lia ·de tirar tanto dinheiro, porque é impos
si vel qtlC a nac;;iio possa com tautas despezas, 
quando se acha com a divida de 100 milhões 
de cruzados, quando o banco cstã inteiramente 

. desacreditado. · · 
O meu voto 'ti, que se rcduziio Essas despezas 

ao estado em que estaviio em ll:!2l~ de que servem 
immensas gratificações? não si:1-ã. melhor que se 
reduza isto ao estado em que se achava no anuo 

de 21, 11n 1ndo e;laviio nmito melhor as nossa11 
finança"? P•lrque a França f.;z isto segue-se q·~e 
o dP.vamo;; fazer?· l\Ia;; penso que a Fmnça não 
fez isto ·nl"O ue n:io havi.\ tem a1·a tomar 

1 ns contas, por issa ficou adiada a sna in,•es· 
tigação, mas niio se deixm1 d·~ examinar as 
despezas, do anno futuro; ella deereto11 as des
pez<ls e niio e-0nfnn lio despezas futuras com a 
coa a e espezas -pas;,a as. 

A França não f:z isto, a.J menos segundo o 
que teuht1 lid•J e n ,•arios ·cscriptores. 

Porta11to eu eatcndo qne a mesma r<>dneçiio 
da capella impP.rial é muito modica, reduzindo-a 
ao P.Stado, em q •te e:;ta. ''ª cm 2 l. 

l\las disse o. illust1·e deputa lo que en tromM 
um exemplo de Portugll, e que este exemplo não 
tem paridade, por<Jue a capella rP.al percebia 
dízimos e outl"OS impostos, porém esse decreto, 
p~lo qual se assignarão 17 contos, determiua,•a 
que todo3 os rP.ndh1ent'ls dessa capella fosselll 
rec.1bidoJs elo tltesouro ublico, ist'l é o ue diz 
o ecreto, e et,;-aqui o que eu veJo, pod :1·á sat· 
que seja ontm. cou;;a: mas enten·lo q•te uiio 
po1ierá havei· duvida algnnrn. em se rednzir esta 
despez 1, dilnin11,'i•J·se ~,; musicos, não são neces· 

~ •- :s """ - • 
commercio acrfo, e diminuir os noss<>s capitaes, 
uús temos nmito que•n faç11 .:>ssa" funcções, não 
é preciso Ulll t50 .i:?r11nd·~ nunBl°ll ~~~ses castrad•JS. 

se gasta em gratificações a ~s emprP.gac •ls, não 
sei para qne t:i.nt:>s emprega.•los, p·1rém uiio 
pretendo com a r.iforma prejudicar os empregn· 
dos que estão ne:isas circumstancias e desistirei 
disso. 

Emq1m11to nos eonsalheiros de esta•lo, a h0nra 
de occupar este lugar é muito grande, e o tra
balho é nmito pouco, parece que este pequeno 
trabalJw fica muito hem pago com a J1onra. que 
têm, e isto é que vejo em todo;; os escriptores : 
não sei portanto que l'.ecessidade haja 1le se 
continuar a gastn1· com os conselheiros de es-

O ·decreto que a;;signou aos eonsalheit'os de 
estado estes ordenados, bem ana\ysado mostra 
qne não foi com as vistasdq quo fos~em perpetnos, . - .,,. . . . 
çiio, que se lmvia apresentar ã. assemt.lén cons,ti· 
tninte qne da novo se convocasse; quem ler este 
decreto ha de conhecer que estes ordenados eriio 
applieados para os conselheiros de e5tado, em
quanto estivessem occupados negses trabalhos 
que demandn viio muitos esforços: e eis-11qui o 
que se conclue ti vista da letn <io d••reto. 

Emqnauto a Portugal, en li no periodico por .. 
tuguez que se tinha decidido na eamara dos 
pares que os conselheiros de estado não tivessem 
ordenados .. E11 pensl) que o trabalho niio ê tão 
gmnde que mere~a ti'io grnndes ordenados. 

Dissa o Sr. doput<tdo, que entre nós se devem 
estabelecer ordenados, ·porque têm responsabili· 
dade e que na Inglaterra não são respl)l1S•l\•eis, 
manifesta equivocação no illustre deputaJo. Na · 
Inglaterra têm ido ao patibulo alguns conse· 
lhciros de estado por darem. mãos conselhos ao 
rei de· Inglaterra; t.al foi a sorte· do conde de 
Straffort e 11conteceu-lhe isso por d11r m:ios con· 
selhos, o illustre deputado mio est.à bem certo 

a egis a<;ao 1ng eza a es e respe1 o. 1sse o 
illustre depntqdo que seria bom que se reduzisse 
o subsidio dos Srs. senadores, e deputados, mas 
diz que se davs fazer uma lei. 

O illustre deputado julga que o budget não é 
lei, <> mostrando generosidade está ·prompto a 
desistir do subsidio, mas fazendo-se lei, talvez 
porque i>aiba 11ue este anno niio passari1. 

Consult.e o illue<tre deputado o que se faz na 
eamara dos comnmns a respeiio da lei do budget, 
visto que se crõ versado uesta materia. 

j;las:1ou o illustre deputado a u1ostrar a neces-
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SESSÃO Ell 13 DE AGOSTO DE 1827 119 
sida•le dê se eita'.ninar 11sta · niateria; :v1ui pen;i;o 
q11e já tinha dito isto, fui o primeiro que notei isto 
quando appareceu o _projecto · de lei · d:L co n· 
missão, porque não o J•dgu feito na fúrma das 
· ·. · "' 1aço<!S, e no e1 que 

devia ir á comrni~sã•> p Lra declarar o,; dados em 
que se tinha fundado. 

Diss<.' o illustre deput.a11o r111e na Inglaterra 
era re:mmido o b0Jg0t, e que IMf ee11seqae11eill 
este projeeto era muit.J semelhante ; po1·ém na 
Iuglaterra 11a duas espccie,; de budget, budget 
de 1lespezas 01·dinarias, e budget de despez:1s 
aceidentaes ou extntordinaria.-;, e sendo a~sim 
iem o ilhistre deputado combatido o seu projecto. 

Ven1Jo estJ a1·t. 5°, não veju q11e o illustre 
deputado fizesse e:Ssa dbtincçào, pelo que te:1ho 
sempre instado, para o que 01Te1·eci urna. emenda 
afiro de se fazer sempre um 1 di.;tincção do 
budget de receita ordiuaria e extrnordina1·ia, e 
purtauto · se o illustre deputildo convém nisto, 
de cert~ que c01~hate o p_rojccto. 

notou muit<i bem, ,_que as contas ião em globo, 
mas iiio os caderuos dessa,; desp~zas que se 
têm sobre a mesa; uor cousequencia devi:io vir 
cm globo, afim de Ut> não se fizesse a lei 

u ge , ec aran o-se para que erào applicadas 
n11uellas despeZai e devia-se fazer outra <lilfe· 
reuça entre o budget ordinario e extraordinario, 
di1fere11ç:1 esta que penpa a discussilt>, po1·.1ue 
fül Jespezrt-i q11c são ordi1111rias esLii.o approvadas 
pela ltii,- e s1iri,\ bent ntlcessario que »ti propu
zes,;e u111 metbodo de se disc11tii· este uu<lget, 
que ai111la fo,;se receber a sancc:io nu scn tdo, u 
hto põde a cowmis.;:io de fazuuda iut.licar os 
indos de se discuti!· attendeudo à nossa; cir
cumst1111cias. 

Disse 111ais o illustre deputaJQ que nõs não 
devemos erder teu · · · · 
que se uppr.ive elll globo esttl or.çamento 1 

.Or11, _Sr. p.-esidente,. de qu.i serve a regu.lia que 
nos concede a constituição? Entã·• não é o corpo 

. legislativo, é o gQVtlrnci que a rt1..-a o or ·a· 
1_cu , 1s o e· a grau e garantia lia constituição, 

e p1·cciso é sempre que haja algmna discussão, 
m 1s vejo que são necessario . .; esclarecimentos, e 
não o• ·podemo; ter tão promptamente, po1·que 
por exemplo na marinha e llt\ gu .. rr 1 as des· 
pezas são muitas e em c011fus,io, por isso pR· 
recia que se fix,1sse o ·modo de discutir, ums 
nunca .se devem approv 1r vag.1mente as despez ·s 
do anno futuro, e ioto por uin m<•tivo; não 
<levemos desistir da prerog.1tiva const1tnl'ional, 
aliás damos ao g.JVemo mn.i certa esr e :fo d.: 
iniciutiv;1 para poder lcgi,h1r, e v.:111 a ser elle 
quem fixa a,; despezas do auno futuro; ist-0 do 
_11enhu1n modo tluve passar. 

Retiro n minha em.,nda em 1ua:ito ao musl!u, 
vist•,. o· que acabou <le dizer o 8r. min!stro do 
imperi~, não . !aliarei da falta de ctlntrulisação 
que o illustre deputado achou no Rio de Jaui:iro, 
este defeito não é dai leis, é dos exucuturois. 
. Todos os ministros dizem que não S<J cumprem 

as ordens, mas porque · não se c.1stig;io esstls 

Yerno? Ent1·1itanto fica o corpo legi.;lativo sem 
Oll neces;uarios escl11recimentos para p1·oceder com1.1 
dtve procc·Jer na fõrma · da cunstituic;ào. 
Cone~deu-se quJ fossem retit·adus as emendas 

como o requeria o illustre autor. 
Leu-se a seguinte 

EllENDA_ 

· 11 Pt•oponlto que a ·opção conceJida nos sena· 
1t01"e11 a. d11putll\lo1 oJJ~ro. sul>lfiuios, .e orJc111ldoiJ 

1
. sejn relativa a•H orJ<ina'li)S •fo annô iut·~iro con· 
t.-id.> de:;Je o dia da ahert11ra da asse:ubl6~ ; 

1 e riu.e no;; ordenados se c11mpreheu.Jiio quaesquer-
vc11c11ne11tos ª"tl.· · · 

e_ reforuu Oll rcm1111era~ãu.-Vc:rgueiro. ,,_ Foi 
llj_.H)Ulda. . 

O s ... Vl .. con.d.o_ <lo s. Lo-.pold.n :
Não P·J le pa;sa1· 11·11a prgposi~ã·1, que o illttstre 
depntado ava11ç•m, n é que tu<h a t.lespeza do 
musco era cm gratificações e ordenados aos em -
p1·eg.1d_?s, po~én1 e~ta .thspeza é para a s1ia con
o;ervaçao e lunpeza. !Ntio _Sd ouoio por algum 
t~mpo.) Entt·~tant9 com,J o nobre deputa lo re· 
tlrou as s11as "m-::ndas, nã<J tenho 11ada que 
diz.;r m1i.;. 

. o s..... Cun 11.a :\J: 'tto~ :-Pt1uco direi sobre, 
a m:i.teria : l!l:Js vou f LZer nlgu nas observações 
P.:rg1rnto Sr. presidenttl, a lei t..lo orç Lm.:nto, que 
agora cst unos. _ discu~int..l<J, adt~itte a e"tiuc!(ãQ 
de ·lugares·? ~ao sera nectlssano decreta1· a e • 

• e.npre;{QS por uma lei particular 
<liscutitl' pi:iineii:a, s~guuda, e ter· 
c.:rto. Farei 111a1i1 algumas rdle-

quaes em ordenado::! 
i; congrnns se gustlio além t..le 57:000$ vindo a 
hca1· um restu <le U:O JUJ pira o costoa111ento 
du fabrica Or · · · · 

mai,; ininig.,s; bastãu os que temos, que· já 
s!io muitos; parn que ·se lu de .. tirar a estes 
homens o mtio da sua s~stentação 1 Elles 
vierào a·ustados ara 

1r1nos, tornar·s<J·h'io n•Hsos a 1 Vtlt'Sarios. 
Pa:1surei a tratar agora d L academia das 

b1·llas anes._ Tem-se; f~ito g.-au.fos dcsembolço~ 
na .:o~stru~çao do ed1fic1u : Il·J auno passa lo fez-,;e 
a des~,,za de 1 !:OOJ#: tal vez n:io seja muito grande 
quantia em at.t~n~ao nu estad.,, e111 que. se achào 
as uos;&.s fiuauçus rdduziJas a\ m:tior decad1incia 
pJlu_:;. grandes ~e,;pezas das. outras repartições, 
e nao pela do un perto. · · 
· UL'J., eu vejo-mo:1 obri;pdo a peJit· ao Exm ~ 
~r. miilistro 1un L · explica!{:io. Eu.;.mtro 8r: ·pre~ 
s1J~nte, na p 1gina ll à aca Lm1ia nuJico-ci1·u1·~ 
gica .•. \l&ti) lll:JS tamb·tlm .. a rep trtiç:io dos nego<'iOS 
da guerrn acho outra c•mfundit.la com o hospital mi
l1ttll" com a qual se faz u mes1n.1 despeza · mas 
~·i<! sei se e.;ta. Maden~ia é só paga· pela ~e par· 
tt~''º Jus negoCLo.; do imperio, ou· se tambem o 
é pela ~uS ll.!gOCiO~ da guen·a COUI quem a acho 
co11fuud1da; 11110 ::1c1 se sti1·t\ outr•\ diversa aca
demia 1 Ptlio q1u toe;& at1s 01·dent1dos <los couse~ 
lhei1·vs tl~ estaJo, repito o mesm:.1 u.i se - • 

1· 1:1 pom.:o: cm 1.1sboa decretariio~se 
mil crnz.!dos pal'a 05 c<111selhe1ro~ de estado; 

poré.n aqui apreseutou-se uma idéa de que os St's. 

j 
cuuselheuo~ d.i e;tt1Ju, cu111ulativ11.ment.:i sã•> se
nador.:s e ministros de estalo não podem vencel' 

1 

dous _ou t~es ordeuaJos; ist_o 8r. p1·esidente. deve 
sel' d1scut1do e.u outr 1 oceas1lio, por consequeucia 
quando chegar esse dia,' nõs emittiremo.i u nossa 

1 
upiaião. . . 

J 
C..>mo nó.i devem1s t.lr toda n eca1101111a nas 

deepezas,_rogo> ao E$m. Sr.-mini:1tro>, que mo foçn 
n bum-.i do l1•1clarar, so eJti• nc11d11uun que !(e 11chu u 
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120 SESSÃO Ei\I 13 DE AGOSTO DE 1827 
seu cargo. é a m~s!_lJa que vem envolvi~a na;; 
despezas da re;>nrt1~110 da AUerra ou se e outra 
di\'ersa? Não tenho mais 1:ada a pcrgunUlr. 

" Sobre os consellíefros de estado; direi que elles 
não accumulão ordenados, faz-se porém o. conta 
pelo estado completo, ao mesmo tempo que se faz - , . 

O Sn. Cv:suA l\faTTOS: - Estou sntisícito; com 
uma mesmn academia fazem·se despezas poi· duas 
ditforentcs repartições! 
· o Scc-. ~i no c~u tJn 11 o : - Sr. presidente, 

o Sr. deputado Calmou, como membro dn com· 
missiío de f:>zenda, de certo motlo combateu a 
opiniiio da commissão a respeito d& :ião vil'ern 
as tabellas demostrativns, e requeria uma tabt-lla 
daqnell11s parcellas em que :i commissào faça 
reductão qualquer. 

O :Sr. deputado Calmon apresentou a marcha, 
or ue se fazião na In"later1a e na Fran a o-

r m '· esta ·marcha é que 11os é estranha; lá o 
ministro apresPnta a;; tabella~ demonstrativa;;, e 
muito nntes de se ent1 ar na discussão do bndg<-t 
notiio os deputados aquellas parcellns, que de· 

. en , . 
Na França a conimissão é que faz e apresenta 

á c11mara o resultado dos seus trabalhos, isto é, 
a re<lucçi'io que o Sr. Paula e Souza txigia da . - - . . .· 

O qúe vejo, segundo o orçnmento apresentado 
pelo . ministro da fnzemln, tirau<lu-se as despezas 
da ca:<a imperial, vem a ficar sómente nquelle 
artigo da casa imperial, isto é, ordenados dos 
criail"s do rei D. João \' I, que ímportiio em 
15:00011, o vem a ficnr capella e bibliotheca im
perial, que sommando-se o orçamento do ministro 
vinlm -a ser 621:000$. de., tiradas as despezas 
da dotaç."io e criados da casa do rei, etc., e . in
cluindo-se vem a pedir o Sr. ministro do impe-
1·io 6SO:OOOS, e a commissão de fazenda apresenta 
570:00011; abatendo-se. 621:000$ vém a ficar 51:000,~. 

1s·aqu1 o a a re ucçao que a com1111ssao de 
fazenda fez. · 

Mas supponbamos que este orçamento que deu 
o Sr. ministro do imperio!.. é tudo_ para despezas 

traordinarias', como pois se podem fazer i·edl~cçõ~s 
em despezas ordenadas e marcaJas por lei 1 Con· 
forme os meus principios de legislação, e peh 
lei do budg.et não se podem reduzir taes despezns. 

Por conseque11eia 11iio -se paga aos desembar· 
gadores do p~ço; nós já assentámos que ella não 
uevia existir, lia um p1·uj.1cto de lei pua elle 
acabar, mio se paga ao coi.selho da faze11da, etc., 
etc., m·as j:í pass·1rão estas lt:is? Já ficartio de· 
rogados éstes t1·i buuaes? . 
· Eu, f!r. presidente,, sou medico e tenho cortado 
.contra o estabelecimento da pro\"edo1·ia mór e 
phisicntura mór; mas, Sr. presidente, eomquanto 
'seja inimigo destes ~stabelccimentos, poderei con
sentir que por uma lei do budget se denubem 
tribunaes. que existem por lei ? Disse um illus
_tre deputado que voltnssemos ao antigo estado 
.em que e.~tnvão as cousas: mas, Si·. presidente, 

. o budget niio pótlP. destruir leis .:xisteu tes. 
. Portanto, Sr. ~res~dente, não sei reduzi~ s~não 

organisadas ua fórma qu'e digo :-:-despezas ordi= 
uarias e despezas exh"aordinudas-e 1i:1s extraor
dinarias. é que se póde reduzi!-. 

Passando a parcellas particulares, o Exm. mi
nistro confessa que o dinl1eiro que se gastit na 
bibliotheca, não é em de>õpczas ordinal"ias, mas 
se ha alguurns de extraoruinario quero quo se 
c••l"tcm; oss:m <:omo no· museu,- po1· isso que nós 
·estnmoa i&knntados e podPmos co1't1u· por n'luel• 
las despeiaa qutJ são urbitrnriql!. 

Na capPlln imperial_ se fazem despezas extraor
dinarias, que não siio aqueUas det•mninadas por 
lei, quero que. se corte aonde, bou\'er despezas 
extraordinai·io.s. . 

de estado, e trouxe·se . o. exempío de Portugal, 
que tem decretad1J oito mil cruzados, mas este 
pNjecto uiio passou na camara. dos pores. 

O conselheiro de estado ou ha de i·eceber o or-
ena o P. conselheiro ou o de senador, e isso 

por todo o anno e não por quatro DH:zes da 
sessão. 

Aqui se Jembrott que ha um lente que uão en
sina e <1ue 1·ecebe o ord.;uado, o que é impos
sivd, porque Jogo que mto apresenta uma cerLi
dàiJ de que tem tliscipulos nào deve ga11liar o •ir
denado... (0 wcltiyi·a1ího mio a11a11lio1t o resto 
tlo 1lisc1wso.) 

o sr. -:\roy :-Sr. rresidente, niuda não tenho 
podido decifrnr, :io11de é que \'em ou· poderá vir 
a opposiçiio da minha requitii<;iio pam a· appro· - . - .. . 
ç~rnento; niio s;i se Íal 01;posi.,:iio viri& (ou po~sa 
ainda vir) da parte d11<111elles seuliores, que tê:1i 
discutido os diversos itens do orçamento co111ba-

. ' ' 
Sr. senador visconde de S. Leopoltlo, que têm 
respon~i4o aos quesitos e du\'id·!s propost;i~. _o 
que sN e que a camara e a nnnhn 1·cq1us1çao 
{11ue niio é cmemh e ue a.~sando õe termo á 
u1scussnoj que am os digo, achão-se entre o mar
tdlo, e a bigorna; 1uartdlo dns nossas dnvi!Jas, 
e ·respostas de uns e de outros: e a bigorna do 
tempo da sessão que esti& a acabar, e que nos 
pólle deixar S•!m orçamento. 

Q1rnntlo en o outro dia, Sr. presidente, mandei 
:\ mesa a minlm requisit;ão, é verdade, que eu 
uiio ignorava o que tinha acontecido em Franr:a 
em 1&.21 á lb'2!! sobre o que o meu illustre amigo 
o·· Sr. Caltnon tinha fallndo snbinme11te com 
devida ro:f.,reneia, e tornando á minha nquisi· 
cão, t1mho a dizei· que se até agora fitllci 11ella 
com certeza de · "'- · · 
hoje fallo nella c:im ufania á ''ista dos louros, 
eolil que o meu illustre amigo o Sr. Calmou, 
mo fez a honra de a coroar. 

Eu conhe i 
desde o principio, a tendencia da no:;.;,a dis· 
euss:io; e vi logo que· a camal"l\ se reconheceria 
como que melindrosamente situado. ; :\ Yista do 
ma1·tcllo da discuss:io, e da bigorna do tempo 
da sessão que estu a acablll·. Tambem percebi 
Jogo, quando nnudei a minha requisic;uo, que 
seria ncce:;.sario salvar nellas os dous predi
camentos àe dignidade da cam•ua, e do deYêlº 
de fixar o orçamento : eU: entendi tambem esta 
nossa .melindroso. posição, e foi com .este ·mesmo 
conl1edumnto que eu fiz a minha riqliisiçi'io 

Entrarei pois na analyse dos motivos, que a 
dictarão, se bem que evitarei ser prolixo, 
ainda que .te11l1a muito a dizer, e ain<la que 
tenha de occupnr .por alguns minuto3 a at· 
tenção da crimara. 

De todos os que têm fall1.1do n·a discussão, 
niugnem uest1uio a minha requisição, nem ti'io 
po11co os pl'incipios, .que ella enct:rra·: e o ~r. 
Calmon, dignando-se. abona,Jos, tambem me fez 
a honra de a deixar não s•)mente donzella, como 

· n i e 1 a a, o que eu po cria acre-
ditar; e a deixou i11teiram··mte brusileila, pois 
corno · fal a fiz, embora a pratica · francezu, e 
ingleza me servissem de modelo ·para. ella. 
. Nós todos convi'mos, e deyemos i·econhecer a 
necessitlade de UIÍm . reforina· no budget : nin
guem lia que niio esteja coilvencido de tal ver· 
dade ~ todos r.ós ao me,,mo temp11 sabemos a 
situação,. em que se acha a cam·un ua app1·0· 
vado ,deste vi imeiro orçnme11to, que, vui st:rvir 
.de preccdc1tc1a; . mat1 p1:i:gnntu eu, o.·· Cj.Ue peJe 

' . . 
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SESSÃO El\l ta :oE AGOSTO DE f8!i' 1!f 
a minha rifJUisii;ão? Elia pede que se approve 
este mesmo on:amento com especial salva, e 
mui provisoria excepçiio dos artigos, e items 
cm que clla falia. . 

Pot· acaso se pensará nesta camara, que eu 
retend · ·.., · 

quanto encerra o on;amento ? Esta não é minha 
tenção ; bem como não é meu desejo, que passe 
a sessão, sem se fixar o orçamento na fórma 
da eonsLituiçiio, Sr. >residente <lesen nem -no 
o os, e precIS•l urna reforma na despeza; a 

carnnra o reconhece, e o governo tombem o <leve 
reconhecer. Se o governo está bem intencionado, 
bem vai elle, e l>em vamos nós todos. 

Eu vejo claramente, Sr. presidente, don.:ie r.as
cem os clem.:>ntos d:L posí•;ão desagra<lavel, em 
qúe a camat·a se vê : ella receia approvat· li
geiramente um orçamento, que encerra parcellas 
que admittem reforma; isto tambem eu vi; 
logo pois se as diminutas parcellas da rnp:ir
tição do Sr. senador visconde de S. Leopoldo 
admitlem duvid:ts, que farão as elas outras re
nrtições de fazenda · -
trangeir9s, e esta ultima sobre tudo, em que 
cu teria muita gloria, se eu ma propuzesse a 
ser miudo sobre parcellns de 2 ou 3 coutos de 
reis, e menos ainda não tleixando passar as de 
2'>. e 30 contos de reis para ciul.l. 

l\Ins eu, Sr. presidente, presumo que o governo 
vendo tnmbem como eu o estado em que e5ta 
tlisc.ussào. o põe, não deixará de perceber que 
se elle fõr bem intencionado, bom será p.1ra 
elle e para nós todos; e que .se não fõr mal 
delle, torno a dizer, e õe uós todos. 

Eu estou inteiramente ·convencido que a dis
cussão de hoje, a qua est:í presente o Sr. senador 
,-iscontle de 8. Leopoldo, ha de protluzir um etrdto 
salutar, e quasi que estou percebendo que o 
illustre ministro não hesitará em convir elle 
mesmo nestas sérias verda es · · 
re ormar e per si . as · despezíls extraordiuarias 
que admittem reforma; digo, Sr. !'residente, 
des_pezas extraorJinarias, porque estou nos prin
cip1os do Sr. Lino Coutinho; ê um absurdo 
suppõt• que nada se possa i·eformnr na !iespeza 
sem ha,·er fixação de :umas idéas e segregação 
de outras ; -o que é fixo ê fixo, e st1 por legis
lação se póde alterar, o que ti extraordinal"io 
póde-se alterar, e. tui.lo quanto não é pens:u 
desta. fórma no: bu<Jget, é singular; não se p<'ide 
cxot·bitar da re-gra traçnd:\ pelo Sr. Lino Cou
tinho sem cnhir em um absurdo. 
· O que esta cnmara quer, Sr. pt-esidente, (e eu 
ncho-lile toda à razão) é sahh- com dignidade 
desta· materia de approvação do orçamento, o 
lllesmo quero eu; e finalmente ou o governo 
quer, ou ·bem não uer a saudavel reforma 
· ii porque eu z a minha reqhisiçào, foi fun
dada ·no que acabo de dfaer e na necessidàde 
em que· eu vejo que o goveriio e a camara hiio 
de pesar bem sua reciproca situação. 

Náo · é, Sr. presidente, na theorica das recri
minações que o governo e o corpo legislativo 
J1ào de acliar. um remedio nos seus males, e 
aos do Brasil, eu o· digo nfoitamente, e por es
cripto se preci:so fõr ti face do Brasil, não é. 
na;; increpações que os realistas incorrigiveis e 
os constitucionaes exaltados tiverem de fazer uns 
aos outrns, que o estadista de pulso ha de 
achat· rccu1·sos ar.\ · • 
es a o; ê sim (permitta-se-me fallnr em phra
Se!Jl~gia theologic:1), é sim em _uma sincera con
tncçao, em uma plena satisfnçao que poderemos 
todos encontrar o antidoto aos etreitos da ma-
· · e. a 1gnoranc1a e outtos. 

Gm pérféito l1omem . de estado. agora tem d~ 
pers?ndir a. nós tollos de gue todos nos .no 
Brns11'·temos errado; más que todos nós deve· 
mos umalgnmar francamente a ignorancill de·uns 
com ~- matii:ia de outros, afim de não ~e imitar 

TOllO 4. 

peccàtlo 

l'Xaltados constitucionaes, e fallo i;em carreg:1r 
com asperesa mais em uns do que em outros, 
tmnaudo por minh!l norma o grande veri,io
Ti·os tyriusi:e mihi nullo discrimine habetu1·.-
0 dispentlio das rendas nacionaes tem sido im
menso, o o remetlio a este dispendio é aquelle· 
que uos deu o l::ir. bispo do ·Maranhão, ante-. 
lioutem quando ºse trntou do impostos nos bens 
de mão morta. 

Sinto muito que este illustre prelado não es
teja aqui para eu potle1· valer-me da sua i·es
peitnvel J>resen~n, para rcp~tir qu_e uma sabia 
·.. . , • es o 

tias fina111·ns tio Brazil, e uma vez que o go
verno se 

0

façn um dever de consitlerur o estado 
do deficit, estou pe1·suaditlo, que o mesmo go
vomo teriL empenho em acabar com as esca
las por especulação, com que atê agora os pi
loto;; tem levado a nâo do estado. 

O Si·. Rev. bispo do l\lar;mhào, que agora 
não se ach!l. presente, disse, e demonstrou ante
hontem, o que muito convém que saiba o Sr. 
seuador visconde de S. Leopol110, que não dei~ 
x11r1\ de apreciai· a sentença do digno pi·elatlo, 
que pelo seu caracter e afastamento de todos 
os pnrtidos, faz esta sentcnta tanto mais digna 
de pczo : o Sr. bispo do Maranhão, disse -
Que elle sabia de certo que as i·endas actuaes 
elo l.Ji·a;il e1·~10 su1flci1m.tes ;Pai·a as despe;as da 

de qiwlque1· n~tui·e~a que fosse, sendo ellas ót.-m 
administmdas. · 

Ora, esta sentenç:i e de sumrna importan'cia, e 
acabou de me convtncer quo no momento em 
que ne;;ta camara apparec;a quem esteja auto; 
ridatlo para remediar eflicazmeute a situação 
do Brazil, de accortlo com o corpo legislativo, 
nada mas facil será do que conseguir-se em ti·es 
i:iezes tão saudavel fim, de boa fé, e pela ma• 
neira que eu apontei ha tlins, quando aqui se 
tratou de impostos. Sou portanto de opinião 
Sr. presidente, que se de pezo ti miuha requi~ 
siçiio como a um remcdio efficaz, e que nàG 
deixará de ser sufficiente para persuadir o go
verno do que se de\·e fazer ·inra diminuir, 
quanto ser pos~a, as _dcspeza~ extraordinal"ias 

orçamentos, ainda a minha cabeça uiio se dignou 
ordenar· á minhas n1ãos que peguem no orça
manto (permitta-me esta .camnra com iudulgcu
cia isto) nem em um orçamento, nem em outro, 
mesmo tia commissão, .nem no l:)r. senador mar
quez · de Queluz ; niio é porque . eu não saiba 
entmr nas. migalhas dei;te orçamento ; talyez 
poucas pessoas. hajào no Rio de Janeiro; que 
coubeção . melhor que eu o que se passa em 
todas as rep:ntic;ões, e ramos de ndministt·ação; 
e as delapidaçõe-1; que... mas . conhei;o que são 
qua~i u~iversaes, e que portanto o reformado~ 

uma Jiuha: J1aja iu ulgencia· sobre ~ pas-. 
e systema, e força de caracter .para· pre• 

v.:nu· a continua ão dos males. . . • 
H·~·· . . . 

males_ terão _ . reniedio. l\ledite-.>e, haja __ i:oits.~-b~_ o 
com antecipação, e um · g9lp~ de. v!sta ~pl~; 
nada de trabalhar . de empreitada ; ·ª fan_cai·1~. 
e as empreitadas __ puliticas ,siió ~ .. caus~ )i~s. 
nossos ·males;- ·tem-se· trabalhado · · em - um :dia 
pnrn se 1ealizar no t-utro1 e isto 1em atrazadG 

11) 
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l ~"> -- SESSÃO E~l 13 DE AGOSTO DE 1827 
o bom andamento il:t ·nossa política int.:1·na, e 
cxtcrnii.; e qunu<l<' Dc•)S tem •111critlo, tem:se 
pensado cm um dia IH qne se devera ter fé1to 
no dia ante~edente, bem como o conselho d•! es-

. Portanto, rccopilarei, Sr. pre.~hlent<', ns•e,·c· 
ra111lo. que a minha requi,;iç:'io. ,; o mesmo ex
pediente airoso e digno, que esta ·camarn tem a 
tomar a respeito do orçamento ; que a caurnrn 
lllio deve receiar, que esta app1;01·ac;iio sin·a de 
mão precedente, pois <JllC a requisic;no não n<I· 
mitte oppo;:;ição, ne:n o gov'.'l'!IO P?dc dc;sconlte
cer a sua, e a nos;;a pos1c:ao : e preciso •111e, 
todos nõs desenganemos-nos, to1·no a dizer, qne 

, .• ~ e , 
i;:overno de per si de\·cr:'.1 ter empenho, cm apre
sentar para o nnno que vem um orçament.o 
muito mais diminu~_?, ~~ é que este miseravel 

espe1·0 não dure, \>ois nlii\s seri1 
qu.c ha de sei· feito de nús-
~n, :'r- pre3i<lentl),. csp~ro (fl!\rimlo 

tliscus,i.io so tem hoje dito, serú sutlicieute p:un 
abril· os olhos n todos remon•r-uos i1 conlrie
ção, confissão e sati,;;faç:io política, de <1ue: tanto 
precisamos ; e nssi111 desemp,nho os meu;; de· 
veres pnr:1 com esta cnmara, 11:1 certez11, de r111e 110 
caso que cstn augusta cminra se pronhnciar contm 
a minha requi~içiio, e o go,·erno tmnbcm, nem 
11ur isso dtJixarei Llo me poder j nsti1icnr na opi-
11iiio lHtblica do nrasil, quamlo n ella forem 
rresentcs a pureza das minhas intenções, e "S 
principios em que se bnsea a mesma requi
sição. 

i·ogo, • 1·. presH ente, que po1 •m o ser, lllln 
se lêa 110,·11mente, e nté que o Sr. secr.:tarfo 
emende. a linguagem, ou nlgnma imperfeição na 
expressão, i~it certez t que o e;;piri~·1 ~lelhi sendo 

e porá termo ã discussão. 
. Eis, a minha-opiniiio, -Sr; presidente, defendo 

minha requisição, e sul vo todos os receio;; de 
precedencia, em que o Sr. Yasconcellos fallou 
com razão ; receios que sã.:. filhos dos bambnrios 
politicos, . pequena ronha. que tem havi<lo no 
Jkazil; e appello pai-a o jnizo e sagacidade 
desta camara; do Sr. senador visconde de ·8. 
T.eopohlo ; para os meus constituintes do :\finas 
C:ie1·aes, e mesmo par:i. t.;110 aq 11elle por 
•1uem 'eu me tenho interessado, sempre que 
teuho tomado sobl'e mim as c:rns:1s do Brazil 
úcerca <la verdade, que acabo de dizer. }fada, 
::>r. presidente, nada de especulnções, nem 
de es.:alas na dr;rrota dos pilotos d•.L núo do 
•!Sl!ldt) ! Rumo direito, se nos quizennos salvar 
pois que do contrario, perdendo-se a nÍ\;l, tanto 
perdem os pilotos, que dão o rumo, como os 
passngeh·os que \'ão na 11úo. A circumspec~ão 
~ nosso unico remedia, e a hoa fC nossa uni?a 

• ' ' o~ 
do estado, tanto se perdem os pilotos, qu:! 
a. loviio mal, como os innoccntcs passn):{ei ros 
qm~ viio .nella. Hernato Yotnndo pela 111inhare
'luisição, que submetto il camara. 
· Dando n i1ora, tleclaruu o 81·. presidente a.Jialla 
a discussiio. · n~tiro11-sc ent:io o Sr. visconde de 
8. ·-Leopoldo com as· mesmas formalidades, com 
que · fõra recebido. · . ' · 

~-º sà. sE<ia&Ta.nJp l\J41.\leu. ·as~seguintes ~red;i.c~ 
ÇO~S;. . '. . . . '.- • , ... . . ~ 

« Assembléa gemi 1-:•gislativa rnsolve : 
" Artig•l unico. (,!nand 1 por quaique1· aconte

cimento se tenhiio consummidos os autos ori
gin tes •fas dc\·assa > • de crimes, ue rovados 
me1-.:cerem pena o morte, serao os reos J ul
j:!:tdos pelos ti-,1sladt>.; <las me.;mns devassas, na 
fúrm.~ d t onlennç:io li,·. 1 tit. (rJ § li3, decla
rnda p.:,lo assentu de 2ü <le Feverdro de 17'1:>. ,.- . -
do; <listrictos, 
tlevassas. 

~ ' :s ... 
mandarão prnceder a segunda;; 

« P:ic;o da ca111an dos deputados, 13 de Ag•lSto 
<l.i ll'i27.-C. J. de Araujo y,anna.- José 
fl,t Costa Canalho.- José ~intonio da Sifra 
.llaia.,, 

« A assembléa geral legislâtiva decreta: 
" Art. l.•• Da bulla do snmmo pontifice J.eiío XII 

que principia-Cmu:tis ubique patedt-é sómente 
a.pprovada a c1·ecção das prolasias de Goyaz e 
;\latto-Gross•) em bis a.dos com as mesmas s · 
extenção e limites, que ora tem as ditas pre· 
lnsias. 

" Art. 2.° Cada um dos bispos destes novos 
bis ados receber1\ da faz nd:t u li 
a sua eong1·ua, sustcntaçiio, aposentadorias, es· 
molas ll st•n vigai·io geral. 

« Paço da camarn dos deputados, 13 de Agosto 
de l:-127.-G. J. tle Al·m~jo l'im111a.-J osé da Costa 

arca w. - ose .·Hitonio tltt Sili:a .Maia. 11-
Foriio npp1·ovadas. 

O Sr.. Ci:;:-;uA ::\fa TTos leu a rcdacção do se
guiu te pr,1jecto de lei. 

11 J>ai·a e11tnw cm 3• ilisciessc1o 

" A assen1bléa geral legishti\·a tlecretn: 
« Art. 1.0 As forças terrestres da la linha do 

irnp~rio do Brasil para o 1111110 fotum de 1828, 
mou tm·ão a :J1),ll(JJ co1ubatentes de todas as arma:> 
no caso t!e cuntinu1u· a "nerra; mas fazendo-se 
a pnz, os ca os e soldados seri.o reduzidos a 
1.1,0üO homens do tolns as a1·mns, licenciando-so 
os que excederem a esse numero. 

" Art. 2 ° As tro as da 2• linlia odcrt'iõ s 'r 
cmprnga as em serviç•> activo durn11te a111elle 
pcriud1>, quando as da l• linha uiio ch1igarem ao 
numero lixado 110 nrt. 1°, e isto só no caso 
de não ser possivel fnzer-so o recmtamento para 
levm· aqnclla força no pé marcado no dito m't. lo. 

" Art. ;J.0 A nomeação de tropas dé 2a linha 
pnrn sen·i\O nctivo, será feita por detalhe, con
tribuindo ca:la provinci:t com a sua quota. ·parté 
na raz:fo do numero de seus deputados t\ a::1sem-
blea legisl:ltiva. · 

« Art. -1. 0 O recrutamento pnm ·a 1ª linha serã. 
feito segundo as instrucçõcs de 10 de Julho de 
182~. contribuindo cada província na mesma pro
porção 111e11cio11ada 110 artigo antecedente. 

(( As nutoridados que yiolarem calgum dos ar
tig•JS das ditas iustntcções, além da in~lemnisaçàl) 
a que fictu·itõ sujeita-;, serão punidas com as 
penas ·de suspensão de um a Lt·es aunos e prisão 
de nm a tt·es mezes. 

" Art. :).• Org mis:lr-se-!Ja uma tabella regula-
• , , 1 o m cai a prov1n• 

eia, que precederá a este, a q nal serà immellin• 
mente p11blic1da e nfiixadn; ficando o ministro 
do imperio de:;do j:\ incumbido de communicn1· á 
camnrn d\Js deputatlt)s nos primeiros dias da. 
sua reuniiio niio sú a regulaçiio motivada desta 
tiibella, como o rcsult tdó •lo rccruta:'nento feito 
pelos presidentes Jas provincias. 

" Art. G.° Ficüo i·evogndas todas as leis eiil 
contrario. · · · · 

; <1 Paço da camara dos <Ieputados, 13 de Ago.sto 
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SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1827: 123 
de· 1827.-A; F. tle P. Ilollanda Cavalca11t1: ele 
A llmquc1·que.-F. tlas Cha9as Santo~.-U. J. chi 
C1t11ha Jlatt!Js.-I9nacio José l"icente.-Lufa A zi
!Jltsto ~'lay com resah•n no 5° nrtigo do projecto 
do ensaio das adn11mstraçocs parochiaes. 

N. B. Foi apoiada para enirar em 3• discus· 
são uma emcndii do :31-. J,ino Coutinho, como se 
segue .. 

" e:nprego as ropa;; a :..a rnba permittido 
no art. 2° só pó le ter lugar dcuti·o da~ res
pcctiv;1s pro,•incias.» 

Mandoú-se imp1·imir para entr:u· cm 3a dis
cussão. 

O Sr. Costa. Aguiar: - Sr. presidente 
obsei:vando a ~ivcrsidade. àc opiniõ_es, com qu~ 
no foro tê.n sido entendulos e appltcados os al· 
varás de 17 de Junho de 180!) e de 2 de Ou· 
tuuro de 1811, quanto no pagamento da decima 
dos legados ; querendo u:is que estas leis com· 
prehendiio os legaJos de usufrncto, et.c., e ou-

. . ., en o a compe· 
tente decima semelhmites lt>gados, e que da sua 
l~tr~ e espírito só se colhe dever. pugar-se a 
de~1ma _de v:ilor da coui:a legf!-dll ; e mister que 
a 111telltgencm destas leis seJa por maneira tal 
dzclarndn . que córte p:ira o futuro no,·as ques· 
toes. 

Tanto mais necessnria ó uma resolução a este 
respeito, quanto são entre si discordes algumas 
autoridades jUtliciarias desta capital .. 
~inda ha pouco ti\'emos disto um exemplo; 

pois que aggrnvando-se do pl'O\'<ldoi· <los anz•m
tes, qu_e havia obritJaclo uma parte no pagamento 
da decuna de certo legado de usofrul'to para o 
conse!ho ::la fazenda, decidia este tribunal pela 
maneira que consta da sua sentença, que n junta 
offoreceu a consideração desta augusta camara . 

._ ·, • :s ._ ro nio o 
foz a este i·espeito uma representação ao minis· 
tro de estado dos negocios da fazenda, que por não 
poder, nem devei· decidir o negocio, remct~eu to· 
~os os papeis ao p1·ocurador da fazentl 1 para 
mterpôr os recursos que julgasse convenientes. 

Neste estndo pois de cousas e de di\'ersidades 
de opiniões, convem fixar a verdadeira intelli· 
gencia destas lf.lis, e é por isto que eu peço licenc;a 
a esta·cllli1ara para· fazer uma proposta. , 

_ . Tendo findado o seu discurso mandou á mesa 
o seguinte 

REQUERDIE~TO 

« Requeiro que a illustre commissão de legis· 
~ação tomando \l1n. consideração a representação 
)Unta do conselheiro promotor fiscal, ácerca dos 
un amen os a sen ença o conse 10 a fazenda 

a que ella se refere, apresente uma resolucão 
pela qual se fixe a verdadeira intelligencia tios 
al\'arãs de 17 de Julho de 180!J e 2 de Outubro 
ele 1811, quanto :io pagamento da decima dos 
legados. . 

•< Rio, 13 de Agosto de 18~7.-0 deputado, Costa 
..t9uim·.n-A' commissão ele legi:slaçiio. 

. Leu-s•! a redacção da re.;olnção que d:\ pro
vulencms sobre o j ulgnmen lo · de cl'irnes, cujas 
d·~vassas originacs se tiverem pe1·dido. , 

Leu-se o parecer da commissiio de constitaição 
~ · · e .. i ixas, 
e 1pitii9 de milicias do Jl.I iranhão. 

. O Sr. Clc:in.cntc Pereira: - Sr. pre
aiden.te,. eu npprovo a Ia parte do pai·ecer, por· 

uv1 a que o mm1s ro em 1n· 
fringindo ·a constituição, com o acto de reter 
nesta cõrte um cidadão de outra pl'Ovincia contra 
sua vontade, sem culpa formada: isto é na ver
dade um ataque contra a liberdade que a con
stit~ição garante aos cidadãos, e · opponho-me 
porem a . 2• pa1·te -do mesmo parecer, porque 
sempre tenho _sido e continüo a ser de voto, que 

nunca se diga ao go\·eroo-que guarde a coristi· 
tu içiio. 

E' sna obrignç:lo guardai-a, recommendar-lhe 
que a i:;uarde, é uma verdadeira nrgnif;ão de 
que a trlm violado, isto não póJe deixar de ser 
iujurioso pa1·a o governo, e um caminho incom
JWt'mte p'1ra esta camara, a qual pôde accusar 
os ministros nnicamé11te, mas nunca dar-lhe con-

· 1os nem repre 1e11 e -os. 
Gunrde-se portanto a queixa do supplicanfe e 

accuse-se o ministro em . tempo competente, que 
nisso convirei eu, um;;:onad11 se lhe diga agora, 
não ;;e lhe lemure que guarde a co.1stitu1ção, 
pois esta ó a sua primeira obrigação; e elle bem 
s1bc que a tem violado. 

P·Jr estes priucipios opponho-me a 2e parte do 
llarecer. 

Ficou àdiado o parecer. 
E.itrou cm discussão o parecer dii co1umissão 

de guerra sobre os réos da ;:;a deserção. 

.E)IEXDA 

"Proponho quo se se tomar alguma resolução 
a este !'espeito, nella se declare, que niio se 
considerem descrçôcs as fugas feitas ntó hoje 
pelos militnrn~ cm razão de se terem ido ligar 
n nlgu:n partitlo l1im11ta.Jo entl·e as autoridades 
da pi·o\'i:1cia. » - Foi apoiada. 

o Si·. CnuhtL :\Inttos: - Sr. presidente, 
wjo·aie obrigado n pedil· ao nobre deputado o 
Sr. Qneir.:iz, que mo fo~a o olJseqnio de <lizei· se 
acha impressa a carta regia de llJ de Fevei:cirQ 
de lSOí, ülll que collecçoio existe, e em que tem~ P;'.. e lugares t7m tido execução. Tamuem de~ 

d1·cl;ra1· se com elfoito u.11 aviso, que ellc diz 
existi!", e que pelo visconde de Anadia ''eio ex
pedido para o .Brazil, lambem se acha impi·osso, 
em que colleci,:ão e se está em vigoi·. Dbsejo 
estes eschrecimcntos do noure deputado; porque 
en não tenho noticia ele SJmelh'rnte aviso. Coni 
esta explicação do nobre deputado, poder!li dizer 
algum i cousa. 

O s ... Queiroz pa.rrelra:-Só tenho que 
responder ao nobre deputado sobre os esclareci·. 
mentos, qu11 me pede, que veja_ a carta regia, 
escriptti ao conde dos Arcos em 19 de.Fevel'.eiro 
de 1807, e o aviso da mesma data expedido pelo 
visconde d·~ Anadia, que se acha impresso, e 
aqui o tenho presc,nte, tudo em umas instrue~ 
ções, _que me forã? re1!1ettidas pelo gq_verno, e 

e o o l •, 
premo militar, Antonio Manoel da Silva Sam~ 
paio, cujas instrucções Corão distribuidas aos. 
officiaes do exercito, e estão em pleno vigor e 
adopção, nos conselhos de primeira instancia,. 
ella ó scguiua e pnblica,. quotidianamente está 
:;c1Hlo applicada em todo o imperio •. 

o Sr. Canllu l'lluttos: -Sr. presidente, o 
primeiro lugar, cm que apparcce imprassa a· 
noticia da existencia da carta regia de 18 de Fe· 
vnreiro de 1807 foi 110 ~ l.l do alvani do lo de· 
Auril de 1808, qüe creun o supremo . conselho· 
militar. A ·u a l'C"Í 1 nu · · · · 
que o brigadeiro Sampaio, vendo· a confusão da' 
nossa legislação militar sobre os conselhos· dO: 
guei·rn, e conheceado as alteraçõe3 ·havidas. de-· 
pois d·1 publicação da pratica cdminal do • fôro· 
m1 1 ar re:;o veu·se a unprmur.uma cxce en e 1n-· 
strucção sobre o methotlo de se fazerem os ·Con
stl!hos de guerra, a qual foi pelo"-governo. re
mettida aos chefes dos corpos âe todas·' as ·curo-· 
vincias, e· eu tarnbcm as recebi pára·• fazer dis-· 
tribuir sendo governador das 'armas·· de . Goyaz. · 
Eu., tenho· os quatro repertorios ·ou·· indices•: de• 
leg1s~o que actualmente enst.e: . o .. ·din Joãoi 
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SESSÃO E~I 13 DE AGOSTO DE 1827 
-Pedro Ribeiro, o de 11fauoel Fern:mdes Thomaz, 
o de Borges Carneiro, o de Domingos Al\'es 
Branca !lluniz Barreto : em tres destes indices 
acho a noticia da 1:ort.a regia de 19 d~ Fevereiro 

póde exisfü· 4• deserção, mas para esta não lia 
leis que arbitrem penas, e por isso é que eu 
,disse, que a i:emelhantes aggt·essores deve ser 
npplicada a pena do 14° urtigo de guena dos 
novo.i regulamentos. Porque, se eu tives3e au
toridade, procederia por outro modo a respeito 
do soldado, que houvesse commettido aa deser
ção: eu dida a estt1 soldadó, meu amigo, vai 
para tua casa, Deos ~e ajude, n:\o serves para 
usto. 

Sr. presidente, o homem qae commett~ 3a 
deserção, é incorri~ivel, 111.wca pode ser bom 

A co1;m1issão foliou em 4• e 5~ deserção, mas 
to.los viriio que eu lo~o npontei, que não tinha 
noticia de _tal 5a deserção, nem meslll•l do cns· 
tigo c.wrespondente :i. 4• : todo;; tambem sabem, 
que no otlicio do commaudnnte militat· do l\Ia
ranluio trata.se da -1• e da 5• deser~ão : a -ta 
estribada na cart·i ·rdgia de 1\) de Fevereiro de 
-1807 : o ministro da guerra no seu ollicio i·e
mettido a esta camara ta: .. bem falia em 5• de
seri;ão, por conseguinte a commissiio tambem 
a 11ontou as mesmas deserções lembrando-sa · da 
possivel existencia de outra carta r.:gia da mes
ma data de l!J de Fevereirn de 1807, poi i nós 
sabemos, que no corpo das nossas collecções 
encontrão-se muitas leis debaixo de uma hlea
tica d:1ta? e não sel"ia de nd1~irar, que u~a 

ri>gia do"' mesmo dia. tratasse de i~rnvidencia1· as 
4u desarções: eis o motivo porque eu tomei a 
libe1·dade de perguntar ao nobre deputado, se 
tinha visto a integra da carta regia para eu 
conhecer, se era a mesma e idenlica, de que te 
nho noticia, e se ach'\ apontada nos índices que 
i-diquei. 

A minha opinião é que os desertores de -!• 
vez, e ind11. os de 5• se se tolerar o .abuso de 
os-haver, sejão punidos com a pen•i. do cap. ll 
dos novos regulamentos, porque mais Yalêra não 
tolerar no exercito réos de ;:la de5erção. 

O nobre . deputado clama contr11. º" castigos 
fortes e diz: que os fenos estão prohibidos pela 
constituição ! 

Sr. presidente, eu não acho tal prohibição na . . - . . . . . . . : 

o castigo de' ferros. em sentenciados de crimes 
atrozes nunca foi considet·ado cruel e'.11 nar.iio 
alguma ; na Inglaterra, França, Estados-Uuitlo.,; 
e em outros paizes os faccino1·osos t.rnh ühiiu 
com ferros nos pés, e nas nulos; em Fm111.;t 
ainda os castigos contm o;; desertores são mais 
severos do que entre nõs ; os simples deserto· 
res trazem bigode . rapado ã. nav1Llha. Penas 
crueis são as da roda, mutilação, cxtmcção de 
olhos, e outros, mas a prizão em corrente nun-
ca foi reputada cruel. · 

Os castii;os de abstinencia poderão ser repu-

tifique o ho~1em, do que priv~l-o dos alimentos 
necesS'lrios á vida. Se estes castigos são crneis 
podemos dar este epitbeto ao bom Lcncaster, . . . .· - .. 
menti).. . 

O meu illu1tre camarada reconheceu tantQ que 
o casti~o da 4• deserção tem a pena .da 3•, 
qnf: declara. haver o supremo eonselho militar 
nas conformaçõ1:s das senfonças dos conselho11 de 
~ueri'a subaltemos applicado sempre à pena, "\u e 
lllla .ordenança de 9 de A.bril _ <te ,l_'3ln ;se d_i\ 

aos réos de 3a deserção, e xem a ser a mesma 
do art. U de guerra dos novos regulamentos. 

Vet·dade é que a ordenança de 9 de Abril 
declara que dalli e1!1 diant.e se não tornem & ler 

muito bem .quando as
obstav.& absolutame.1t'3 

Disto tirá-sé uma consequencia indisputavel, e 
vem ll ser que o reJactor da carta regia de l!I 
de Fevereiro cahio em grande absurdo em não 
marcar as peni>s da 4ª dese1·ção, já que permit
tem que taes deserções sQ pudessem verilica1·. 
, Ora, eu nilo penso que o 1·edactor da carta re
gia fosse muito ignorante, e por isso me lembro 
{é mera supposii;:io) que elle entenJeu, que os 
réos da sobredita 4ª deserção seriã;> çastigados 
com ns penas da 3•, s'io iguatls as do art. U 
de guerra dos no\·os regulamentos. 

Todos os inconvenientes achiio-se prevenidos 

missão, e creio que os chefes dos corpos não 
deve import1u·, que os soldados desertem por 
motivos politicos; a lei n:'io falia em taes moti
vos, a deserção qualifica·se pelo abandono das 
bandeiras ou p:ila ausencia do quartel. 

Conheço que se ll,; le ap1·csentat· as circum
stancias aqui lembradas dessas desordens poli
ticns. 

Eu oraria a f1wot· desses soldados que fo
r11o illwlidos, m:is niio·posso deixar de dt!clarar, 
que toào R'lllulle que abandona o seu chefe é 
reP.tttado dcso11or. 

l\1rno a dizer que seria de cp:nião que o sol
dado q 1rn desertasse tres vezes, fosso lançado fór11. 
do serviço p;>t• não so podet• esperat• delle cousa 
melhor. 

a seguinte 
E.\lEXDA 

« A assembléa geral legislath·a resolve: 
« O réo que nctualmente se nch u- proso e não 

St!ntencb.do pelo c1·ime do •lª ou 5• deserção será 
condem n'ldo n trabalhos fortes em uma praça de 
guerra do impcrio na fórum detet·miiada ll!L or
denança de (j de Abril de 18:>5. ·e concluido o 
tempo de castigo nlo t:irnar.\ ser alistado.·- O 
dep11taio, Ctml!a Mattos.11-Foi apoiada. 

O Sr. IIolla.nda. º•"'"ªlcante.: - O pi
recer da commis.iiio foi na realidade f.::ito com 
p1·ccipitação ; quando o illustre collega que " . . . . . - . . . 
de consnlt u· a respeito desse ~eg~cio, e•1bran
do-me unicamente •1ne o artigo do regulamento 
tenha providenciado a reincidencia do 4a ou fia. 
doserçues, pois bania dJ exercito o criwinos:1 <le 
terceira com o extut·minio para Africa 011 esta
dos da India; cert:l tamb !lll e->tava de q uc .essa 
pena tinha sido commutada em .pdsã·> e serviço 
nas obra; publiea> dentrJ <lo t•eino ; se:n toda
via occorre1·-me que depois dessa commutaçiio 
de pena, et·a dP.tfJrminab que o dese1·tor conti
nuasse no serviço do exercito dep~is de a haver 
cm~P.rido. . 

- . 
conservados n·) exercito homens qna r.?itoradas 
vezes tém dado provas de se1·em in.fignos .de um t 
pro~~~io tão n?bre; ord.e1~an1ta .tanto mais ~re-

os juize; na su!L applica.ção. 
O exame destes incom•enientes têm-me con

vencido, que com effe.ito faz-se mister uma pro
videncia. legisla.tiva qne os extirpe,: e eis por
q.ue mando à mesa uma resoluçào:como emend \ 
ao parecer da commissiio concebida .. cm dou;; ar
tig•'.'S mui simples- (Leic,) .· 
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SESSÃO EM 13 DE ÁGOSTO DE 18!1 125 
O n1·t. lo não só providencia a reincidench de 

tacs deserções . pa1·a o futuro, mns at•i excluc 
do excrcitn, indivíduos que não :<Ó são indignos 
de fazer ;arte dclle mas atÍJ deverião merecer a 
exi:lusão da sociedade. 

O 20 facilita o j1Llgamento d is deserções dos
ses desgraçados, q11e tendo já p)r tres vezes com· 
mettido esse crime achão-se aiuda aetualmente 
a 1s os no ex rei • 

Leu-se a S1lguinte emenda 
" A assembléa legislativa resolve: 
« Art. Ln Os desertoi·es d•J exercito que hou

Ycrem commettido estl crime p)r 3 ve::es cm 
tempo de paz não serão a·lmittídos no se1·viço 
militnr depois de haverem cumprido suas scn· 
tenças. 
. 11 Al't. 2.o ·os individuo~ que actualmentc per
tencerem ao exercito, tendo des·irtatl 1 por mais 
de a vezes em tenipo de paz, sei·1'itl p11nido:i na 
futm·a reincidcncia com as e.1a:1 de tei·ccira 
deserção. 

·11 Art. 3.o Ficiio revogadas as leis cm c.:>utrario. 
« P11ço da camara dos deputados, 7 df! Agosto 

de 1827.- IIollanda Ca1'alc<1ntc." - F1>i apoiada. 
o sr. Co•ta. Aµ;ular :- Sr. presidente, sem 

entrar por ora na materia do p11rece1· em questiio, 
eu d"vo ponderar a esta augusta cam~ra, que ha 
cnl!'ano ou na impressão ou entii'> na disposição 
que se suppõe estabelecida por esta. carta regia 
de Ul de .Fev.:ireiro de 1807. 
. A carta regia !}nica, de que eu tenho notic.in, 
nem fülla de qumtas des~rções nem se explica 
pela maneira porque a vejo ennncia•la no pare
cer. Elia foi esoripta ao general, que ent.lio era 
da província dn Pará, José Narcizo; e por ella 
do então 1or diante têm sido 'ul.,aJos o;; réos 
militares, quanto. a deserções cm tempo de paz. 

Esta carta régia C•llnmuta os seis annos de 
dt!gredo pal'a ln.lia impost•)S nos réos de 3.a 
e simples deserção. pel 1s nov:1.s ordenanças lfo l) 
de Abril de l'::Oii, em outros tantos n:mos do 
tinbalhos nas obras publica.. das entiio cnpit mias 
a que pertencessem os resp:?cti\·os corpos pam 
onde devem voltar os réo.i, ex.pedida que seja a 
culp1·, nndanio entretanto prezos com cndc' gi·ossa 
1\ dous e dous, e sendo excluídos d~ praças ctre
ctiv:as desde o dia e:n . que forem cumpl'Íl' as 
suas sentenças; durante o qual tempo vencei·áõ 
pão e soldo, etc., e serão curados nos hospitaes 
militares, alterada por esta forma idiz a carta 
régia), e para este fitn sómente a ord.:inança t.le 
!l de Abril de 180;), ficando aliás cm seu vigor. 
Eis o diz ·mais ou menos, o. citad i carta 
regia e 1 e ·evereiro e 1 , e a nem a a 
e.m . quintas deserções, como se diz no parecer, 
nem no art. 1! de guerra. 

Se alguma outm •:al't'l rágia ha, que em que 
tal falte, não sei, tn\\S creio que é eng.mo e que 
não 1111 duas carta;i régias da nwsma. d 1ta 
!lo dia mez e anno. Isto pelo que diz i·espeito 
á materia da carta régia em questão. quanto 
pol'ém ll necessidade ou não necessidade -de re
solução :\ este respeito, para se fixar um<i regra 
certa a este respeito, sou de opinião, que se 
deve dar; e não me parece acertado respon ler.se 
ao ov · n,.. · ec saria ex lic;1 ão de 
lei a este respeito, não só porque a discussão, 
e a diversidade de opiniões tem feito ver que 
ella e i!1dispensavel; mas até pa}'.a não vir mais 
em dnnda estd questtio. 

eixo porem a sa e or1a a comnussac omar 
este negocio em consideraç:io, podendo assegurar 
.que por esta carta régia de que fallei, têm sido 
julgailos .os .réos. de a;a· deserção simples em 
tempo de paz, . e . até mesmo de mais deserções ; 
nas províncias _do :Maranhão e.do Pari\; porque 
.não .. Jnvia" am outras disposições; ·sendo que 
.to4os. os . oouselh!>s _de. guerra: rel?imen~os foràQ 

sempre confirmados pela junta suprema de guerra 
creada no Pará para a conffrm1ção das senten
ças impost11s aos militares. Junta que depois em 
tem os mai,; ostel'iores, foi tambem crcada no 
!aranhão, como já aqui disse em nma das ses· 
sõ~s passadas Eis o que eu tinha a pondJrar, 
a ca1n tr.1 p Jis decHirá o que melhor lhe pa· 
recer. 

o Ss.-. Que ir,,,. c.i.rrGls.-.:1. :-Sr~ presí· 
dente, ainda que o illu;tre deputad•J, o Sr. Cunha 
l\[attos, quo agora !1llou, diga t?r respondido 
aos meus argumentos, parece.me que não devo 
comtufo fka1· satisfeito po1·•1ue ainda me não 
convencem, ant<>s pelo contrario entendo quo 
elle é que se vai convencendo, tanto pelo seu 
mesmo discurso, como pelo mti.o pa1·ecer da com· 
missão, apresentan•lo emendas â. sua mesma 
opinião. 

Eu já na· ses.ião nntecelente disse que o pa· 
recei· da ~om1.ni>siio não era_ fundado em l~i al· 

~ • e ' 
peccava na m'.lteria e que segundo o meu fraco 
e muito acmbalo juízo, me par~cia ltav.:ir de· 
feitl} cm ambos os cas')s. 

l\las, disse o illustre membro que havi-1. erro 
de imp1·ens'1, e por is:;o cu impugnava o pare
cer, concõdi>, p1·cscin lindl) do parecei· impresso, 
paun1·ei a combater o proprio 1mtographo, isw 
ó, o pro_prio parecer da commissiio de guerra, 
(l\\O aqm tenho, e que p)\I\ letra e l\ssignatura 
foi lannt.lo p::lo mesmo Sr. briga•leiro Cunha 
l\Inttos, e assigna·fo p 1r todos os senhores da 
commi:1s'lo, sem i·estri.,;ue3, o fl.Ue mostra -bem 
haver acc 11•t.l1J, (!elo que julgo nao ha,•er1i des· 
culpa de imprensa, e a riuu ver ainda está 
peior. 

])lz o olllcio do ~ovcrna lor das armas do l\fa· 
ran 1iio que gc 1an O·S•l marcada'J as penn~ para. 
os criminoso;; de 4• 1liserção n'l carta régia. de 
UJ de Pevereit·o d·J 1807, cscripta ao conde dos 
Arcos ( e niio de 18 c.)1110 disse no se'u disc.urso 
o nobre memb1·ol comtnd > não havendo penas 
pa,·a. os ré.);; de 5a pede ao l.1inistro da gU:orra 
medida legisl•ltiva. Ora, como no :\[aranhão lu 
um i ju;:ta militar, (1110 julga da ultima in;tànci 1, 
e niio vem a') conselho suprem') de jus.tiça. as 
sentenças militares do l\Iaranhão; ·o guvernador 
das ai·ml\;, como p1·esidente da j1inta, pede_ esta 
medida legislativa, porque só o conselho ~snpre
me polia ent'io ( o que agom p1lll constitmç:io 
expirou) a\!1pliar, r.~stringir, ·modiílcl.i', revog ir 
etc. qualqmir seateaça, por um poier illimihdo, 
absoluto, e disci·icionario, o que a dita jlmt'l de 
cert.) não póh ter ; p1r isso foi que o m1-
ms ro enviou 1\ es a cam ua o mesmo' o cio o 
governa lur das armas, com: outro de remessa. 
e em int'lrpõr toiavia o seu juizo, pois "que 
o seu olli<:io cobri 1 o da. j unt.1. 01·a, a cominis· 
siio vendo e vendo o illl\slre deput'ldo, tão aba· 
lisado em conhecimcnl·)s, e legislação mil\ta.r, 
que n 'io conhccião tal lai, e que ô olli:lio vinha 
er1-ado), · talvez, muito facilmente., por ter um-
4 de cont:i em lu~ar de-3-levendo mostrar qne 
n1uella carta régia er.i para a 3• e não. para 

·a 4a deserção, a commissão, digo, não se deu ao 
ti-.1balh•) de examin'lr com ·a si:>udeza, que com

etia 3. sua di..,nidade e Sl\b,creverãC> ém boa 

em o •) o unperio ; e en peç a a · ii' ·. 
Srs. depuhdos, que têm .servido. de auditores, 
que digão se esta cal'la régi~1 'Mo t~új ·si~o se
guida· e· observa.ia em · todos 'os·"-tribunae;· . 'lni· 
litares de primeira: instan~ia; 'ainda 'ri.Os 'casos 
maiores que de · :J• de;erção, pois não podendo 

t,p :.cons"lho applicar o.· 4•, fia, etc.· ·mais' que a 
~ pena de.~· deserçih, ~ue pala dit~ ~rt~ ré~ia 
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12G SESs.to E~l 13 DE AGOSTO DE 1827 

que cumpl'issem élll lugar dos seis a;mos <le 
degredo o me,;mo tempo de trnbaillos nas obrai 
publicas nas eapitaes, a qae pcrtence1·em os seus 
respectivos corpos, andando iiri·sos a dous e dous 
com cadca grossa. 

O mesmo conselho supremo militar, que dev•? 
sabei· de todas as leis, tem confirmado muitas 
e muitas sentenças, nas quaes se applicava e 
se está applicando a dita carta, ainila cm penas 
maiores, e -como é que o nobre deput 1,lo diz que 
só della tem noticia nos in<lices, que cnuncíon, 
e niio sabe da sua letra. 1'•?11tlo lll"_i~ncii:o 2no~-

lei, cntmrei agora no parecei· da commis~ão. e 
provai·ei seus erros ; diz o parccer-r111e nchnudo
se marcados pela ordenn1u:a d<.J !J de Ah1·il de 
1 - rin .-. : a 11 • .,:-

régia escriptn no conde dos Arcos d•J rn de Fe· 
,-c1·eiro de lS(li os crimes de ·1• para os que 
commctterem o crime de 0•, fkn<sem compre· 
heudidos na gi!ral disposiçiio do nrt. l l de "llllt'ra 
que 1z-quc aquc e que csertar pll'a o i 1te
rior <lo remo ern tempo de paz seja co1ulcm· 
nado por tempo de 1; aunus a t.mhalh111.- nns 
fortificações, pelo modo que se aclm 11111rc:.do no 
fim do § ln do cap. 11 do r<!gulnmcnto de i:1· 
Cantaria, e que a8sim se declurn no goveruo poi· 
niio ser neces;;m·ia exphc11çiio d•1 lei. 

Sr. presidente, em primeiro lugar jà eu disse 
que esta carta, de que falln n co111111issii.o. não é 
para a 4,a e sim para n ;:la deser.;iil>, e por isso 
foi ocioso apontai· n commissiio a or.tennn•:a de 
!) de Abril para o primeh·o caso ; pois ó snb· 
sti tu ida ela carta ara a 3• e 1 ão · ª 
deserção como se disse. Eu niio quizern conuem
nar a commissão por ter trocado a disposição 
de uma lei dando-lhe diffe1·e1Jtc npplicnção, 
como fazem os letrados; mas tenha unicamente 

c ao e e 1zer que nao exnmma-
rão couio de\'iiio n legislação a t11l respeito, e 
sujeitarão a cama1·a a tambem de boa fé sub
screver com o seu voto o reiterado engano da com
missão, declarando-se ao ministro que niio era 
nccessaria a explicação da lei, quando elle não 
pede explicação du leis que existem, pede me
di.ia legislath·a, por não ha,·er leis para os cri
mes de 4• e 5a deserção e tanto niio ha que 
sendo eu vogal algumas vezes, e p1·esidente em 
outras de conselhos feitos a criminosos maiores 
de a• deserção temos-lhe applicado esta lei po1· 
não haver outm, o o co11sclho se tem confor
mado com as csentcnças, ou as augme1ita\·a como 
entendia pelo'" poder que tinln, o que agora não 
põde porque a constituição o proh;bc; pois ê 
necessario applica1· lei ao facto,- e sentenciar-se 
á vista de lei escript,1, e nunca fomos censu
rados e -applicar penas menores porque de facto 
as não havia menores. 

D'antes, não era preciso medida alguma legi· . . .. . .. . . . . . 
expressão, o conselho supp~·emo ainda que 11~ 
Jll'imeim instancia ui'io liom·esse mais que a 
dita ordenmça de !) de Ab1·il p:u-a as l"-• e 2as 
deserções e a dita carta p:u-a as 3••; tinha 
o registt·o na mão, para angmcutar ou dimi· 
nuir. , -

Ttatarci 'agora do artigo do regulamento, que 
a commissão diz pôde remediar o caso, o artigo 
falla em geral aquelle que desertar ou ent1-ar 
em conseiraçiiu de deserção niio diz quantas 
vezes, so ditrerença aquellc que o fizer ou con-

spirar ftzcr cm tempo ,de guerra ser:i castigado 
c.)111 pena de morte, e sen lo em tempo de paz 
será comlcnmado por li aunos ao; trabalhos de 
fortificar.ões, o mesmo diz a carta, e Jorro é escu
sa· o, sâ ,.o se e . para susc1t:ir Q deci ir-se a 
duvida se ao presente e~tamos cn\ g11e1·ra ou cm_ 
paz q11c1·0 dizer qu~ nao s1?mlo a guerra ag11-
i;ad:i__ na pro,·in~ia o_ndc. o r•~o conunetteu a de-

se ~ t;rti:,,) ·obriga só a q11e sir\•a da provã'ncia 
on•le se decfaruú a guerra; eu a este i·espeito 
uiio posso formai· j uizo, mu itt) principalmen t-e 
qnando vcj-) q1te as sentenças do conselho _ su
premo, agJra q•M. temos guerra. com os hesP.a· 
nhóes est''io apphcando penas de paz, pela dita 
orden;nça que foi explic tdJra neste caso úe paz, 
d•i dito art. 1-1. . 

F.1Unrci igualmente contra o fim do SI 1.0 ~o 
cnp. 2.º do regulamento. E~te pnrngrapho diz 
qne nos crimes ~raves 'lllC não tiverem pena de 
morte, os réos serão prezo.> inr mez :s ou por 
a11nos, •til o a c'Jmnussao no lll e 101e por 
este moJo nm poder discriciuna1·io e arbitrario 

conselhos 111ilita1·es de l." instancia. Pvder 
d·wemos tinu· pela. co.!.1stit~içào ao c_onsclho 
- ' . ~ . :). .. , 
obro1t anli-constítneionaliilentc, diz mais o 

dito p:1rn"rapho •JUC estes riio.; trabnlharàõ com 
"l'ilhiin no pé e li:\ m·1o direita, serão obriga· 
""" - . , . . . . ,,. .· 
e em tmlulhos mais fortes, estan::lo no tempo 
do rc1.,rn:;o em. estrdta prlziio, nã~ recebendq d~ 
piío e paga mn1s 11 > que o 11ecassar10 para a v1dn. 

S•1ffrn emhor t o i·éo estes feno;, sotri·a ess,1s 
trabnlhos j:'1 •t•M te\·e a desgrai:a de desertar. e 
ser perjuro nh:111Jonnndt1 snns fileiras e banilc1rn 
de 1111e devia ser insep:1ra\·el; mas que a illustrn 
commi~são no dia dP. hoje passa os olhos P•lr 
cima deste artigo e niio visse •111e ellc igualmente 
dizia qne nlóm de todos es>cs c.1stigus ainda 
havia o réo levar um rvtulo nas costns? Ah·! 
S1·. presidente a nobre commis:>iio milit•lr fazei· . ~· .. . . . 
nessas partes, ~m que diz o nobre d~iiutndo se 
1-.1spc a cabei;a e big•>dcs a esses misernveis, ~ião 
J?Onh~n~os nós nos nossos sold

1
a

1
dos o rotulo, 1s~o 

meno:; sensível q11e a injul"ia de um 1·otuh; e 
demais. Si·. presidente, parece-me que este cap. 2.0 

é muito mal encabeçado para os cazos de dese1·
çiio e é sõ para os crimes atrozes e graves, por 
exemplo: o roubo, o assassínio, o contrabando, 
etc., ó que se lhe mandava pôr o tal infernal 
rotulo!! l Mas para as deserções é o art_ 14 de 
:;tutrra, e tanto assim que a 01·denança de 9 de 
Abril classificando as deserções, suas g1·avidades 
e pen11s cor1·espondentes m'io tratQu de tal c1p. 2.0 

nem do infame rotulo. 
<Jonclnindo pl)ÍS digo que a com•nis:;ilo errou, 

que dcYin examinar a lei, e se della ni'io tin1ia 
conhecimentos ou se entrnva cm duvida o que 
nt'io mostrou, devia dizet· que tal disposição para 
4.a deserç:'io não lhe constava, e o 1nesmo pnra 
a 5.• l\ão npprovo a sua disposiç:io por impro
p1·h1, e atê por 1111ti-constitucional. 

Portanto o meu Yoto é que vá o parecer á 
commissão, que 01·ganise. de novo, e que volte 
uma obra digna da illnstre commissão, e desta 
c 111 • ; que quan o mau '\ que q11a que1· com
missão examine .um objecto, é confiada no seu 
d•lsvello ; e traga no parecer penas marcada~ 
para .t.a e 5.ª dese1·ção, porque para isso niio 
lia leis, e isso e que se exige, e o ministro 
pede, mas nunca servindo-se de tnl rotulo, nem 
do po:ler disci·icionario de tal cnp. 2.o. Eu não 
deverei ser notado !!e que quero· acabar com a 
discip!ina militar, prosumo -saber C<>nsenar a. 
d!sciplina rigorqsamente em 9ualquer c.orpo g_ue 
suv,1: os que J:i commande1, e -em· occas10es 
criticas, o mostrarão: talvez que chegando ·eu 
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n muito maior patente, não torne a commanila1· 
a tropa. que jit comnnndei reunida, coa1mandei 
tropa de quatro lirovincias, e de la corpos for
mada e n a bata hões de ciíçadores, 11111 corpo 
dJ cavallaria e outro de artilhtu·ia, isto iior espa<.;o 

• '" a o . o os em uma or-
taleza, nunca houve uma pe<1 ueili1 desonlem. 
Sou official severo, aspero, e castigo com rigor, 
dou muito exercício, ma~ cuido mnito 1m il'opa 

~ . ... . 
putaiios da mesm~ província: clles sabe;n n 
ve1·tlade do que digo, por isso não se me haja 
de increpar que não pugno pel! disciplina. 

Oxalá que elln sempre exista, como en a de
,.;ejo ! h.' verdade que já me ia esquecendo, 
Sr. prei::idente, disse o nobre deputado que o 
culpado desta duvid·1 era o redactor da carta 
regia de 18 de Fevereiro, porque manJou que se 
abri~se pmça aos réos de a.• deserção, uão mar
cando logo {>•mas para a 4.• que podia acon
tecer pela data introducção, e não suppon1lo igno
rante este redactor, pensa que elle deixou para - . . 
é o mesmo. 

Ora, Sr, presidente, agora é que eu vejo que 
o illustre deputado disse b~m, o que deserta 3 

desertando 4 e a deve ter os mesmos SCJis a.;no~ 
isto é que é igualdade de senteni;a! ! ! Por essa 
razão de desi"u·1ldade ó que eu digo que no 
presente roão la:. ena maior ue im •"ti- s niio 
a 11 :.I.•, e não ha para .1.• e ü.• como quer a 
commissiio que haja, e diz que ussim se declnrc 
ao ministro ? Nuuc.1, S1-. presio.lf),llte, nunca t 11 
esLa camnra fuça, que commetto um errv, erro 
em que a co111111issiio a precepita. Esle ô o meu 
voto, o qual lwi do sempre sustentar, e peço 
que esta camara tome o exposto cm conside
ração, pois que precisa ó lei, e lei terminante 
a respeito da 4.• e ii.• deserção. 

Ficou adiada a discussão, pela hora. 
O Sr. p1·esidcnte deu pai':\ ordem do dia a 

mesma que se havia dado ira esta sessão. 
Le\·antou-se n scssiio :í.s 3 horas da tarde.

Dr. Pedro d·~ A1"aujo Lima, prcsidentc.-José 
Anto11io da Silut. ,,[aio, t.o secrctario.-Lufa 
J?i·a11cisco ele Paula lfollan<la Cacalc1mte ele 

uquergzw, secretario. 

RESOLUÇÕE3 DA CAMARA 

Illm. e Exm. Sr._;Pclo officio dil 10 do cor
rente mez expedido pelo ministro e secretario 
de c-1tado dos nfgocios do impel'Í•l, e il vista 
do autographo do decreto da asscmbléa.gernl .sobrc 
a dotaç:'io de S. lI. o Impemdor, e sua . unpe
rial familia rubl'icado pelo mesmo augusto se
nhor, .ficou n camarn dos deputados cerltl de 
]inver sido sanccionado o refe1·ido decreto. O 
q1~0 me cumpre. participar a Y. Ex. pnrn qu'J 
seja prosentt. na cnmnra dOi! Srs. senadores.
Deus gUttrde a V. Ex. - Paço da cnmnrn dos 
deputados, 13 de Agosto de 1827.-Jose Antonio 
lia Silva Maia. - :::>1·. visconde de. Congonhas 
do C11mpo. · · 

. . . r.- cn o eu cm o cio o 
do corrente participado a Y. Ex. o conyite <ln 
camara das deputados, para que V. Ex. haja 
de assistir ã discussão sobre as dcspezas e or
çamento da repartição dos negocios da marinha 
:ria. sessão de U do corrente, cumpre-me ª"ora 
communicar a V. Ex. que continuando o debate 
sobre ·as contas da repirtição . do . imperio que 
aiudn )1iio. de fazer o objecto da dita ses~ão, 
nã.o_põde acamara pas->t1r pm·a as d' marinha que 
bem como 'as das outras . repartit~e~, se deba.~ 

terúõ nns Sl!b.;;equentcs sessões par,\ as <iuaes 
•la parte da camara ratifico a V. Ex. o convite.
D.ms ~uarJe a V. Ex.-Paço dn camara dos 
deputados, t:J de Agosto de 1821.-José Antonio 
tl(t Sill:a Jf(tia.- ~t.. 11 ' • • 

111111. e Exm. Sr.-Tendo cm um oflicio <.b 11 
do corrente pnrticipado a Y. Ex. o convite da 
camara dos deputaJos parn que V. Ex ha·a de 
• ,,,; " · i ussao so re as 11spezas, e orçamento 
da repa1·tição dos negocios tia marinha declanm lo 
que esta discussão d•;ve1·ia ter luga1· amanhã 14 
do co1-re11to ; cumpre-me i)rcvenir agora a Y. 
Ex. q1rn sobrevicnio motivos que impedem a ve
rificação daqU<,lle neto no dh aprazado. - Deus 
guarde a Y. Ex.-Pat;.o da camara do;; deputados, 
1:3 de Aitosta de 18~1.-José Antonio ·c1~t Sifra 
~'laia. -Sr. visconde de llaceió. 

Sessão em t 4 1le Agosto 

I'RESIDE:o!CU DO SR. ARAUJO LUIA 

A',; 10 horas procedeu·se· á chamada e acha
rão-se presentes 81 Sr.:;. deputados ; faltando com 
causa os Srs. Oliveira Salgado, l\fortius Pereim, 

• • .... ..o; , t ~rança, tspo o .. nra-
nhão, Uaptista Pereira, Faria lhrbos i, Albu
q111wq11e, a1·cebispo dn Dohia, Pe1·cirn de Drito, 
o Xa\'ier de Can·alho, e sem elln os Sr;;. B UTOS 
Leite, G 1rcin tio Ahneida e !\Iaciel l\Ionteiro, 
<locluron o Sr. p1·esiJe11tc aberta a sessão, e sendo 
lida a neta da antecedente pelo Sr. secretario 
P1mla Ciwalcante, fui app1·on\da. 

O Sn. Sw:r.i,;-r.\nlO :\l.u.\ leu os seguintes 

on·1c1os 

. o n11111s ro a llzen a remettenJo co'ipia 
do decreto pelú qnnl foi o dJsembargndor .Jo,.,\ 
Bernardo de Figueiredo encan·egado d·t cobrança 
<ln decima desta c•irtc. 

:...0 o mm1s1ro do impcrio cobrindo oulro do 
vicc-pre;io.lcute da província de l\linas-Geraf's, 
:icerca da c1·eaçiio de um 1 cadeh·a de latim, em 
a ,·illn de Bm·bacenu. · · .. · . 

3.0 Outro do mesmo ministrn com umn repre
sentação do C'lnselho administrativo de S. Pedro 
do Sul ácercn de vuios objectos. 

Foi tudo á sec1·ctarh pn1·a lhe dar destino. 

$' Illm. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. 
a inclusa resolução do senado tomada .áce1·ca o.lo 
projecto de lei remettido da camar.a dos Srs .. de· 
put.'ldos sobre a rcsponsabilid ide . dos- miuistrns 
e secrctarios d<3 estado e conselheil-os de 6Stado, 
afim de sei· por Y. Ex. apresentado na mesma 
camara com o projecto original qm .a acom· 
pa:nha. · 

(( D~ns guarJe a V. Ex:-Paço do sen!ldo, em 
13 .de Agosto de l$27.-Visr.oncle ele· Congonhas 
do Canipo.-::>r . . Josó ~btonio da Silva. :M.aia.11 

" O senado . envia à cainara dos deputados o 
seu projecto de lei sob1·e a respon:>:1bilidade· dos 
rniui:;tros e socret..irios de· estado e conselheiros 
de estado, com as emendas e addições juntas,·e 
pensa que com ellas tem lugar pedir-se _ao . im-
perador a s1mcç1io imperial. . 

« Pnço do senado, eín Ii.i de :Agosto. de 18-27. 
-Bispo capellao-moi-, prc.-idente ·~ Visconde de 
Congo111tas . do Camp.tJ •. 1° ,.sec~·~ta1'io. . ...,.José .Joa· 
q uim de Cr.wvallw, 2° -secretario,," ... , . 

1 " 
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J28 SESSÃO El\I t.-i OE AGOSTO DE 18'27 
El!E:SD,•S E ADf>JC'ÕE;; Al'M!OY.\IUS PF.T.(I SE!'ADO AO 

J'JIOJE<.:TO DI': • LEI D.\. llESPO:S!UlllLll>.\llE nos 
!.fl:SlSTROS E SECRl-.T.UIIOS llE l>:ST.\IJO E CO:SSE
LllEIROS JJE ESTADO E D.\ :U.\:SEllt.\ J)J;:- l'llO(."EllER 

CAPITULO I 

venções e ajustes dentro ou fórn 
por outros netos de seu ollicio 
do-se delle com dolo manifesto. 

do imperio, ou 
ou prevaleceu-

SEC~ÃO 3 DO llE~llO P.\.ll.\.Gll.U'llO 

<( :J. Contra a indepen<lencia, ir:tcgriJnde e de· 
fesa da nação (supprímidas as palaHas-digni
dade e i11te1·esses.) 
~ 2.0 Passou a sua materia para o :1rt. 30 c foi 

sul:lstituidn pela seguinte: 
" § 2.0 ::.\Iachinnndo a desh'ui•;iio da religião 

ca w 1ca apos o 1cn .roman:i. 
cc Si 3.0 São applicaveis nos delictos especifi· 

cado~ 110 .. art. 1° as penas seguintes: . 

" lfédi'a, percln 
todas a,,; honms, 
occupn1· emprcpos 
) .· .· 

da confianc;:n da nação e c.le 
inlm!Jilidade pcrpctun 1in1·n 

de confiança, e a aunos e.lo 

" :\1inima, perda ela cünlianrn dn nação, iuha
lJilidnJe perpetua, restrict11 aô emprego em q ne 
'' j ui gado, e 5 annos ue suspens1i1> d1> exercício 
dos direitos politicos. 

« Art. 2.~ § 1.o As imnns pnra os delictos de
signados neste pnrngrapho, s1io : 

« l\laxima, inhabilidade 1ie1'\>ehm imrn tollos os 
CJJ!pregos e a mult:i e.lo triplo do '"alor da 
peita. 

« :\~.lqia, inliabilidnd~ pe1·pctu11 par~ o emprego 
de m1111stro e secretario Je estado, mhabilidade 

ilo t!uplo do \'lllor <ln peita. 
" M~nima, perda do emprego e multa do v11lor 

da pe1tu. 
" ·~·º s penas para os • e tetos 

neste pa1·agrapho, são : 
« lllaxima, suspensão do emprego por 3 annos. 
" :\lédia, por dous. 
" l\linimn, por um. 
" O ·réo incorre nestns penas ainda quando se 

não Ycrifique o elleito do sui>orno, assim como 
ncontece na peitá. 
. " SI. 3.0 Açcrescentou·se-ainda quando se niio 

siga o effetto do recebimento-supprimidas as 
palayras-verificaudo-se o recebimento. 

" As ·penas para· os delictos tlesinrindos neste 
paragrnpho, siio: "' 

« 1'faximn,_ suspensão do emprego por seis annos. 
" :\Iédin, por quatro. · 
« J\Iinimn, por dous. · 
« Si 4.0 O réo qne tendo cc.mmettido alrrum 

dos delictos es~ecific~dos nos parngraphos n~1te-

1~eio; delles a_lmsndo d<? pode1· ou fnltaclo ú obser
\ ancra da lei, soffreru. além uns penas decla"· 
radas nos ditos pnragraphos, as <1ue adiante 
se. declarão nos arts.- (! e 4. · · · ' 

· «· -~!'.!· 3.0
· Si J-o Depois da palawà-lei-accres

cen!-a~no-se as palan11s·-que tenhiio produzido 
p_reJurzo . ou· damno ao estado ou a qualquer par-
ticutar. . · · · 
·" As penas para os delictos designados neste 

paragrapbo, siiu 1 • -

" '.\L1x.im11, tt·es annos c.le remoção p:u·a fúra d:i 
c.;rtc e seu termo. 

· (< '.\Iédia, dous ann'Vs. 
« Minima, um anno. 
« Além disso a reparação do damno á parte, 

Jmycn_do-a, ou· ti. .fazenda publica quando esta 
SeJa 111te1·e~sada, sem o que não voltari1. · á 
ccirte. 

« § 2.0 A mnteria que foi supprimida no$ 2o do 
art. ~º• passou parn este paragrapho na fórma 
seg11111te : 

« § 2.0 l:sm·pnndo qualquer das attribuic;:ões do 
podei· legislativo ou judiciarío. 

« As penas para os delictos designados neste 
parngrnpho, sào: 

« :\foxima, inhabilidade perpetua para todos os 
empregos e dous annos de prisão. · 

« )!édia, inha!Jilidade por dez annos para todos 
os em pregos. 

, mprego. 
« Art . .J.0 As penas pnrn os dclictos designados 

neste artigo são ns do art. 3•, ~ to, iuclu~ive a 
rcp:uw;iio do dnmno. 

« Art. à.0 ~ 1.0 Supprimão·se •lS pa)ny1·11s-ou 
contra os direitos individuaes de que <leyem gozar 
os eslr::mgeiros. 

1< .\rt. Ü.? ' I.o Ante OZ·Se IÍ 
-o adve1·bió manifestam1mte. 

" As penns para os tl<·lictos designados nos 
nrls. ;; e li são as mesmas n1)plicndas nos que 
estão comprelumditlos no $ Iu do nrt. 3, inclu
si,·e a reparnc;:iio do d:1m110-

CAPITULO JII 

SEc~·ro l'RIMEm.\ 

" ,\\'t. S.0 Todo o cidadão põJe denunciar na 
fórma do § 3U do ai·t. 171' da constituição; 
os 1111111.; ros e secre anos e esta o e con::se
lheir'!s ... Je est&do pelos delictos especificados 
nesin l(:i, esse direito porém p1·escreve passados 
tt·es annos. 

« , s conumssucs a camnra evem enunciar 
os dclictos que encontrarem no exame de qu11es
qucr negocios, e os membros de ambas as ca
m11ras o poderi\õ fazer dentro do prazo d~ duas 
legislaturas depois de commettido o delicto. 

11 ;\i-t. 14.-Depois da palawa-debate-accres· 
centou-se-da 2• di:>cussão, a qual se yerificnrá oíto 
dins depois <la primeira. · 

<< Art. 19.-Depois das palavms-do denunciado 
-accrescentou-se - guardada a formalidade do 
nrt. 2i dn constituição. 

li SECÇÃO SEGU:SDA 

Do p1·oct·sso · da accusaçcio e ela sentença 
« Supp1·imio,se a mat(:ria dos seus ·artigos, os 

quaes fo1·iio substituidcls pela maneka seguinte: 
« Art. ~0.-Pnra julg-nr ·estes crim(:S o senado 

se converte em tribunal de justiça. · . ' 
9 • 

petentes para conl1ecercm dos crimes de 1·espon~ 
sabilidade dos ministros e secretarias de estadQ 
e conselheiros de estauo, e applicar-lhes a lei. 

« Art. 22.-Exceptuão-se; · 
« 1.0 Os que tiverem parentesco cm linha recta 

de asce1\dentes ou <lescendentes, sogro e gem·o : 
em· linha collnteral irmãos, cunhados,· emqua11to 
durar o cunbadio e os primos . co·irmãos. · 

« 2.o Os que th•erem deposto· como teslemu~ 
nha ·na fonnaçiio da culpa· 011 ucr processo,' · · 
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« 3.º Os que tiverem demanda por si ou suas 

mulheres sobre a maior parte de seus bens e 
o liligio tiver sido proposto antes da accui;açiio. 

e< Os que forem herdeiros presumptivos. 
e ArL 23.-Estes impedimentos poderúõ ser al

le .. ados tanto pelo accusado, seus procuradores, 
ad"vogndos 011 defensores e commissão accusadora 
como pelos senadores q11e tiverem impedimento 
e o sena o ec1 1r • 

« Art. 24.-Ao accusado será permittido recu
sar até seis senadores, sem declarai· o motivo 
além daquelles que forem recusados na fómta 
do art. 2-l. · 

« Art. 25.-Recebido o decreto da accnsação 
com o processo enviado pela camarn dos depu

:tados, e apresent:1do o liliello e documentos pela 
commissão dl\ accusaçi'io, será mitificado o ac
cus'.ldo para comparece1· perante o senado no dia 
que fõr apmzado. 

« Art. 26.-A notifica iio será feita por officio 
o sccre ano o sena o acompnn ia o a copia 

'do libello e documentos.; assim como do rol das 
·testemunhas no caso que a dita commissão as 
qneirn. produzir. 

" i· . accusn o comparecer' por si on 
seus procuradores e advogados, ou outrosoquaes
quer defensores por cllc escolhidos, havendo 
communicado it. commissão da accusaçiio :H ho-

produzi!·. 
cc Art. 28.-Eutre a notificnçiio e o compareci

mento do accusado mediar1\ pelo menos o es
paço de oito dias. 

« Art. 29.-Se o accusado estando preso qui
ze1· comparecer pessoalmente pnm deduzir a sun. 
defezn, se otliciará no governo para o fazer con
duzir com deccncia e segurança. 

« Art. 30.-No caso de revelia n01i1earii. o se
nado um advogado para a defcza do réo ao qual 
ser~1 envia~o com oflicio do secretari~ do senado 

accusação. 
« Art~ 31 No dia aprazado, estando presentes 

o accusado, seus procuradores, ndvogados e de-

' . o réo á sua i·evelia, assm1 como a comnussuo 
accusadora, e feita a verificnc:io dos sen 1dores 
presentes; declarará o presidente o objecto da 
sessão; seguir-se·hiio as recusações na confor

' mid:1dc dos arts. ~2, 23, e 2-l, e logo os se
nadores recusados se retiraráõ. 

« Art. 32. Concluidas as recusações, e achan
do"se presente · o· numero do senadores desi

·gnado pelaconstituiç~!> para·havcr sessão~ manda~á 
·o preSLdentc que l~lllO O J:lrOCeSO prepara~Tll) 
·o neto da accusaçno, ou· hbello, e os nrt1gos 
da defe21\ do- réo. 

« Art. 33. Serão pelo presidente interrogadas 
então as testcmunllas offtirccidas pela commissi'io, 
~ depois as do acc.usado •. As teste'!lunlms serão 
Juramentadas, e mqueridns pubhcamentc, e 
mesmo presentes ns pai·tcs, deponho porém em 
separàdo, ·e fóra do presença umns das outras. 
escrevendo-se com toda a distincção os seus 

· ditos os unes lhes serão lidos antes de as-
signarem. 

« Art. 3J. Qu!llquer membl'O da commissã!J da 
accusação, ou do senado, e bem assim o accn

·. sado,. seus procuradores, advogados, ou defen
sores, poderãõ exigir se. fação ás testemunhas llS 

1 perguntás que julgarem necessarias, e que se 
notl:m com signaes a margem quaesquer addi
ções, .. mudanças, ou va1·iações que occorrem. 

1'' Art. &>. A commissão da nccusação, o ac
cusado, seus procuradores~ advogados,· ou defcn

•sores; 'poderáõ no" mesmo acto, em que as· tes-
TOllO 4, 

temunhas dcpo•m1, contestai-as, e arguil-as; sem 
comtudo as interromper. , 

« Art. 3G. Poder:\õ igualmente exigir, q•te al
gumas testcmunl1as St•j,io acareadas, e re er-
gunta as, que aque as que e es e;,1gnarem se 
retirem, ficando .:mh·.1s presentes; que se fação 
quaesquer outras deligencias á. bem da verdade : 
e da mesna fórn!ª• que sejiio 011vidas algmna_s, 

n .. ' .. 
tenha ainda principiado a votação. 

« Art. 37. No fim de cada depoimento o pre:
sidente pcrgnntará. á testemunha se conhece bem 
ao accusado, que está prasente, 01t que sa de
fende por sen procm·ador, e ao accnsado, ou 
seus procuradores se querem clizer alguma cousa 
conln o que acabiio de ouvir, caso ellcs o lliio 
tcnhiio já feito cm virtude da faculdada ·per111it
tida pelJs :U"ts. 3 l e a;>. 

« Art. 38. Haverá clcbate verbal enlt·c a com
n~issiio accusadora, e o nccusado, sons procn-. " . . . . . 
ao accusado serii. permittido fa1.er allegaçiio por 
si, seus procuradores. advogados, e defensores 
por cscripto : e neste caso se lhes assignari1 o 
t~rmo de r, dias nra o fazerem dando-se-lhes 
po1· copia os novos documento:;, o depoimento~ 
de testcmnuhns, ha\·endo-os. 

« Art. ::l'J. O presidente perguntnt·á ao accusado 
se ucr dizer nl,.,uma cousa mai.; sobr1? n cln-
cidaç1io elo processo. e verdade dos factos. 

11 Art. 40. Concluidos éstcs netos, se proccdcríi. 
ii. sessão sec1·eta, aonde s11 discuti1·it o objcclo 
da nccusação cm commissão gemi, no fim d1\ 
qual perguntarit. o pi·esidcntc se diio a mati:rht 
por tlisrutidn, e se estão promptos pam a vo
tação. 

« Art. 41. Decidindo o tribunal que sim, se 
torna1·i1. publica a sessão parn. a votaçiio; não 
voltando a commissiio accusadora p:1rn a sala 
do senado, nem os procm·aclor~s, advogaclos, e 
defensores d" réo, retirando-se este pam lugar, 
e 1s ancrn, em que nao possa onvn· snn sen
foncn. 

11 Art. 42. Fazendo então e presidente um rc· 
latorio resumido, indicando ns provas, e fnnda-
men os a nccusaçuo, o e ezn, pergun ara se o 
réo é criminoso de.... de que · é arguido, ·o 
que se decidirá po1· votnção symbolica. No casei 
do emp1t~, declarnr-se-ba que o réo não ê cnl
pado .. · 

« Art. 43. Vencendo-se que o réo é criminoso. 
pro1;orá o presidente sepuradnmcnt!', em que 
gn\o deve sé1· comlemnado, se no m:iximo, se 
no mcdio. N:io _!içando o rêo comp1·elté11dido em 
algum dos douS" gn\os acimn •i.;pccificados, en
tende-se que tem lugar a ituposiç:lo da pena 
correspondente ao gn\o mi.nimo. 

« Art. 4l. A sentcnç1 será escripta no pro· 
cesso pelo l.0 sec1·1:tario, assig.1atlu pelo p1·esi· 
dente, ~e por todos os senadores, que· for:lo 
juizes, o copiada exactamente na neta da sessiiJ. 

11 Art. 45. Da sentença profedda pelo senado 
não haverá 1·1•ctu·so algum senão o de uns •micos 
embargos, oppostos pelo réo dent1·0 no espaço 
de 10 dias. 

articulada, ou como melho1· convier ao réo, e 
lidos na camara. serão contiuuados · com vista 
á. commiss1io accusadorn com os respectivos do
cumentos, Jiavendo-os. A resposta será dada em 
10 dia:i; e lida igualmente na camarn ficarú ·o 
processo sol1re a mesa por a dias. 

« Art. 47 Findo este termo, propo1·ã o ·pre
sidente. n camnra se recebe, e julgt. logo :'pro
vados os embargos para· se declilr :i•. que · nao 
tem lugar a pena, ou ser o iéo julgado inne-
centll. ,, .... 

17 
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1:10 SESSÃO E~l 1-~ DE "AGOSTO DE 1827 
" Art. 48. ~:'io se vencendo a ab;;olvição do 

réo, proporá o presidente, se t•~m lugar a mo· 
dificação da sentença, e q uai clla de\·e set·. 

« Art. 40. Não se appro\•.mdo qualquer das 
,. -s • 1 en e o se recebe ao menos us embargos para dat• 

lugat· ã. prova, decidindo-se que sim, assignat·· 
se-ha termo razoa\•el pat·a a mesma prova. 

. . ... ... '- , r a 
presidente, se ella é bastante, e concludente : 
e vencendo-se que sim, consultará ã. camam 
sobre a reforma da sent.inçn. e absol\'ição do 
i·éo, 011 ao menos sobre a modificação da mesma 
sentença, e a sua pena. 

a At't. 51. Quando á camarn de:.prezar os em
bargos sem ter concedido espaço para prova, 
ou depois de ter dado lugar para ella. não a 
julgar sufficientc, cntendet·-se-lm, que lica con
firmada a sentença em b:u·gad:t. 

« Art. {12. Em todos os casos acima refe1:i4o.s 

l'ê111eltida ao governo para qu~ tenha sun dc\'idn 
execução. 

« Art. 54. Antes da sentença definitiva ou de qual· 
quct· outra decisão finnl sobre e111bargos, ha\·erá 
debate publico eutre a commissi'iu accusndora, e 
o nccusudo ou seus pt·ocu1·udor<:>s, adn•gados e 
dtfonsores. 

CAPITULO IV 

« Art. 3-1. Tomou o lug:u· de art. 5'.i. 
" Art. 35-Art. 5G. Qutmdo forem precisas tcs· 

temunhas as cnmaras as fnriio notificar, e as or· 
p rn c..impe 1 -as ser:io mam m as execu ar 

por qualque1· magistrado ou juiz territorinl, segundo 
a lei em conformidt1de do 1ivisu que lhe será di
rigido pelo secretaúo da camnra a que pertenc;a, 
s.,ndo os magistrados obrigndos a t•xccutm· us 
Ol'dens que para esse fim lhes forem dirigidas. 

« Art. 00. Supprimido. 
« Art. 3i. Suppl'itnido. 
« Art. 38. Supprimido. 
« Art. 3J. Supprimido. 
« Art. 40-Art. fJ7. As penas pecuni11rias impostas 

nesta lei se• ão applicad:1s para cstab.,lecimentos 
pios e de caridade. 

« Art. 41-Art. 58. Se o ministrtl e secretario de 
estado, ou o conselheiro de estado niio tiver meios 
de pagnr a pena peeuniaria, sen\ esta cmnmu
tada em pena de prisão na prop:irção de :.!OS 
por dia. 

« Art. 42. Passou para nrt. 50. 
« r • ccupa o ugar de art. GO. 
« Art. 44. Entra cm art. GI. 
« Paço do senado, em 13 de Agosto de l82i. 

-Bispo Capellào Mói·, presic.1.ente.-T-'isconcle ,fe 
Co·ngonhas do Campo. lo secretario.-Jose Joa
quim de Cai·valho, ~º s2crct11rio. '' - Ficou. a ca· 
mara inteirada e resolveu que se imprimissem 
todll:i as _emendas pura elltrarem cm di_scussiio. 

O mesmo Sr. secretario Maia, pedindo CQffi 
urgencia a palavra leu o seguiut.i 

PARECER. 

« A commissão encat·regada de exâminar os dous 
proje~tos do co?igo criauinal, apresentados a es~ 

mente !'e.reira e Y~cnncellos, deu-se cdm es
crnpalo ao penoso trabalho da medita•la leitura, 
e avaliaçii:o de cada um delles, comparou o me-
l . . -
dos delictos e distribuição das penas, e confron
tou mui attentamente as disposições cootid·lS nos 
sflus artigos com os princípios da jurisprudencin 
q ne mais se amoldão ás actuaes circumstancias 
phisic,1,;, rnoraes e políticas do imperio, mas ella 
niio pôJe lisou~ear-se de haver colhido de suas 
combinadas fadigas mais tet·minante re;;ultado que 
a perfoita convicção da sup;.!rior difficuldade de 
uma tal empreza muitas vezes tentada, e por 
ventura ainda não fdiz:nente conseguida. 

« A commissão fom pesado bem a importancia 
do serviço de tão dignos membros desta augusta 

, · · · econ ecer o 
patl'iotismo que nelles rea ça as , bem 11oti1rias 
luzes, mns n mesma commissiio falharia no <le
sem penho de seus de\•ere:$, e trahiria . t9:1 vez a 

plação das dilliculdades que se lhe puze1·iio diante, 
dilliculdades insupcraveis por sua natureza e 
mnii iusuperaveis pela estrdteza do tempo. pela 
coucm·t·encia dos outi·os trabalhos, e pelo pouc'o 
que os membros da commissiio presumem de 
suas füculdad cs. . 

« E1·a po1·ém forçoso tomar uma deliberação, e 
era indispensavel emitlir um parecer . a termi
nada iucumbencia com que fóra honrada, .. ·e re
petidos po1· ilSSO os esforços. renovach.a confron
tação dos dous systemas, tocou. a commissiio. o 
ponto de poder dici<lir·se e s_ubmetter a est:\ 
augusta camara a sua opinião, que além de tar
dio {muito a seu peza1·J e circum$cript.i. ã ma
nifestação dnquelle dos projectos que entendera 
dever ser p1·eferido pat'•l a discussão, posto que 
sejão ambos rccommendaveis. · ' 

« E' pois a commissão de parecer: 
" 1.0 Que liberalisando a camara iguaes louvo-

res aos illustrcs de utac.l.os o r 
cre1ra, e Vasconcc los, receba com especial 

agrado ambos os projectos e ordene que ª°'bos 
se ímprimão, tanto para que todos· os ·:::;rs. de
putadu:; possiio meHtot· formar ô seujuizo sobr'3 
o merecimento delles, como pa.ra s.e dar . fügar 
ás observaçõc.; dos jurisconsultos e .sabios ·da 
nação, com _que se facilitaráõ .os ·debates. · 

,, 2.0 Que. para entrar na regular diséussiio Cün
forme a ordem dos trabalhos; .. se p1·efira o, do 
Sr. Vasconcellos i:ior ser aquelle' que por .mnis 

. amplo no. def:!envol viniet!t~ ~;u lliª~imas J.Uri<lic 181 
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SESSÃO EM 14 DE AGOSTO DE 1827 131 
razoaveis, e equitativas, e por mai, miudo na 
divisão das penas, cuja prudente variedade muito 
concorre·. para a bem regulada diitdbuiç:io deltas, 
Jl<?<l~rá nu1is facilmente levaT-se á possível per-

ORDEM DO DIA 

Continuou a. discussão adiada do projecto ele 
lei, que impõe_ cento por cento nos rendimentos 

· Não havendo quem pedisde a palavra, propoz 
o :Sr. presidente â votação o art. 1° foi appro
vado, salva melhor redaeção, ficando prejudicada . . . . . 
sessão antecedente. 
Ach~ndo-se a este tempo à porta da sala o 

Sr. visconde de S. Leopoldo, foi recebido com 
~ . 

assento, declarou o Sr. presidente cm discussão 
os dous prilnei1·os numeras do nrt. 3• do projecto 
do lei da despeza para o anuo futuro de 1828. 
· · J.erão-se todas as emenda.:1 que se acbavão 
~obre a mesa, e logo pedindo a lialavra, disse 

o Sr. Cos-to. AAulnr:-Sr. presidente, pará 
poder_ melhor assentar a minha opinião so1ire a 
mater1a em questão, en 1·ogo a V. Ex. se digne 
convidar: o illustre 1·elato1· da commissiio de fa
zenda o Sr. Ledo, para apresentar a tabella, de 

ue ficou incumbida a mesma com!nissão, afim 

vio era rejeitar tal o:çament·l 
e reclamar outro em· devida fórma. 

. :E;:umiinou ns contas de anno proximo pass•1do 
. q~.1826, e. na sua despeza effectiva rest.ribou 

paTa.' conceder ·ou glosar as quantias orçadas 
para 11328, por isso que motivo JUStificado se não 
de• para augmentar despezas em . tempo, onde a 
economia · e ·a ordem · são tão necessarias para 
·a .vida do governo, como o ar pára a vida 
animal. · ·· J · · · . , , • 

Parece, Sr. presidente, que ó procedimento da 

base, que 

de luto os corações brasileit·os, sú concedeu a 
quantia. de ú70:00:)S sendo a. dilf.irença entre 
estas duas sommas a mesma pouco mais ou 
menos, que apparece no artigo capella. entre o 
orçamento para IS·~ e a despeza. eftectuada 
em 1826. 

Economisou-se pois a quantia de 36:489..$ e 
todavia a. commissoio a:>signou para despezas ex
traordinadas a quantia 'de 38::300/j com que o 
ministro não contou nem orçou. 

Bem se antolhou á cornmissão a necessidade 
de reduzir as de;;peza.s da capella imp!lrial sem 
pro uz1r es us re no cu o, nem priva -a a 
pompa que de\•e ter como catbedral e como 
capella; lançou-lhe por ora o manto da tole
ranch, reservando-se para d~pois fazer a analyse 

que tem por base o at.uso e o desperdicio.
Tambem não foi de bom animo que a com

mi.ssão consentirh ~~:>.ordenados. da pro,·.,do1·i'.,1· 

e chancellaria da ordem do' cruzeiro : estas des
peza.s {IOrém estão estabelecidas em lei, cumpre 
que seJiiO previamente extinctas po1· outra lei, a 
qual de ce1·to apparecerá na occasião do exame 
e approvação das despesa,; feitas. 

Tão tirudente não foi ell11 com os ordenados 
dos creados e creadas do senhor D. João VI, de 
cujos nomes e quantias para elles rP.queridas 
llllrg•)U o orçamento do Brasil o Sr. ministro. 

Tratando do conselho de estado, camara dos 
deputa.dos e senadorcs, orçou as suas despesas 
r.isp·~ctivas pelo seu estado compl~o, .esque~en-
o-se que es e cs a o c 11 

11as duas cama.rns e menos no conselho de es
tado, cujos membros são todos senadores ou 
ministros de estado. e por is:;o,. ou não ~er-

um desconto no' tP.mpo das scssõe~ legislativas 
Agora se perguntará porque graciosamente 

facultou a commis;;iio uma s:>mma para despesas 
extraordinarias, quando o ministro não contou 
com ella, porque cc1·tmnente a julgou desneces
saria. 

O mini:>tro esqueceu-se destê objecto , cm todas 
as rcpartições ha sempre cousas cxtraordinaria'i 
que não se podem sujeitar ·ao calculo, porque 
utõ escapão i't. mais escrupulosa providencia. 

A commissão quiz mostrar o seu espirita de 
imparcialidade, e <J.Ue assim como era inexoravel 
separando superflmdades, era jush concedendo 
o que havia esquecido pedil'. · · 

o sr.· Clc:rncn:te P'crelra:-Sr. presi
dente, eu vot:irei pelo orçamento da illutre· com
mi:isiio de fazenda, ,por me parecer que os 
570:000$ que ella dã. para fazer face ã repartição 
do impcrio serão sufficientes. 

Fallando sobre as emendas, convirei na c!o 

se· devem exigir p'ara os orçamentos dos anuos 
futuros, opponho-me porém a ella, se . essas 
taboas são para o · presente orçam~nto, e isto 
pur duas razões, a primP.ira p ... rque a sessão ~stá 
a acabar e não ha tempo que perder, segunda, 
porque o governo mesmo quando queirà as . ·Dãu 
póde ·. fornecer na co1·rente sessão,. e por· conse-
quencia esta requisição, seria perdida~ ·· . . 

Sr. presidente, este é o 1.0 orçamento que se 
discute nesta camara, e bem que imperfeito, 
necessario é approval-o. pula i·azão de que., sõ 
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1H2 SESSÃO· El\l ll DE AGOSTO DE 1827 
-o ·andar do fom110 póJe preparar· or.;amentos 
mais perfeitos. Nem se. extranbe ao governo o 
não ter ''Índc1 exact? o de 18·?3, porque o i;ovem-0 
está apren·Jendo, e só o tempo é que o ha de .· . . 

Por e;;tn fórma estou conforme com a cme.11la 
do Sr. 1\lay na parte que propõ:i que o orça
mento se a11p1'0\·e sem questlo, não convirei porém 
na outra a1·te da mesm · -
se npprovc com a resen·a e salva d9 se não 
npp1·ovar despczas, que excederem as do anuo 
de lS·H, em que se jurou a constituiçib. Para 
que se1·á esta sah·a? 

o co1·po fogislativo se 

mo é que eu passo de r.:liln~e sobre su'1S 
dcspezas, na ce1·teza de que o governo deve j>k · 
rec.)nhece1· sul p 1sição :i. tal respeito. 

Acaso as despez:ts de 18'2J, não excedem ás 
de lS:U? Niio mudarão as nossas circumstancia..;, 
não crescerão ns nossas forças de mar, e de 
tcrn1? 01·çar n receifa para 1828, não é abonai· 
despezas de 1S2õ, tratá-se pois do orçamento 
para lb~S, e fiq ne em silencio o exame das des-
11czas de 182i.~. N:io posso concordar em que se 
ucgue neste or~amento dinheiro p,ua a reparti-

A se.iSiio está. n .n~bar, e cu não desejo que 
se app1·ove cousa alguma acceleradamente, mas 
sim com sah·a, ou exce~iio provi:>oria, como 
se' vê d:t· minha re1uisição, que nintla não foi 

1 destruída. 

- 9 • • • • • -

o Sr. Yasêoiicellos. 
Estas dcspezns são fundadas cm leis exi:;teu

t•~s. e o Exm. ministro do imperio, não póde 
por conseq111•ncia dch·a1· de ser ob1·i~auo a fazel a:; 
emquanto cxi!;tirem tac;; leis, as leis derogno-se 
11or leis prüprias deste fim, e não imlircctamcnte 
deixando ficar cm pó a sua disposiçiio, e i1n·a
lidando n sua exccu ão. eln medida 

e e negai· os meios. E' sobt·etudo perigoso, (\ 
muito perigoso este systema de acab:u· leis exis
tentes, com 11111 rasgo de pc111ia, cm outra que 
tem po1· objeclo diverso fim, e sem .. se passar 
pelM discussões rt:'gularcs, sem ffilnlmente se 
provar as faltas e vazios, que as leis dcro
gndas devem fazer 11 \ publica adminish'nçiio. c.)lll 
isto niio quero defend.:i·· as despezas cuja sup· 
11rcssão se tem proposto, que tambcm cu as acho 
desnccessarins, e talvez inuteis, sô discordo no 
modo de acabar c,:,m ellas. C.)llc!uo ''olando 
i1olo parecer da commissiio. 
· Annunciou-sc a " 

Queluz, o qual foi recebido na fó1·nu1 o 1·egi-
111cnto, e tendo tomad.:. asscuto, continuou a dis
cussãO. 

que tenho onvido a ~lguns senhores, 
laliorn deb,lixo de um engano áccrca da minbtt 
c111enda, requisição lhe chamo eu. A minha re
quisi<;:io iioderá e5l:lr mal concebida, não duvido, 
" C'U convencido de poder ser assim, jà pedi ao 
illnstro Sr. deputa.do secretario que emendasse 
sua rcJacçiio, caso a achasse mal <..onccbida. 

?o.linha requisição pede que se haja de con
ciliar a obrigação, que n Cünstituiçiio nos impõa 
de fixar o orçamento dv anno futuro com a 
outra . obrigação de examinar as despezas do 
nnno findo, e tudo com digni·Jade': e diz mais 
que não cabendo no tempo, por estar a findn1· a 
i;cssiio, examinar estas contas barulhadas, se 
haja de uppro\·ar tudo com salva, e excepção 
provisoria, para se rever tudo com ,·agar, em-
q nanto que nós vamos apurando neste mechanis
mo co:istituicional, cm que o Sr. Lino Coutinho, 
muito judiciosamente já aqui disse que nós e1·a
mo~- hospedes ainda. 

Nao . _ 
co:no gílto por brazas. Eu estou bem longe de 
querer isto : pelo contrllrio eu julgo que a re
zenha miuda, e e;;crnpulosa da·s contas do impcrio 
é a mell!o1· .salva-guarda da constituição; o que 
eu 'descjaza era que evitassemos cuidadosamente 
approvar com precipitação as contas passadas, 
num fixar tudo sem conhecimento de causa; nem 
deixar passar o mmo, sem· fixar as dcspezas do 
anno que vem. · 

Portanto a minlia requisição, longe da ser uma 
indulgencia plenaria, Oll privativa é Ulll reme- e· 

o Sr. Costa Aguiar:- Sr. presidente, 
tenho sido até aqui mudo espectador da presente 
discussão, porque coafiand-> muito pouco em. 
meus achados cabedaes, e ob3ervando or outra 

r e o mo o 1g110, porque a materia têm sido 
discutida pelos nob1·es membros, que me tem' 
precedido a fallar, pouco ou nada podia accres-· 
centar : cump1·e porém snbir deste forçado silen~ 
cie, não só porque o negocio e da mais alta· 
monta, como principalmente porque devo moti-· 
var o meu voto. 

Entran'lo na materia, principiarei por dizer 

honrada conunissiio de fazenda para as despe
zas do ministerio do imptorio ; isto é, pelo quan
titati\·o de 570.00::1$. 4Ull com a de l,031:200S; 
da dotação de S. l\I. o Iinp<irador, e sua im
perial familia prefazem os 1,601:!.!JOS applicados 
pela commissão pam estes dous i·amos de des~ 
pcza publica. 

Ett uiio poderei ser taxado de muito hayer 
concedido, ou o que vale o mesmo, de muito me 
a1)p1·oxima1· com a illustt·e commissão ao orç·i• 
mentJ ap1·esentado pelo Exm. S1-. ministro do im
pcrio: meu modo de pensar, a maneira franca· 

• ti lQ sempre nqm em1 t o· 
minhas humildes opiniões, e atacado abusos; 
onde quer que clles estejào, com dignidade pro
pria do homem de be_!n, e deste augu~to rec!nto, 

gratuitas iutelligencias. 
A miuha divisa é sempre a do grande Burcke 

-O genio d·:t liberdade detesta assim cbimeras 
exh'll\•agantes, eomo o baixo se1·vi1ismo.-Se lan
çarmos um golpe de vista minucioso sobl'e a 
qualidade das despczas, observaremos, que 
não é p.:.ssi\·cl fazer outra 1·educção, senão 
a que fez a sabia commissão do fazenda, 
que apenas se limiton em ultima analyse 11' ·de 
36:182$288; o que evidentemente se demonstrá 
comparando-se o 01·çamento apl·esentado pelo Exm~ 
minish'o com a qualidade dos quantitativos re
duzidos pela commissiio. 

E1t nada direi ácerca da maneh·a, J>Orque se 
ilpl·e3enta esta lei do orçamento, já honteni o 
ilh1stre deputado o Sr. Calmon explanou com a 
sabedoria que lhe é propria, razões que no meú 
fraco entender, devem não só desculpar, como 
até fazer sobresahir o bom senso da commissão. 
e mal J>Oderia ella apresentar essas tabellas, que 
não · - · · · 
COll\'em. 

Cumpre porém obse1·var que eu sou tambem 
de opinião, de que devemo3 .primeiro fixar a,; 
despezas para depois tratarmos da receita, por
que sem sabel'mos quaes devem ser essas des
pezas as:>im fixas como eYentuaes, mal poderemos 
cuidar dos meios de occor1·er a ellas e de fazer 
face ao deficit que apparecer. 

Este methodo alõm de seguido . pelas uações já. 
velhas no systema representativo, ao menos re
lativamente a nús que à pouco eu.ciitân}os esta 
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SESSÃO" E.M 14 DE AGOSTO. DE. 18'27 133 
carreira, é aquelle mesmo que palpavelmente se 
deduz da nafureza das cousas. 

Estou portanto nesta parte conforme com os 
illustre.s preopinantes no que. cu discordo, e j;1,. . . .. . . . . . 
se pretenda desh·uir estabelecimentos, que se ach ão 
formados por lei e que só por lei podem sei· 
supprimido.;. . . 

Reduzir, se é nssi \'Cl suns 
madureza que convem e cm a~tençao ás cicum
staucias, isto entendo eu : votar porém seme
lhantes estabelecimentos no nada ou á sua ex
tincção pela supprcssão total de despezas, e isto 
em .uma lei desta natu1·eza é de certo o que eu 
nunca admittirei. 

Appareça ·pois um project•J p1·.,prio para a ex
. tincção dos cstnbele•:imentos cm questão, e eu 
serei o primeiro a sustentar a sua doutrina. 

Do ·que cu deixo definido bem se vê que eu 
tenho falindo ãcerca da p1·ovedoria-mór da saude 
e da phisicatum-mór do imperio. 

T- • ' 

destes estabeiecimentos e menos se isto provem 
da· natureza da cousa ou de feitos inherentes ás 
1;>essoas.:. · o que po1· ora nos deve occupar é, se 
e este o luna1· ro rio e se a sua ex i .- • 
ser por esta ei o orçamento, o que eu não 
posso adopta1 em presença do que deixo expcn
âitlo. 

Isto posto, vejamos qual a i·cducção ue o-
i spezas que se apresentao pnrn 

o ministe1·io do imperio. 
Um 11onrado membro da commissão de fazenda 

já dis~e qua~ a diminuição. que se havia feito 
nos d1v~1:so:> ra1~1os de d ... -speza desta repa1·tiçiio, 
eu segmr1a quas1 a mesma mnrclia, afim da po
der melhor assentar o mev voto ·sob1·e a mesma 
reducçiio. 

Principiarei pela capelln imperial. A commis
siio marcou para esta repartição a mesma des
peza de 9.2:100S, que vem Ol'çada pelo Sr. mi
nistro do imperio, observando-se mÍl'\ differença 
de· quas~ uati·o contos relnti\'am n 
zas e "'· que oi de 76:83CiS~\l. 

Eu pres~ciirci da attenção que nos devem me
recer as bellas a1·tcs e com particularidade a musica 
estn filha do céo. 

todos os bons 
civilindas. 

Ninguem poderá negai· a h1fiucncit\ que . clfa 
tem tido e terá na civilisação, e adoçamento dos 
costumes dos povos. 

O que nos diz o .velho Hol'acio-ingeimas de
dici.~se fi,del_i~ei· 111·tes, emollit mol'es, ne2uc sinit 
esse feros-e uma verdade. 

Porei até de parte a consideração que nos 
deve me1·ece1· este estabelecimento pelo lado do 
explendor com 9ue devem ser feitas as funcções 
e mais ceremomas da igreja, o que tudo parece 
já haver sido tomado muito em linha de conta 
. por resta augusta camara, q11ando não incluio 
na dotação de S. ?.f. O llllJ?Crador esta despeza, 
porque jul~ou que . ella devlll estar a cargo da 
nação, e so isto basta para que nada falte á de
cencia, e a uma bem entendida magnificencia de 
accordo ao estado das rendas publicas. 

~alta.rei. por ~das _esta conl!lidcrações e exa-

Eu vejo que as congruas do Rev. bispo cap~1: 
liio-mór, monsenhores, conegos, etc:, importão 

- em vinte e tantos contos de réis; que os or•le
nados dos differentes capellães, thesoureiro, aju
dantes e mais ofliciaes, musicos, etc., montão a 
trinta. e tantos contos de réis, de maneira . que 
todas estas parcellas fazem a somma deõ7:70'1$0J0, · 
vindo a ser a differença para. o orçamento. do 
Sr. ministro do .imp<irio, 1llll -que a commissiio 
concorda a quantia de 14:488$030 quo em verdade 
não parece . ~er muito p:ira as_ diversas des.pezas 

de cera, concertos, guisamento;; e mais mysteres 
proprios daquclle estabelecimento. 

Sendo pois isto assim como é possível redu-. 
zi~· a . menos. es~as ~espczas? Votaremos nós á. 

" :)o> os .. 
Despediremos nós t:io injusta111ente e sem atten
dermos á sua subsisteucia, tantos embregados e 

pob1·es musicos, alguns dos quaes estão até 

c:n ti-netos que ainda se não acaba1·ãc. ? ' 
Se por este accordo é miste1· semelhante eco· 

nomia eu não votarei por clla; porque o con· 
tmri•.> seria faltar a boa fé. 

Eu nada direi sobre e que aqui hontcm se disse 
áccrca de certa classe· desgraçada!! 

Respeitemos miseros entes que nenhuma culpa 
tém do que outros fizerão, e por nenhum modo 
tiremoi1 a subsistencia a quem a tem. 

Pa1·a o futuro outra cousa det.i1·minemos : cum
pre sim organisar ns repa1·tições como convem ; 
mas não de snlto e por semelhante maneh·a. ' . . . . . , ' ., 
os honrados membros que me precederão e ora
rão de conformidade com os meus principies, 
tê1? dito quanto ó bastante, e.- o ·lleq11tmo. vulto 

las que estes estabelecimentos podem adquirir 
melhora, ou novas collecções de livros on de pl'O· 
duetos. 

Isto a en,\s ó::lc che"ar ara ue se conservem 
como estão, e bom será ao menos que fiquem 
estacionarias ; par.i o futuro outra cousa faremos 
quando melhora1·em nossas circumstancias .. 

Senliores, não sejamos tão miudos cm peque
na; cousas; attendamos antes para os grandes 
canaes, por onde se escoão n maior parte das 
rendas publicas, e cu1·emos do negocio po1· modo 
tal que nem sofl'ra n honra nacional e a digni
dade do impel'io, nem hmbem se desperdice a 
subsbncia dos povo;. · 

As mesmas reflexões me occorrem a respeito 
do quantitativo de 410:030$ applicados pela com-. - - - . 
mais 16:0JOS applicados para o expediente dos 
tribunaes. · 

O honrado· membro, o Sr. Ledo já disse; 
quanto era mi$ter a este res eito, e as i·azõe:; 
porque avia eito a r ucção que· observamos. 
quanto ao que o Sr. ministro pede no seu or-
çamento. · 

Es1:uso de repetir o mesmo, e conformandoc.. 
me com as solidas razões do illustre preopi
nante, approvo a somma npplicada para estes 
dous ramos. . . 

A reducção, que a illustre commissão de fa. 
zrnda fez da qu mtia dos 76:7638133, que appa
recem nas despezas do anno passado nos artigos 

'-obras publicas e desdezas extraordinarias
hmbem me parece boa. 

A commissão applica para esta despezas 37:210$ 
e é. p·1tente a toda a luz não poder haver re
ducçiio nesta parte; talvez mesmo sejl. isto ainda 
muito diminuto,. cumpre porém olhar para o que 
podemos fazer. · 

Quuto ao · que se tem dito ácerca da reducçiio 
do subsidio dos S1·s. senadores e deputados ; 
concordo. com os princípios, e eu· seria inconse
quente commigo mesmo se não pensasse deste 

Ait;da ha pouco tempo voiei que o projecto 
do Sr. Vergueiro passasse para segunda discus
são· porque estou convencido, de que é mister 
refo~mar a maneim por que· é pago o subsidio 
pelas razões, que então so ponderarão, e que 
não devo produzir a~ora, para me não .fazer 
extenso e tambem por , attender ão. e~tad.o . das 
rendas. publicas. • Julguei portanto. que aquelle 
vrojecto en1 util, e muito conveniente.: ~ por 
isso votei p:ira que plSsasse ã. segunda discus
são, .por~ue cumpria ~ue uma lei propr.ia. rey9-
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J34 SESS10 E~I 1.i DE AGOSTO DE 1827 
gasse o que estava disposto por outra lei, e 
porque desejava que esta materia fosse tratada 
competentemente, e em s:m ln~ar proprio, já orate
Vtludo q 1~e ella sel'ia _trnziua para . agora. ·na-

. . .. 
antes : muito devemos es1>ernr do patriotismo 
do S1·s. deputados e senado1·es; pela minha purtd 
declaro com a franqueza, com que sempre enun
ciei minhas idéas uc estou rom to a fazei· 
o os os sacrificios, que fol'em necessal'ios. 
Se pois é conveniente a medi·la, de,·emos, 

como bem ponderou um honrado lllembl'o, ge
neraliznl~a a t.1das as classes, e aos mais em
pregados, guardadas as devidas propor1,;õcs dos 
seus or<lenndos, circumstnncias peculiares, cm 
que se nchiio e mais dados, de que dc,·emos 
lançat· mão, pnra podermos fazer 11 obra, que 
preste, e não sermos taxados de inconsideração 
e menos ainda de injustiça. En poderia nccrcs
ceutar ainda outras reflexões, l'Cfil'O·me porém ao 
que têm _dito outros s1:i· deputados. 

. \ ' 
tamento foito pela commissão para as despczas 
do ministerio do imperio, approvando sõ a 1·0-
ducção, que clla fez dos 3J:-lli2S·i:B. Admittirci 

u . . ,,.. . . .. -
qucna. · A falta i)l)rém não é nossa ; nasce da 
ca1·eucia de dados para o perfeito conhecimento 
do uegocio, e cm duvida devemo.; dai· alguma 
cousa mais. 

O Sr. ministro do impcrio para o anno Yin· 
douro ap1·escntarã o estado de suas dcspczas ; 
por ella veremos o que despendeu, e o sujei· 
taremos a slrictas contas, q111i1lllo desgrnçada-
1nente (o que não é de esperar) acontcç•t haver 
despendido mais do que devia, ou naquillo que 
não devia etc. Se houve1· sobras, cllas devem 
por for~a apparecer. Ultimarei, senhores, dizendo 
que para mim é inqucstionavcl, que devemos 
quanto. antes fazer e:;ta lei de o?:'"amento ; e 
ella não passará, se perdermos o pouco tempo, 
que nos resta em discutir minudencias, e pugnar 

Poucos dins 11os rostão para o fcixo ela sessíio ; 
aprt1veitemo.; portanto este resto du tempo. Nós 
não sabemos se S. M. o Irnperado1· prorogart\ a 

s ã . 
tade, e em duvida façamos nós o que está da 
noss'.l parte; isto é, npr•)\·citemos o tempo cm 
cousas de móres resultados, e não cm pequenas 
entidades, que com mais vng.1r e com l>lcno 
conhecimento de causa podem ser remediadas. 

E' melhor fixai· já e já o que o ministro do 
imperio deve de;:pender, do que expú1·-nos a nada 
fazer por querermos il' a uma minuciosa apu
ração de despezas. 

As consequencias que se podem scgnit· da 
falta da presente lei, são notorins, e o estado 
das contas que nos devem ser presentes pam o 
anuo futuro, nos ·rará ver n que é possível, e a 
maneira porque se despender:.iõ os dinheiros pu
blicos, e o 81·. ministro apresentará muito cm 
detalhe nquillo que gasto1i, e a maneira porq uc 
procedeu n:is despezas de sua repartioào. 

Eis o que cu tinho a dizer, e as razões porque 
voto pelo orçamento apresentado pela commissiio. 

o Sr. Paula e Souza: - {lWio se om;io.) 

Ellli.'l(IJ.\. 

« Que a sonuna do n. 2° não possa ,exceder 
a 530:000$000.-Paula e Sou.;a.-Foi apoiada. 

o Sr. Cu•itodlo Dlns: - Voto por· essa 
redacção que está feita pelo Sr. Paula e Souza, 
·e . se houver outra alguma melhor, voto por 
ella. 

Que escrupulo ~a em ~ançar fúra essa prove-

doria-mór da saude? Para que dar-se-lhe o 
sangue da nação quando se vão põr tributos·? 
Temos nós muito, e os proprios da nação estão bem 
arrocadados? Portanto cu voto tlela suppressào 
tlnt · ·· • · 

Y cjiio-sc seus regimentos que não haverá homem 
que não se horrise, o despotismo está. mareado 
com todús os seus caracteres, e estou persua
dido que o imperador da Porta não tem leis 

aqne 'ª na urcza. 
O Sr. Cunlin l\J:a.ttos:-l\[uito se tem fal

indo dos ordenados aos creados do 81·. D. João YI, 
e pelo que toca ã capella imperial lambam se 
di:<sc bastante. -

You apresentar algumas idé11s. 
Os musicas são todos caatores, e são dez, e 

perguntarei c,11, estes homens vierão por sua von
tade ou sahirão de suas terras sem havei· algum 
motiv.J? Foi um convite que se lhes fez para 
virnm •le Italia, isto aco11teceu com to los, e será 
dc•:cn te 'l nc ãquellc.; homens que farão chamados . . . . . 

Sr. ~reside~tc, Íem-se mostral'o muita pbilan
tropia, tem-se füito conhecer quanto a nação 
b_msileira se inte1:essa nas . bellas m·Le~ ~ scien-

l\Ins, Sr, presidente, agora lanç1u·emos estes 
homens p.}la porta fóra? E' uma despeza de 
H contos que se faz na capella; mais se gasta 
com arma 'ões e cm diYersas outrns cousas ue 
a toda a hora se apresf:ntão. 

Nfr,; St\hcmos que no anno passad:> fizerão-se 
funeraes com muita despeza, o que pólo nova" 
mente acontecer, e entretanto haYerão muitas 
cousas de q uc me não lembro e:n que s:i poderá 
ga~a~ · 

E como ó possiYel que não pmtiquemos aquillo 
q uc se pmlica na Europa, e mesmo nos i>aizes 
da America ? · 

Direi muito pouco 'a 1;espeito do museu, mas 
se queremos que haja sciencia, deve-se conser
Y_nr o museu, _é '!llll dos_ cstabelecim_entos scien-

duc1,;ões são immeusas, e porque não n~s havemos 
de api-ov<Jitar dessas_ cousas que forem encon
tradas? 

que se tem concedido varias gratificações que 
mereo:em esses homens, e basta sõ o traba
lho de andarem a cspanar e tirar cupim ·dos 
livros, gasta-se muito tempo, é necessnrio muita 
paciencia e quando não houver muita applicai;ão 
perde-se um grande cabedal. 

Portanto não contribuil' 1mra aquello .estabe
lecimento é o mesmo que pól-o em esquecimento 
o os homens estudiosos hão de ir a outras liv1·a-
1·in;; procurar aquillo que devião encontrar na 
biblitheca impe1'inl. -

A res1>eito iia provedoria, não digo se é mão 
ou bom esse estabelecimento, mas acl1a-i<e esta
belecido por leis, e o mesmo digo da physic'.l-
tum-mõr. · · - - _ 

A academia medica e cirurgica vejo aqui na 
dcspeza, e vejo que pela i·epartiçào da g11er1·a 
se faz dcspeza com uma aca•iemia, 11ão sei se 
a mesma, ou sJ existem duas academias_; por" 
que se com etfeito sãn duas não é necessario 
n· ~·, .. 

a ficar nella até que o Exm. ministro da guerra 
me declare se na sua repartiçiio ha outra aca
demia. 

A respeito do jardim botanico, a sua conser
vação é indi;:pensavel, e d.isejaria que se tomas
sem maiores medidas. 

Emquanto ã vaccina, têm acontecido desgraças 
por não corresponder aos fins, .mas não _é culpa 
dos agentes da vaccinu, procede da constitui..:.ão 
e das naturezas e po1· outras causas estranhas. 

Sobre a acadel,llÍa de !Jellas -artes não lia du-
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SESSÃO El\I IA DE ·AGOSTO· DE- 1827 
V'ida <tuê houv~ g1·andes ab11;;os porque se dcrão 
grandes ordenados a homens que m'io sirviriio, 
mas no dia de hoje so achiio cm exercício e es
cusamos entrJr nos immensos abusos passados, 
porque e • ., · · 

Emquanto no chnncellcr-mó1· do cruzcia·o, estou 
reias idé11s que esta repa1·ti'.)ÜO deve estar a 
cai·go do Exm. ministro do imperi_o. 

estou pe as mesmas idén;;, ~ a respeito da dimi-
11\tiçiio do subsidio dos senadores e deputndos, 
eu pela minha parte estou prompto a 1·ecebel"" 
todas as reduci,:ões, mas para isto é necess ll'io 
um projecto de lei. 

Eis aqui quanto me occot'l'e. 
o Sr. Cal.:rn.on. :- Hontem foliei sobre º'a 

emf:n<la <lo Sr. lfoy, tendo cm vista a economia 
do tempo, e é por amor dess11. economia que 
vou fallar e i·csponder ligeiramente {1. con;tes
tação que lwntem se fez. 

e111itt!o o honrado deputado cm resposLn ao qne 
eu disse so1J1·e a capella imperial, mas esqueceu 
no hou mdo <leputauo que as c•irtcs o que 1ize1·iio 
foi unicamenle acabar o ue crão des ezas !>U· 
pei·ftnns, redu7.indo-a~ a lú contes, porque toaas 
as outras dcspezas ei·iio de mero luxo, mas ns 
cúrtes niio alt\cnriio o que C\';io congr1rns <lesses 
individnos, porque a cathedral de Lisboa ficou 
com o as s suas 1 

Disse o honrai.lo deputado que. tmtando en do 
formnlnrio da Inglaterr.i, tinha dndo consequen
temente e. meu voto contra o orçamento q11e a 
commissiio apresentou; mas esquec~n ao hon
mdo deputado que dcspeza extt·aordinaria é d'!S· 
peza eventual, e isto não se póJe alterar, é 
unicamente h\ qno estão calculadas estas des
peza.i que se nchão fundadas e applicadas por 
lei, que tem al'l'ecadnção propria, poi· essa r11zão 
é qu1: lá se divide despez:l de divida calculada 
que absorve mais de <.fous tei·ços; mas como seria 
1ossivel no a commiss:io ado tas:;;e este me-
thodo? Temos nós divida fundada ? Temos nos 
subsidio, taxas e impostos destinados pum nqnelle 
fim? Eis aqui primeimmente a razão porque 
hontem tratando dn ft'1rmn ingleza niio at:tquei 
o u ge o orçamen o ap1·esen lo 
missão de fazenda. 

Fallnnuo do conselho de estado, disso o hon
rado membro que cu dissera. que os conselheiros 
em França n:io cri'io ·responsaveis, mas <i illusti·e 
deputndc. deve saber qtte os ministros é que são 
responsa veis. 

O conselheiro privado não é membro do mi
nisterio, e desde que se seguir n. ·opinião do 
conselheiro privado, o ministt·o é re.;ponsavel. 

Disse-se que o que eu queria cr \ qne·se nppro
·,·asso o orçamento, appello parn a camnra, que 
me dig l se entendeu da minha proposição seme
lhante cousa; o que eu disse foi que i'.~nuncins
semos · a economias alambicatlas, nem que se 
enxertasse a ll'i do orçamento com a reducçào 
de ordenados,. p.Jrque parecia-me que uma outra 
lei devia revogai· essas despezns. 

Disse que sei·h\ como uma especie de injuria 
apresentai· a· historia do p1·ocesso da di~cussi'io 
do budget do Inglaterra e d~ fr~nça ; esto~ mui 

~ ' . 
demorarei a dar resposta ·a s~melh·rnte inve
ctiva. . . 
· Notei que n 11onmdo dPputado :ne nrguio de 
ter commettido equi vocos, mas não os apoutou, 
e só. disse que eu havia confundido o budget 
.inglez com o . nosso, sei muito bem que não é 
possível. sujeitar as formulas do budget brasi
leiro ás de Inglaterra; ellas differem cvmo o ilia 
-da noite, e u razão P, porque na J :1glaterra lia 
3 seculos . se .. trabalha, e. na .. França. começou 
.em_ 1818, e aind~ Jl'.lje .. não ha bu~get perfeito .•• 

(O tw:1tyyi·a1iho Sifra não esc1·.:i:eu o í"esto do 
c!iscurso.) 

o sr. Vcrguctro:-Tem-sc mostrado que 
esti. lei é das m1lio1·es ãuantins d · · rA-

entretanto tçm-~e emittido algum'ls opiniües bem 
<!ura~, e ntó disse um hom·ado deputado que 
hscahsasscmos a:;; despezas e que àppro\·aisomos o 
ori;:unento. 

i. e- e rn iem q no nos m10 po emo;; :1zer 
reducções, porque seda revogai· leis cõm um 
rasgo de pen na; quizera que o honrado depu
taJo qu~ produzlo esse m·gumento, · me dissesse 
o qu~ 1H~> estamo3 fazend<J, como havemos de 
chamar esta lei? Rà.;go de pennn? Se isto é 
rasgo _de pennfi, eu~iio direi mais, qne podere
mos dizei· que u lc1 que estabelece estas dos· 
p<'ZJS q~te estamos fazendo, é uma lei muito 
unproprrn. . 

Est'.L lei póde revognr outm, póde por isso 
reduzu:. ª~- desJ?ezas .cst~belecidus no impcrio, e 
esta opmano foi mmto oem concebida or urn 
1 us 1·e epu a o; roi a cansa e niio se terem 
impug.1ndo nlgumas reducções proposhs, como 
poi· exemplo a prnvedoriu-mói· da saí1de auto
risada por lei. 

ropuz a snppressiio es a espeza, porque 
estamos fazendo uma lei qne púde rllvogar 
a que estabelece ns 1\espezas, ri claro está que 
devia entmr isto 0111 discussiio; 111io combato 

.. 4l • • ... =· 
convencid \ que taes despezas devem acabar, 
porque a camara não póde duvidar que se está 
fazendo uma lei, e SJ entende que nãG podemos 
revognr uma lei nem fazei· reducções, cla1·0 eiJtá 
que acaba n maior das garantias que nós temos, 
devemo-nos aproveitar da occ.1sião} para fazer 
essas rcJucções que se entende são convenientes 
e de. ntilidale publica. 

Outro l1onrado deputado .disse que se appro~ 
vasse ~ orç~mento, porque ~~o tinhomo3 te1ppo 
para tliscum· tudo, com clle1to pai·cce que o 
tempo da sessão não é snfficiente; mas que rc-
su a approvarmos o on;amen o: esu a que 
nós deixemos passar ioJas essas despczo.s sem 
exame nenhum; e se niio podemos fazer tudv, 

fazendo a_quill<? que potle~os. 

faÍta da; tnbell'ns, este defeito jtí. estâ conhe-
ci~ . . . 

vãmcis á pl"imcira clnsso de dcspezas," que são 
as da casa impe1·ial, e a'!ui sõ:nente tem lugar 
os m·denatlos tlos crea·los do Sr. D •. João IV, 
que deve111 sei· suppl"imidos, poi·quo não fazem 
p:wte <!as despezas da casa imperial, e a faze1·em 
pm·te devem ser comp1·ehendidas na dotação o 
niio se devem applicni· fondos p11'a isso, porque 
segurnmente são to1·nados estrangeiros lo~o que 
coutinuão a te1· um emprego no serviço de um 
soberano estrnngciro. 

Pelo que pertence t\ capella imperial, somma 
a despeza em 72 contos. Este orçamento parece 
admittir alguma rt1ducçã<J, e já um honrado 
111embro propoz qne ficasse n'l soinma de 64. contos, 
poi·quo ndmittem-se 2-j contos de musica, e julgo 
que podení. sei· menos; creio que estes est1·a11-
geiros musices estão cvntt·actados·poi· certo tempo, 
e· muntiarei unia emend:a. para que findos .taes . .. .. -
ti·actos, e nlém da mzii.o de 11acionalidade para 
pi·omover esta arte no Brnzil, ha outi·a razão 
•1ue expendi nos dias antecedentes. . 

Emquanto ú despeza da secrotnl'ia dev~-se contar 
com aquella _despeza que se costuma .fazer, e 
não com . aquelh1 . que poi· algum incidente se 
possa. fazer. 

Sobl'e a proveuoria, ena não serve seniio para . 
fiagello, e c1·eio que, touos hão de ficar muito 
contentes com a. Slll extincçào. 

Emquanto ao>s" prof~ssores q1~e· não·· tê.u exer• 
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136 SESSÃO. Ell 1.i DE AGOSTO DE 1827 
c1c10, ni'io ·se deve pag11r a lente algum que niio 
exercita o seu emprego, pc.rquc é certo que só 
se deve pagar a· qnem trabalha. 

Quanto aos conselhos ·de estado, en voto 1>ela 
emen a e snppressuo porque a esses 1 m . 
basta-lhes a honra do serem levados aos pn
meiros empregos da nação e tombem dc,·em ser 
grandes empregados, e hão de ser grandes pr«?-... .· . . ... . -
idade,• niio posso deixai· d& reconhecei· essa 

responsabilidade porque a constituição assim o 
diz, e logo o que diz m'io póde entrai· c111 qucs
tiio, mas nem po1· isso deixa de ser uma ano
:iralia que talvez tenha a nossa constituição, por 
que creio que cm parie nenhuma o conselho 
tenha responsabilidade, pois que não sei cm que 
caso se velificarâ, ainda qúe esteja estabelecido 
pela constituição, é tão difficulíoso verifie·1l-a que 
podemos asseverai· que nunca acontecerá. 

Portanto segundo não EÓ os usos antigos .da 
nação como a pmtiea das outras, não vejo ar-

conhece que estamos fazendo 'um:l 
diga que é rasgo de penam. 
· Yoto por todas as reducções. 

rao ·se as segmn es 

EllEXDAS 

« Ficando deduzidas do orçamento para este mi
n istel"io, as despezas que ficão i\ cargo da do
tação e devendo reduzir-se á do estado effeelh·o 
das repartições, a despeza dos ordenados e sub
sídios que foriio orçados pelo seu est·1do completo.· 
-Calmon.» 

« Proponho que não se contmtem musicos es
trangeiros para a cnpella imperial. Que não se 
pa~uem ordenados n professores que não têm exer-
cic10.- l'e1·guefro.» · 

são de azenda, se ajunte ii lei tnhelhts em que 
vão marcuJas as quantias, que a camm·a decret \ 
para cada i·amo de despezas nas diversas repar
ti ões do ri1iuisterio.-José Lino. »-Foriio tocJa~ 
apoiadas. 

O Sr. Clenic-ntc Pereira.: - Como o il
lusti·o deputado insistio no seu principio de que 
por esta ,lei se podem acabar leis que autorizem 
despezas antigas, e bem que alguns·mustres de
putados satisfatoriamente tenhão respondido, prin
cipalmente o Sr. Lino Coutinho, direi comtudo 
o que entendo. . . 

A opposiçiio do nobre deputado reduz-se, a que 
a lei do orçamento é uma lei ; e que uma lei 
revoga outras leis, é este o s_eu rnciocinio; esta 
premissa é verdadeira, mas a conclusão é que é 
.talsa. 
· E' certo que as leis devem ser revcgadas por 
·Outras leis, mus devem ser leis proprbs que 
considerem a natureza das leis que vão revogar 
e que' proyidenciem o vazio na administmção. 
· Orn,. todas essas . reducções que se querem fa
zer, se a chão auto risadas por leis. 
· Pelo que:. resp~ita · i\ phi::iicntm:a-mór, eu .con-

essa lei qliando apparecor, mas a~abar já de uma 
vez com ·essas despezas é impossivel, emquanto 
existir a lei que as autorisava. · 

Por conscquencia não pó<le esta lei. indirecta
mente acabar .com essa repartiÇão sem ao mesmo 
tempo determinar o modo de acabar; portanto 
a conclusão é falsa; porque é necessario que ,.e
n hão outras providenc:as substituil" a· adminis-
tração. · . 

Demai;:, Sr. presidente, tenho. visto. nesta ca
·mara respeitfir os direitos dos empr<>ga!los publicos 

e eu entendo que algumas camarns muito têm 
perdido <ln opinião publica, porque têm querido 
reformar tuclo de uma vez, daqui resultão im
mensos descontentes, se com esta lei se tirar esses 
or ena os a. ernpreg;1 os, que os m qml'lrao por 
uma lei ; e portanto· no caso mesmo. que se de
cidisse que se acabasse com essa repartição, os 
•)~tpregados devião continuai· a vencer emquanto 

e emquanto 1is tabellas pelas qunes se conhe°Ça à 
natul'eza de cnda pa1·cella, e sua verdadeira ap
plic·1ç:io, como é im ossivel ter essas mesma;; 
t lb li . . •. 
çamento ; ó isto mais razoa,•el do que entrar 
nessa comprida discussão. . 

Confiemos na boa fé do governo, porque nem 
se segue que neste orçamento h~vendo despezas 
injustas sejão nppl'ovados no fntm·o anno, por
que então se ve1·iL se for,io bem ou mal appli • 
cndas. Pelo que respeita :\s emendas, que fot•iio 
á mesa, pnl'a que niio se paguem esses fJrdenados 
das cadeiras que não existem, isto está expresso 
na lei. Emqunnto t\;; despezas da capella impe
rial, não entro na questão se são ·justas 011 não, 
porém digo. que _não estalno.s fazendo. reforma-s 

v~r as cousas conÍo estão. Voto pelo parcée~ 
da commissão. 

o sr. Odorlco:-Sr. presidente, até aqui os 
• 1 1;" impug r no, ue 

se quer fazer com n capella imperial, dizião ·que 
essas despezas poderiiio cahir sobre emp1·egados, 
mas .depois da explicação do Sr. Paula e :5ouza 
não tem razão nenhuma, porque mostrou .que 53 
coutos é que se gastava com esses empregado;;; 
portantú n diminuição que agora se que1· fazer 
recahe sob1·e outras despezas, q11e não são de
terminadas por leis, e isto que digo sobre a ca
pella imperial, digo a respeito de outms parcellas, 
ein que..pareee que a "camara S·m fulta1· â jus
tiça com esses empregados póde votai· pela di
minuição p1·opost11. . 

o s .... VcrgucJro: - Disse o honrado de
putado que todo o raciocínio era falso; !!e bem 
que os princípios fossem verdadeiros, que era 
uma verúade que nós estavamos fazendo uma 
lei, e nego11 a conclusão de que esta lei pódc 
r~\'Ogílr oi.ltrn, não percebo aonde está a falsi
dade do raciocinio. Se uma lei póde · revogar 
outra, como é que esta ·não póde revogar 't 

10nra o epu :i o a es u a exac t ao o 
sylogismo ; eu por certas conveniencins; disse 
que para se rev.ognrem essas despezas era · ne
ces~m·io _abolir esses estabelecimentos, e que quan
do se trata de revogar, se examina se esses ne
gocios que estavão · n cargo dessa repartição fic:io 
supprimidos por algum outro;· mas 'cstamos nós 
p1·ohibidos de fazer. este exame ? O . honrado de
putado . disse que não convinha, derogar ·essa 
lei,• porque a lei -é .util, e que é necessario con
servar os ordenados a esses emprt1gados; conve
nho neste argument-0; mas dizer que não se póde 
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SESSÂO EM 1.i -DE AGOSTO, DE 182i 137 
l'evogar uma 1et, isso é .o que .não entendo, nem 
co1·responde .á applif.açiio que .fez de seus argu
mentos, poroue. se lia motivos para não se de
rogar; ap _aieção, !'! quandooapparecerem, e!1tão se 

' ' . ' nos induzào a .nada revogar,. então tomem-se 
ein cóiisideração. E ainda n1ais para sustentar 
1ista prq~0siç~. direi que vejo nações approva" 

Na camara dos communs de Inglaterra pro~ 
poz-se a abolição dos tribunaes de justiça, quan
do se discutia o budnet; pois então não houve 
ninguem, -que se lembrasse .de dizer, que esta 
emenda era illegal, mas discutia-se e foi rejei
tada, ponderarào.·se razões fortes, etc., etc. Pro
duzio o liourado deputa:do outro ~rgur~ento, para 
que. se approve. o orçamento, e isto e o mesmo 
que dizer approvem-se presumpções em vez de 
l'C~li?ad~s, abon!mos essas de~peza~ _por(_lue de· 
pars .. se_ tomai·áo coutas, porem nao: pode ser 
.assim, nós liav~mo,; de • orçar as despezas para 

pP.dir .con).as daq~illo, que .o governo applicou 
·contra . o - orçamento : portanto os argumentos 
·contrarios não podem prevalecei·. ' . ' . ' ' ' ' ' 

(lÚtfrai·ão-se 'JS ministi·os pai·a (cii-a "do sallio.) 
. , O, Sn. PRESIDENTE: -se são de voto,. que os 
ministros. pos_são votar, nesta matel'ia.-Ncio. 

dar pa;te da· reso111cião da eamara ·para· os mi-
nistros,_se, retirarem. . , , . 
·" O SnA~EcnET.\RIO M.,u,_;_A duvida não é man
dar ·dizer, é•saber por quem se ha·de mandar~· 

: O Sn. ODÓn1co l\IENDES: - Eu acho -que niio . 
fica:·mal aõ Sr. secretario ir .dar esta parte. · 
, ; 0,-SR. -.HoLUNÓA C.~VALCANTE: - Quem é que 
os convidou? l<'oi o S1·. secretario, logo, 6 Sr. se

.cretario por. parte da cruna1-a vai partllipar esta 
resolução. · 

O Sn. LINO CotiTtNno :-Sr. presidente, os mi
nistros: tornão:a entrar, ·e recebem de V. Ex. u 
resolução da camara. . · · ·· · . · · 
· . (Ent1·ai·do,. e depois de 2·ecebei·em do Si·. pi·e
•sidente partidpaçao do que i·esolvêra a camai'.a 
se i·etiral·ão.) : 

O Sn. PRESIDENTE : - Não dão por discut.ido 
o ~rçament? da, parto do _ministro do imperio. 

votação. . 
. ': O'Sn'. 'VASCONCELLOs: -EÜ quero s1ber se éste 
orçamento que se nppt·ovou, é só. para o Rio de 

·_\Jan~irõ, ''_e J!âO pa1·a as ·provin_cias -~o imperio,. 
··entao· ·é preciso ·vêr como' ha de· seristo das ou· 
<tras l)i·ovitaí:ias. · '-· · , · • • · 
._: ,',:i:~Ji't. i1io • C6u1-~il~: :..:.. Como'lià:vefuõs nós . de 
-~rnt~r~(lii&":l11·9yfü~i~s, s~ -~ministro ~.iz qúe al-

gumas . provmc1as amd.i nno mandamo os seus 
i·elatorios? .. .. 

. Prop_õz o Sr. presidente .á \'<!!,ação em lo lu
gar o art. 3° com os dous· primeiros numeros, 
salvas as emendas, foi approv:ido; 

Pro õz em 2o lu<>ar as emen · 
r; Lino Coutinl10 e a do Sr. Páula e Souza, 

q!ie contém a mesma doutrina e principia as
, sim: 

Que se ! a a cnda n. do ar . 
ambas approvadas. 

l'ropõz em 3° lugar a emerid·1 do Sr. Vascon~ 
cellos. · 

Art. 1.0 .Cad'l um dos ministros de estado etc. 
não passou, julgando-se . prejudicados todos os 
outros artigos da emenda. rgualmente se julgarão 
prejudicndas as 1n<tis emendas. 

Por esta occasião requereu o Sr. Vergueiro, 
que se recebesse como indicação a sim emerida 
prejudit"ada a qual principia-proponho que a 
opç1io concedida aos senadons etc.-Fi.:ou para 
2• leitura. · • · 
. P11ssou-se {1 discussão do projecto de lei que 
impõe 5 % nos bens perteucentes i1s corporaçõe;; 
4e mão mol'ta. 

disposiçiio etc., foi approvado sem 
Passou-se ao art. :l•.-0 lançamento deste im

posto etc. 

EltK:\"I!\. 

" Que se accrescente depois da palavra-ur
bana-a das sizas.-Castro e Silva.-Não foi 
nJ)oiada. 

Do mesmo modo o nrt. 4.•-o rendimento deste 
imposto, etc. 

Por haver ainda quem quizesse fallar sobre o 
mesmo projecto, ficou para , outra sessão a ter
minação desta discussão. 

• E eu p ra or. em o 1a : 
Jo-A continuação da discussão do projecto so
bre o orçamento na repartição da marinha . 

2.•-l_a d~scussüo da proposh do governo sobre 

3.o-A conclusão da 28 . discussão do projecto 
sobre o imposto nos bens de corporações de mão 
morta. 

Levimtou-se ··a sessão "ás 2 horas .ta tarde . ..;,;. 
Dr. Pedi-o de Ai·aujo Lima, presidente.-""Jósé 
Antonio da Silva Maia. 3° sec1·etario.-'José Cm·
los Pe1·efra de Almeida To1-rú. 1° secretario. 

RESOLUÇÕES DA CAl\JARA 

Illm. ·e Exm. Sr.-Devendo verificar~se na ses
são •de. ·16. do corrente a discussão· !!Obre ,as con
tas e. orçamentos da repartição da marin~a,.pa1·a 
a qual fõra :V. Ex. convidado da.': par~e da. ca
mara dos deputadós, assim o participo a V. E.~. 
decla.mndo que se restar ·tempo tera .lugar na 
mesma. sessão a. l• discussão do projecto. de l~i · 
sobre a. prap(\sta do governo. pa~ a .or ;inisação 

a c asse e carp1nte1ros o numero,."7. .. eu~ guat e 
a V. Ex.-Paço da camara dos deputados, em·l4 

·d.e· Ago11to de 1827.-Jósé Anton!o·aa Silv.aj~ia . 
..;..sr. marqúez 'dé l\laceiõ. · · • : . ' . ._. .. · 
. ín'm .. e. Exm: Sr.-Passo li.s _n;ifos '.ci~: v. E~ 
inclusa a.· resolu~ifo _da camara .dos, dejlu~dos. 
sobre o projecto 'de lei que ap"j:>ro~ · a érenÇ~o 
das prela7.ias de Goyaz e :Ml1tto Gros10, em bts~ 
pados co11rurme -as.l'iullaado san tb padre Ltlào ~U. 
afim de que sejl;\ por· V. F.-x.. ~1nesent~d l. -na ca· 
mara dos· Srs. ·senadores· com--o•,pr0Jec~9 e a• 

, TOKO·t. :: . , .. ~ ' ' .·. . - .. ' ;· ;; . . ' '" . . . 18' -; : .:;· -
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1·eferidas lmllas qut, a nco:npánhão. - Deus 
gua1·,1e a Y. Ex.-Paço d i ca111a1·u J,,sJeputaJos, 
em 14 Agosto de is·~i.-Jose Antonio da. Silett 
.\faia • ..:_ Sr. visconde de CongJuha~ do Campo. 

. Scss:\o em i U tlc -'gosto 

Pr.éstnF.Xf'I:\ no ::;r.. AltAlr.JO 1 .. 1!\1.\. 

se p1·esente,; Sí Srs. députn1los, faltando com cnnsa 
os 81·s. Salgado, MnrLins P.miira, l\fouJeo; Hi· 
beiro, mo11senho1· Piznl'l'o, Hrir.io, Perefra ile 
Brito ; e Sfllll Pila os S1·s. Pnnla e Souza Ha tista 
t~re1ra, 'arta at· )UZa, ~ ac1c ~ ontt:-11·0 o • loura. 
O :;.:;!?. P1n:.;;m1·:x ·rg Jeclaro11 nberta a ~e ;são, e 

Ji,fa. a neta da nutecedente pelo Sr. secretario 
Almeida Torres foi n > ro\·adn. 

Ol'FlCIOS 

1.0 D.J minist.J·o <la gn.,rrn, sohre n conces
são tio lf1SfKJIJ mc11s1cs ·ao lilho tio cnpil1fo An· 

__ vrnio .Jos~ ·~~r4, lll•Wto ·111 cam1unha do sul. 
e -A· commissi.io · 1Dr fazenda. 

" Dlm. e Exm. Sr.-Pa;;so ·:'t~ .,111ITos ele V. Ex. 
o ofticio incluso 1fo vice-pr•?si•le1ltu d·\ p1·0,•incia 
ile Sergipe, na d11ta de l:! de .Junho do c .. rrenttJ . .- . .· ;. 

g.werno, -a respllito da dernar<'ni;ão dos li·uites 
ao sul .daquella p1·0\'i11cia; atlm de qne Y •. Ex. 
haja de o le\·ar no conhecimento .da camnra dos 
"" uta<los. 
. « Dens gl1arue a V. Ex.. - Paço, cm 13 de 
Agosto de l:S2i.- T"isr.·nmfo de S. Leopolrlo.-Sr. 
.rus,; .Antonio d:l ~ilnt l\lai:t.1•-·A' co111missão ele 
.·l.'statistic:1. · · 

· " Ilhn. e ExJ\1. Sr.-$na l\fngcstatle o Impe
rado1· foi se1'\'i1lo sancciona1· n resolndio· da as
semblén gcrnl legislatfra, fazendo ex.ten.;iva aos 
otliciaes de pnte .• te :1ctivos e reformados, 11ue . 
vencem soldo da. la ·~ :!" linha do exercito do 
Bmzil a àispôsiçao do <l'lcreio do 1° de Ago~to 
!le 18'2'2, que concedcn açis olliciaes <l:1 i.:1iarni
·çüo dl) ··Rio de .• J meirtl, metade dos seus :i_;espec
ti vos· soldos, emquanLo se esti\·e1·cm curando no 
-!1ospita1:· b <JU'~ tenho a satisfa~,fo de· n111111.1-
·r.i1u·-.a v: Ex. afim· de ser ·presente na camara 
i.los · Srs. deputados. · · . · . • 
" ·«Deus- gual·de a Y. Ex . ..,-· l'n~~o d•) senacki, em 
·1-l de- Agost•> de IS-~7;-" Vi.w:oníl1! ele Co11yonhas 
'elo Campo • .,-Si-. .Tosi': ·Antoniô dn Sih•t l\l 1ia.11-

Alngôas, Gust.·wo · Adolpho de Aquilar, e comi> 
o mesmo estt\' conforme com a act'.1 ;· e esta com 
à lei, é" de parecer a commissão que o dito Sr. 
deputado pú1le tomar assento. · · 

« Pa~o da camara dos de utados em 16 de 
• gos o e ·~ .n-(. ~s1g11a os os membros da·com-
missüo.)-Foi appro\'ado .. : · · 

Achando-se a este tempo á'.porta ·da sala o 
Si'. Gustavo Adol ho, foi .inti·odw:itlo elos ::irs. 

e ~· secretal'los,. e t1n o prel;tado o Jur;1mcoto 
do llstylo,. tomou tissento. 

O SR. VAscoxcEL1.os olfereceu o seguinte 

· Pl?O.JECTO 0

DE LF.1 

11 A assembléa geral legislatili'a do:imperio, re· 
t=olve . 

" Art. J.o · Fic:i snspensa a emissão de notas 
pelo banco 110 Hrnzil, emq uanto ;i. asse~bléa 
gemi legislati\':' do- imperio outra cous·a não rle• 
cretar. · 

« A1't. 2.0 O desconto das letras de cambio 
de que trata o l\i !• uo art. 7° dos e:;tatutos do 
hanco compreheudo o das letras de terra, bilhe
tes d'nlfaiulega e títulos º" divida. 

" Art. ::J.o A<lmittir·se·hão mais mil acções ne 
banco. 

« Art. 4.0 A divida do governo ao banco ven· . .,,. . . . 

« Art. 5.o O quinto do·. ouro se1·á npplicnilo 
para n amortização desta dividá" pela ·maneira 
seguinte: . 

« O go\·erno comprnrli com .o O!tro· em bar~a 
a.o; notas do bA .1co e depoi;; <le canmbaJas serao 
entregues em p:1gnm'lnto ao banco p·1ra. serem 
consumidas. 

« Quando o governo th·er de ·füzer compras 
de notns annuncinrá por editaes, que tem . a 
·quantia de tanta em ba1·1·a para a compra 
de n~l).tns,. a qual se fará ao que por .m·enos 

" Art. 7.0 O banco fica encarregtdo da venda 
dos diamantes extrahidos por: conta da· fazenda 
public , e o producto li-i.uiilo ser.i. applicado para 
a amortizacão da divida do mesmo banco;. com
p1·an;Jo:s l ns notas na fórma cio art. 5o quándo 
esta operação pos>:a ter lugar. · · · 
· « :\rt. 8.0 A assembléA. geral ·legislativa do 

imperio promette ·applicar· os meios necessarios 
para an9:l1·tisaÇão desta divida· 110. menor espaço 
de tempo, que f<il' possi\'cl.. · 

" Paço .da. camam d9s deput•ldus, 16 ele Ag,,s. 
to· de 1827. - Be;·11a1'tlo·· Pci·eira· de·: l'asc .. n
cellos. -Te\' e la leitnm. 

E .pedindo o se11 autor urgencin, fo' âpoiada, 
e depois. venci<la,_ .resolvencio-se .que. o projecto 
fosse á commissão prfücipal de fa:i;enda. . 

O SI?. C1.Jrn1-:xTE PEnEm.\ olfereceu .o segninte 

·PRQJEC~o DE I.1n ... 

··, O 1hcsi11~' Sr. SE\crculr10 nlwcscnto1i "a can~a1;a I ''.A as'icmbléa geral l_Pgislativa uo,1:npcr~o_, ,d~· 
úma.· cárta· du ~81'.- <IPput11do Brito, cm que (iat·Ü- Cr'Jta: . . . · . - ·· 

'Fieou a cillnara inteirnda. · · 1 

. i!&!i~~J~'.nu::u~,ª ;~ia c11fer111hlade:~Ficoi1 a ci1i1!nra. j! .·;;_.« Art. Lº T·J~lns ·as çmnpanÍiia'~; <m'_' ~sgcJ~-
. ~çcr~,Ae ,ltQmens de co111111e1:ci.o -~ll ~Çio!li~t!ls, 

•· • <fs.P.-.:J;rnro" 1~i Anm-:u le11 ·o segili•~l~' j cuJos "rendune.ntos provilm do . maneio· de ,~~pi· 

"· Foi visto na com missão tle poderes o Jipfo
ma incluso do Sr. deputado pel:1 !Jl'O\'irlcia d 1s 

1 ta4::'! em . fundo""·· .011 credito_ ou da. su~ agencia 
! ficao sendo ohr1g1das a · pagar .·annualm·ente 

a· decimn ·da qu:mtia liquida ·dos niesmôs· re11di-
mentos. · · ·· · · , ·' .· · · 

cc Art. 2.0 As compa~hia!l, ou assoeiàçõe"s que 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:29 - PÃ¡gina 2 de 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO, EM ,lti DE AGOSTO DE 1~2i J;~9 . ' . ,- ~· '~ ' . . - ' , : ' 

(azelll a11nual1111.mw os seus dividendo:, são ohri- 1la íazcndit se devem pcdi1· iuformaçües, elle as 
gadas a. elfeietuar o paguuento da decima im--- "pedirá ao juiz e este responderá, uu com esses 
mediatamente depois que aquelles tiverem lugar. autos, ou como lhe parecer. 
Aquellas, que não fizerem dividendos a1111u1e<;;, Findu o seu discurso m:-mdou á mesa a se:. 
ficiio .obrigadas a pagar annualmente a decima gumlc 
do rendimento: presumível de ü po1· cento ao i:soH·.\1;:\o 
anno de todo o ·capital, que constituit· os fundos 
d~ ID!lSmas camp·mhias ou assóciações: as que. que se pe~ão ao· ministro e se'::re-,, 

' I:!"=' !S ' ~ •• 
ecte calculo, ·. pagaráõ a decima todas as v.izes -porque, contra a. disposi~:ão do. alv.irá .de 26 ·de-
que fu:erem os seus dividendos. 1 l\lnio de 1812, e 18 de .Novamuro de 1803- toler.i: 

11 Art. · 3.0 O a governo fica autorisado para · 1' o juiz d';lJfandrga 11ue o thesou1·eiro desta _repar- · 
fazer etrectivn a cobrança· do sobredito hn1iosto tição perceba:>_% do producto <las fazendas reti-' 
pela fórma e maneh·a, · que achar · mais ade- j das 1n dita allaudega i•or · mais de 2 annos, u. 
quada. · . que pela referida lei se mandão rematar.-Ledo.11'. 

« Art. "-º A presente lei principiará a t-01· efi'eito - Salva a redacçtio.-1''oi apoiad •, e afinal appro-· 
em todo ó -impe1·ió do lo de Janeh·o du 1828 cm vada. ·· · , 
diante. · ·O Sn. Pm:swE~·rB cousullou ã cam·u'll, st:: devia: 
• 11 ArL á.o· Ffoão dei·i>gada.;, e sem -elfeito toda~ e ·comer.ar a discussão do ori;mnento. uão obstante: 

quaesqlier disposiçõés legislativas, qu"e possão ,;e_r não ter aind·t vmdo o ministL·o. Decid'u·su que· . . ' -· . . . ' :- . :- . . .' . . ' 

sente lei .. 
- « Paço da camara dos deputados, l6 de Ag•>sto 
de 18'2i.-Jose Clemente Perefra._ 

se devião jnlg·1r urgentes. 
Assim se ·_venceu. 
Fez.se pois segunda leitura. u remetten-sc ·O 

projecto il. commissào principal de fazenda. 
'Passou-se á· 

ORD~M DO DIA 

Uomeçando esta pela discussão do p1·ojecto, que 
impõe 5 °/o -nos ben; de corpo1·açoes de mão 
morta. . · 

ARTIGO Al>DlTlVO 

".Salva a redac ão. 
« Todos e quaesguer conlractos celebrados por 

estas corporações so terão vigor sendo feitos lJOr 
escriptutas publicas.. >l 
· '." l!'<ii ··apoiado e afinal approvaJo sem opposiçãe, 
julgando~se concluid·\ a 2.• tliscussão, e q11e devia, 
o projecto passar á 3.• discussão. · . . · . · 
. O Sr. Ledo:_: Sr.' preside~te, po~al~;ará de 
18 de No_vembro. de ISO::J confirmado pel11 de 26 
M11io -de 1812 se mánda proceder · na· alfandega 
ao consumo das fazendas retidas em seus atma

·zeris por mais de dous annos, determinando outro 
sim que do !\leu producto se deduza· 1 º/o; gue 
se 1·epi1.1·tirã· pelo juiz, escrivão, pregoeiro, etc. 

Acontece porém que •. ~ontru as disposições 
destas leis tolera o juiz d'ulfandega, que o the
sourciro perceba 2 % cJestes mesmos productos, 
e se é verdad.;ira a fama, siio elles deduzidos 
ainda antes de se descontarem os direitos. ' 

Requeiro pmianto que se pei;_ão. informações :ao 
governo ácerca deste ·abnso, sobre . o qual deve 

• • • 1 

o meu requerimento, mandarei a indii:ação. 
-o S:r. oieme:rite'Pcrelra::.....sr. presidentt', 

ocaso -rai muito. longe, porque ó juiz d'alfandega 
desta· cõrte tem-se oppo.sto a que se pague· os 
2 ~.. e 'i~ti9 o .negoci!>_ ao conselho da _fazendà lá 
~e Julgou _q_ue se, íf~v111? leva!" estr:s. ~ %, logo; a 

- !'e~po_nsab1lidade _ nao e poss1vel 'Verificar-se no 
JUIZ da .alf,andega,.:. - · - · 

o sr. ·:l' .... edo~- Sr.· presidente, cu t:unlJem' 
1:1ej daquclle- facto, -tuJwia creJo qu~ :io ministro'. 

Passava o Sr. lll't~sidenle ·a olferecer á discussão' 
· o p:u·eoer da commissii.o ·de ~ueru !:\Ohm 'os i·éo,.· 
· de 4.a e á.ª deserção, quautlu su aununciuu ·a . ·. . ,. ., . : 

i e. ;1 

18".28, ua rep1u-tiçiio da u1iui11ha, isto e o n. ;j,o, 
do arl. :J.• do projecto tle lei do. úl'i;llmento, u 
pedia a palavrn,. · · 

O Sr. l\lon.toh·o d"c Bur1.·os :- Sr. pre
sidente, peht ordem, aqni no orc,;amentu pela pal'tllo 
da repartição du marinha pede-se (leu). E no. 
dec1·eto do orcamcnto vê-,;e dous mil e sessenl!I; 
um contos, é - neccssario que a 1;01nmissào faça. 
uma tnbella da.;; pai·cellas '(ue f.::z em diminuiçiio,. 
e que apresente e.;.tc ti-abalho para •l boa ordem 
raa discussão, como já o outro ilia. fez o 81·. Ledo; 
relato1· da coinmissiio. 

o s .. ~. Ledo:- Sr. p1·1Jsidente, jã ria sessfüj 
pass1da, n qµe foi presente o ministro dos ne
gocios do imperio, a commissão de faz~~da tev!l 

:\ . "\ . . 
ção e irregularidade dos orçamentos ·mandados 
pelo. ministro' da fazçnda, em . nenl}um deUes s~ 
achão os esclarecimentos neces.<>al"l.Os, nem tem 
aqueite cunho; que ê costumado cm os paizes 
nmestrndos nestas formulas rep1·esentativas. Qua11~ 
tias accus~das eri1 globo, algumas duplfoadus; 
toJa~ mui crescidas, eis-aqui· -os .orçamentos. 
· \'io"se pois a commissão · necessitada:-·a exami'

na1· sempre as contas do anuo passado' e tomar 
por base dos seus· calc1tlos, não os vüos da jma~ 
ginação que muito cumpre encurtar em um paiz 
exhnm'hfo como o . nosso estii .actualmenta, mas 
sim ns indispens·1veis exigencias: _da necessidade~ 

Firm'1da pois a commissão neste principio, .e 
achando que a despe.za efl'ectivatle 1$~6 foi:l;t;Gl:2HS. 
e que a despeza orçada .mont.a _ n 3.007:0UUS: uão 
pule .:ieixar de achar extl'anho e dus11rJporcionado 
'um augmento que se não funda em:razào alguma. 
· Se· ·naqnelle anno ·em que começou: a. guerr~, 
e on 1e . por isso mesmo a.~ despezas :devião- ser· . . . . - . . . . ~ 

se gastarão 1.600:000$, porque .. motiv.o i;;e_,dexcrá 
gastar U:o anno de IS-28 qú.asi .o dobro desta 

. qun'ntia, quúndo "se n•>s. deixa entrever. a id~o\ 

. l'is.onh•L: de paz '2 ,A não ~á~·-se : ~lguma.: r~zão .. m~i 
secreta e peculiar, 11iio de por força subsistir 
as glozas que a commissão fez. Estas ássentào 
ainda em out,.-os princípios. , , 
· ·No a11'10 · de 18'2G' .o ministro, que .então era 
da hzenda, entendendo o pi·csent.? ·e o passado 
como. futuro,deu. nm or~.:imento d,e d•!spezas_para 
esse_ dito anuo, _ u ·-. ellc 11~011~v1~. ;c111 l .S:J7:1,JO(l$, . ~ . ' - . . ~ - ' ' .. . ... \ .. -' ~· . ' .. 
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1.10 SESSlO E.M 16 DE AGOSTO DE 18!7 
~as ·a despeza que se realisou foi unicamente 
de 1.660:00'J$000. 

Obrigado a dar outl'o or.;amento parn a cor· 
rente anno de ltf27, já nell~ se achou uma dit-

A primeira ·parcella· que ahi vejo, é de soldos 
mensaes de o1Jicia3s de m'lrinha desembarcaJos; . 
gr~nd~ num~ro é o de;;tes offi.ciaes, mas como não· 
ha lei que isto regule..... nilo. se .entendeu .o 
ar. tygrap o a e que isse) 

E s11ppondo· sempre·o·governo. de boa fé,,en- · 
tendo. que o;· empregados ·existem por serem 'na• 
cessarias, e n'io po11em Js inspaecion~r ·o arsenal · 

· uiçoe.i o governo. eJo aqui 
vencendo um capitão· de fragata {leu), Dias creio· 
que isto é . fundado em -lei porque taes venci~· 

·mento; não podião ser abonados sem lei. ; : . 

justiça, nem 
d ades. 
· o sr. Oahuon :-S1·. presidénte, quem olhar 
com attençiio para este orçamento achará que o 
ministro da marinha pede 4.U33:000S, vai ver 
no Ol'ç·unento do thesouro acha 3,000 e tantos 
conto.;, vai ao da commissiio acha tantos contos 
(leu); vou mostrat· qual foi •l marclla que a cvm
missiio do) fazenda. seguio, dig 1 que não rích•lYa 
uma base certa, mas foi procurar o totoil das 
despezas da marinha feitas no nnno de i .i 'G Q .... ' .. . 

· O -Sr. ~'.larquoz d.e ~'.lnceló :- Quando 
enti·ei para o ministerio achei feita a maior parte 
deste trabalho. e . calculada a despeza para a 
prómptificação dos vasos, que se achão em con.
strucção. Das. prqvincias nada, ou quasi nada 

·tem. vindo,· ignoro se por desleixo, ou por qual
quer obstaculo, e· por is:>o vi-me · Obrigado a 
pedir esta somma por um c.alculo de approxi
m~ção. Nenhuns _dados. tive, e o que llz, foi 
gmar-me pelo orçamento apresentado em .. 18'!1). 

o sr. Cunha. l\l:at:tos :-0 Sr. ministro 
.fez-me. o favor de dar algumas explicações, e jà 
-vejo que todos. os orçameutos são paro. o Rio de 
Janeiro. Prin_ripiarei por es:>as despez lS de fls. 4-j. 

. (1) O tach~:grapho Cypriano gue escreveu das 
1& às U, . nao apresentou os. discursos dos Srs. 
t\eputados que faUó.rào sobre esperar-se <lll não 
o ministro. da niafinho., nem os discursos sobre· 

· 0 parecer da com 1.i~siio de guerra- que· ficouadiado, 

'!''arei as mP.smas refiexõ~s, que jii. na' sessão· 
presente se apresentarão . sobre essas tabella~ 
das despczM, e sobre as leis que as autorisão.; 

· O encarregado do cõrte das madeit.as ·e outros 
c11ip1•eg1do,; recebem por .sua folha; e a noticia· 
que tenho tido, é qne os ordenados dos officiaes. 
artilices são. muito pequenos; soldos· de mestres, 
et~., ~les existem; se são ne.iessario~. ou :_não,. 

., o • 
pagos em outl'a . província, tal vez fosse nccessa
rio fazer uma decla1·açào, e estriu .bem. persua. 
dido que as despezas p.)der,se~hião talvez dimi· 
11Uir e uad 1 mais .tenho a dizer, se isto:é.ppssivcl, 
mui .bem. Emfim isto . acha-se ·em tal.· cànfuzão 
que o mesmo Exm. minist1·ol o conhece ; e ·que 
direi eu que ·u·to fa11i10 conhecimentos' . déstós 
negocioi?·. · '· ' '"" '' 
. O St' •. :M:arqucu . d.e.·· l\'.lrs.c~iÓ:;:..,_·1.'odas 
estas despozas são feitas com aq1tellas forinúlàs 
que a foi exige, e se nSo é porJeis é por avisos 
que tenbão fot-ça . d.e lei. . . . . . · . . · 

Quanto á cc.mpra de generos, tenho ·entrado 
no ex·une. desse· negocio, e niio,..me · pàrece qúc 
ent1·e ª'Jlllllo que. se chama roubo.' As com.pras 
dos generos são , feitas por concurréncia, e so se 
compriio a um homem. em circumsta"ncias · dé riii.o 
haver. mais que concori-ào, .é que háverá algul:U 
excesso. (Leu). .· . . . . . . . . :, 
· Esta despeza é com os officiaes e soldados 

no · <i ora or10; . p91s que: não., têm 
serviço. Esta · despeza toda. im p nta ·em quatro 
mil e hntos contos, e suppõe-se ser só emquànto 

• no rio, e · ent1'8 neste orçamento simplésmente 
. despezas iie construcção, ent1·eta:utó. cu~pl'e dizer 
que não se ood~ orçar com . exactidão, ' não sõ 

·porque não li.ouv~ tempo, ... mà\i 'por':fatta· de do
cumentos,·. e. p lr. 1sso.,deseJava ·que :,esh 'camara 
quando· discutisse o seu projecto, ·· .. attendeS:Se 'a 
quQ se não pôde diminuir ·esta' aeàpesa: sem 
~randes reforma$, ou. eiltão, ~del!ejai:ia,'-:que os 
1llustres deputados da , c0mm1ssa<! t1ve,;sem: ai-
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SESSÃO E31 16 DE AGOSTO OE 18!7 14( 
~nias idéas para qtte digão em que se ha. de 
fazer a reform:i., se se lia de fazer nesses n1vios 
plua· se poder saber qual é o ramo em que se 
ha de .eoai•ctar, se . não se póde dar um córte 

·o Sr. Lino Couun_11õ :-St· pre:>idente, pa
rece-me q11e :este· orçamento da repartição <la 
marinha· para· o anno não está direito. ·Sr. pre-

, ... ,.. . . .... 
d'a fazenda, e' pelO 'que ~presenta a CllmmiS:>iiO 
pergunto •eu,:- o btidg.~t actual, de que nós tra
taníos, para que-é? E' para o imperio .do Brasil, 
ou sómente para a província e capital do im
perio? Est~ budget -limita-se ·á província do Rio 
i.le Janeiro, já a.•partc- do ministerio· do. impPrio 
foi relativilment.i -ás despezas do. Rio de Janeir.~, 
ri ão se ' fnll l'Va . em. 'despezas . algumas das ' outras 
províncias; nós fizemos: uma . ·obra impe1·füita, e 
port:mt•J sou de parecer que se diss1;5<;e, e que 
su fique sabendo que nós só trat.tmos d'. receit \ 
e despeza . .do Rio· de Jan!liro; e sendo, !ls.sim, 

, • 1 :s 
·de 9i.atro mil e tantos. contos ti 

relativo pouco mais ou menos á despeza de to.do 
o imper10, e não se pódc admittir que este or-. . . . . . . 

. vem-se diminuir muitas quantias desses qt~atrn 
mil e ta11tos contos; .deve-se tirar o que se gasta 
na Bahia qu6 auda por duzentos e tantos contos, 
bem assim as des ezas de l\Iont · déo · -
l'anhiio, .. e Santa -Catlmrina; por con:>equencia 
neste: or~amento do Rio devem-se obser\'nt" certa,; 
cousas, llDi_s q11c -para constrncções e compra de 
emba1·caçõe:> que se acl1iio em algumas provin
cins, é a· despeza pQr conta das mesmas pro~ 
Yincias ; as da Bahia são pagas com o dinheiro 
da . Bahia etc., e niio podem vir no orçamento· 
do llio ·de .Janeil'o, e faz.se conta tambem com 
toda · a esquad1·a como se estivesse toda aqui 
fundeada; ultimamenle é preciso separar o que 
é que se·.tem gasto nessas p1·ovincias, e o que 
se tem gasto· no Rio de Janeiro, para se poder 

· Portanto queria gue a commissão de fa'zenda 
houvesse de attendcr a isto, e dizer se calculou 
sóm:mte com o Rio de Janeiro, este é o. meu 

arecer. --- .-1 · 

· o . Sr,' 1\1:.irq uoz do · hl:acotó :-A1p1ella 
itlé11. do· illustre deputado não -póde prevalecer, 
'os n·\vios _est~o nav.egando constantemente para 
·uma e ôutra parte; a despeza da ma_rinha é 
como se .faz nas outras nações. e como entendo 
'que mais ·-çouvém, 'e não admitto · essa divisão 
neste orçamentó. = • -·· · · . · ·· · - . 

A · despeza sõ _para o Rio de Janeiro füi muito 
·diminuída,. . porque nesta despeza entrão.'. todos · 
·os· navios- de-- guert·a das ou_tras provincias. cuja , 
·despeza é'-•feita•·no Rio-.de - Janei:-o,_ e istQ só · 
anda · por -tres mil e tantos. contos. (Nà1J se 1•ôdc 
oiivii· mais.) · .. - . · ' :· ,., ' . ' · . • - . 
·o· ·sr~·--s(ui.'za .França:....:Gecalmente se· 

diz; q Út! ·o coi:po· legi,,;lattvo . sobre infurmações 
procederá a fazer esta ··fixação.· -· · : · 

Não · tratemos de fiscalisar as despezas passa- · 
tlis ·e trateriios"de fixar às despezas que se devem 
fnzer ._na.· r!lpartiçii~ _da marinha. Orça-se ·:a sua' 

· dc•peza em tres· mil· e tantos ·contos; a c~mara · 
' ' . ' . . . 

orÇa 2,f)()l) :ou 1$000;' e qual e base q uc se toma ? 
·A _d_eS'pe:ia.é para o anno ·de 28, e de Dezem· · 
. bi·o. ·de 'lS-i6 'á' .1827, têm decorrido 8 mczes, as · 
·circum_stancias ''1iiio teín mudado, e sei·ia: neces·: 
. sario · q_ue a · despeza que -se fez em 2ô fosse de-

. r._eituosa~ ··•e "dimitttita,' ·e. q'ue tenhão ficado_ muitas. 
_ ad~i_ções por·'pagu, porém a despe~a de 26 im-; 

porta em,l,600•000~, ·e a·'-comm1ssào-- deu mais 
400:0001! para iiciipezas ·extl-nordinarias;·a comnlis· 
são niii> póde-sahirdesta b!l-Se.,.-. , , •... .,. 

·" ·Nós vemo!!·:qµe o orçamen.to <la .marin_ha_1Jiio'. 

· é de t.1das as proviná'1s, e e:nquanto ás de::1l!e· 
zas das outras .província:;, que possão haver 
no Rio de Janeiro. esse orçamento é privativo do 
ministro da flZenda. · 

. · · ,. · · a i r s espe- . 
zas antiga:;, muitos ministros act11aes não tem 
culpa dos vicios antigos, e de delapidações au~· 
toridas cEnl o ~11nho da lei, que _.mui deva-. 

amos. 
, O Sr,. LEo~:-Tinh'\ toma.lo a palavra, mas o 

Sr. F1·ança respondeu a qui.nto o l)r. Lino disse. 
(Não s:e oueio.J • 

O Sr.· ff: :>1.Ln1d·a.· Ca.val.ca:nte :- Que 
diff.,rença faz este anno futuro· do passado ? As 
circumstancias ·são as· mesmas,· tem-se -montadu: 
algun1as · embarcaçõtls. ·mas tambem se têm psr• 
didil' outns, niio· se· tem cre ldO novos· tribimaesi 
tudo continua no mesmo · andatnento. ·. · • 

Certamente com? é que· a camarà p:Jde tomar: 
• • - oJi .- . • - . 

ver a despeza tlÕ nri'no anteced.:nttl, e por isso 
acho muito nsoa.vel o projecto da commissão, e 
voto inteiramente _por clle. 

missão 'f~z. o calculo c~nformando~se cÓ; 'as des-• 
pezas do anno antecedente, mas as nos:ias cir
cumstancias são di!Terentes ; · então o;; gerieros - . . . ').. .- . . 
mos o que. temos agora, que temos . mais :uma 
não, e duas fra:,,ratas, e alli faltão mwtas .. despe
zas de compras de gencros que estiio a paga-· 
mentas, e parece que a conmnssão niio centou 
com o pagamento dos generos que se gastarão 
em 26, não entra a despeza que se fez nos navios 
que estão armados. 

A nú.o D.' Ped,·o I, a fragata Paula, a fragata 
Princi1)e·Real, a fragata Francisca, e um>& quan
tidade de embarcaçõei pequena>i; fazem não me-
díocre despez1. · · · · · 

o sr. vascoO:cellos:..;.:. Sr. residente 
pouco mais en o a 1zer u vu1ta . o qu:e . acaba 
de dizer o illusLl'e . deputado <i S1·. Ledo ;·eu ap
provo o pat·ecer da commissão,. e julgo que dan~ 
do-se o~·. 2,0JI:OOOSJOO,. se vem a· dii 1~1;t_is-,dó 

' ~ ' : ' ! • ' este . orçamento não está feito· coro: aqttêUas es~ 
pecificações q11e são necessarias.; porque .eu que~ 
ifa que- este orçaménto fosse iuui' claro; a ad
min'istrnção, gei·ar etc.; eu queria . qtie se décla~ 
i·a;;se .em que se gastt1, eu·querià.qué se,trata_sse 
do .intendente, queda' tambem a 'esté , respeito 
que a camara convidasse as· Sr. ministro àfitn 
de ".erificiu: 0 _ qµe disse o S1·-:_ iriarq uez. de Que
luz~ que ~oi . (repetio) queria pois que nestas par
cellas já s.e d!stin~11isserrí és~- eo~ta_s;·: ~ud~~ri\!o 
geral, . capellao·mor, repartiçao ua" .. saude · etc., 
pois que aqui · se trata tambem. do .hospital, de· 
cl 1ra~do o numero .de .. doente$, quali.~ailés_, para 
termos o metbodo . pan.se podep1,val1ar a quan.
tia,. e os i'nilitares ila 1u·madá n-)eiOual; tudo isto 

-deve -vir :cJm · as suas especifiéações; porque a 
ser. assim' . não'. podemo:1. ,deixar_, t,le, .tomar por 
~ase_ o que tomou -~ commissjio, ;pqriJ.u~.: fültan-

. üO·llOS estes. CS~l~recm1011tos, , a .. co~_mlSS~O resu
lou-so ·pelas dcspezas do .an~o:., de, 182(); ~e~o~-

destu , repartiçiio ; . assim poderemos ter est~s 
•dados'; .é. assim. que ós de'v~aios_ t~r .ie· todas: as 
rep i.rtições. _P:t~a · calc,ular, u. despe~~ d!J. _anuo 

'futuro;. porem. como falt-a isto· 110 ,orçamento 
eti ine ·! .. jo óbrigado -~de,· a~raç"àr' ·o 'pj!rece·r da 
commissao, porque esta , regulou-se , pelo ,anno 
d,i 18,"26, '. . ' . ' ·.. . .. · ·.. ' ' ". : : ' . 

~ Nós devemós atteuder o est'adó da nossa divi
da, alem di~to o estado ein que so aeha· o nosso 

, cambio,. como jã diss(l. o Sr .. · minist_ro~ talvez 
seja do de:scredito daSili.ita15 <to' banco l ~râ. ~este _ 

•' -~ -· - . •; ;; . - - -. .•.;. ':': - '; ' - . 
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SESSÃO t:~I lt~ DE .\GOSTO JJE 1827 
estado, em que uos aclinmos, qual serâ a i·uziío 
11orque uiio lun•t•mos ·de adoptar a base d11 com
missão de fazenda? Além lfisto touos algumas 

c1ub:.ir.cac:õcs que niio convém armur, ·por exem-
• • '? 

tanto eu jl1lgo que se cléYe fazE:r alguma eco-
110111ia uesta rcparfü.:ão ; logo, acho muito acer
tado o pm·cce1· da co111111iss1io, Yísto que elle se 
fuudon nas des ezas do anuo de '> • oo-o 
uao ha outro reme•lio senão ir com a com
missão. 

Ha mais algumas despezas como jit ponderou 
o ::>r. Ledo, que ª' desp.~zas de embarcações fei
tas em outnis . pro\'incius jã . cstavão inclui<las; 
dt:ve-se tambem · adYertit; que detP.rminando-se 
2,001:0001)000" póde estas despezas subii' a muito 
mai:>, por isso mesmo que o:; · 01·ça111entos não 
·'·ierlio de ·todas as pt·oviucias do hnpel'io, esta 
<lespeza é só para as embarcações que existem 
neste porto : po1·t.anto na falta d1:1 dados uão lia 
outro remedia. 3euão ir com a co111111issão ; e o . . . . ~ .. 
commissão de fa;r.enda, 'deve ,;er appro·:ndo, 
1:111! va 11 redacção, declal'ando as despez::is o rdinn
_rias, e extrao1·dina!·ias, porque se nós conseguir-
11 l ... • ... ... • -

bão qe l:ler as me.;mas que no tempo da guerra;: 
por isso de,·e-se dizer neste art. 3°-as despezas 
urdinal'iâs tantu, as extraordin·ll'hs 
aqui como deve ser u > rovado este arece1·: o ·-

n o o meu w1to o que elle se de\'O app1·oval', 
8al va a redneçüo • 

. , o !!ir. li.la)- :-Antes de cntr:u· o S1·. minis· 
t.i·o nesta sala, \'. Ex. e a cnmara lodn ou· 
vir1io a minha opinião, {li para que se espe· 
1·asse por S. Ex. para na sua p1·csença se dis
cutir o Ol'çamonlo da mariuh l ; e a raz;io que 
eu assigmtlei, pa1·a que esperasse po1· aquella 
1•ai·te. do 1·elatorio Jo Sr. marciuez de Queluz, 
ministro da fazenda, no terccil·o 1·emedio que 
elle npouta a respeito das duas· repartições de 
ma1:h1ha e gu~1·rn ; no qual fazend~ :!_lmi boa, 

camara). o que eu aqui disse ácirca do or
<;amento de 1828, tanto sobre os p1focipios da 
lllinha infeliz requisição quo niio foi' appro\•ada 
relativ11111e11'tc ao orçamento em gera\, estando-se 
a discutir 110 principio a.~ despezas futu1·11s da 
repartirão do Sr. visconde de l::i. Leopoldo, como 
sobre >Is duYidas em •1ue 11ecessariame11te nos 
Ycri~os c~m a discus~iio das ouu·as ri-p:u-tições. 

Porem nao posso deixar de recorrer nos prin
cípios inauifes<ndos, e de repetir para plena in· 
formação do Sr. ministro da marinha, Já que se 
não adopton 'a minll!l requisi~ão, que tenho de 
:dosar touas .ss .;eec;oes desl.e orçn111ent11 de 1&~~ · 
O Sr. Vasconcellos acaba de· ler diante do Sr. 
ministro · aquclla mesma . passal?~lll · do 1·ctatorio 
•1ue eu .. ci_tei, e. li antes de .s. ~x. entrai', e por 
ella se , . .., que o corpo leg1slati "º · tem de tlar 
·pezo ao que .diz o l:ir. marqucz de Qneluz, que 
de alguma fórma poz o corpo legislativo de al
catéa com as contas da gui•rra o marinha. 

l:ir. pre11ide11te, e rimeiro ue :tudo 
sano re·con 1ecer a sitlrnção do Sr. marquez de 

'Maceió, e olhar com· a necessaria delicadeza 
para a posição em qtte este Sr. ·minbtt·o estâ, · 
tendo entra'do a seis mezes para uma · repar
tição em ·que as avultadas despezas da guun-a 
at.-tna1,· e· a éom1)licaçiio· e barullio dos elementos 
de contabilidade exighiã<; annos pai-a serem ve-

. . . 
--~-.----. ------~ 

rificadas: e para isto citarei Mr •. Ni,kcr: fat. 
!:indo elle do tempo necessario para que o J10• 
me1.n de estado entre cm detalhes de reparti~o 
cm que <1u.asi .sempre os. ~ubal.ter.1os e-itau 

O Sr. ministro c1>mo homem bem . nascido, 
bem educado, e de sentimentos nobres, ·euta·ou. . 
e entra ·na contabilidado;, e . uos algarismos : da . .. - . . . , - .. · . - . 

. de sua. qualidade.-Quem ·mal 11110 ~s~ •. mal. nao, 
cuida- ;: e :só o tempo e a exj)er1e~c1a, podem 
convencei' o homcin · de be1il,· aa maldade dos. 
outros. Eu· me lembro ouvir .dizer ao Exm, Sr., 
c•mde de Funchal, tio do ·Sr .. ministl'o {a quem 
dc\•o a ·minha enttrada no g1'8nde mundo, pelo. 
muito que aprendi cllm elle) : ,que nada o · af-

. fligia mais do que ·assignar contas,. e. sa11ccionar 
transaci;ões de (linheiro feitns · por. ou~ros. 

Vamos porém ao 01·çamento. da commissão: 
eu est.m por elle : a commissão baseou•sc. nus 
dcspezas r.iconhecidas do ànno· de :18~, e .. accrc::;-
cen an1 o a esta,; qua l'Orcn os· con s.- ez :SU 1r. 
o ori;ament<! 1>ara o anuo que Yem ª· 2:00iSO'JU. 
a razão mais f . .1rle, porque eu · estarei P!llo or
r.amento diL commissão será a certeza .que tenho ... , . . . 

se de;e continuar a praticar :. ~.400:~S .. ~sto é, 
mais 340 contos do .que 01·çou a com~1ss~o me 
parece somma sufficiente. .. . . · . . · 

O Exm. Sr. mtwquez de Maceió, como fidalgo 
e llnamente educado, torno a dizer,, não -póde 
entrar miudamente · uos detalhes de malversações 
subalternas· e muito menos como· ministro, qu.e 
estando· occ~pado com detall1es em pont.o:gr~nde 
não pôde descer aos pequenos. Eu, Sr •. presidente, 
que sou ofiicial velho da secretaria, e .nunca 
pude eutl'ar na miudeza dos . detalhes, e . avul
tadas despezos d.e uma estação de marinha de
baixo dos olhos da secretnl"ia de estado, e mais 
cu via as cousas · pequenas,. e lidava · .. com os 
algarismos; como poderá u Sr. ministro entrar 
e111 todas as tramoias de contabilid1lde subalter1~a? 
2.1U0:00tJS administrndo;;, levando couro u éa
bello aos prevaricadores, &iio mui suHic!entes p~r~ 
tJaga\' a marinha, . o costear os . ~av1os no: pe 
em que estão, niio entrando, bem enten_d1do, 

. s 
exigir se fação nas provfocias,, COlllO já di!!Se, e 
os soldos e comedorias dos vaiios e111 serviço, 
quando aconte~'\ demor.areri1'.se.fóra:::mas, 11a ·de 
ser, repito, levando c<1uro P.. cabéllo<·.aos . preva
ric-1dores ;. e . cu prompto. es•)u .par11. ver11,icar o 
que digo .. O Sr. ministro da .. marj_nha;. n.~nca 
poderâ ter empenl10 em que se fação. reparos - e 
con~~1tos. ~á fó1~,. nãp .só ,porque'.·•"'· . . {Não .foi 
mais. 'JUvido, di:, o tac1tygra11h.o 6-o1~lves-{. 

(1) Refere-se o nohrc deputaclo ao discwrso que o l o Sr. :xn...-1er cic carváuit»!-Eu: d~vo 
· lacl1ygrapho não C8crcvcu. · · · · . '•· •.lar ô ·µ1eu 'voto," ll· «~ouvem a.11rese11tu a f!ll;ào 
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em qne o . estabeleço. Eu. l'Olo pelo , proÍecto, 
:porque desde muito e;tou convencido da . boa fé 
do governo! porque· o governo é empen~ado no 

O Sr •. Ôunba ·::.\latt
0

0• :-Sr. pi·esidente, a 
discus,;ilo qiie tem havido obi·iga-me a estar pelo 
pa1·e.;er da íllustre commísa1\o de fazenda; mas 
como Q ministro não se acha circum:1cripto u 
outra-s despezas além das da província do Rio 
de Janeiro,. parece-me que tem toda n libe1·dade 
de sacar solire a Bahia, 1\faranhão, Pernambuco 
e outros lugares as sommas de 100, . 200, · 400 
conto;;,de reis, que elle muito bem c1uize1·. Ouvi 
a um nobre deputado ci.;mparar as nossás des
pezas com as .des ezas .dos Eitados-Uni1los da 
Amer1ca .. :::;r. presidente, ba tanta ditrereuça entre 
ers pi·eços dos genero.~ no Brazil, e o .preço dos 
gP.neros nos. Estados·Unitlos, quanta existe entr•1 
i•s cores. azul, e verde; No Brnzil tudo ó caro 

" o a as ma er1as . precisas pnr 
as construeções nava.is, ou por ser.im todos o;; 
generos compi·ados por um preço exces$ivamente 
alto. 

' . . 
em cabos, e em tecido, ·madeira etc., e no Brazil 
nii.; ba nada disto, ou tendo é comprado pela 
hora da morte. A mesmn mnJeira. é cai·issima 
entre nós, ~. po1· isso uos nrsenaes se· · est.lo 
comprando c·uregações de madeims aôs ameri· 

·canos ;· · eritre. nós · uem lia gente;· nem · ba g<Jne1·<>s 
para os 11av1os de guerra·; e. assim -l1avemos de 
e.;tar ·por· muitos annos p r· .. nossa desgraça. 
(Nacla mais es•:reveu o t<tchyiJ1·at,ho Gonçalves.) 

o Sr. Cnhuon :-'.Ntiv Óuvio.o tar.hifgrapho 
Gonçalv-:s. · . 

indo-se põr' n mate1ia á votos, · reti1·ou~se o 
nistro com as me.;mns formalidade:::, com 

.fõm i:!!cebiJo. 

~salv.i a redacção. 
O Sr, presidente deu ·para· ordem do dia.

. l.0 -Discussiio· do projecto de· le.i do orçnment" 
na parte das Jespl'zas rclati'\'as à ·repartição da 

· guerra, ' · · · · · · · -
2.•.-..J.~ · d!scusslio da proposta do. governo sobre 

os carprnteu:·os. . · · . · . 
a_. 0 -2.á. discussão do pi·ojecto. da lei, .que impõe 

meio po1·. cento ao mez nos detalhes. ,1:• · alfan-
dega. · · ·· ·· · · 

4.0 -Resolução sobre o sol mãrinho ·no Cabo 
Frio~ · . . · . 

Levantou-se a sessão ãs .2 horas da tarde.
. Dr. Pedro .d~· Ai-aujo Limq, p1·esidente.-José 
Antonitl da Silva Maia, ·ser.1·et111-io.-Joaljitim 
.Jf,wcelliizo de Brito, sec1·et:irio. 

m. e, .flJI· r.- lWCOLo . e· . . 
. na. camnr•l dqs. d~put.ados n~ ·, sessii? do . 17 . do 
. corrente .a;;. ~ntas d'lS despezas·· feitas' pela re· 
. partiçJio ~ d-Os§negoeios .\a .. g1\êrra,- }?ein • c•~ino· _o· 
. orç.amento:das.g11e se h1i.o üe ·fazet· no ·anno 
. proximo .fut~r~ pi!la: · d!tn_: rép.arLiÇi\o:, rescil~éu; a' 
mesma camara\ eon\>idar a ·v .. Ex. para assistir 

. a1uelle.,ae~.'.Q-.~1ie ~-n~,,C}lmpr.~ p:u~ieip~~ a _Y. 
Ex.,· prevemndo. que a. discussao .•.de\•eri\ . pnn-' 
. cipiar. na :primfira ,nora. dá :séSsiio:.:.:.Deos guarde 
a. V. 'Ex • .;..,.,eaç~, da eamara. <los. d~p~t~dos; · .. <lm 
ltí-. da Agosto·, .de· 1827~-Jose A11tomo ~.Sifra 
.J(aia.-Sr. eondê de . J .. ag•!S. . . . 

PRES!DE:SCC.\ sn .. \IlAUJO LIMA. 

A's 10 boms pi-.1ceileu-sc á chamada. e acha
riir>·S<! presentes 8t Srs. deputado'!; fultando com 
p;u·ticipa<.;iio de cansa os Srs. Qli veir.i Salgado, 
' - " - . - " .. 
zarro, Faria. B 1~bosa, Maciel 11.iontei~o, · Bricio, 
Xavier Ferreim, Pc1·eira de Brito ; e sem ella 
o Sr. •R·)<:ha Franco. 

O Sn. PnESIDE:STE declarou aberta a sessão, 
e lida a aeta da antecedente pelo S1·. secretario 
Ma1·cellino. da Brito,. foi approvada. 

O Sn. SECRF.T.\IUO l-fau len os .seguintes 

cn·~·1c1os 

" IUm: e Eitm. Sr. -Coníornia11do-se S. 1\1.. o 

suita para levar a• cuubecimento da camara 
dos deputados· est:l mercê afim de se ter em 
vista, qu lodo se tratai· da apprO\·açiio de taes 

raças. 
« D~os guai·dc a V. Ex. C.:... Paço, 1-l de Agosto 

·de l8"27.-J.Iarque.: de Quelu.:-Sr. José Antonio 
d:l Sikã ~[ah. ,,._A. com1nissão pl'incipal de ·rn-
zenda. · 

<< lllm. e Ex.m. Sr. - Responderido- ao· officio de 
. G dC! corrente, em qne V .. Ex. me. communiç_a 
deseJi•r a eamai·a dus deputa.tos saber quaes 
sej1io os escravos mencionados no · orçamento 
desta repartic:io pira o anuo prox:iíno futuro, 
cuj 1s coniedorias montão á despezá · mensal de 
Gi7flaü3, e e·m que serv_iço se achãv _os IDl smos 
empregados,- t"nho de. signifiéar ·a V •. Ex. de 
or, em · ,, " 1 a · 
bi•eilita cam,u·a,·qlltl semeUiautes e;cravo.s 1>erten
ce:i1 ú nação, e se iimpregão nas Jifferente11 oflicinas 
do arsenal da marinha, ab;,nando"lhes ·p.ara ·ves-- . . - - . - ·- ' . . . ~ 
diados: o 

0

que tudo const11' da informação. jur;ta 
por cop!a, ·dada pelo irit~ndente ·da. marinha. 

" Deos gual·de a V; Ex. -Paço, e:n 16. d.:i, Agost-0 
de 182i • ._ Afai·que.: .tle Maceió •. -'-'.: Sr. 0 José Anto· 
nio da Silva .~11ia. - A' seçi·et.arhl. , , . ,_ 
&:« lllm. e EX.m. Sr. - N.igoeios,. ·q11e. deveni:-,ex
pedir~se pam Eu.repa pelo paquete inglez, não 
me permittiriio ·c.:.mparecet· hcntem para assistir 
á discussão do orçamento da 1nnl'inh11, e o mesmo 
embaraço sub:;i;te ·ain1a · hoje complfoado com 
outrns cousas". E sejn-.inc permittido le.mbra1· 
que a; minhi1 •ll!Sisteueia a· tolas as_ ·sêssões p. 
fio 1le1xa em. desamp:uo toda-i .as· minhas obrt · 
gações. (j g_ue. partici~ _:t V. Ex.·: pará qtte :o 

. leve . ao .conliecm.ento da camarn.· . ·· · · 
· ~ « Deos guarde· a·v. Ex.· -Riô, Í7 ;de .Agosfo <lll 

is·H. - Marque.:. de .<Jue{u:::'-'l:5~ • .r~sé :A:iltonio · il•l 
Silva Maia. - Ihcou. a· eamai·a 1nte1rad_a ... 

· · · · S~-. ~ Te~d~ serialid de.: dé-
for\ia d~, ·uíài\ píu:-3· Ô anm)º Íll,tU).'.O, ,de 1$2S; : llc· 

• cessitii. . pari\ inelhQr,.acectO ele Sita ;ci~liberaÇ~Ó, 
que da cam.u·a .. dos . .Srs. deputa los. ~e sejdo 

'ren1ettidós .. todos· os' papeis;'que·:ella. o,bteve' do 
· góv~rcio , p:t'l.'êl,: ;.servirat>l . de ·_-base ·_à o,i;-ganisa?lio 

· do m_esmo P«'J'*to.·: O ·.que- -~enho .a :·honra '!e 
: inrticipar. · a . .v.- ·Ex, .para, -0 · -Ievat'.' ao·~·.eo11hec1-
. menta da· referida camara, -e: p:ider·,·verificar·se 
··a . remessa .dos' ·papeis 'ora - 'eiigidos,- •e. que no
. vdmente"•lhe serão reenviados; , . : : ·. •·, ... 

_. · ~ Deós guarJe a: v. E~::'.-p,içà ~º àenád!}; êin' (.-; 
··de Agosto delS!i'.- T'isco11d1: d-:C011gott1V(rdo C c•11 
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SESSÃO El\t 17 n~ AGOSTO DE 1827 
1io. -Sr .• Tosé .Antonio da Sih·a Maia.-l\land:u·ão
se remetter os pa11eis, dispensando-se n impressão 
ordenada pela camara. 

negocio 

l'ROJECTO DE I.J-;I 
. . 

" A assembléa geral legislativa decreta: 
" Art. t.o Fica abolido o officío de corretor 

da fazenda publica. 
" Art. 2.0 As sentenças deste officio pass:iráõ 

a ser exercitadas pelo solicitador da fa.i:emla. 
« Art. 3." Ficão rei.-ogadas as leis, e ordens 

·em . c.ontr:tt·ío. 
" .ar s p , ~ 

. to de 18'2i. - .l.lenwi·do Pei·eira de i·a.çconcello.ç. 
- Foi· a commiss:io de faienda, depois d,1 se
gnuda leitura, que logo te'e por se cor1siderai· 

ORDEl\I DO DIA 

carpinteiros do arseunl da m:winha. Foi apoia· 
do o projecto, resolvendo-se que passasse a 2• 
discussão. . · 

. O SR. PRESIDEXTE declarou não precisar de 
iniprest<ão para entrar em 8• discussão~ o pro· 
jecto de lei sobre o imposto nos bens das cor· 
porações de mão morta, pnr ter sido approva
do na 2a discussão tal qual, ~ómente com ac· 
crescimo de um artigo additivo. · 

Seguio·se. a 2• discussão do projo;cto de lei 
sobre o meio por cento nos bilhetes da al· 

. faudeaa. 
Art. 1.0 Os assignantes etc.-Foi approvado 
Art. 2.o Estes bilhetes etc. - Foi· approvado. 
A1·t. 3.o Os paga:nentos etc. - Foi approvado. 
Art. 4.0 ministro etc.- oi approvado. 
Tendo pois sido ·approvado o projccto tal qual 

em todos os seus artigos, resolven-se que pas
sasse á 3• discussão. 

Passou-se á discussão dn l't!soluçiio sobre o sal 
marinho : no districto de Cabo Frio. . 

O Sn. HoLLAND.\. CAVALCANTE offercceu a se
guinte 

« Em .1 ugar das palavras - aguella . parte d:i 
marinha, etc.-diga-se-as ma'l'inhas do. imperio, 
em ~que. a natureza pl'oduz em certas estações 
o sal marinho, etc »-Foi apoiad:1. · 

A's 10 horas e · 40 minutos annunciando-se á 
porta' da.sala. o ministro e secretario de estado_ 
dos negocios .da guerra, o Sr .. presidente adiou 
a discussão, e sendo introduzido o ministro , 
tomou assento.· 

sobre' o orçamento da repartição· 
logo pedi~do a palana, di.ssc 

guerra; e 

o sr. vnsconcoJ.J.os :-Tendo considemdo· 
. bem so})re as coritàs da receita e despeza; e 
º!çamentos, julgo_ impossível uma. setja.· diSC!JS· 
sao .··a este respeito, porque tudo está na. maior 
co1.1fàsiio. que se póQe imaginnr; ·e . é . por este 

. lrl(ltivo, que hontem '. ~1a . l'epart.ição . da m:1ainba: 
1nuito: · pmico fa\lei~. assim .cómo · 11oje !allai:ei 
tambem muit(1 ·pouco.na. repartição da. guerra: : 

Quando· instava l>or uma formal diséuo;são· da' 

lei das finanças, linha en1 \'ista ·pa·iipdramente 
iletermíuar a formula · 11orqile se itevião fazer. os 
futu.ros órçameiitos, a esse fim olTereci emendas, 

ue não merecerão a a rova -o da camara e 
assun nao consegui evitar que pa.ra · ó faturo 
não t•epetisse o ministerio, que llie · faltarão .in
formações, que . llae não· fot ·1iossi.vel olférecer 
melhores orçamentos, como já por t:res vezes 

. n . n S 

assembléns nncionaes, de que resulta o emba
rnç-0 em que nos achamos. Em segumto·· lugar 
pretendia fazer algumas reformas e reducções de 
despezas; mas. assentou~se qae não se devião 
fazer taes reformas, nem taes reducções, provi
dencias estas que devião ter lugar em outra lei. 

E' por isso que conhecendo muitas.cousas des
necessa1·ias D'l. repartição da guerra, duvido pro
p•"tr as indispeusaveis alterações e ·talvez me 
\'eja n:L 'necessidade de oll'erecer a este respeito 
lltuit.Gs projectos de lei. · 

Tal é, Sr. presidente, a dcspeza que se faz 
com o comm1ssar1a o. s repartaçao,. r. pre
sidente, não deve existir em tempo de paz ; é 
uma prodigalidade d.füiasiada. uiio se pôde tolc· 

· r!lr e eu prop~ria que os forneci_mentos ·· ao exer-

que se pede para o ccimmissariado a pags. 12, 
<1uando a fls. 6t vejo 37l:OOOSOOO, desejo sabei· 
a ra?ão desh alteração. . 

o S1·. Co:ndc de r~agcs: - A repartição 
da guerra apresentou o seu orçame .. to tal qual 
está. 

Xot'.1-se é 'Verdade essa despeza apresentada 
pelo thesouro, mas por essa niio posso responder, 

·põís que dílTere muito Jo orçamento da rcparti
çiio da guerra, algum engano deverá ter ltaviJo 
até porque se nota um excesso de .20:00011 na 

arcella <la thesourarin, e uma des eza · da aca-
emia me 1co-c1rurgica que uão pertence re-

pa1·tição_ <la guerra. · , 
o Sr. Vasconccllos: - Então penso que 

se deve estar elo or amento do ~ · · · ro 
guerra, então por este accrescimo -que o minis: 
tro: <la. fazenda fez:para.~. ~omm.iss1ri~->, .9uanto 
á fabrica da polvo1·a ll1re1 que sou ,.1njnugo de· 

~ clara.do de . administrações por con~ ,·do iJOverno; 
o resultado sempre· é fr11co, e ·de 9rdinar10 limito 
prejudicial, estes são os . meus princjpios '!l1Uit11s 
vezes aqui expendido. · -· ·· _·... . .. · . · . 

Dir-se-lta. que este sacrificio é exigido· pela in· 
dispensavel necessidade da defeza da [Íatria, que 
estas fabricas ·devem correr por· conta do gover-
n'l, embora haja prejuízo. . ' 

Eu niio ncho fundameutos nestas mzões, pai
zes lia em que bem se. defende a patria' com· 
prando polvora: ás fabricas · particufüres;· po1· 
exemplo, a Inglaterra, a Suissa; a Prussia e 'a 
Belgica.- . · , , 

Na Fmni:a e na Russia ainda ·se consagra o 
erro d.is administrações, e qual será. a melhor 
polvora? . · . . 
.·E' inco'ntcstavel qué a melllór polvora da Eu

ropa é a ingleza e depois a Suissa, como con· 
. essou o genera e astram · 'na.· camara •dos 
deputados de· F1·ança; e entendo-que· a·t polvora 
será muito melhor ·e mais barat!li ·sendo. fabricada 

. pelos .. part.icularés que inelbor''entendem· de· es· 
peculações 'deste· generci, e aper!eiçoari.õ'este ramo 
de _iudu!jtria, sena. que se prejudi!(u~: a ind~st:~·!a 
nac1onat' · .. " · · • .. ', · · · .. ··· '" ... , •·~- · •• :·"•"·'· 
· A iildustrin~ senhores; nãtJ<progridtFsl?Ill lil!!;'t· 
dade,' é ó.i.mico favor: ·qtre ·reclamittl \ ~- r; , : . : 

· · Eu t·épito que não, ccinvem '8. "c()ntinuaçfü>- ·de 
tão ·grandes despezas com a' fàbricrdll-poh-or:1, 
jnlgo •que o govemo- deve des!stir deste, genero 

.-- -- ' ,_ 
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§gSSÃ0' :EiLJ7 DÉ AGOSTO D.E 18.27 
de -éspéculição;. éúíllf1re 1l })()lvÓ1-a nécessaria aos 
particulares; e· repito que a polvora de p11rtieu
tares' ÍIP.rá sempre· melbor como é a ingleza. 

Desejo, Sr. presiden~e, :_ilg_u~as illustr11~ões so-

~ado p1>ra o estado de 8fW) doentes r1ue · o hos· 
pifal póde ter, voltando ª'JUi a tmp t d;, cô:rte 
e a esquadra. 

Sobre bospitaea· r~gimeutaes, direi que apezar 

mento de recursos; para as pequenas ruolest~'lS, 
torno a dize_r, pode_m ser applicados os hosj>itaes 
ou. enf.lrman~ reg1me!Jtaes, como estão estabe
lecidos ua corte, e até por economia; uni sol
dad.o alli não custa á !a.senda publica mais que 
o seu soldo e etape. · 
, O Sr. V.ssconcouos : - Desejaria igual
mente saber se existem commissões do brinada 

~ etfüctivas ne~ta côrte, e se se poderit o.t "não 
determinar que não hajão laes eommissões etre
cti vas, visto que em tempo de paz 1ne. parece111 
de~nceessarias; ª"sim como de:oejava saber se 

• 11 m e1 que nu onse e:; •s commau· 
dantes <:IT.:ctivos. . 

· o Sr. Conde elo Lau;os:-Por lei,; e usos 
an tiip1is . .;imos f11z-se a organ isaç1lo do exercito ; 
ent tempo <e ~nert'a pot· thv1,;ues e r1ga as. 
· A trop11. da cõ1 te ainda que não estt>j•1 em 
contacto com o inimigo, serve ao exercito c(lmu 
de re~cr\•u, e por i~st> ti lS3encial qne e::1teja 

poderia _o governo t · l · -cisão··repentiqa? es eJa prompta a marc 1a1·, como tem acontecido. 
· Emquanto ao commissariado direi que infeliz- o Sr. ·vaaco-r;collos:-Parece-me que bas· 

inente podem c.s abusos entmr em todos os SYS· tava nomear um inspector ou um eunnnandant~ 
:1em11s ·_de )1.dminislrf\i;iio, se. os' pôde havei· • 110 de brigada com co1nmiss1io tem poraria, -e como 
actual, quantos poderáõ apparecer no sy.stema tenho de f11ze1· a minha emenda a este ri.speito. 
'da· ·~frie111ataçiio.? As .arrematuc;ões dos contractos de::1ejava sal.ler se não se poderia snpprir cn111 
nacicín_ues, ·e o qúe uesses ramos tem 11avido me esta nomeação o cargo de commnndantes etfo-
previnem contra , este sy:otema~ além de que em cti vos pam se pouparem estas gratificações • 
. tempos de. guerra· .; isso inexequível ú vista da o sr.-_ C<>n<lo do Lages: - Os. inspeéto-
1'apidcz · ';iuc e~igeí:n as Opf?1·ac;ões da campanha. res vencem da mesma fórma essas g1:atiticações~_-> 

O Sn. VASCONCELI.os: -- Igualmente desejava po1·que um J1omc~1 q!le ten.1 a iuspe~çiiu .tk di-_ 
sa er:.se- es :·comm ssarm o e; ex ens1vo a·to o , . .,,. 
~ Brasil, ou .sómente par.n a provincia do Ui•J ,u!ll pónlo para coin~RU<l~r; _aléi11'.dàque se 'elle?' 
de-· Jantiro.· . _ suo n.l•mendos para J1scnhs11r os com111a11da11tes; 

O SiCCoNnE ·nE L.\GES:-0 eommissariad.:> foi como poil~m tiscalis"qr <l com,mlludar~' 
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1.46 SESSÃO.:EM. 17 DE AGOSTO ,DE.182'.i 
tem, p, Jillr.issll julg.1 ahsolnl:l111ent.P. .1es111'cessaria mappas infonnes e cheios de defeitos c;;seacia&s, 
a c•mlinu&;:fo Ileste emprego. . · · os que ,.;enü.> neste anno pouco melhores. são; 

Yejo aqui tbe.,om·aria das trop:is com SS3:0-J.?t;, e cm poucos se encontrão as despezas feitas. nas 
mas. parece qne ha equh·ocaçiio nesta qnant1ll, re al"tit;Õt!S militares. 

· ~ · · · · se m . 1 nes · camara que o 
desejó· tambem: :·saber o que se compr-:henJ.~ governo deve1·a punir sever.1mente. os chefes•que 
na.o;. 1>alanas:-supprimento para o ei.:et·c1to do m'io cu1npre1il a;; suas ordens; facil é dizer 'que 
s•tl .1;'hl0:000$000. se c~tigue; mas quando chega a hora de ~e punir 

e- p<ir·conseq1t•!•1cia me limito a declarar-me pelo per:'U ldido que· neste . tempo ·de geral" carestia, 
par•1cer. da com111is;;iio1, ma< se1nprd :<ah·a a re- os gene1·os serão· mui earrcgactos em· preço; ·é 
,1:1cçJill para q11e se foça. <liff<!rença de despezas que o oilieial ii1aior· da· ·s .. >cretaria é incapaz de 
••xtraordinarias, ·e dl!S ezas onli11aria;; na fúr1na · · · i 
• o vencu o. rias. Os ordenados pa:gão-se á ·vista ·da fo ha e 

O tiue tenho •le rogar a ca.ma1·11 é q11c se me- por isso, não ó provavel que exista .delapidação. 
· Jile uas pal.1nas tlu :Sr. marquez de Queluz, Passando a Os. 60 acho a despeza do arstmal 
pois qne. rliz à Jl. e; sobre ns cont lS dos Jnas elo ex ; .,. • · 

. . · .- . 1 i . . i.: err. que poi· e as e é com elfeito mui avult·1do, mas elle não seria 
r.~r.oiiO--f/l'<t11d1•1• des1••~:.:1ts mn m<mife.~tn ':011ti-tt: t:mto se o governo não se visse obrigado a 
1•.:11t;tio 1/0 i-eyi111c11to 1l•t fa;.:1m•hi de .. e t1ls-uqu1 tmhalhos mui extensos e mui d1spE:ndiosos, . fa
meus desejos· e penso qne niio ser.\o precisas zemlo contiumt.o; remessas pml. o.;; exercitos ·do 
medid~s legishH1\•ns, 11orq11c d<'\'O julgar que os sul, e para tollas as outras provincias do impe-
J.ons Srs. ministro>< <ln m uinloa •i gue1·rn s•• prcs- rio. Além disto ninguem ignora. quaes sejão os 
tnrilõ n: este son·ii;o, o <111·~ .:. tlt! i·nz,ioJ e me;;mo 1>1'.:!ços da.. 1müe1'ias · p1·imas. para os trabalhos 
constitn.:iom11. e cm consequenclã do infitno. valor 'das . notas do 

K tude o q11e tenho a dizer. banco, o.; generos que em outro tempo se com-
o Sr. ·con.:to elo 1.n:?;os: - A rt!partição prnvi'io po1• q11at1·0, mio se tirão· no dia de' hoje 

<ln gnorrn nada tem, senão calcnla1· as·despeims por oit .. ; a falta. do promp.to p·1gamento dá maior 
e. mandal-as ao mini4ro tla faze1uhi, e emquant.o ,·alor ao ge~1ero; e· o ·governo nãu tem rcmeílio 
:·as ·• ! -- · · ~ 
peso o almoxa1·ife d.o . hospital militai· p~lo mi~ Os jornae,; dos· artifices são muito avultados; 
nistro. ela fazenda, e a thesonraria todos·os mezes os ordP.nados'·dos officiacs· da·· junta montão a 
dá. a sn:L .conta ·e ent.m no thesom·o con' os sal· grnnde som ma: t1tdo isto se pôde l'eduzir a. me
dos; pm·tanto uem •Í dns atti·ibtti ,ões desta rc- no~ mas n:io é .. • h ·- ; 
part1~ao tomar contas, nem elll\ obsta a que se uós estamos cm ·prin_cipios: de. refo~t~~;;· é nã:> se 
tomem; sPjiio inst.ndas as div1mias repwlic.;ões a pólc remedia_!· tudo. em· um·. di~. Portanto -entt!ndo 
fazei· o que n lei lhes incumbe a tal respJito. que . a addiçno das despezas do arsenal deve 

· . · · . . passar tal q litd se acha. . . · · · . . . < · ~ 
o· Sr. Cunha. 1\lnt;t;os : - Sr. presidente, Vou a fts. 6t Nella se ·apresenta o _orçam~rito 

nas discussões que temos tiilo sóbi·e os·orçam~n- da despeZl com a fabrica dn p,olvora, ·contra 'que 
tos apres~iitados pelo governo p:ua as despeza~ tanto' e tão sem ''informações_ se.'declarou"1úit 
do anno de l&'QS, vemos com a mais penetrante nobre deputad;i. A' fabric:l ·da· polvora é o' esta
magoa nm embrnlho tal que llinguem se póde belecimcnto mais;in. tefos. s''· nte.que ex. iste no Bràsil .• 
entender com clles. · · · · · · 

Fefü:mente niio ó as.-im com a reparti.-ão da o. Sn.' VAséoN'c'&d.ôs :'- V. Ex:' está rànando 
"' fórn ·da 01;J.e111. · · · · · · · · ·-guet'ia. .,, . . .... . . . , ... ·" 

O·,Eitm. Sr. ministro· apresenta sete Jlarcellas :o Sn. UuNit:l Mi1.TTos: -.Estoti. na ·ordem, 
e logo em seguimento outras tantas rela..,-ões.clas· o illustre deputado' faltou quant.o ·quiz: contra: a 
siticadns das despezas de cada uma! . fabrica . da p.Jlvot·a·,· sam que·'ninguem~ o--it1für· 

·B11m: vejo que estas relações :ipenas · mostrão ro:npesse,. e . ell estou fallaudo. ri. favor da fabrica 
as. l:Ontas da provincia do Jilio du Janeiro e nl· ~a polvora.sem que o nobre deputado'·me po'!'S& 
guma cousa·· do Rio Grande e Cisplatina; : :::;. rnterromper 1. '. · ·' . .. . ... , .. . ,,,, 
J~x: não' e o culpado; desta omissão se os comman- O . illustre- membro· niio : estâ . informado .. das 
dant.;s militares das-provinci is lh'us houvessem i·~· vautagen.i, irtcouve11icmes, governo«adminilltra~ 
mettido como lhes l101n•essem rernett.i<lu. como ctiv-0 elucros _ou· .. prejuizus q~o ... della nos resultiio. · 
lhe~ ,cum ria a camara ho"o · oderine~t~r in· , que ·a. a rica· a 
Jorma. a de todas as d_esp.~1~as .d·~ .1.·epa.rt1çno .. ·da polvora éº. ;melhor .. :es.tabelecimento ... que tem. od,no 
g. uerra .•. ,co .. m a _mesm·ª.' ind .. ~v•d. uaç .. ·uo com. q. u. e.· ob~ B_!asil; sua. rec;eiLa-011 .. osintere~s41s <me .. ~.Ua. deiim, 
s~rva_ as ,do. -Ri~ , de :.Tane1~0: . . . . . _ . .• . sao. · muL sup~r;i0res:- aos,. d.e,'>e~1bol~s.,q11e,L11~.;1 

- ·Abll:sos:.e · necrhgeuc1as ;mtigas mnda ... -eiustent · ~~~- :po-I_vopcqae .ucHa. se_,:m~1pula:,se-:n119 
no't~plpo'})reseute· :·:as orde!ls eiq'!e~idas -p. elo. Exm. e. ~nper101·~,,e,, P.~lo, menos. q~as1. igu_~li, á .;mgl~~. 
J~iuu1tro 'aos: _command~ntes , mtht,\r<is ·das p1·0- que .o .. nobre .~~~putadu e~ga11ac:tame11te. ~pu~· .. a 
"~nciâ~ :no nono de 18:.:a pa~a -f,~ze1·~m. a-co~ve: 111ell1or,>c1a ,Ellf~PI!• . qu~ndo .abi,\s; :.a, ·~!!-llJi,for,te 
men~e remessa : dos ,·seus m11ppas, •fo1~ repetidas que,. se . reconb~ce,e, '11 .,,dmam~rqµ~z.~n c·"l ;:.: '·', é'>i,,:· 
no ·anno·;:de. JSW e<nom,··~':!' '·primeira: nem, u~ . _-:~ nossa ,fab1·i~·.di•:P~r~ o,;consu~14?: cl89,:ti'PPM. 
i;_eiJUll'da·:-,vez;-tivorão exec.uçao •. · -, · ·":' : .,, . · e ,fortalezB!il'·:4e.,q_uasi todo,:O.:·impeno.,e eom,.o. 
· . O 'ti:1un. '111mistro_ remett.eu-nod 4? a11no passado p1·odncto. da:' que; sé'.ve~dafaz·~ compra ,·d_õ.$ .ge~ 

.., ., ~ '"·""'. . 
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SESSÃO' EM t7~DE :.-\GOSTO DE 18:.!7 1.41 
b~ros .~i·& ~ 1'1boração da mesma fab~íca e pám: 
os :p~gaméntos dos empregados do arsen.al . do 
exercito. . . . . . . 

Diz; o • hom:ado .membro que é preferivel o com-. . . 
isso,,&r. presidente! Nós. não dev.emos esperar 

~os . ~.strangeiro11 os 'genero;; para P ·nossa defeza, 
1;1ós_ ignoramos ,com qui:m bayemos de ter. guerra; 

e .. nesse QSO estari:uno.i.sujeito;; como ja em •1utra 
oCCatiiiio "a este. respeito disse. nesta casa, a irmos 
cnr b,3lões'aerliJ!tatiW.s,proeurar 'munições a terras 
aos . nossos. amigos. . . . . . 
, Ao melL.lado .esquerdo se .• aeha um .. nobre de
putado. que. na ~ião .·da. morte do meti mal
fàdado _,p.rojeeto sobre a animação das' inanufa, 
cturas .·deste .. imperiq, mostrou mu_i .sabiamente 
que se devem proteger .todas as fabricas de armas 
nistentes no imperio. . ·. 
'..se· o· illu5tre deputado o Sr. Va.sconcellos co
Jihecesse bepi a.· qualidade da polv_or.i que anf:i-

ticaria,e8tupefacíol Comprava~se carvão em luga~ 
de . polvora ! Toda ella vinha. reduzida a massas 
de .que· apenas por um novo processo se tirava 
o pouco. salitre que entrava na combinação! 
Estes negocios, isto é, o exame da polvora foi 
muitas ,.-eze:> commettido ao meu cuidado e mui
tas vezes r1ijeitei parcellas mui grandes por in· 
cap11zes. de serviço.' ·· 
. A. fabrica da polvora aelia-se muito bem mon
tada.:,.; um i:rnnde e utili;isimo estabelecimento, 
a polvora nella manufacturada corresponde no 
proveta .à. ingleza. . 

O governo, iieve augment.,r os trabalhos da 
fabrica, . e mui. jn.dieiosamente faz construir junto 
á ;serra .da. Estrella 011tro edificio em ponto maior 
e t~mb~m COO! '\'.Ís~s de obstar a un~ golpe de n~ão 

de Freit·1s. .. . , . . 
Eu:-niio posso deixar de 11dmirar, quando ouço 

o nobre deputado clamar conti-a a manutenção 
d11 fabricà por conta do, estado! Com etfeito, 
81·. presidente,. a econ6mia vai muito adiantada 
110 , -Brasil, mas admiro:-ine de que o illustre 
membro. que tão informado se acha sobre o 
estudo das_ fübricas militares• estrangeiras :ité ao 
ponto: de dizer· que não existem, ign•)re. que ·na 
Inglaterra:. lia . immensa manqfactura real de 
polvot''l em 'Voõlwieb, que em França existem 
em mui.tos JugJres fabricas reaes d~ manipulação 
e refinação; que .na Hespanha acontece.o mesmo 
e. q•}e .. fiu:a~mente t:m Po1·tugal existe uma grande 
fabnca. :, _,, ; :· · ''. . " . ..· · · ·· · ·· - . . . · 

E11;,J!'!io seLcomo o nobre_ depu~d_o se dei~o~ 
o . ' . ' ' .... -- - - .- . - ,· . . , 

0111 to4os·_','os:governós ba fabricas. de polvora 
pertencentes ao· estado, e o mesmo acontece .com 
as fàbrica8 ·de· armas; os governos- só. compriio 
a pal'tienlaTes -~m' oceasiiio'de 11per.to, e quan1lo 
nas fabricas do est!ido não se poderrr apromptar 
os .artigos. nece;;sarios para armamentos das tro
pas,.·.e guarnições das· praças· de guerra; .A fa
brica da. - pol vora que . agora tt:mos deve ser 
cons~rvada,·,. se1ri comtudo . se · desanimor esses 
curiosos: 'que uo ·. interior ·do· imperio manipulão 
largas porções pam ·seu serviço ou para veu
tlerem·; -:_; 

• 
O 01·çament-0 da thesouraria geral d~s tropu 

monta a 886:100$, somma immensa em que tafvez 
se . devão fazei' as dedueçõei que outros· nobres 
deputados já lembrnr:ío. Vemos um .estadc-!D!'ior 

tem feito tocãr • a reb~te,· mas pergunto, pôde 
diminuir-se agora? Ha de deixar de se p11gilr 
aos officiaes, que· existem em serviç;>? Ha iei, 

n . • 

estado-maior? Nt'io, por conseguinte·. paguemos 
aos. _que existem; e quando do senado· sahir o 
projeeto de lei, que alli· foi apresentado para a 
fixação dos officiaes generaes e do estado-maior, 
então farefuos refórmas. 

Disse-se que existem ~2 officiaes generaes, sim, 
seuhores, lia ·82 geuemes, mas em que estado 
se achão qüasi todos elles? Naquelle · ·mesmo 
em que· eu. estou : velhos, estropeados, bons para 
dar algum · r;onselbo, e rezarem nas ·suas contas, 
lembrnndo-se das suas façanhas passadas.· 

Dir-me·l1ão que o governo deve refo'rm1r os . . . - . 
• de todos os absurdos, genernes velhos nu11eâ·se 

devem ri.formar por principias de económiti; o 
general 'llle tem muitos annos de· serviço, te111 
direito 11 i·efonna com augmento de sóldó, os 
tenentcs·generaes · que :1gom existem,· vencem 
140$ por mez, e se for<!m reformados em · mariJ. 
cbaes do cxei·cito tcr:ío a vencer 2001!, etL. se fór 
reformado hei de ter 110$. Aquillo que digo a 
respeito do,; g_eneraes, tem luga~ sobre os offi!=iaes 
do estado-ma10r. · 

O corpo imperial de e11genl1eiros de\·e· :·iter 
accrescentado e111 numero de ofiiciaes, e conve111 
reformar os abusos mui grosseiros desta· corpb~ 
raçãO. . : · 

A thesom·aria da,; tropas e supremo consell10 
a seu tempo hão de ter a justa reforma, . d.an·-

e· supprimindo-se ftíutt-is. · · 
· A academia militar é digna de protecçãó, por
que sem ella u:lo teremo:> lmbeis officiaes e· be-
nemeritos defensores da patria.· · " 

Os alunrnos da academia. medico-cil'llrgica tal~ 
vez sejiio . poucos. As fortalezas dtwc·m ter- a· bem 
nrerecida considera.;iio dó governo de S. l\la'gestade. 
Eu\ conclusão, este orçameuto parece-nie. rei.t11lar, 
e quando for tempo de s~ p1·oceder 'n uteis" re'-. 
form•JS talvez o governo de· S. · Mage;;tade' não.~ 
tolere os ·abusos que ha nas·. passagens p"ai'l~ 
veteranos, e- nos uccessos e reformas deste 'corpo. 

O sen•iço, de otliciues de l;ª linha nos corpos 
da· segunda acha-se , decretado 110 alvará- de 17 
de· Dezembro d;; 1801 e por co11seg11inte , nada 
poJemos agora i1~nov~r. · ·· · :_. .' · > 
de muita>genté que ignora até·q\1e poi1todlifiue 
nos. exercitas a const:rvnçi"io de um· bom com·mis, 
sariado;. Este' est.ahélecimento ; é u ·perna. ;direita 
dós exercitos; em faltuudo commissatiiatlo tod11i! 
ns operações p::u-alysão-se. , : ' ... · · · · ' .. 

Os' francezes ·o conhecerão a seu .. pezat"' nas 
guerras da· Pen insula, ·'e os·· iuglezes ·par :te1·em 
este· depa1·tame11to bem montado", aleam;àrão gran~ 
des vietorias1 ·sobre os· ·seus ' ad:versàrfos .. Fa• 
zendo a. apoiogia do con11nissariadi1, · seu1· formar 
juizo sobro! o chefo do departamento,• 1m1quauto 
não cheg•l ao som' conhecimento, eu . yejo ·"nesta . . . .. - .. 
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tl8 
uma . ol'dem expedida na oceasiiio cm que ti!'õ 
tropas _llS!-Í\:erãçi na. Praia Graí1de,. e qnaudo si'.! 
achnvão .. em l'eruamltuco . 
. X ou agora tratar do,; pl''cços da tabella a tis. w ; 
mas~ .4eyo decbtl"\ll", que i noi·iuído •!U :is >l'eços 
'c:is ·g~neros .cm g1·osso, .porque essa reparhçao 
J1JJ,,,Ji1jnba casa .. toca a mmba 1~ulher, 'JllC sempre 
col)1pra por mmdo, vi-me olmgado a consultar 
hor!!ens . prilticos, . e toJos unanimemente dis-

' e ' ' 
1mpcCsc •acha .no maior aviliamt-nlo, o.> preços 
Jos gcneros são regulares; qne em um está• ~ 
maior preço, porqne _tem corrido, e q11e outras 
<JURntias siio insuflicientes, . 
· O pão, que se dá ao soldado. pcz·\ 1 Y. libra 

e• vem canegado por G) réis. Quando combino 
este preço com o do .pão, que compramos 110 
tempo presente, digo <111e não é caro ; um ·pão 
de 40 . réi:> mio clwga ás vezes a ter f> onças 
Je pezo, como todos sabemos. A fai-inha na razão 
de :2SlHO. o sacco não é fúra de coo.ta : a carne 
fre~ca a 40 réis :i libra tambem não õ cara, 

. . . :ó' m1Jramo -a a e n reis, (! 
J1ri:1cipal, :tlém elo . rcLate de 21 por 100,. que 
km tido a .. moeda de cobre. A carne seccn está 
se · ,·endendo por pr.!ço snJJ~~~or ao. da tahell~, 

lhl', azeite, fio e ,·ellas de sebo.' 
.u preco do toucinho parece com cffeit-0 alto, 

·mas dizem que tt•m c:stado umit-ts y~zes por 
'uan i· · ~ - · 
compra <lo c·1pim dos ca\·nllos é cxccssivaiiicnte 
pequeno: um ca,·allo não póde subsisfü-.;om t.:.io 
pouco capim ; . nú;; todos couhec.'mos quanto nos 
tusta a sustentáção <le nossas 1J, stns ; com J .m 
J éis de · capim cm VC'Z de alimentarmos os cn
vallos, mat.nl-os-l1cmoi<, ou os pobres nnimàcs 
andaráõ· C()IOO os carnllos de pasta, ou seme
lhl!ntes aqs do 1° regimento de cavallaria, quando 
c~n commaudante por l'>fogessi, o. que deu.mo
b\"() a .serem os ravallos mag1·os denominados 
- cavall!•S·-~lagessis.-A i·i!speito da forragem 
1le 240 réis para os cavallos dos ofiiciaes, já 
• - - e 

é mal, é . um .. castigo, q.ie se impõe aos mes
mos officiaes ! Quem púde snstent·ir e fer1·ar, 
um caYallo no .Rio de Janeiro com 2t0 i·éis 
diari '> ·,..- • -
se. Isto é J>ossiYel? ·Em cone nsiio·a tahella \'em 

. CQlll t.al . ruinuci:i, que até apresenta 8 duzit\s de 
Ycllas de sebo ! · · · 
. .Pass·'t'rei :Ígora a dizá duas palavras sob.re a 

cxistencia do commissariado ()Ili tempo de· paz, 
_Si;, . presidente, o· commis,s::uiado ·é. indispensà
'"<:t ·1!m todos os tempos. A i·epartição · d9 corit
nussa,riado .abmnge . u.s duas , . classei;, viYeres, 
tr1msportes.' o~ carruagens, uma e outra cousa 
se- acha em continuo. exe1·ciéio. · · 
. Supponlm1itos que se exthiguia o ,Çoní1ni8sa~ 

.1·!ad9 .DQ tempo . de. pa~, . e que repcntinamentn 
era necessario uma expt:!diçiio ; ir.-se-hia procurar 
qualquer .. homem 1iara ser.,commissario? E". tão 
P,oucc,i éomplicado_ o r,egnlameuto . d'õs 'commissa
nadc•s, _que .em unul. manhã se p9ss;i comprchim
d()r ? Achar-se-lia um l10111em prompto a .n1archar 
repcn~inamente.?. ... . . .. .. · · · 

. Xão,_ Sr. presidente, e se .. o aéliassemos, q_ue 
·tal ~ena? Teriamos um a\·entureiro, 11-m caYalleiro 
de. 11\dustria. 
. . nao os olhos mais 
nbertos do que outras nacões; mio son,os mais 

. cconomicos,,d?.ªs qne elles; se, nos .,cou11nis:t
.. 1·1ad9s, ,b1·az1le1ro:;. se . podem _com mel.ter i·oubos, 
,,a~on~ece,., outro .tanto. eri1 ~.todos· os, commissa-
.r1ados.. . , .' . .. .. .... . . . ... · . , • . · 
• . . A- ':ed)l~çiio do homem dã' lt:igar' a crimes; .o'u 
. aí ,yirtu~~!t; talvez o nossC). comi11issarió cóiUmetfa 
r<?~bos, eu pelo !llimos terih4.:1-o . ~m'.; nié!l(i:i~·,ofü
,im1q, ,e ;é)I~, i;alJir,,d):l .. CO!lllmf?!;i;\J"Jaqo, :"\'.Ira uro-
1::llµ~e~t~. çutr!) _ paior. \ o~o. :P.<Jrlfalnto pela c~))l-

ser:vaçiio da .!ilbrica da pol vora, pela :existenci4 
do commissariado e pelo orçàmento'da 'aespezii 
de 1,200:000$000 para o s~ppriinent-0· do exercito, 
do. sul no caso .de ser feito .por esta.rer1artiçiio, 
e 11ão ela do thesoum · ,·oto flnahlll! · ,· · · -
za . •J. iospit.nJ, Uecltirando qu' no. caso do orÇaniento 
ser feito só· para o R!o de Janeiro, e os.outros 
lugal·es miu·cndós nó parecer da .illusfre ·:corrimis· 
são de fazendu,. \"õto pelo orçam1nto da ·mesma 
· . i ni ao. . . . · · 

Cumpre-me agora fazer algumas reftexões sol>re 
os itrgumenl.oi! d!? um ·nobre · dpput ido· co·ntrà a 
existcncin dos commandante;; de brigadas, e ca~ 
pell:io-múr do exercito. . · .· , . · ·. · 

Eu seria da opi11ião .do illustre deputado, se o 
tempo em. Rue 1108 ·. :!c;liamos, ~ão .. u_erti~~ qu~ as 
tropas CSt.eJno sempre· promptas .. a ·marchar. ·em 
brigad11s: a dei;peZd com. OS 'ifottil"cOmrÍland:ÍnteS 
de brigada niio é cousa ·extremaíriéiite torté, 'eni 
todos os governos se cotjservlio n's' trop'âs di!. 
viJidas, «}. cômma:n'dadas. J:Í!lt este. módo, O, i,;eria 
um perfeito absu1·do o cutrc!!Bl-as ao· comn1arido 

e .1n;;pecto1·~s: !º pi>rq"\le ~ s .lug:l~~s 'f~rii11 
ex~111ct-0s e abolidos: 2o ·porq11c os,. mspectore; 
sendo fi,;C!ies da,.disciplinn, e ooml;_abilid~_dc; -iniio 

odem, nem devem commnndnr; sao'"oflil:1aes am-
. ·. • " .. - _ . ;; . e . m .·~g.mCn" / -ou 

de batnlhiio em batalhão, inspecéionnn.:fo,_'c míncà 
commandando. -

O i:apellão-mór 'ó.neccssm·i -, este i:,mprego e~islo 
' 'J , - . ' ' ' ' .- ' • 

etc. Como é. possível ·que o coinmandarite do 
co1·po tome conlieciment-0 do merito. dos' e.cclP.sias" 
ticos para os proptir para capellãcs, e 'tamtie1n 
tome conhecimento dos seus deíeitos sacrmncn
tae;i para o suspender, ou declarar.em'irregu
lar1.Jnde? O comm1ndante do corpo aó"se enten
d~ . com os capellães cm artigo" de disciplina 
nnhtar. · · · · ' · 
. Ilérn. conlieço . qne pelá resolução de '.lã. de 

NoYembre. de 171õ foi ordenado que não' .hou~ 
vesseín éilpellàes nos corpos, e , capeUães·:móres, 
phisicos·móres, e cir.U:rgiõc,;:móres' do exercitá' du-
ran e a .. Paz; en re . nto .. !ls cQn~1s .)nu ariio; os 
bispos não _ ficarão com a!_nplis.sinia' · ju_i:iS4icçãó 
nos capellães, logo que . forào nista-arados, po1·
qu~ .os ~rpos, .a que :}:>~rt'~nciii'o, niio ,.eri):'~f -~'J.: 

.S .. •- .~ •. -. .";•o' :.··.i •_, · .ª.~ 
nas fortalezas, neccssar10. e que exista. nntQnda
dP., que. e'xamiiie;; e . proponha '.os ~-ecclesi.astieos, 
que se offerecem para es~~s. serviç<?!!.· ... . · . , '. 

Pelo .qne .. toca .à guarda de honra ... entendo 
qt1() OS Officiaes éstãâ ,ob'riga'dos ·a ·satisfázer á 
n;ição essés ricÓs CRSCO!\ e cSp~dàS~'"'qúe :vierão 
de Inglaterr!l; ~s ,ófficiaes .nu!1CO: Liv,!lrà!J·'.'ârma
men.tos,. f9rn.ec1~os . p,~l.o e.sta:d<!,; . n_:Lo -_acp!JteCe 
,pol'em . assim cum os . officrnes mfenoi::es, .e "sol
dadós; a. lei dn organisai;ào . da . guardá de .himra 
dá-lbes arman1ento . ã custa' da naÇ.ão~ 'e·~ se 'este 
!lrmàméntq ~-· r~~o,; se. é brillian~e:; e~s,~:.~~ l>.aí:a 
isto . ?!!.- .motn·ol3 apontad()S pelo :~(".~C.~I~ntI~S!U~O 
Sr. 11\mtsti·o. de,esta!lo,, ... .- . , -. . -. , ..... ,_; ... 
, Tendo. r~poi1iljdo ,~<>!!, argu1ilçntof!:<}11!J'"s~·~;i;e: 
rào contra o orçaínc~1to,,.~. ~orno ;i:· dl~er, ',qiie 
voto. pelo. pai:ecer ~ª. COl]llf!l.S,,ªº· d!! fazend'!-;}1ma 
yez que · seJa considerado pelo. mesmo· .modo, 
~?~lia.que se· 'entenpeu a ':r.espeito· do d~ ;~,a-

. o.~ . pr si n e,an s-:quetsa 
·tisfoça,. e respo!1da ao ~nobre deputado-;quo .. me 
procedeu, era-me' ·necessarfo que.,o:Sr.•o minis-

1 tro'da gnerra·:f.ivesso a bondade»·de'·.:dizer-me,se 
os corpos>qne no' orçamento. se ,designão'."'êom ~ 
den(lminação .....;;cprpos - da . cõrte -:-. e·.:.os; :que,,se 

·design ão· debaix(), da . epigmphe ....,.: corpo's ' das,, pro
víncias··· destacados· ·na: córte:: -::existem :todos aqn i 
ou' estão•'todos'-·no .su1,1•oü .oe31:ij'.o .'·:P.arte na;1côrte, 
ou ;}ià'J"ti):lio exercitei? :.;:~·"·::'r:1 . .'o: .'::.'i.i>., .. , .·.'fi· :'.· 

'''b sk: c01.'ok 'iii\.: i::;:,{:ês.:: .• ·p;a._5~i:o~pos :~esta,~·-. . . . ... -' -- ~ - . ~ .. '. . 
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SESSÃO -EM, :l'i,· .DJ -AGOST-0 .OE. J82i 
·.,, ·1. \;-;- :~"' ~,;_ .·.::·-~ _ _ :w·c ·:j·.r·.!!"~';;· 

Qconomia tão de;'ejada. J1avi~desprezar o. ~6U z1r este orç-imento, sendo portanto·indispcnsaveis 
.orçamen,tQ,. e preferir. a .l>ase.! que el!a t~1nara os 1,200:0008000. 
para. os .outros •. porque cstavao cm d1recçao to- . As despezns que fazem as trópas, são gran~es, 

.. talmente opp<>sta? .. Veja111os •. Sr •. prcsillcnte, K 1 UAI batalhão CIJllSOIOC 40:001)S00'.}, Ól'll~ ag!!;l'eguem~ 
-quanto montariio as .. despezas de 18".?6: !oi o seu se dcspezas de transportes, fretes e· cavaliraduras, 
total 2,7-l3:336S:JIO: e n quanto chega o orça- faça-se a somm 1 geral, e os 1,WO:OOOSOO'J appa
mento de l~? A . l,fji2:000/;000. Eis aqui n rccer{1õ necessarios. - . .. . . 

• r. ~cdo - r. prest en , e ver ade tudo 
são .merecia ser nltamcnte incrcpada, se o con- o que diz o Sr. ministro, mas elle niio des
.trario . fizesse. Todavia a commissiio sempre lhe troe a necessidade da reduC1:.iio, s qual se llrova 
fez algum .curte;. mas esse ass~nta em raziio, e por outros princípios.. . . 
justiça •.. Examinando a .. r.clação d.as .despezns da ·sr. presidente. parte e grande porte das forças 
secretarja.da guerra ncl1ou ,a quantia de 1 :-l(Y.)11000 que -se dão existentes na cõrte, . estão no· sul: 
para . lapis, . pennas, e . Jaere, e julgando-a 0 mui o Sr. ·mini,,tro contempla, como Cazeudo-su :na 
Cl'escidn, cerceou-lhe 40(1$(1(10. · tbesourar!_a geral·-da cõ.rte as despezas do ·2º e· 

No ártigo hospital militar aprescntávão-se ~ous 30 batalhao de· granadeiros, do 2o ele caçador~. 
calculos, ;um qun abrangia o .estado actual, e de tres corpos de artilharia de linha. e• .dil 
outro . o estado futuro dnqnelle e:1tabelecimento cinco corpos tle 'div'3rsas arinas: de· milícias : 
110 craso de voltarem ·do sul as nossas tropas : mas· dizendo elle mesmo que parte :destns tropas· 
.o primeiro subia a ,ss contos de réis, e o se- "á a ui·:niio estão ne ss riamen · · · · 
gun o a . con s e reis. reduzir-se· do orc;'lmcnto. a qu·\ntia .. que lhe .foi. 

O Sr. 'ministro; deeidio-se pelo segundo, e a applicada, para subsii;tit·. eiltão a·~xtnioi·dinaria 
commissão pelo primeiro, aogmentado com n que se pede; .ou subsistindo a1uella dc.ve: sei· 
somma de . :4:0008000 . para reformn de · alguns esta diminuída. · 

, , • , exerci o su e compos o : as. orças o 
eiite, proc"«iimento da. commissiio está baseado Rio Grande, do Rio de::J-ineiro, e·desses c'lrpos 
na comparação feita com as despezas de 18·26, destacaJos "das provincias.. As forças do Rio· 
que ·uno <excederão á 47 :contos de réis, sendo Grande 11iio pagas"por aquella província; .parte 
este'º •unié:o artigo, em que. o .orçamento futuro das do Rio de Janeiro·· siio. contempl-iuas .como 
contóu" mnior :sqmma da que se despendera no existentes aqui·· Jogo, os SOO:OOOSOOU; concedidos 
anno passado. . · . · . ·... · são bastantes para o•; supprimen~o: extraordina
··: Nem, •nos: ndmire Sr. presidente, a considera- rio das• tropas destacadas, quando· não· 1!ejão 

TeL"dilferença de. mil e .. tantos; contos, que Jm suppridas P.ehs su~ •respecti.vas ::provi!!_cias. _e 
entre a:i ,despezas· de 1825, o o orcamento. de pal'a aqil.ella;; do 'R o ·de.~Jane1ro •. :que .. nao:estao 
11:>'28. • por.que deduzindo-se dellas a quantia de r-ontemp\ájlas 'no; Qrçamimto;•porque do-contrario 
700 contos .de réis despendidos ·em· at1011mentos duplicariamos . quantidades. · • _ · • · .. ·, . :·_ 
para a guarda;.de honra, p'\ra. compra e .siza · Além .disso• ba. mais 'uma , raziio, todos ;estes 
.da· fazenda para nova: fübrici. da polvora~ para corpos· esti'io calculados' .. pel0 · seu estado.· com~ 
'O~ras militares; para · SUpprimentos 'da~ . provii_i- pleto, .e acai;o e.;tão, elles_ nesJ!l ~Stad~? J:.á ~ão 
c1as .do sul' em outro: lugar contemplad11s, o Ir- quc1·ci fali ar _dos estrago.s q_ue ·º; f.er~o •. o. /ogo, 
.quido· :vem a ser. 2,111 contos, ·e a difierenç'\ o a· morte· fazem a, todo o, mshnt~; mista 51\bel· 
real ele 440 contns de réis. · qne .. nem sahirão .d-iqui,": rle'rri· .. iiu'néà;. estiv~r-ão 

.Pede o Sr. deputado,. C;ivalcante. que se lhe ·c·impletos. E não ln entãó justas· ·reducçõe..i; ·que 
diga. a raziio:. porque sendo o orçamento do c?m- fa~e1·! S_egur~merite, e· a que,. fez a· :conimisi;ão 

J~11ssar)a~o_. exhibido pelo Sr. mini~tr.-> d~ q~mn- nao -e. excessiva. 
· · , r. on e . ~ 
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150 
despezas que. se faum no eii:ercito sei eu pelo ex
tracto. desses. ))agamentos, 911e se f!IZe.m· pe~s 
junta,;· de fazenda das respt!ctn·"s provmc1as, e 11ao 
posso inf<_>f!IJ&r bem pela falta de maPJ!llS eltl}c:os• 

estado· dos:jtàgameotos, que . tem mandado f11ze1·, 
e pelas.-r1émessll$ :feitas. . . 

Quaotci .· ~ .2.• -pergunta da fa~dca !1ª pokora; 
r.::s ndere1 ue ·como. as. co11s1 na oes · do the-
sciuro·niio che . .;avão·--para as despezas do. arsenal 
•lo; exercito; e h'lvendo lá esse cofre da poh-ora 
mandei se lançasse mão desse dinheiro, para 
supjitír aquellns despezas do arsenal, dando-se 
acpoi.s, conta ao tbesoú10~ que isto mesmo· tinha 
a:utbonsado. · · ·. · . 

o.· sr •. · s~~zo Fr~n.c:a::-:-0. q~e eu q.ueria 
saber ,era, se a_ ,·onda de!>S:'l. polvora; cstã de
baixo da inspecção_. do. m1mstro d'l fazen~a? 

O Ss. Co"DE 11E L.\GES.-A junta do nrsenal 
dcJ. exercito é quem inspeceiona isso, e por con~ 
s . ueueía . está debaixo da ins .iio do ·mi-
nistro .da guerra. 

O Sa .. SouzA I<'nAs•·A: - Bem : o minisiro da 
uerra não de,·e 'apresentar só ó or1:amento dns 

• : d · nnciro nms sim da uellaa 
qtie .se .fazem em todas as p~o_vincias .. Cumpre 
i;aber-se. a despeza da rep:irt1çno da gue1·ra em 
todo o imperio. 
· A tropa consome abi perto de l>,OOO:OOON, que 
suo oze o i11e10 nu oes a cruza os, segun o 
ote collige,das contas do anuo de $, e como 
por uma lei se deve fü:rir e força ·de te1"1·a, e 
por outra o orçamento de sua despeza, tanto 
11111>0rta que esta forçn esteja 1·tiunida, como 
dispersa ·pelas províncias para cnti·ar nos com
puto& numericos, e nos ealeulos do orçameuto 
da sua despeza ordinarin. a q1ull sô . ha de 
augmentat' em tempo de guerra a extraordinnrin 
de marcl1as. etc •. Este defeito do orç11mento par
cial do. ministerio da guenn traz comsi~o com
plicações OCCllsicnaes dé g1a11de confusao: não 
,;eudo o meno1· o· se não der fixar bem a 
despeza das províncias. . 

Passando agora· a fabrica da polvora, eu exa
minei as . contas do tbesouro e - não · vejo a]1i 
receita 11enl1uma do producto da venda da pol-
vo.-a, o que \•e30 _e orça os. e an s co11 s 
para as despezas do ars<lnal. do exercito, e diz~se 
todavia que est!l fabrica rende .120 .:on~s,. os 
quacs .c:umpria serem computados em receita or
•liÍlária, nem'_et1 sei o como ou porqu~ .este.ramo 
da. \·enda · da poh•o1·a corta ,pelo i11m1s~r1.o da 
guerra,.' sendo. um assumpto. de pura admm1stra-
t;iio. e arrec:tdação de fazenda... . , . . 

Venda da polvora em .verdnde não pode ser 
objeeto de guerra:: Mas diz:se ·,despcndidos.-19 con
tos desse producto quando ,ella rende annual
m<inte 120 c011tos, Jogo; ha uma~ dilferença de 61 
contos que .não '~ejo ealculadns em sabida 

O Sn.· · · CoNJ)E: -E' preciso ·advertir. que es
tes. 120. contos. são calculados pela . polvora · dis
tribuída ·para o fornecimento do exercito e mais 
divisões' de guena, não são em moeda realisados, 
per : isso não pôde' ser increpada esta respartição 
com· "a ·administração de fazenda;. portanto se a 
cmnara quer. um orcamento gE:ral. as juntas de 
fàzenda: ilas província do imperio. ·declarem· ao 
. esouro essas espezas e nao avera essa con-
fusão ,de iJéas.. . . , · , . 

O . Sii'.'· 'Sóuz"' FRÀ~<;"' : - O Sr. ministro da 
~merl"!'' n~q··)?<fe' . pré;;cindir · de apresen~a! nm 
orçamento geral' das despezas da sua repart1çao .em 
túdo o~' id!p~rio. ,, . ·· . · 1 • • • : • 

. ·E'· po.r::es~e' 'or1:-3meuto q~e·o·m1mstro. da: fa
zenda"lia de calcular' o' que tem de mandarsup
prir nas provincias á moisma repartiçiio-da guerra, 
porque os CO!llpuf.9~jiO orçamen~o, ,dev~m .. li1~1-. ~- . 
p eeiae::i, rc:1peito a cada uma das p_rovmcias de-

clarándo-;;e, tanto para ·a8 despezas da próvinciil 
do Rio de Janeiro, por exemplo, tanto p·,ra_ a pró~ 
vincia '.da Bahla: tanto para aquella outra; por
que então o ~n~stro ila. füzenda ·computando 

sentará á. eamara, .para se poder, tirar .um:· re~ 
sultado~ certo do que o mini:itro da .guerra pede, 
o poder a. mesma. camara fiscalisar a despeza 
na f<>rma da con;ctitui iio; o Sr. ministro bem 
combeeera que :-i;st.o ê de a so uta ueces:;idade.. -

'Agora quero dizer alguma. cousa fóra da: ordem, 
para responder. a wn Sr. deputado, que disse 
não se podia sú1tentar llm .cav11llo. copt liã réis 
por. diil, . não é o . mesmo . comprar ração . para 
um cavallo, que éompral-as para. 400;. faz muita 
ditrereni:a. Digo o. mesmo a respeite!, dos outros 
generos,. as :estações·. de .. commissariado. sempre 
economisão nas eompras bem reguladas; porque 
de comprar •. por -grosso, ou . a retalho vai ás 
vezes de difTereuça, mais de, 25 % •. · .. .. 

o sr. Lino: _.Sr. presid~nte, eu. tenbii 

inento, e tenl10 . dito . que isto é um mar em 
que não )o.demos tomar ~é, e q~e !!ão podemos 
entr~r d1re1to neste negocio: nao e pela pro-

vagas ; 'já· notei no da otitra repartição o mel!mo 
que ago1·a · uot? neste: vejo despezas; que niio 
são . da 1·epartição da guerra, mettidas nesta 

rti ão'· ve"o com incumbenci de receber 
dinheiros tendo receita eu., vejo que o orça· 
mento importa.em 2,800 contos: Vt!jO o orçamento 
do ministro dn· fazenda, com_ 8,000 contos~ CQmo 
é que ·podemos combinar· isto, com o que pede 
a repartição do . imperio·? E'. impossível, para 
podermos mell1or· füzer• 'os nosiw11 trabalhos con
stitucionaes, ó preciso·: m'lrchu · bem e que . as 
êousas se ponbão em· ordem, eom·o em .outras 
natões que já . têm muito . tempo, e nós ainda 
não sabemos, quanto mais nãO sé ap1·esetitando 
um orçame.nto ·que seja fundado em uma tabella 
exncta da!I · de3pezas · ordinadas, em separado da 

4 ... "" 

éssns despezas não se ··fação arbitrarias é pre
ciso' apprnv;\r o· '.:.orçamento, e 'não entra\' .. na 
analyse ·do que verdndeiramente·rniio sabemos 
se sào des ezas ordiimrias nem se i:ão des azas 
exti·aordiriarias: o·ó "ministro "da. guerra','. pediu 
2,000 e tantos· cuntos 110· anno de 26 para· o -de 
1827; e devia o ministro.· da fazeuffa dar -os 
motivos, porque pedindo ·o· ministro da mariuba 
mai>i, -'ell:?' deu menós,• não·1é·porque-o miilistru 
réduzio muito;. • . . .. . . . . .. 

i Guarda• de l1onrU: ete;, ·é· uma•- tropa , 'que não 
di'ive"'S-e\'. -paga'· ,Péla :naç.~o, -porque .. é' ·.vol~ntaria 
e· sent .soldo·; so para brilho e-•pompa, e -nao- po
dem·os com ··esses"êapacetes'que 'se ··mandarão vir 
muito· rieós· cheios dé chapas de ourn,.para que 
elles pagassem ã 'sua: custa·: ·titas· elle:i ·não es
íiverão' por· ·isso~' porque·· não os eneommendarão, 

iDen1 ' os ··pedirão ; e·: portanto_:·. não . · ha : . de ngora 
pezar Í!l~o·'sob1'e·o thesouro da_nação, nem. vfr 
isto · aqm no 01·çamo11to; que nno ·serve- de· nada 
á nação.· ·· · · ": · 

··o· Sn: Lii:'oo :_·A. ··coinmissiio deduzio e.-:sa ·des· 
pez~ nó ()~~ameiito para o au:Do de 18'.!8. -
. o ~~· L1xt):_,.~ii eon.h2ço que para_-o .anno n~o pr:e-

dizer a·minha'op\ijião a resp~i!odç~tâ des(le*ª· qúe 
não estava· marcada.· .por_ lei,. porque. de~pezas 
extri<ordhtarias não são._ despezas ordinaria.<i.; , àti 
reducç\ie.~ cst.ã(),;J1as .tropàs,. u_a:·· cürte''.~m()~,c;les
pezas :duplic.ada,s:_.,se · se , fa,z.em ,n!>. sül,:. nao_, se 
accre:ice.ntem ,,aqm, se se_. füz~tn·;,aqu,t. ~~ãó.;:.;&~;c.f~: 
ção , no sul, quand(), a · 'qtiant1daile , numerica ,e 
UIJ!8;. como~~· que_.,~~-,d~:l;. q~u~:-~ !-ró~~· vai,,;p'.cS• 
eendo? Eu .. d1go,q~e. ell~ ·vai dim~~ttd()~.Pº!q~e 
a .. tropa, .:.qu!lr_,ylll, ·ag9ra 4e, a\g~~ª: .pr9,VllW1a 
par.i o :;ul, uao preenéhe ·o exa-p1tó, por9;1lC os 
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SESSÃO E.&1-l't .DE,AGOST.O DE 1827 . .. . . - . ·.-·.-... - . ""·'-·;, ···.·~•,-.·.-
Jál 

.ba~~b.ôc!J. ~n~~. ~~.completo;;;, .e . se tên~ dimi, 

.nu1.do d~ md1:rn~uns por estes estrngós 'ela guerra, 
também li\ tem di~inuidó à despeza; se' morre-
. rã9 J_QO_ sol~ãdos;. não preêisã_o IQO armas ; q uan~o 

·um c1iriiiDuic10;. d1&nd~e. aqtiiUo .CJ'ue s~ deu ·no 
a!Jn'l· d~ .. }~ , dà~se . muito, se nquillo que se 
gns~_u 1 n9 ª!1!1º·· .. de_ 26 .'foi Pº.'!~ para a ._tropa? 

q'uál séja'' O . motiv.o: n!) SUl. éOJ!Sta~me. que Se 
devem 7 mezes; se se dtiu esse dmheir<> e elle se 
·s'!•!liõ;· ou ~~; ;11e. deu. e Íliio e~u~g~u, devm~osAur 
mais~ Porc~ s~ ebe~ou, e !'ii.<> t'?rao pagos,. _aonde 
.eis~-\ es59 cl!nhe1r_o '? 8obre isto e que se discute, 
se fqriio Jew.ies · lls desi>ez'ls 011 tuio, não .se di&;
cuw, {.Le~~) Q~~to '!lâo' será preciso. gastar de 
p_aP.el, pennlUI; tmta, lapis, para chegar ú 1: 100$000, 
isto• me : p_!lrece. muito, l)ão sei coiilo se 
JlºS!ll,. gn,s~_ar ,este d.il!heiro {leu); tódos ·os ann~s 
serao· precisas past!15, saccos. como se gast.ão 
pas~s todos os annos, não durarã 2 e 3 annos 
. . , - ' . 
pettr estas despezas todos os annos ? . (Leu.) 
Estes . -l correios não digo nada porque é despeza 
feil.a· por lei. (,feu. l. Obi;as milita~es· 2-2 :con~o>, 

e nao conF outras provindas., 22 contos -.em •fo1·
tifica1:ões, que obras são estas? Qnando aqui 
não se esperão inimigos, serã::> l'eedifieações, .011 
obras novas '1 Pois asta a na ão 22 contos só 
pnra sustentar ortillcaçõe:1? Se si\o ob1·as. novas 
ent1lo .quando não ba. dinheiro é que se fazem 
obras ·novas ? Se são reedificações, o . estado 
a~tunl . não permitte que se reedifiquem ag.1ra. 
(/.eu.) Comm18uriado,. n11dn se põdo dizer sobre 
elle, j:\ nqui. se tem f 11lado muito contra elle; 
i:ito de' comm_issariado· são daquclll\s pragas que 
se dizem ''iva l\larçal ainda q,ue seja. com o seu 
mal (i·isadas), commissariado e <> corpo m ii;i ric.1 
dn exercito, até quando se. queriiio cnri<1uecer 
afilhados,. nomeav1\o-so para o commi:;sariado, 
e Jicavão ricos, e .elles· dão as sua:1 conta!!, e 

isto er11 uma maxima dos generaes: aqnelle que 
andnv!" mais alcançadó em di\•idn, tjnha lo"<> de 
tlnd!lr na : l.•. linha da frente d1l exercito, · dep'ois 
Ji~vt·\. um· ata ue, no. meio do fon-o ell•i pegava 
nos ·-flape1s,, queimava tu o,· e. e,;tavao .as coutns 
tomadas;: lá so queimou, tudo e acabou-se ••. 
,, Deixemos . disso. de ar1·emataÇões cm .commis·
sariadQ (apoiado) : scm11re .· houve c9mmissar~ado 
no exercito' c.m tempo de. g11efra. . . . . . . , . 
"Fallou-se .em_ commanda11tes de. brigadas, para 

que fuzur esta. despeza· em te:'npo de paz, em 
que· et<tão a11 · trop:1s estacionadas? Quem com
Jl!Rnda: .O• •regime~to: é O seu . COl'.'Ollel,. quem; in~ 
specciona em .. campanha •C• o .. genel'al .. que .. ít'
el!_sas <;livisõe~ em- b1·igadas' étc.,. mas n~ pr~ça 
nno sei p_ar,\ que tanta .. gente, é tanto br1gade11·0 

.
sem;bt:igadas, ~iz-~e qu~ é. para es.tnl'em pl'.Y!UPtos 
ª.}na!C~at·em.:., supponhamos .. que Jrn cinco, ou 
sc1s:-,regime~ws,, ó. ministl'o .dá ol'dem quu d1qai 
ª'·tantos dia8 ... marcharãõ. os regimentos taes e 
tn~~~ pai-a; tát:p!lr~~. ,mandí1~se-ll1u o -. seµ :ifn~e~ 
rnr10, · e elles · ma1·cbão, e hi. 110 cam~o · o, gti· 
n~1·!l1 .... ~om '· con.ta. de.;sa gente, e. ent-io faz ·.essas 
~1v1soes ~m· b1·1gad11s, como ihe· convêm' po1· 
isso nã•J ·é n6cessario bave1· C<itnmandmtcs·' de . ' ' ' .. -
tempo. d~ 'p:t.z, 'eu me· inclino· t\• opinião-. do; $1:· 
V~ll()~_cell~s; !1Ue e~· te~p~, de paz ;cad~-.r$gl• 
mento ~;;_teJa 11ob~e Jn;,.e q,ue_ .: se.u cnronlll e ... C? 
s.e.n Jegitnno com mandante. ~ , ·· . , · 
·· .i\ppr.;vó ·o'"orç4mentô'· di êómniissão,' ·ai:tda 
q\!e. ; .pareç'!\ .:q)I~'. ~itni.'me, ella _8CCrt~C~t1t1'\'. t~nto, 
pllra• extruordmarios;· que vem "ª'-'pór' · no :-mvel 
do_, or~a!IJento. dos· ministl'os dando-se·• aquillo 
m.Cl!.~oi:.:Jiu•r~p,e(!eni;··,'dei'fact~ ·aqui!lo, ,,que, ,·se 
pe~~;_naoé,porgue as ·despezaa. :ex1giiio:_ta!ltc?, 
.m~· ~rque·alnd& ba um,:aocrescamo;·- como ;d111ae · 

- ' - •. .. . •. .' ' • • •, • ·~ ~ .. • ' - • ".' '· • •' .) l .~·--"' 

o Sr. França, que no or.;amJnto do Sr. ministro 
da g11erra; não vêm os rendimentos das ·provin· 
eia~· por·um defeit::i·do orçamento,. e pi1ra o anno 
que vem -hn de ser melhor do que este; ha de 

o Sr. 1\l'on.teiro de ·:e:a.rros . .;_Concorda 
o r. mmts ro · a gae1·ra com· ti· opm1ai>· :1 ca
ma1-a,. con;;isti~do em· que· o orçamento· para sua 
repa1·t1ção dena ser geral para as'despezas mi
li~ar~s . do to~o o im eriçi, · o não parcial da P~<?-
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tado completo, e no :<0 licci1ciiio-se . c.n . redu
zem-se _os .corpos daudo em co.r.se.1ue,ncia, ,o mes-

bons sã<> os argumentos, que se tem .f<lito nes~ 
discussão, ·mui bons de3Cjos se tem tem mam
fei;tado, nins pergunto, o Exm .. Sr. ministro da 
guerra poderia ap1·esentar ('S orçamentos geraes 
das despezns tacs quaes os desejamos ? Não. 
S. Ex.· sú póde co11l1ecer as despezas da sua 1·e
p~rtiç11o pelos · mappas que lhe fórem remetlidos 
pelos commanduntes militares das provineias, 
mas como• estes apezar de- repetidas ordens . têm 
deixado dll lh'os enviar, S. Ex. não póde saber 
•1uacs siio as sommas, que se iem des11endiJ.o 
cm . dilft!rent~~ lug~_res. .· . . . 

t"es da.'i p1·ovincias ; as juntas 1la fazenda negão 
muitas \'ezes as informações uecessarias nos 
commamlantes militares, e estes uiio poclem fa
zei·· ím ossi w:is uma \'ez ue lhes occultão ns 
Jespeims _quo mio s1io iuimcJiat:unente abonados· 
pelos commandantes . dos corpos, tncs como as 
Ja;; olJras militares, liospitaes, ,-a101· Jc etapes, etc. 

Pelos mappas, . <Jllu S. E~. enviou a. esta ca-
1. Jl ·1 1p1u a se su , Yemo e 1 1rr 

~ulariünile : as _casas d:.s dcsJJezas militares ''ie
n\o em br·nnco em 11 uasi todos ; a culpa niio é 
d1ts autoridade:s mili1111·4:.s, mos sim das juntas 
.de fazenda ; aos commandauics militares pouco 
cusl,nva mettcr alguns algarismos nas casas dos 
111appas, mas ellcs não rocebcrüo esses algaris
mos, e 11or couseguiuto niio podem r1?SJ>oude1· 
pelas ratins alheias. Conheço que isto' e Ulll 
al.mso e sei que ainda niiu foi punido, 11111s 
tnlvc.z. o remc1.lio fosse pcior-<lo cp10 o mal. 

A Jespez.i do orç!llllC!Jto com . os soldnJos_ .da . ' . 
peus'o que os .officiacs biio do 1•agar esses ricos 
"ª~~os e espadas, com q1íe estão armados. 'forno 
ll uizt!r .. gue os cavallos .dos soldados 11i10 se 
P,Odcm .sustentar. com Hfi réis de cn im or din, 

ostn:do, como nunca entrei no fotcrior detta:s, ignoro 
,<1u~~:sil9.,as su~s ~çsreza~.; ma:i. devo s;~uven
cer~me de. , fl 1\1'.l o 01licu1 . maior nno ha ·de ;aprE':· 
s~ntar' (ólJfas falsa!~ :As obrns mititmeli· não são 
t9~R.'!;·e~t!~ .~lir~s · de/o;'~ifien~?cs;' s~o. ç9n~tfucÇ~es 
e.:r,cpar:<ls,. 4e·, qu11rtei.~ nrma7.~J)s, c~r,pqs . l,io iIUa~
~1~"·~f:c.,! todos. estes. ed1licfos 'devem -co11servar"S!l 
110 ;melhor :.estado;· e ·pnrn ussiPi 'àcontecci· ê 'fn~ 
díàpensiis;êi".:R!l.~far' .;dinlleir{!: :',' ~·.;· ·. : ·-:·.' , . ·· · , · ' .. ' 
: ~·Pefo:;:q1je .tora :;ao cforiimi~sàriado 'voJCdé licci:it'~ 

. do· c:.om o Sr.· Tiino C-011tinl1t1: Os hom1úis pôdem 

ser bons.e mãos. o commiswió. gorai que'agõra 
existe pn1·ece;mé .bom, se ·v1ér'outi"o;'talvez: sejil 
melhor ·ou talvez , peior, Se' no nosso ·.coriiniissn
riado se 'cómmettem 1·andes. abusos, ual' 'é n 
rep:u 1çao que se ac ia ivre e es usos ·~ 
em · toúa parte do mundo, eíri todas' as 1iatões. 
Eu· ,.i nbusos no coin111issarhdo dà marinha iii· 
gleza mui superiores a todos os· tjüe se· P!8:tfoifo 

vencerei os mais incredulos. :, 
No afino de 1818 ou -181! esteve doente•· na 

·minha casa. na jlha de s. Tbomê, o' ,conunis· 
sario de.uma fra~aiaingleza.·é~iá~ad~·.Joã~ ~Stiles, 
ellc ped10 ~o eomuiandantc que•· Ili~. ~nd~sse .p~ra 
terra os· hYros· de soccorros para os encher·em
quanto a fragata' ia cruzar ao ·rio de s: M-cxias:~ 
corn elft!ito ·vieriio o3' linos asliignados· em branco 
pelo commnndaute, e e ·cómmissario ·11oou' p01· ule'
Z!Js !nuçnildo n~s mesmos livru.sas ;despez·as·: qúo 
tmhao feito muito tempo anteS d~ ·dé9emtirrrcar. 
Com isto acabo as minhas rt.>flexões, qne mcistril 

e e nos ex1s e1í1 a uso~, onc.J n pouco .is 
iremos remedi:md.i; · · · 
~ .S1.•. Vcr11:•iol~a :..:.. (Xmla e.~crcv~u 'ri ta-

<:ltygraplto Gonçafrc11. . . . . . . : 
O Sr. Conde elo LnRc•:-Solire. a vauta

gcm díl um orçamento geral, em vez dtiste par• 
cinl,c· que ora· pude upresent·w, jú oxpc.adi··.os 
111eus sentimentos, < uaudo res <>ndi ao Sr •. .Vas-
concc os su ro o mesmo o ~ecto. : ·· · .- . 

O gQvcruo, Sr. pre3iJente, tem expedido . rei
teradas 01·Jens e com autecipaçiio, · au11· commau
úantes militares; exigindo iulormações il .t.odos 
os ni:cessarios dadus para formar u1n 01·çanumt.o 
geral, como o pede a boa 01·de111, cumo o desej~ 
esta c:ama1·.1, e como eu de:iejo apresentar, am
bicioso de partilhar n gl01·ia do concorrer • com 
o meu comingeote para a extirpação de· qual
·(1uer nbuso e para a execução da lei·;, . . . 

l\las o quo tem acontecido? Nadn tom Yindo 
ao -governo capaz de o dirigh· neste trabalho; 
c1 i«uoro t t · 
puzcn"io 1\ e!l':ecu~.ão d~stas 01·dens;' e .só· ·.JO:> 
Jolirigo n& pouca intelligcneia das juutas-de· fa
zenda com os commanduutes· das arm!ls·; ·seja .o 
que fôr, ·o governo está animad() .dos· enerosos 
sei: unen os o cone uu· a o ra'.·C0~1eçada;c•._il es
pera cm ~revo poder apresentar essé 01:çamento, 
pela n1ane1rn, purgue deve -ser; •· .·: : •· ,, - •·· ' 
· Q11anto á passagem ·do officiaes ·da.•l• para· .2• 
li11hn, a quo . se· oppõe o sr: Ve1·gueiro;'. c.>m 
bons .razões tnlvez, só· tenho -a ponderer a· esta 
e:imara, quo a.· lei nutorisa esta ~s11gem, ·~ que 
o go\'crno, longo· de merecei· -:censura,•se to11Ja 
digno de louvor, qnando tem;por: 1.:orte 11,}ei, .e 
·dl!lla .jamais se aparta:.·• •, ., , ,,. ;:,·, .. · .. ,, 
. ~'inda a discussão, :retirou-se S. Ex;-com todas 
as formnlidades·Jo regimento.· . · -,,< ' ·' :-~; ' 

q_ Sn~ ~ICF.-Pmts1m:.-.Tt?' propôt a !rJâ~e.~~~ 'if\'O~ 
fo;uo e foi tlpprovaJo o numero 4° 'do"arl:/3ó.do 
projccto· de'le1·.da' cominísl!ão'de' ·raz<)tfda•;1Jôbl·e 
a .i:"?iita -geral dn 'rec~iti\ e _â~3P~.i:íi',;: 9-U..é~Pi:ilh 
cn para· a· despez;, do uumstenO'"da1 ·,·~uerm 
:2,4~:~000: , __ ,; . '. •. ·:·· ·1;,,i··1,.í:· -~-~~~r·:· ':º;~.r;.~~ 
. O Sn. V1cE- PnESIDE:\'l'E deu pnra- .a ordem do 
dia. '. : . '. . . :· ;· .~~. ~: ... · . '. ::.: 

repa'rtiçiio .da justit;lk .,, 
· 2c1_.1a•füse11ssiio do· proje~to ·i;óbre_ ·o •inipós.to 

nos vinhos· e nas nguar.de~tes~ ·''' · ,-,_ 1·.' ",'''':' 

. , 3•-:73ª, .discussão do projêcto~::'que • fixâ'::if tórÇa 
~-~~-~~-1·r.~-~- ·:_,---~-~:-: -; ~~-: ,;·: · 11: .<~ ·. ;- _·.· ~"~ ·i;: ~· :t~ ·;· , :_.~·;l: ·. ~;:~~:~~:.;;~r~~·~·;.;; .. 
_ .4.ª~~ntinu~çio .da.dis!!~~iio;Ja.,r.~oliiç~~~bl'.~ 
~~·s.nl111as •. >~·~:~:'. :e .. '..:._-:'.:~'~;'.i1 ~:.<:-!• ·4 1_;'(:· ...... ,,.;,;,;_•:"::'! · L.:.. 

· y5,,_;,pa1·ecer1 :da eomn1issiio:de ·g11erra · ,sobr.e:n,ú• 
dêse~~ao~>:~.i~t~_; ::::i/:·.'-~--::-·;i:·.-- 1·:'. .. : _;:,.~r;::·~-::-~t ··u;.:r(·~··f~!.:~ 

··'''liev·nntoiHfo~'·â?~scsano'1 =úi~'lio'lis"di-rw~~ 
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SESS.~O E~I 18 DE AGOSTO nt~ 1827 
Dr.: Ped1·0 -ae Armõo Lima,. presi11cnte.-Jo.çé 
.Antonio da Silva J.Jaia, secretario.-Lufa Fi·an
ci.~co ·de Paula Cat,alcantc de Albuquei·qw:, se
cretario. 

camara dos .deputados na sessão de 18 do cor
rente as _contas _das desJ>ez~s feitas pela repar
tição dos. negocios da JUStlç11;. bem como o or
çamento- das que se hão de fazer no anno pro
ximo futuro pela dila repartição : resolveu a mes
ma camara convidar a Y. Ex. para assistir aquel
le acto. Q. que me cumere participar a V. Ex. 
prevenindo que a discussao deve1·á . principiar 1111 
1• hora. da sessão.-Deus guarde a V.· Ex.-Pai:o 
da camara dos deputados, em 17 de Agosto de 
If.fi!,1.-José Antonio da Silva 1.faia.-,..Sr. conde de 
Valcnç~ .. 

Illm. e Exm. Sr.-Por ordem da cnmara dos 
deputados; á q_ual, fiz presente o officio, qne 
V. Ex. me dirigiu hontem, passo ás mãos de 
V. Ex, a :informa'.)iio e os mappas, que ~ ~esma 
eamara recebeu do goveruo, e que serv1rao de 
base á organisaçiio do iwojecto sobre a força 
marítima do impe1·io, afim de que seja tudo apre
sentado por V. Ex. na camara dos Srs. sena
dores.-Deus guarde a V. Ex.-Paço da camara 
dos de,Putados, em 17 de Agoi;to de 1827.-José 
Anlo:rno da Silva .Maia.-S1·. visconde de Congo
nhas .do C·Jmpo. 

Illpi. e Exm. Sr.-A. camara dos deputados 
afim . de providenciar sobre a administra1:ão da 
fnz.erida' pub~lca, quanto caiba. e_m suas-att:i-

da fazenaa se lhe communic1uê a''razão, porque 
contra a disposição dos alvan~ de 18 de No
·vcmbro de lSOa e 26 de l\laio de 1812, se per
mitte que o 'thesoureiro da alfandega perceba 
2 por cento do produeto das fazendas retidas 
por mais de · 2 annos na · mesma alfandega, e 
qúe . pela lei se mandão arrematar. O que tenho 
a honra de-partieipnr·a V. ·Ex. para que suba 
ao eorihepmento de . S. M. o Imperndor.-Deus 
guai-de a V~ Ex.-Pa~o da camara dos deputados, 
em 17 de Agosto de 182i.-José Antonio ela Sillm 
Maia;-Sr. mnrquez de Queluz. 

llessão em t 8 de A.gosto 

PRESIDE.'ICL\. DO sn. ARAU.TO LIMA 

Feita a chamada ãs 10 horas e achando-se 
presentes 87 Srs. deputados, por faltarem com 
caúsa; .os· Srs. Oli\•eira Salgado, 1\lartins Pereirn, 
Araujo Vianua, n1011senhor Pizarro, Gomes de 
Campos,', .. Hollanda C.ivalcante, · Faria Barbosa, 
Maciel.Monteiro, Bricio, Pe1·eira de Brito, Nunes 
Pires, e •Costa Silva, declarou o Sr. presidente 
aberta a sessão; e iida · a acta da antecedente 

, pelo Sr. secretario Paula Cavalcnnte, foi nppro
· vada. 

eu. os ··segumtcs 

um' requerimento de Antonio da Silva Guedes, 
téri~\llJl';litÍ!,,dt1ado _que ··pede .. a ···i;un. reformn.
A' c,om,mi,ssao de guerra~ . · · · . · · · · 

:;,2~º: ~-li~. e Exm. Sr.~ Tendo-me ~ encarre
gado'.~ dos: negocios· deste imperio eD:l · 'Vasl1ington 
participàdo"'pelo seu officíõ "'da cí1pia junta que 

T.J~ro -1. 

- 3.o << lllm. e Exm_. S1·.-Chegando no coulteci
mento do senado, por ofticios de 14- do corrente 
do ministro e secreta1·io de est11do d<>s negocios 
estrangeiros, inte1·innmente encarregado dos ãa 
fazenda, que 8. l\I. o Imperador houvera por 
bem snnccionar ns duas resoluções da assembléa 
ger:1I, uma elevando a 150/i o ordenado dos pro
fes~ores ublicos de rim eiras letras do. im eri•> 
que actua me11te pe1·cebe111 menores vencimentos, 
e outra antorisando o govc•rno a mandai· sup
p1·ir pelo prod ucto d:is rendas gemes dn,; pru
vincias do impe1·io, o que fnllal' no rendimento 
do subsidio litlerario para o p1~n11ie11l'J di,s 01·
denudos daquelles professo1·c·s o dos. d·:: grmn
mniic-i latina~ e sendo igualmente co11st:utt1; por 
ofücio do ministrn e sccl'ela1·io 1le cst.1do tio" 
negocios do imperio, da mesma <lata, que ta111bc111 
f1im sn11ccionada a rcsolui;aio da 1·efi:rid11 nssem
bléa, na qual se declara sei· cidadiio brnsilcirn 
todo o est1·,rngeil'O que naturnlisndo · po1·tugucz 
existia no Brasil antes da época da indepfü
dencia, tendo adherido a -ella pela conti11uaçlio 
de resiclcncia e jurado a constitui1;ao ; ordena-me 
o senado que o participe a Y. Ex. para assim 
constai· na cnmara dos 8rs. · de rntndos. 

" Deus guarde a v. Ex.-Pa'.)o do senado, em 
1G de Agosto de 1827 .-Viscomle ele" C01!0011has 
do Cam110.-Sr . • losé Antonio <ln Silva :\lnia . .,_ 
Pi.:ou a cnmara intcirncla. 

ORDE:\I DO DIA 

Teve lugnr a 1 a discnssiio do projecto sobre~ o 
imposto dos vinhos e 11guardentes; foi nppro
vauo sem debate pnrn passar ·:\ 28 discnssüo. 

Seguio-sc a discussão do projecto de lei que 
marca a fori:a de te1·rn para· o anno de 18·!8; 

os..-. cast1•0 e s11 ... •a:-'Por não ter ainda 
cansado de dcfem1cr a minha emenda offorecida 
na sessãq passada, e de reclnma1·. para que se 
npprove tal qual, ou com alguma mo!lifi_cnç:io? 
e. ~ r, pn1c1p1·1n!t 

repetindo com d•it· .o. verso-/11f1m1!11m regimt 
jubas i·enovm·e doloi·em. · • ·· 

Sim, Sr. presidente, · é forçoso q"ue novamente 
recorde as desgrnÇas do Cearii para'·invocn.r em 
seu soccorro a munificencia e a clcmench1 desta 
augusta cnmnrn. · 

Niio me cansarei, i;enhorcs, em npr:esentar -um 
qundl'o pnthetico d11s calamidades que têm asso
lado nq uella mnlfada província, porque··• cllns 
cst~o bP.tn no 11lc11ncc desta augusta cnmarn; e 
p111·ecc·mll que dizendo que ella lia sotTt·ido peste, 
fome e guerl'a, e q1rn novamente uma sccca 
asso a ora nmeaça nca :u· a ex1stenctn os seus 
miseros Juibitante;., e se uma mão· poderosa· lhes 
n:lo ncodi1·. de pn•mpto, tenho · com. isto dito 
tudo. 

nma provinci~ jã sem população .a dar. um 'con
tingente de recrntns d<.l milici11s para ·'e5ta' cc1rte? 
" ·Ji1 niio: bastão, senhores, mai:s de_;-1,00U lt!>mens 
que lhe forno arrancado~ .sem cnenhuma .• propor~ 
ção com a sua popul11i;.i'fo, e sem nenl111m.n com
paixão.• das ·desgraças que os: opprimbio?, 

E' justo qne sejn,·assolndo um JlO\ºO ··qnp aca-
:!•l 
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SESSÃO IUI :lx DE AGOSTO DE 1827 
h:i\·a ,1.~ sofft·11r os esimgos de uma viofonta 
v;uerrn. ei\•il, que lhe não deu wmpo para curar 
as feridas que glol'ios:1111e11t.e lhe a!J1·io n lut.a 
da ~ndepcndcncia nos campos de Oeiras •J Jtapi-

e já 'se vê enrola.elo 1111 peste, um povo cmtim: 
scnhorcs, que solfrcu 11111 rec1·utamc11to o mai:; 
inhumano, vendo apanhai· seus concidadãos, como . •\ .- , 

;;u·i idacte. iL sen estatl•J e its suas cfrcumstancias, 
Hcando a 

0

111ulher sem o 11111rí•l•'· os tenros filhos 
,;pm se11 pac, a 01·ph:i douzella sem seu irmão, 
n hone;;ttl viu\·a sem seu filho, perecendo cen
teuares dessas victimas po1· falta daquelles que 
as aliment·wiio? 

E ainda, senhores, se pretende llagellar este 
misero, e.;;te infeliz povo??? Eu o não creio! 
· E sení, senhores, possível que cm lugares 
philantropos seja preciso realisar-se a sentença 
e.lo poeta-11on . ignm·a mali mise;·is succm·i·ere 
1tisco-para assi~1 sab.e1·-se valei· aos infelizes ! 

Po1·tanto, senho1·es, quantlo não possa se.1· esse 
praso de tres annos, que já pedi, seja de seis, 
:seja qualquer outro que quizer e~ta augusta ca-

VozEs:-Tres nnnos. 
O Su. CA.sTno E StL\'.\.: - Pois sim, senhores, 

sejão trcs nnnos, e eu manda1·ci a emenda, e 
'1 1 : i , sen 1orcs, se persun uo que esp1ri o 
de pro\'incinlismo me11; é sim o c~pirito. da jus
tiça e humanidade ; longe, senhores, de nús este 
espírito de provincínlisnio, acnJnmos nos nossos 
i1·111iios, sej:io de qua!qnc1· província, q110 como 
o Cenri1 tem tocado á meta da d1•sgraça. 

Agora fatiarei sobre o :2° e :J• nrtigo desta lei. 
En \'Otei contra clles nn ::• discussão e con

ti11111rei a votar da mesnu sorte por e-uir inti
mamente com·encido que elles süo diamctral-
111e11te oppostos ú felicidnde dv imperio, e porque 
em pn1t11 são inexcquh·eis. 

Como é ossivcl ne milícia,; do norte Yenhão 
zer ~e1"\'1ço no sul'! ::)e do tempo do mais sa

nhnJo despotismo n1uellas "pr·•viucins tal não 
solfrel'iiO, cumo ê possi \'el solfrercm agora uma 
tal opp1·essiín? O Sr. Pau ln e Souza j:\ ollereceu 

mui. Yoto po; e ln. 
J,eu-se a seguinte 

'' Que se except11c n p1·ovincia do Cean·1 por 
tr~s nnnos para dar um contingente de recrutas 
pnra esta ct)1·te.-Casll·o e Sika. »-Foi apoiada. 

o S1·. Atbuq11cr<1Uc :- Fundado nos prin
cípios que acabou de expci1· o Sr. Castro e Silva, 
aproveito a occasiüo para tomar nn :;a discussão 
a corrobor11r o qull se apresentou na s<.'gundn, e 
mesmo parn 01ost1'1l1· que uiío ê com cffeito por es
pírito· de provinciulismo que emitto . as minhas 
opiniões, mus "íundudo cm princípios sãos ~ 
verdadeit'os e mesmo para que se uão Yenha a 
tlespresnr aquelln proviuciu do imperio, que 
aliás póde ser tão inte1·ess11nti>. 

Sr. presidente, é nccessario tornar a apresentar 
• ~ .. •• rr • 

frido a pr-0\'incia do Ceará desde o anno de 18·l2. 
Todos sabem as misPrias e as culnmidaJcs a 

que elia tem estado sujeita, e ne,,ta augusta 
camarl se declamou contrn as atrocidades que 
se tinhiío commettido na província do C.im-á com 
us recrutamentos, e se o go\•erno suspendea por 
uma portaria a sua .continuação, com quanto 
mais razão não· havemos de decretar .. que fiqne. 
suspenso o recrutamento naquella · p1·o~incia? 
E antts nós em vez de lhe. tirar· braços Ih' os 
mandal'iamos para supprirem a falttl· que ba de 

g1mt11 n:i11u1?1la província, qne pela natureza •lA 
seu terreno e que pela sua posição AW)gi;aphica 
está snjeita a seccas, a q11e as províncias do .sul 
n:lo e.>tão. 

01· consequenc1a nao e ecre en1os a es-
t.rui•;iio do povo, decretemos que por 10 annos 
ª'I uclla provinciu. mio dê recrutas. 

Leu-se n seguinte · 

Ell~:SI>.\ 

11 A prm•íncia do c~at·á ser1'1. i~enta 'de con
correr com o contingente para a guerra, por 
esr>ac;o de dez unnos.- 31. J. de Albuquerque.••. 
- Foi apoiada. 

o s .... Arau.Jo Basto,.;....; Esta lei é·geral. 
e ,t;::m elfdto pa1·a um anuo, e parece "que essa 
emenJa não pôde ser admittiJa. Portanto achava 
11ecessa1'io que o iltustre nutor da emend:\ ·a 
reformasse,. porque talvez n. c~mam esteja dia-· 

o sr. Lln.o coutlnllo :- Eu mo levanto 
para defender n emenda do Sr·. Castró ·e· Silva. 
Uisse-se que n emenda do S1·. deputado é filha 
do espírito de provmcinlismo; mas eu digo que 
ella e filha do patl'iotismo; porque· <1ua11do se 
vê um'\ p1·ovincin do iinperio" destrufüa, :0 :.que 
parece que a mão de Deu.; e dos hcinefü(·tj!\n 
cahido sobre eHa, pertence ao cidadão repre~ 
sentante da nação o punk por aquella 'desgra
çada província; embora seja deputado' pela pr~ 
vincia d11 Bahia Maranhão ou r outra ual-
quer p1·ovinciu; 1111. de pnnir 'p-!10:1 . interesses 
da nação em gcnl, para luvnntar do·. nada a 
proviucia que jaz unn:quiladil: . . · " ·' '. 

E nl uem duvidará ue a rovincia do C a· 
est11 us portas d.:i abysmo? u acabei de .. lêr ha 
poucos dias uma carta que me most'rou ó .illus-· 
tre deputado, que se não é do Ceará é. d.e· P!lrte 
vizinha n esta provinci"a. a fome, a .secc.a, .· e.,;a 
peste estão batendo de novo ás portas do Qeai"á, 
m'io ha agricultura; e como é . que . ha 'de cahir 
o recrntnmento sobre a p1·ovincia, qu~ não. tem: 
homens capazes 'de pegar e"tl annàs"? ·~ niíp 'se 
diga qnec por esta lei não se p()de decretar' :um 
tempo S!-llliciente pura a nova , pqpula.i;ã~; ::~ 
quundo e que o Ceará podera· ap1·esentlir rnd1'
viduos capazes· :de p.:gu1· t•m .a1·mas~z,~ P.ois. mio 
sabemos quantos anu.:.s é preciso pa1·a o soldado 
~er militar? E como é que se .diz_, $llle n~Q.p{lde 
d :cr~ta1· o espaç-0. de 10 nrmos? Que, .tem ~llito, de. 
contrndictorio 1 Esta lei não· ó. uma'lei i:fo'..'iee~u:~· 
tomento? E não' se poderá declarar. que.:'a,:·pro?., 
v~ncia do Cea~·á p~la sua despopulação. e 'porque. 
nao apresenta 111d1v1duos, que emquanto se. deixa 
amadm·ecer a geração, fique por· espaço·:·-de 10 
an~os dispensada de . dar recrntas? Não . pó!!e 

haver na a:isembl~à esta. mes:nn: .lembhinçi('?' 
Portanto sou de. P!lrecer .que, se decll1ré nesta 

lll:!sma lei que a província . ·.do Ceara gpz.ará 
desta isenção . por •espaço de·· 10 ;11nn~s ;' ~ 
sei que seja pt'ivilegio exclus~vo, com<?,'.d$s~.Wl\ 
ill.ustre deputado"; e se ó assim,, :P.Ol'<llll~:;~.:,qll-.e 
o illustre deputado não,, faz recrnt,a,mel!.to.,~Ruit.l 
por todos as provinci~. E' ,çlaro," "que_ aqu!!J!a,, 
que tem n11:iis pQI>Jllação dã"maifü.,e "aq~l1a~g~e 
tem_ menos, d_á 111epol!,. ist,,o _é3Q!lÍQfme ~ ~ ,,ppJ!.~: 
ção; por isso não. ba pnvllegio. exclus1v~ •. ;· ~ 
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SESSÃO EM 18 DE AGOSTO DE 18.27 155 
'tl $a:· QuEmoz CAnnunA : - Eu não disse 

que .. -era ·;privilegio · exclusivo ; disse que tinha 
receio,: de que não parllcesse privilegio; porque 
podia acontecer que a lei n:io passasse. 

O Sr. Telxclra de Gouvêa: - Não fal· 
tarei muito p:ira. sustentar a. emenda do Sr. 
Oastro e Silva, e porei de parte as razões de 
convenicncia; sómente sustentarei uma idéa, que 
aqui appareceu, porque e e JUS iça r1goroza, e 
nõs seriamos perfeitamente injustos, se sujcitas
semos, á esta lei de recrutamento a província do 
Ceará. Quem ignom as calamidades, que ella 
t<'m sotfrido? E todos nós sabemos· que só no 
anilo·. passado. se· tirarão· della mais de 3,000 re· 
cJ;utas ·sem , estar na proporção legitima das ou
tras províncias : e portanto par;l que haj \ uma 
v~i:dadei~-Jgu~ldade é nccessario que este anno 
n110. d4,.recrutamento. . 

,E' verdade· . quq. nem cm 4 annos ella poderá 
ltlandar . recrutas ; ma;; como esta lei se hl\ do 
fllzer . todos os annos não é necessario marcar 
o tempo de iseg1pção, porque todos os annos nós 
havemos de indagar o estado da província Jo 
Ceará. · -· · · · · · 
· ·Por eon!!.O'J.uencia esta provincin deve chamai· 
· m . . 1 seria a en .no · o corpo cg1s a 1vo, 
porqit~ .'nó_s· nã«? viemos pa1·a aqui para 1léstruir 
as provrnc1as,-,·1emos puru ns con:;Cr\"RI', e aqucl· 
las. provfac_iai, _q1ié c~t.i\'crem nas ci1·c111nsta11cias 

omcnaa do . Sr. liastm o 8il ~·a é de 1·igo1·ozn 
justi1:.a. · 

Leu-so a_ seguinlc 

E)lt:l\IJA 

· · « Que ·i1osta lei se cxceptue o Ceará de dar · 
uin · contigente de recmtamento para esta ctirte. 
- (;as_ti·o e Sili:a. 11- Foi apoiada• 

o.sr .. Odorlco: - Na 2• discussüo fui um 
dos quo .. ,fallei a. favor d_!3sta medida; mas agora 

e diàso; o Sr. Lino que podi~ ser qu.; a cama: 
ra não . se lembra'!Se para o ànno desta medida; 
mas llU digo que nús havemo:> de votar por . . .. 
10 ai1nó( a caü.Íára . par~ o atino que vem pude 
dizer"que.,nãó~ está ·por issó, ''isto que a camara 
nã~: fle1r '991·igada a votar por· isto mes1no, que 
agora vota. ' . · ' .. . · . 
· · Anliimcfando~sc · a chegada do ministro da 
justiça, decl&rou o Sr. pre:>i~cnte adiada a dis· 
cussiio. Sendo introduzido o ministro, e tendo 
tomq~o ·assento, · tudo na conformidade do regi· 
me11to, disse o Sr. presidente, que se achava em 
c~iS!lussãó.'. o·. C?rça_tilento das: despezas da repar
hçao dll J.ust1ça, pa1·a, ·o . anno de 1828. 
.o Sr• Conde de Valença.: - íNâo se 

ou1'io.) · . : 
:o·~~r_!.,y~sco,:n.cénos: '- E•1 desejav~ ·q~e 

prlm1J1ra~c,n_!e.~ 1) 1Uu_strc relator · da con:m1ssao 
Clésse ·a· razao;''.porque :calculou il despeza em 
1~7}0t.10S090 para .e$t~ répartição, e os dadcs que 
teve;,'· .· · ··" . '• · · · · 
' Ó 'S~. i..~d.o : - (Nlio se, ouvia.) 

r. ranQa : - a a 1a mais nc1 , como 
fom1ar um• orçamento, por·cada uma das repar
tições do ·i;overno. Todos os ministros, que têm 
vindo· aqui,' .. têm reconhecido. a imperfeição dos 
orç&mentr;is';. é · necessario pois quo os quc1ênr· 
vindo, ·àquF'fiquem ·'certos,. que devem emendar 
a• mão,·Jiararo•: futuro ; porque do. contrario não 
temos·i conatittiição. ·.. ' · • · · . · · .·. 
···Nada ha·rtãó''facil, :como· o orçamento das de!!"; 
pezucide•:tôdo'-o·imperio;''em. cada·.uma das re
pilr!tições-:!emilcada·'uma'provincia :ha'.· uma junta· 

. de!·fazeuda;~:em' ea.ia 'provincia se sabe a quanto 

monta, tânta a folha militar, como a folha civil, 
e a folha ecelesiastica etc. , como é pois que 
sabendo-se o t•Jtal do cada uma follta se não 
podem Ol'çar as despczas do imperio? Dizem os 
m1ms ·•'Oll, que •m vm· o a es camara, que 
a:; juntas não satisfazem as ordens, e é o que 
a camara, nã<J púde ouvir; porque isto existe 
mesmo por lei de 23. de Julho .de 1803, _que 

Igualmente labora-se n'um equivoco, porque 
os ministro:> togados siio dcspacliados pelo mi
nish-o da fazenda e niio ha accesso de jurisdicção. 
Os 1!1gares da casa da supplicaçiio não são 
despach.Js de accesso ; o imperador nomea para 
o conselho da fazen.:la, por exemplo, a mim ou. 
a outro qualquer, et::. 

Concluo pois que o orçamento da commissiio 
é nquelle que se deve adoptar, que emquanto 
ao futuro von com a vontade dos Srs. mimstros, 
para que a este respeito tirem a camara dos 
deputados deste embarnc;o para nós caminhar
mo:; constitucionalmente. 

o sr. Vasco~collos :-0 illustre depu- · 
tado que acaba de fallar, mostrou a imperfeição. 
do orçamento cm discussão; igualmente a faci
lidade, que ha de se fazer um pel"feito orçamento,. 
e é por isso mesmo que "ºu a fallar agora· 
ct,ntra o orçamento. 

Eu, Sr. presidente, não quero comprç>m~ttc!-"·mc,. 
110111 a mm 1a consc1enc1a, e os o 1 1 
a niio votar que se de cousa alguma para a· 
administração d·i justiça, e as mesmas 1·azõ1Js 
são fundadas nos princípios. verdadeiros de lo-

. gislaçiío, porque gual é 'I? ~e J?rincip!o de 
diséorrer em mater1a de leg1slaçao ? E a ut1hdade 
publica, este é .o prin1:iJ?iO ·a.• que todos os outros 
princípios estão subordrnados, e · desgrai:ado do 
estado que tomar outt·o principio· por· ·norte_; por 
eonseqnencia· examinemos, se' desta. administração 

''de justiça 110.1'!stado em que ·clla•sc acha, re
, suita utilidade publica, e a uão . resultar, como J 
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uou••rci St!m co1í1pl'umctter-mú perante D~us e a 
'patri:1 votar por 107:tMJOS 11ara est. l. reparlic;à~>, 
á vis ti do <{UC acabo de dizer? O St·. secretario 
d~ cs~ado· Jiz <jlllJ os president.l,; d~1s iirovincfas 

.. .·1 _, • '.'J 

pezns da admínistra.;.ão, mas jil St) tem jllº•>ces
satlu nsses presit.lenles rebeldes que n'i•> ohed!J· 
c·~m Íls detcnuinaçüe;; do g.werno ·1 N:io. VeJO - .- . ,, 

paço caprichandu cm violai· as h.is do estado, 
tenho na commissiio de cunstitui1;iio u1n parecei· 
qno hoje lia de ser lido, o nesttl par.occr u desem
bargo do pa•:.o t.liz mui alta'.ueute ue a consli-
. 1111:ao o llll(JCl'IO 11au 11\'0l'CCC a pt'C Cll<;~O (o 

supplicanit) e cousnlla conforme a prctm11;ao do 
mesmo, po1·quu n:ío faz caso tia constitui1;ãu, u 
jiL o déscmuargo do pa~ú foi processado'! Niio, 
continua. da me,mn sorte. 

Xào <1ue1·., fuze1· 11111n hisl01·in muito grnudc 
11a1·a nfo dcit 11· o o:lioso soure mim; mas de
sejo que :i ca11111m tome cm consideraçífo o es· 
tado da administnlçiio da justiça. 

Passo po1· nilo muit1s cousas, m::is não pas
sarei 11 esponja sobre crimes.· 

Vejo i1ue qun\qner cscripto innocente que appa· 
rcc~ cm lublico e lono leva o ernnt o ·urado 
purqne o JlrOmotor eutende que ú de justiça a 
llCCll>':lç1iO <foSSeS hOlllCllS; não l}UOl'O que se obsto 
uo nu iamento da justiça, mas vujo que ouh'os 
cscriptns _que quc1·em subvertei· a ordem social, 
qnc u ncao < 1rec m.~n e a cons 1tu1çao o 1111· 
pe1 b e falvcz pt·ovocão 1m<;ões estranha~ contra 
o llmsil, não são chamauos a jurados, nem siio 
os csc1·i ptorcs pnnidus. 

.Hc no presente vejo que os e3criptores que 
querem sust.cntnr n constituição do impcrio, s:io 
todos os ilias encommodados com chamamentos 
Í\ juizo, e pelo contrario os que prt)lcmlcrn des
trnir o systcmn não síio l<Jvados ao jnry. 

Ora, isto se1·i'L a<lminislração de justiça'? Não 
pa1°l'Cl!r:i q nc estamos nns apostolicas c<irles de 
llac.lrhl, l'a1·is e Vfo1111a dºAnstria '! Sc1·á parn 
isto •Jll•J n.-.s temi>s 11111 corpo diplomatice, que 
t:mlo despende 11uss:1s c•'irtcs? 

:-51·. }ll'csitlcntc, n:fo pos;;o contiuuur a u:;lc 
r.?spcilo, pOl'(}llu seria 11111 mw·,; magnum; vendo 
o estado cm que i"to v.1i, e V•füdo a enorme 
tl<!spezn que ha nesta repartição, sem qull recv
nhei;a a sna utilic.lade, e deixaria de ser dopn
tado e 11crdoria a dig11id:1de de representante d::t 
nni;:io se votasse pelo orçamento concedendo-se -.. .. -
V•J1~u· c~11>1a ;lgnum }lara esta repa.l'ti~~o, ·visto 
•1110 clla ni\o satisfaz. os desejos da na<;.:'io, e. 
Yisto que os negocios nesta reparti•;iio andão ao 
uwsso, como dhise o ministro da fazenda a esta 
camara ; · p•w · conseqncucia cu entendo que por 
OJ'a fiquem suspensll$....as despezas da--adminis" 
ti il~\lto· da justiça, emquanL!I se não dão al~umas, 
providencias; devo ponderar que isto nao se 
póde dirigir ·ao Sr. ministro da justiça, porque 
conheço que bu um mez •1ue se acha no minis
~".:ri•J; mas dest:jiwu que o Sr. ministro cxpli-

casse as providencia . .;, que tem dada a respeit1t 
destas auto1·i.iades refractarias que até se negão 
ás informni;ti~s que o g•werno pede; se são. pre• 
cisas algum.1s m~di•las legislativas e s~ pretende 

o Sr. Conde d.e Valonc:o. 1 - {l"t'4o 8e 
oueio.) 

o~ .... Costa Ai:;ula.r: -Antes de entrar · 
na materia direi muito alto e claramento . que ' 
nã() pretendo resr1onder aos argilmentos.do nobre 
mcp1br.> que .acaba de Calla. . -

Eu não defend() classe;,, quaes'luer . que ellas ·· 
sejão, eu defen io sõme•1te a justiça e razão. . 

Conheço que em todas as · classes ba boin e 
mão; sei qu ~ na magistratura ha emtiregados . de 
pcssima con<tueta, prevaricadore;;. e indignos· 'de 
Ho nobre officios, mM é tambem innegavcl. que · 
ha homcu~ hon_rados e de probida.de e m~gis· 
trnrlos 111 u1 to . dignos. . · .. 

, 
classe inteira, Ó logica C()lll que. me ni'io "po'ssn, · 
11 nn ú possível aeoommodar: e muito menos com. 
o <{llO o illu4re preopinante nvançou, de não vo . . .. 
tc1-io da justiça nr.lo estado da sua adminlstrai;:.ilo 
m·1les <[UO tem fllito, etc. · _ · 

Se eu não fizesse jn~tiçn ai ho11 ftl do Sr. do· 
put111lo, se eu niio 1·cconl1ocesse sous sentlnumtos 
pa no 1cos, 11'ia oortmnento quo se l1avla . 
exp1'1issmlo •lo 11ma. maneim eontra1·la, do quo 
sente. Penso cmfim o honrado momb1·0, como 
qa\izer, cn snstcntarei sempre que somE.lhanto 
propo~ição ú inadmissi\·eJ, e que sorh a cousa 
a rnnis absnr<la negar, o 'lhllllto ó do\•ldo a 
uma cbsso, só porque nell L existem membros 
indignos, porque i:>to seria confundir o bem 'com 
o mnl, e 4ltncar do frente todu~ os: .princlploa 
de momlidade. Deixemos e;;te negocio, e eu entro·· 
j1\ na mnteria, que nos deve .. occupar., , . ·... , 

Como e11 voto pelo orçamento <Ja comínlssiio, 
isto ê. el · • .- · · · ·· 
para as dcspezas do ministcrio da just ça~··de\•ó 
dar as ruões, em -que me fundo; o para Isto: 
cumpre fazer-mi) cargo da eoniparação das dos
pezas feitas no anno assado de 18'26, ·combi; 
na• as, com as 11u~ se apresentiio no ()rçamento: 
d!JSte anr~o. Já o. Exm. Sr. ministro da 'justiça'. 
disse os mconYementes, · porque se · ni'io -1iavia 
apresentado um orciimento, como cumpria 'ó 'devfa 
ser: estas razões ·são geraes para todas ns'' ~e
partições, e não é possivel remediarmos o"üuíl · 
agora. · . · 

l\Juiio felizes . seremos, se para o anilo futuro 
o negocio for arranjado, como deve ,ser; para: 
que os Srs. ministros, como é de esperar, dario 
as p1·ovidenchts nccessarias afiaO: de . apparéeer. 
pot· cada um<L das esla!;ões um . orçamento, . em· 
te1:111os,. e q11e se J)OSsa dizer geral ·Jlâl'a''-: todo 
o llllJ>Ct·io. O orçamento feito pelo tbesouro monta 
a !JO:;J()(l,Uuo comprchendendo-se neste quantltativo 
assim as despeza-s dos. or•lenad,.os, -e expediente:. 
.da secretaria naec sotnma de 12:160$800 . .co1no &i 
outras dcspezas da casa da .supplicnçíio,.~ezem..,, 
bargo do paço, ecclesiastica etc., e · que · todas-. 
montiio· em 78:139$660 fazendo ambas a quantia' 
dos 00 contos, e tanto. ·· · · ·· '· ' .. 

· .quaes as espezas que no·anno 
passado se fizerão. Elias constiio, · como · se ,'.vê 
aos papeis, que aqui temos, de diversllS. ·par
cellas, que todas f-1zem a de J2.'):~$7iiS;"'VJildo' 
a haver p:ua o orçamento: deste: anno··wna·.dif· · 
ronça. de 18: 789$~uanto á ·quantia• votada·· 
pela ill~tre 'com missão: uma· ·. ·' diiferenç&•'.;\,de; 
16:G~!)H510 de mais daquella ·do · orçamento ·.odo• 
tbesouro. · . ,,, · .~·~ , .•. : c•-ú!::" 

::;e .o Sr. ministro . da justiça· nos: .ssegul'888e· 
ct-.m ~ devida individuação, que.el!!ta•quantia(dos,; 

, W contos e tantos mil r~is . era .bastante :.p&R;, 
o 
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SESSÃO .E~l 18 QE AGOSTO DE 1827 157 
azer face __ ás .• dcspez~ da sua re1iartição, então 
nenhuma duvida. podia haver de que devíamos 
vofar P?r,,. est~ _quantia s.Jrncnte. C ,m > porém 
o Exm .. ljr. ministro no :- • ·, · , 
e cixactiuiio desta proí1osiçiio, pelas· i·azôes que 
tem expen!fid >, e apenas snppõe, ou pre,;ume 
que J>C?tlera ch.egar, eu sou forçado, em duvida, 
a votàr antes pelo orçamento da cl)mmissão, 
m~1. o_ pnnc1pa 1nen e nao es ndo aqui o S1·. 
m1ms~o .. da l~zenda, que nos p•lcleria talvez dar 
a. ra.za~ dl\ _d1lforença, que se observa, no q11an
t1ta!•vo · apphcado agor~ para a casa da suppli
caçuo, .. que . havendo feito a despezii no a.mo 
passado. d~ ~~:.12lií130 vem orçada n 1 deste anno 
sé1mente ,na .~omma de 35:!J7lS200, 'luando é sa
bid?. que o_ nu.mero. dos _ministros hoje é muito 
maior: porque aqui estao nesta c·unan muitos 
sPnhores ~que dil Bahia vierão pll"a a casa da 
snpl'l1caçao. · · · . - · 
~ ·· tti~smá differença se observa, porém para 

" 
anlio :ti .. úi._a~or do que~ foi Üo nnno p:cisado, ~ o 
que .e llJllls. n_otavcl, e a sommn de ·u:S08$1GO 
orçajla para a folha ecclesiastica, quando no 
anno assado montou a : ;JG ·') 
verdade. não pos,;o entender; porque se a .... 0 .-n 
não estão providas algumllS freguezins. ó ctai·o 
que o devem ser, e neste caso c11mpre fazer face 
a. esta dcspeZ!l; e se se pn :io as mesmas c'Jn· 
i;:r n , 11 sei, como se n1· 1 ra 1ncno;;, ou entno 
como se s 1st\)11 no nnno passado mais, do que 
agora. 

1~· pois po1· todas estas consid~ra~õc;, q11e cu 
'"Otf, p~lo orcnme'!to ~ia eonunissilo, que pelo que 
\'OU

0 
ainda rt•t1ectir o bastante, posto que sl'lj.1 

meno.r esta sommn, do que a que .se võ des
pendida nc. anuo p1issado. Antes porem de e11tra1· 
nisto, rogo a V. Ex., Sr. p1·eside11te, se din-ne 
convidar .. o Exm. Sr. miuisti·o l_>nra esclarecer?me 
àcerca dn despeza, que vejo feita com a capclla 
do S. Christovão, que não s·3i qÚal s('ja, nem 
ae é fre uezia, ou ai uma ca ella füial. • 
satasfi;ato. o E:t:m. S1•. ministro, co1zti11uo1t o 
r,rado1·. · · 

Poi11 .bom, eu. pedia esclarecimentos, porque 
observo que esta despez11 se fez pel11 rapartiçiio 

\ . . . . , enos, . o q11e VeJo a. ex.pos1çao 
-do 01·çamento1 que todos temo11, deliaixo do ti-

• ti'it<:,1 do-o!J~as publicas-a 11_. 2-i : sei port·into 
ago,·a q110 õ nma capella fihal, senundo diz o 
Sr. _pilnisiro. Els pois uma des.peza de 20:9Z>9$62il 
coll) que se_ ndo deve, ·nem e possível contar· 
estó ª!lno, poa·que a igreja devo estai· prompta, 
e reedificada. 

Vejo. mnis ~ue a entrega do dinheiro M padre 
Alencar_ 1 diitheari> que era seu, augmentou ta111bem 
o v.ulto.cd~ parcellas. .. 

Vejo mais, despendido com n igr.ija matriz do 
gov~rnallor ,,t,L quanth de .-100$, despeza esta, com 
que ·tambem 11iio se de\•e contar este anno. 
Ora;•· todas· .estas ,:J pn1·cella~. l}llo perfazem a de 
20:l)80$8lQ;:dednzidas da' importancia da despez:1 
do ~nno ·passado; vem n ser a som ma <las des· 
pezas:;··com. que, devemos contar para este anuo 
101:8038918, l~~o, o quantitativo de 107:000$0:l0 
\'Ot.a!loi:1. pel'!- .1.J~stre com11!i;são par~ o 1ni11istm 
da 3ustiç11 e mnis que sutllciente; e e por todas 

· . o s, · que u . '\' o e nccor o com a 
mesma commissão .. E outra vez repJtirei o mesmo 
que quando fallei no orçamento do imperio, e 
ve1~ ~ serdJUe q1tan.do mesma esta so1nma .fosse 
maior , d0c=qi,141 _dew1a: ser, o Sr. ministro nos 
da~: ~trei.t,as contas . do restante, e dirá como 
se ~mpregou .este quantitativo, pe1·que a haver · 
so~!'1St•±~I-~ devem poJ'. força aP.parecer. Eis as 
razoes_, :e_orque voto pela somma· applieada pela 
com~~ para· esta 11stação. 
o!isr~ 'Concl~ <te V~_l.e_· ~ç~_.; -_· (Na.·o .se 

omio)_. ' ·'· 

O Sr. Cost..-. Aguiar : - Quando eu !aliei 
neste dinheiro entregue a este desgraçado sâbia 
be1~ que foi cnt!·.iga de ~inheiro seu qu; se lhe 

eó1·te; não foi pois pn est~ motivo que fallei 
nis~, mas sim pira dizer que esta somma q11e 
faz•!l avultar a tlespeza do anno passado, não 
devia. entrar ea1 · · -
e d:i.; out~as. 9. Uil já fa lei, poder melhor de· 
d11z1r o prmc1p10 de que o quantitativo orçado 
pela. commíssão era. sutnciente. 

Eis pois a razão po1· que tillei neste obiecto. 
O Sr. 1\J::.1.y: - (Nao foi ouoi'.lo.) 
O Sr. Llno Coutln.b.o: - Sr. preshleate, 

ha pouco nestii camara so emittio uma opinião 
que não se de,·eria dar dinheiro al"um 110 mi
ni;;terío da j~~tiça,_ o fun~lam~nto _q~e se t1·ouxe 
foi que o m11uste:10 da JU:>hça u11da fazia de 
util n:l sociedade, e que pelo eo11t1·act•J tudo 1a 
á.· V ""S • a • • ~ . i . ,.. - ·' 

r!ii.? _tc1· negado eit~s .dii!heiros ás outras rcpar· 
t1çocs, porque cu n.10 veJO que •lS outras cstejàu 
em. melbor esta lo do qui) esta: eu queria. que 
o 1lh1sti·e dJplltado me dissesse u:ies são os 
on~ an amen <.s •l repartição do 1111pcrio. da 

repa1·tição d 1 mal'Íuha, da i·..ipa1·tição da fazenda"! 
O illusti·c deputado foi um d·1s q uc votou e votou 
!)1_1e se lh~s dilss i dh1heh•o ; ngor~ pura e.;la. 

, • ..:; ., ~ e• t cso 
pnrecer do illustl"C deputado é Jaq uell•is parll· 
c~_res que so laução, po1·t1ue vé-se <tllll a camara 
nao os appNva. 

C!Jmo pole1·ia uma 1·epattição ficar som di
nheu-.i .P.:U'a as suas despezas'f Dilmais o Sr. mi· 
nist1·0 JIÍ. disse q1te vinha. aqui pa1·a .res1loniter 
pelos ol.Jstnculoii da sua repa .. tiçao e uiio pelos 
abusos das ;:111ti·as rcpa1·tíções, por conse,,.uinte 
eu niio llle faço carg.J disto, eu digo qÜe so 
d_.ive dar dinheiro para esta repartiliilO da jus· 
tiça. 

l\fas, Sr. presidente, votarei cu cio areccr 
a eomuussao. ao. n es npp1·ovare1 a emen a 

do Sr. ministro; api·esentou S. Ex. ·1uasi uma 
emenda mesmo. ao p:u·ecer da commissao, quando 
diz que lhe basta menos, e devemos 116:\·dar·lho 

• .. * '. .. 

aqui 'ccoriomisanlo, e c~mo J1avemos de fazer o 
orçamento m liór? Parece-me que o Sr. mlnistl"O 
diz que p~lo seu calculo l!-nc!_aria a despeza cm 
80 a 00:00:.IS, mas a comm1s·>ao dá aqui 107:000$· 
para 80 e tantos vão 20. . _ 

Emquanto, Sr. presidente, ao mão 01·çamento 
que aqui se nos apresenta; qual é o bom que 
aqlli veio? Todos têm siJo . mãos, isto deve ser. 
como já eu tinha dito, lei do orçamento do Rio· 
de Janeiro. e não orçiimento de todo o itnpe1·io: 
hoje disse o illustre deput 1do qu~ se podia fazer. 
um orçamento muito bom a· re.speíto das outras 
provincias, este muito bom õ que ell não admittu 
qu~ se po.;;sa fazer. e parn. se chamar csee muit.u 
bom, largos dias tê1n· cem ann<JS, ainda por ora 
andamos de molc!tas, e Ddui .. queirJ. qlle vau1os 
cada anno l:u-gantlo as moletas, e ell espero 
que pa1·a o anno seja isto melho1·, e se o não· 
fór, então perdidas estão todas as . esperanças, 
porq11e isto é a chave da es er•lnça q11e téfu as - . . . . . .. . 

· tomar as coutas em que se gast.io seus dinhefros, 
que se aoha a nossa garantia. · · 

Portanto, Sr. pre.>idente, concluindo o meu dis
Cllr.§~digu qne s~ deve d •ci:e~f dinheh:o-JlaÍ'..L 
o ininisterio .da justiça:, mas que .·se não âeve 
dar senão o que o Sr. ministr? pede._yeiQ aq1ti: 
uma .. cousa sobre que o Sr. m1.nistro chamou.a 
nossa ·át_t~nÇiio~ A.ú_e · e a rà.ipeito .da!! çadê11s. ·.. . 
S~ pr~ld~n~e. ~ uma. do.s .. desp~z.~: <u1:l a . 

nai:.ao nao pode deixar de fazer, J?Otº consequeilcia · 
e preciso que este.; cidadãos. crlini1iosos u:í coíi
foruqt.\Uqe ~e.illN· ~a. : C\lll~tit~!yão. teQh!i~ '~ui~ 
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158 SESSÃO EM 18 DE AGOSTO DE 18~1 
casa. propría, pois que a constituição 'f 1lla das 
cadêas publicas; isto é a benellcio da humanidade 
e da justiça, isto ~ num <!espcza essencial, que 
nús deve!nos. fazer; en f!'?ll de pnrf'~er que o 

O Sr. Paula e Souza' - (Ncio se otu:io.} 
O Sr. Conde do "'\raicn<:~:-D<! tertó, en 

não exigi ol! 00:000$ por um calculo cxacto, mas . . - .· 

O Sr. Conde <lc ,.alnnçu:-Foi cm con
SC<JllCncia de tuna concordata 11uo os dizimos 
ficarão pertencendo ú corôa, e q ne ficou esta 
obrigada a dar os templos e conixrnas ao:> pn
rochos das freguezins, e não cr•L com :?OOROOO 
que se lluvhio edificar esse~ templos. E' pois po1· 
~ma concordatn que o rd de Portugal, hoje 
imperador do Br.t7.il, tem obriga~iio de eolificnr 
o~ tem.pios, nos quaes se tem dado algum pa
t.1"1momo. 

O Sr. ''osco:nccJlos:- •a 
tachygraplio.) 

bém lhe lJarece1• t\•:crca de um objecto qualquer, 
tambem a qualquer •Jutro Sr. depntadv deve e 
é licito contestar estas mesmas ob;;ervações, e 
mo.;trnt'. em que ellas são ou exageradas ou mal 
applicaílas. . . 

. E' prê~isamen}e o que eu fiz no men primeiro 
discurso'· eu nno mo propuz· rcsp1mde1' n cada 
u.m dos seus al'gurncntos, que clles cl'ão tiio vi
S!'·!:!lmente .. exagerados, que a sua simples expo· 
s1çno !llC ·dispensava de combatel-os. Disse-se, 
que nao 'Votava cousa alguma pam as despezas 
d~ min~!erio da Justiça, po1·quc nesta repa1-ti
çao ltavm-0 prevanca•iores ; era cm ''erdac.lc lo
gica, com que nie não podia accommod·u, e era. 
esta uma pruposic;.ào absolutamente inadmissivel, 
porque confundia' o bem com o mal, misturava 
os bons mn,.istrados com os mãos e atacava ge
r!llmentc faltando,. todos os principios de mora
h!ladc, etc. Eis o que cu disse, o qu•• ainda 
digo, o que direi sempre ; tl o qul' nunca po-
derá contestai· 1 r · 
tii;a o nobre membro. 

Direi ainda duas ~nlavras aohrc o muito ce
lebr.i 1·eparo do Sr. :M:ay, que ;;e persuadia lt'l
ver-mc r,u arripiado no ouvir as ·pl'oposições do 
Sr. Vasconccllos ; enganou-se cori1pletamcutc: eu 
combati. a ~eneralid'ldc de uma proposiçiio, que 
eomprebendia sem c:xcepção a toda uma classe, 
em que· tambem lia muita gente honrada: em
bora d~rn,tadamcnte ex.ist.ào 11clla. membros po
oro:> e 11Hh~nos. Acret.11te po1·tuut.o o Sr. }.fa~·. 
que tenho fibra n;uill.> rija ·1•ar,\ arripiar·lllcftfo 

. cousas tão frívolas e miseraveis, e de .coúsas 
· que por nenhum modo se podem referir. a mim. 

Passando agora á ·matería do orçamento em 
uest1'io, farei mais nlgnmas reftexõ~s Pªra me-

EllENl>A ... -· • ~· il. ,.~-

« A guarda das p1·ovl1icias fica ··3 e~~;·'diis 
tt·opas de. 20. linlia, qnándo: niio' existir tropa'da 
lª. e su alguma !irovincia fõr invadida e.·. para' 
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SHSSÃO E.M l8 n~~ AnOSTO DE 1827 
a Jeft'2ll· 1lella niio f•il'em hast.aufos as tr.1pas Ja 
J• hnha, chamat·-·se-hão ao se1·vii:a as da 2• li
i1ha. Salva a i·edacção. »-!<'oi a1>oiada. 

o Sr.· Sou:.r..a. Fra:n.çu:-Sr. residente cu 
uao entcn o· a re acção dessa emenda, que quer 
dizer guarda? Que quer diz.;t·, que quaudõ ho1t
vcr tropa .. de nulicias, estas fação a:; gu1udas 1 
Voto . co11lr11; isso ubsolutamentc,_ será um lll_!•l 

,f., g11ardar as províncias? A na<.Íão deve pagar 
a;; forças, que as devem. gum·dm·, se· •1uerem qite 
se faç.â o. serviço, p11g11e-se :l tropa de linh11, se 
nesta. óit naqi1ella cidade ú preciso maior nu
~ero "de ·solilados pal'a sua guarnição, faça-; e 
umà :çompanhi!l l)U outra cousa semelhante : 
mas arrancar aas suas la\'ouras e das su 1s fa. 
milias os milicianos coni as arnrns nos hom
bros, pa.1·a fazerem paradas nas praça::;, longe 
dos seus trabalhos l Eu me opponho a isso. 

o _sr~ cunha l\latt.>s:-Sr. pr~s.~<!ente, eu 

estiver. de guarda, seja municiado cd'ino os du. 
trop l. de liubu., mas esta guarda em que fallo, 
niio é .a guarda ·que o Sr. deputado quer, é para 
aquelhlB tJUe forem iudispensavei~, não é para 
e!ls11s guardas de paradas, é para a defesa da 
patrin, este:1 homens é preciso quo façiio ser
\'iço, niio estamos em Inglaterm: supponhamos 
que. ha tumulto dentro de 11111a villa, e ne~sa 
. villa só lia aquella h'opa do serviço 01·Ji11m·io, 
e 11alie n tropa da provincia destacada para ou
tra, 9uem lln de guardai· a p1·ovincia, quem 
cli11soh·erá aquelle turnullo? Nec•issariame .. te hiio 
tlc t\Cl' os milidanos, niio se hiio de põr nessa 
\'ilia ouproviucia 3 ou 4 sold:tdos para guai·
necer a sua artilha1'in de posio;iio e outros pontos 
indillp1m119\•eis pal'll o socego publico; eu o que 
desc·o é •. :- º" 
os milicianos pa1·u defe->u intel'lllL da provincia: 
so nós ti yessemos cm toJas as pl'ovincias a tropa 
nece~saria, niio se1·ia tal ncce~snrio, mas não 
acontece assim, em todas as proviucias lia muito 
pouca tropl de· linha, e a· falt;u·em estas, sení. 
11ecess1u-io um co1·po de policia em cada uma: 
•1uant10 bouve1· um tumulto, não se diga que 
lle não possa cl1amar as milicias ; dirão - não 
110 cbamem as· milícias, chumem-se os chuço:>: é 
a mesi1ia cousa;- não ê ussim, o chuço é com
posto de gente hldigente e iniseravel, como eu vi 
na província do Uíu G1·an:ie, n 1s vilas do inte
rior della, que estaviio nas gu1udas um com 
uma baioneta fincada em um pá.o. out1·os com 
uma .espada ferrugenta, descalços e· ·quasi nús: 
uqul ·mesmo, que perigo niio resultan\ de · 111is· 
turar as milicias com o hu ·sei lin 
nem fairdamento? · Eu niio quero que se chamem 
os milicianos da'i roças, . é para. ísso q ua. cu 
npresento esta e1i1enda, nada de luxo, naJn de· 
11ppnratos militares nns. milícias, como nn tropa 
de linha, a tropa ·' da 2a linha é para a gua1·-
11ição . das pl'aça .. ; mio digo que não bajii., tl'o
pas de .linba ·em . todas as provincias do imperio ... 
!Ndo se .ouvio o 2·esto.) 

Picou a•liada a' disc\\s.são pela hora. 
Lerão~se os seguin'tcs 

« A commiseão de. ~olicia · recc•nhecendo pela 
p1·oprfa experiencia,· ·co.in. _que muito atem_c>\ll· 

camara •• o quanto siio P,esgmçadam_enté inc~
caz~s ,_duipo111ções, que tendo po~· umca sancç~oº 
a d1mmuiçao 011 quebra de estima e reputaçao 
publica ·on . partfoular, · nã,o olferecetn .. ao u1aio1· 
11umero ,dos bomens estiml.\los sufficieutes pam 
9. .. P9)1ti&al. ;.dese_mpenhóc de: SU!!S • obrigações,; e. 
eptuudtJni.fo. qu_e n_ão poJení co11s6811:1r-se_ o p1·ompto 

ll completo <lxpetliente ,fo s.;i·,·iço inf.<i1·no, cnjii 
inspcet;ão lhe é encarregada, sem que se decretem 
algumas penas contra a ommissão, negligencia e 
in:mbordina~ã.o, em que sej11o d_e ora em diante· 

, - :s e 
sem justificado motivo participado, 
comparécer em algum dos ditt!; de seryiço, ou 
comparecendo se mio occupar no desempenho 
daquelle, q nP. lhe ti ver siJo eucarrei:iado em 
1·aç1io do sen oflicio, incorrerá 11a pena do 
pet·dinrnnto do seu ordenado de tres a nove 
dias. 

« A<ptcllc que deixAr de cumprir qualquer ordem 
qne lhe fõ1· dmla pelo p1·esidente, ou pela com
missiio de policia, l'elati va a•> serviço da camara, 
inCQl're1·ú. na pena do perdimento sobr.idito de 

uati·o. a dez dias. 
« Quando algum d.is referidos emp1·egado;; se 

tive1· mostrado inco1·rigi vel, tendo sido multado_ 
tres vezes sem cmeuda, ou quando directamente 
se oppuzer, por qualque1· acto de insubordina.;iio. 
ou falta de respeito no c11mprimento das ordens 
que lhe f 1re111 d ldas, o presidente o represen
tari\ i1 camam para t::ctcrminnr o que i•jr conve· 
niente • 

« As multas nos caso;; acima expressados 
serão impostas pelo acco1·.Jo da ~mmissão. com 
andiencia do culpado; e depois de lançadas em 
livro para isso· destinado, rubricado, e encer
rado pelo" pl'e~idento, se fürú. de lias not 1s na 
secrtJtal'in, 1mra hnver a dtJvida dtJduc11ção na 
folha. 

« A commissão de constituição- vío· o reque
rimento de Francisco <le Paula de Araujo e Almeida· 
se~undo medico interino do hospital militar da 
cidada d1\ Bahia, em que SJ queixa da_ prepo
tencia e arbitrariedade · com elle praticada pelo' 
commandante das at·mas daquell.-i província a 
despeito das fois, e da coustituii:àO politica do 
imperio :. porquanto sendo elle medico daquelle 
hospital, isto. é, um empregado ch·il, que ne
nhmn ponto d.i contact() pode te1· com aquelte 
commandaute das_ arnrns, a não sei· por via d<l 
presidente da pt·ovincia, a quem um semelhante 
estabelecimento e absolutamente sujeito, segundo . . .· . 
e 19 de FevereÍl'o do corrente~ fõ1·a p1·eso des~. 
potica, . e militarmente po1· aquelle cvmman
dante em nome de S. M. o Imperador, e contl'a 
ns terminautes or,leus do me3mo augustQ senhor' 
pelas quaes prohibo que qualquer autoridade 
haf<?- de prender. ein seu uomc: a. çidad1'ios bni~ 
zilo:nos 011 qual11uet• outro mdn1.Juo; e com
quanto a commiss:io ·se tmha a,·1·i piado â vista 
da exposic;iio. desse facto, e de o utr.is subse
quentes exarados n~ wesmo requerimento! bem 
como aqnelle de tm1r doentes do hospital à 
seu bcillu arbitl'io, sem acta assignada pelo. . -· . ' . . ' . . . .. 

ao governo este mesmo reqnerimanto p:i.ra· man-_, 
dar p1·ocede1· a um exame a 1·espeito, faze.ido. 
clf<!ctivn.- a resposabilidad~ dll dei na: pessl?a <lo 
dito eommandunt~ das arma~, ea,oo . se 0venfique. 
o qull ·.Se acha · exut·ado na queixt\ . do suppli· 
cante; · . · . , : , · -. 
«.Pa~o d1 camara dos _deputados,.18.de ~gosh . . . ~ -
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1ftO S"ESSÂO "Ell .1R nE AGOSTO DE 182'7 
Je 1S2i.-José Lino Couti'nlio. -A. P. Lim1w 
1le Ab;·eu. - Lucio Som·es Tei.r.efra de Gom:ca. 
- .l\lanoel Antonio f;alrão. - IJenutl"llo Pe1·cirn 
de l'asconcello.~. »- Foi approvado. 

« A commissão de constituiciio examinou com 
o cuidado, e a circumspecção, <1uc' exigia a 
gravi~ade da. ma~eria! o rnquerime11t-0, cc:insulta: 

Coell1o~LQuzada, os quaes forão ~onforme a in
dicação do S1·. deputado l'ire,;; Ferreira e as 
inst'lncias da camarn, remettidos pelo governo 
com officio do ministl'o e secretario de estado 
dos negocios da justiça em dnta de 12 de Julho 
proximo passado; e por elles Yeio a mesma 
commissão no conhecimento de que. havendo o 
suppHcante pedido ao goYerno um Ju~ar de ma
giStratura, como não fosse contemplaao entre os 
agraciados no dia 12 de Outubro Je 18'.!6, e sus
peitasse <1ue esta exclusão seria consequencia de 
algnma duvida, que podia occon:er sobre .ser ou 

.- · • · · , · g epois ou-
tró requerimento, em que pertende mostrar, que 
P.Sta qttalidade lhe pertence, o qual indo com o 
primeiro a co~sultar ã mesa do desembarg•> do 

plicante em 26 de Abril de 1827, e nesta con
fonnidade resolveu o governo em 4 de l\foio do 
nu'smo anno, ficando conseguintemente o suppli-
cante considerado e declar:i o · - · · 
ni'io obstante ser nascido na cidade do Porto, e 
não residir no Brnzil na época, em que elle 
proclamou a sua independencia política, como 
confessR o mesmo supplicante, e comprovào os 
documentos, que apresenta. 

« A commiss:'io julga não de\•er omittir as razões, 
em que se . funda a consulta do tribunal, e me
nos subtrnhir-se 11 sua reputação, uão porque as 
considere de algum pezo, antes entende que a 
proya mais irrecusavel, e evidente da sua futi
lidade, mas porque se couYence de que e im
portanci:l, e transcendencia do objecto até exige 

· · con es 1· a sur os, que 
a não estarem escriptos· ninguem acreditaria 
que fossem emiitidos por um dos tribunaes 
mais respeitaveis, e illuminados do imperio. 
. « s razoes,· em qn.e se rma a consulta, são 

trez, ou antes uma. e a mesma razão reprodu
zida debaixo de difforentes fõrmas, quiçá per
suadido o tribunal de que o numero podia siip
prir o vazio da qualidade : a primeira é, que 
residindo o snpplicante na cidade da Bahia por 
espaço de dez annos até o de 1819, em que foi 
cursar a universidade de Coimbra, e voltando 
para o Brazil, logo que coucluio os seus estu
dos, mostrára por E:ste fncto, que tinha sido seu 
constante animo seguir a causa do imperio : a 
segunda é, .que o supplicante esta\'a compre
hendido nos precisos termos do decreto de 18 
de Fevereiro de 18t3, promuJg,1do em beneficio 
dos estudantes, que na cpoca da independencia 
frequentnYão aquella universidade, apesar de não 
se l1aver recolhido dentro do p1azo marcado 
pela proclama~ão de S de Janeiro do dito ai.no. 
Emfim. depois de confessar a mesma ronsulla 
que a letra da constituiç:io não contemplou o 
a~tual ~aso especifico, pass~ a fazer uma longa 

• e. , e 
estudos, e alkgando a este respeito varios tex
tos de direito·. canonico, e interpretando pelas 
suas ficções, e subtilezas a lei fundamental do 
imperio, offürece a ultima l"l.\Zào, que julgou pro
ficun. ao supplicante, e Yem a ser, que estando 
elle . já. compatriotado · na Bahia, e havendo-se 
:Hlsentado: por causa t.io favorecida, como é a 
dos. estudos, devia i·eputar-se presente, e ntó lhe 
competia, como menor que era, a restituiç.ão in i11-
tegn11n, pnra ser declarado cidadão brazileiro, e 
reinteg1·r.do nos direitotJ, e fóros correspondent:es. 

11 A cc.m111i.;são, professando id~as inteiÍ-atnéntê 
coritrarias, e oppostas, ,-~-se na rigorosa obriga_ção 
de provar que o supplicaute em caso ·nenhum 
pófo consi<lernr-i;e eidad:io brazileh·o nem· ela 
cons 1 mçao o impe1'io, nem tão pouco pelos 
principias de direito publico universal. 

11 Com effeito, a constituição concedend·l o t•ri
'"ilegio de cidadão brnzileiro nos nascidos em 

or uga ; ex1go n reunião simultanea de duas 
condições: primeira, que residiilscm no. Bruzil 
nn época d:1 sua independência : segunda, que a 
ella adherissem ou expressa, ou tacitamente peb. 
continuação da residencia. Ora, mostrando-se que 
o supplicante não residia no Brazil no tempo 
em que elle declarou a su'l iildependencia poli
litic<1, por ís,;o que saliio da Baliia no anuo de 
ltH9, e não regressou ser.ão no de 182ã, é evi
dente, que lhe falta a primeira das condições 
essenciaes, o que bastaria per ·si só a repellir 
a sua extrnordinaria pretenção;. e faltaudo~lhe 

orém de mais · · · -
podendo adherir expressamente ã. cama, .. visto 
que se achava ausente, o facto muito -posterior 
do seu regresso, que em si nada conclue, não é 
meio de pro\·ar tacitamente a adherencia . ue a 

11s 1 u1çuo exige; pois que e ~ · não ndmitte 
outi·~· que não scJn a continuação da resi
denc1a. 

« .-\ fic~iio, e subtileza, com ne o direito ca-
0111co, em certos e eterminados casos, consi-

dera presentes cm um lugar os que delle estão 
phisícamcnte ausentes, sobre serem exoticas, e 
repr<)\'adas pela jul'isprudencia luminosa do se· 
Clllo, nem poJeriiio extcnder-se além desses 
mes111os casos, 1:c111 podem ter a menor appli
cn<;iio á l1ypothesc occorrcnte: pl'imo porque 
p~·h·ilegios :tiio se adquirem por ficções, ·· sénão 
por leis muito renes, e expressas: segundo 
porque- as palavras da constituição não devem 
entender-se, senão no seu genuino, e: natural 
sentido. 

te n 1 cidade da Bahia por espaço de dez annos, 
niio lhe dando 1:cm se que1· direitos de visi
nhança por falta de ·outros requisitos ·1egaes, 
menos odia conf rir- · .., 
clamar ng.1ra os de c1dad:1o ; e a estes d~reitos 
não póde ser restituído quem nunca os.adquiri?, 
como fica plenamente ~monstrado. 

" Se a commissão argumenta pelos princípios 
de direito publico uuiYersal, quem não sabe 
que, separando-se o Brazil de Portugal, com 
quem formava antigamente um e· o mesmo reino, 
o nascimento, e só elle, é que devia qualificar 
e distinguir os 'cidadãos, sendQ portng•1eze::; os 
nascidos em Portugal e b1·azileii-os os - qué -110 
Bt·azil ha\'i:io nascidos? 

"Este principio além de ser de. eterna verdade, 
está. reconhecido e sãnccionado pela proclama~ 
çào de 8 de J:ineirn e pelo decreto d~ l~ de. Fi:
vereiro de 18"23, que não contemplarao os nasci
dos em Portugal, usando das éxpr~ssões-filhos 
da patria-filhos do Brazil para chamar os bra
zilciros ausentes: e por isso o .argumef!~O,, 9u!l 
produz o tribunnl com este dou::; diplomas,"pode 
taxar-se,_ c1_n todo o rigor de boa logica,. menos 

« O art. · Go no 4• tit. 20 da constituição é. pois 
uma '·erdadeira exceprão desta regra· gernl,, é 
sem duvida alguma um previlegio_ favoravel'im
periosameute exigido pelas entiio actuacs cire.um
stancias, 11avendo mais este motivo pua não 
dever estt>nder·se, como estendeu .o ~tl'ibimàt do 
desembargo do p:1ço, . invadh!do! ·llsurpándo, 6 
nte mesmo excedendo as nttr1bmçoes •·.tio·· poder 
legislativo,. ~o qunl -ê. ·que eon!pc~'º ~xc~u_~iya
mente o.-d1re1to de ·alterar' debaixo de·.·f'Ot:mtdas 
marcad<:1s qualquer artigó constitucional. · .,, 
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SESSÃO El\l 18 DE AGOSTO DE 1827 
" .. A; . \•istll de tudo recouhece a commissão que 

o . suppljcante não é cidadão brnzileiro ; e tendo 
i;ido itotoria e manife;:tamente violado a lirt. Üº 
n; 40 :do tjtulo segund'? da constituição, quando 

accusado ó actual mÍuistro do imperio, que re
ferendou a resolução de consulta, immediatamente 

, iL_ue . prssar _a lei, que estabelece as form11las deste 
·. o •. 

.. Paço .. da . camara dos deputados, em 18 de 
Agosto de 1&27.-.Autonío Paulino Limpo de Abreu. 
-L. S • . TeiXeira de Goueea.-Manoel Antonio 
Galeflo~~J. Lino Coutinlto.-B- P. de Vascon
cellos;u-1\landt•U·Se imprimir para entrar em dis
cussão. 

• cc A commissão de guerra vio o projecto de 
lei do · illustre deputado o Sr. Vasconcellos, 
que pede extincçiio do 2'> regimento de caval
laria da·· I• linha do exercito, que se acha aquar
telado -na província de Mmas Geraes, e pro-- .- .. . . 
fanta~ia _pai'>\ o serviço ordinario da mesma pro-
víncia. . • 
· e A commissiio considerando que o mais consi
deravel tbe8tro da guerra do imperio do Hrazil são 
a.;; proviucias de s. Pedro e a Cisplatiua. e con
siderando que ·as forças da arma .cnyallarin da 
La linha montão a 7 rtgime11tos que não cbe
giio a ·ter o numero de 3,500 praças ; sendo 
esta força muito .. pequena para as operações da 
campanha, e vendo-se por esse rnoth·o o governo 
na · ubsóluta nece:.sidade do empregar em serviço 
activo todos os corpos de ca·vallaria da· 2.a li
nha da provincia çie S. Pedro e um avultm!o 
numero cte praças das de S. Paulo e Santa Ca
ibariua do que resulta consideravel prejuízo á 
agricultura. Considerand~ a commissão igual!uc!1-

de inas Geraes são mui proprios :i;>ara li e:ds
tencia de alguma força de cavnllamr, que ahi 
se co~11erva a pasto e· que em occasião urgente 
possa marchar em soecono do .qualquer provín
cia ameaÇada : observando mais que no ca.so de 
extincção .. do·. regimento de cavallaria perdem-se 
os edificios em que até agora se aquartelava 
esta tropa; e não são proprios para. a infanta
Í'ia ; ponderando mais que se o nobre deputado 
pro:tende···allivhr a sua província do peso que 
lhe causa a sustentação Jeste. regimento, ha de 
outra· p1·ovincia necessariamente carregar nella, 
Vit>ta a precisão qne temos de cavalla1;ia da l.a 
linha: uào, hàvendo necessidad~ alguma. de con
serv.ar () regimento completo e montado em tempo 
de paz, e, padendo·.·por con~eguinte os cnvalleiros 

depuhdtr 11c propõe pelo seii projecto empreg ir 
BS companhias de 111fantaria, que se havoriào 
de orgauisar : é . .a cc>mmissão de parecer, que 
d11rante a. guerra não. convéin extinguir ou de
J?audar ó ·2° ·regimento de cavnllaria da Ja linba, 
e . que no tempo· de paz cumpre conservar a me
tade ·da· sua força licenciada; um quarto monta
d:i e o' 'óutro qu'lrto apeada, evitando-se por 
êste···moãô a nova creação de algumas companhias 
de infantaria, que trazem comsigo uma enorme 
despeza de· armamentes e a construc<;iio de qunr
tei~ novos, ou o arranjo despendioso dos . que 

«-·Paço. da camara ~lo;; deputados, 11 de Agosto 
de .11:127.·..::_ Raynumdo Josc da Cttttha Mattos.-:
Ignacio Jose : Vicente da b'onseca. 

« .Par~e. ao. deputado Hollanda' Cav.1lcan~e 
que/sendo ·o emprego ·da. força de teri-a de pri
vutiva-.'.aitribuiçao ao podei· executivo, e perten
cendo' .o .. ·-2..o; .r.,gimento. de cavalla1ia da l.• linha 
11 uiesma'. força,· ao .. go.verno compete decidir da 
necessiâaae• do mésmo · regim·ento 11a próvincia, 

· Tõxo 4: · ·· · · 

aon•le nctualmente forn a sua para.Ia geral, e 
assim tambem se a tropa de J.:. linha nlli esta
cionada de\·a ser de infantaria, 011 de qualquer 
outra _armn : donde c~nclue que pôde .ter lugar . . . 
devendi ~davia ser impre><so o ~9smo projecto, 
que aliás merece a consideração da mesma ca
mara, quanto ao art. l.0 -Hollanda Callalcante. • 

- 1<'1·ancisco.da.<J Chagas Santos. » 
cc Ao deputado l\lay parece que nenhuma objec

çi'io se poderá fazer linda a guerra, ãquell:i parte 
do proJecto do Sr. deputado Vasconcellos, que 
versa sobre a extincção do regimento de caval
laria de ·linh:1 n. 2.- O deputaclo .!lay. » . 

o Sr. CunJao. ~\Ia-tt:os :- Sr. presi.lente, 
este parecer acha-se assignado pelo Sr. Jgnacio 
J•JSé Vic•mtl>, e po1· mim, po1· eotende1·mos ·que 
não nos compete dar· a uossa opinião sobre ·a 
part~ relativa á fazenda, que ·se acha 110. projecto 

a iUustre conunissih da fazenda. 
O . .; Srs. Chagas Snntos e Ifollnnda Ca\"alcanta 

votarão s~pnrndamente por tratarem •lo negocio 
tanto na parte .·militár como na· da fazendà; a 
o Sr. ~lay tnmbem deu ''oto separado inclin:m
do-se mai11 aos primeil·os ,·otos da co111111issiio 
de guerra do lJUe aos segundos. 

Nesta dirnrsidade de opiniõe~ póde a cnmnra 
escolher o que julgu mais confo1·me ás Inedidns 
que se deYem · tomar sobre o projecto do nobr., 
deputado o Sr. Vnsconcellos. · 

A' cornmissiio princip·1l de füzendn. 
· Appro..-ou-se um requerimento da ·commissiio 

de. fazenda pedindo ,·a1·ios esclart!cimentos. 
O Sr. Clcn1c:ntc Pc:r.•clra :- Sr. presi

dente, tenho nqui uma emenda a•J. projecto tia. 
.. · ...... e , • 

nos vinhos e aguardentes estrangeiras, que fazia 
tent;ão de o1for.ecer nu primeirn d iscussiio pa1·a 
ser substituhla ao mesmo projecto, ma;; t}Ullndo 
entrei nesta sala=~estava a disc11ss1i.o fechada. 
E porque»se me• reser\·:1sso pnra ofterecer esta 
emenda na 2.a discuss:lo, seria . necessario adim· 
esta pura sé impri1uir_por sei· extens~, c.n~o foss11 
ap .. iada, farei a sua leitura e offerec1mentt> agura 
se Y. Ex. e a cnmara o permittirem. (Po?i·mit
tio·se, leu-a e disse.) 

O projecto tem por objecto .l •nçnr um imposto 
fone no cons11mo sobre \'inhos e ap;uardent1>s 
estrangeiras e estabelece o srstem-1 de foze1· a 
sua .arrecndnção .medi<ta por medida e até por 
ga1Tafas e quando mais por pipus. . 

Eu ·t~nl10 igunes_ \•istas ~~1qi:nnto ao imposto 

acho em qu"e possa .assentar melh~~ um imp~sto 
forte,. mas discordo· no systema: de." arrecadnçiifo 
po1· me l•arece1· mnis simples, mais ·~con .>mii:o e 
mais exacto o de cobrar este imposto por ,·ia.de 
pntentes, i,;to e, licenças '1110 os vendciros dcnm1 
tirar annualmeute pagnudo ,por ellas um. tanto. 

Digo que este meio é mais simples porque se reduz 
a uma licençt que se tirn nus camaras e e.>tns 
mesmas fiscalisào e anccadão este impost.11~co
nomico, porque se poupa a despez·1: com empre
gados ; o que vem a ser nm verdadeiro nugmento 
tlc receita; mais exact.o. finalmente porqne fecha 
ns por a;; ao con .ra 11n o. · 

1.'enho tambem aqui· a tabella qu•J me· pareco 
:tdoptavel, considernnclo as dive1·s:ts casas aonde 
se vendem bebidas espirituosa;; (leu-<t): e eump1'e 

nrbitro pnreção · altas, s:1o na renlidude baixa.-i~ 
se hem se nttender á nt1tlíreza dos generus sobre 

. que assent.'lo, que -longe"de' serem de ·prime!ra 
,necessida!le, são, exct>plttando ·os vhthos,; -•pte.ttt:. 
diciaes aos bons rostuml!s e n · san IP~ e· 111u1t.; 
mnis porque· cada· uma Cflsa · de!ita'4'paga·act1tal-

. • . ' ···• • 21/ .Ci .," 
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SESS1\0 EM lS OR · AGÓS'l'O DE 18!7 
meufo -ISfiilllfl JP. ilil'í'J'iPS imposf.)s ·scn1fo arma; 
zens, e alguma· cousa menos sendo \·enda; e 
além d_isto 4SOOO iJOr cada uma pipa de agu'lr-. 
uente que '\'Cndem. 

· · m n ne sario passar o enorme i-
rei to de 711'!.00 por pipa que paga a nossa aguai" 
dente por sabida, pal'a a que se consome no· paiz; 
aliás nunc.'l esperemos que e!l~ pos~a -~on~orrer 

uestas nada pagão por sahida; ·p~inci'pio que 
Jaoje todas as na~ões 1·e<'.onheecm un 1•ratic11, 
menos ::o Brasil, mas que •' tempo de se admit-
~ir: e 11 isso tende o prvjecto que acabo de offo. 

1·t)Ce1· como emenda ao da illustJ'C commis~lo de 
f.1z&?nda sol.ore igual ohjccto. 

POR EMESDA .\O PROJJ,;CTO D.\ ILLt:S'l'RE E llUITO 
DIG~A. <:O:llllISSÃO Di-: 1'.\ZESD.\ SOUUE JllPOSTOS 

-· so vumo E BlmID.\S .,sr1n1n;oS.\S DE COSSCllO. 

« Art Lo ToJos os habitantes do imperio, na-
c1onaes ou estrangeiros que nelle qmzerem ven
det· por- miudo Yinhos, cen·eja, aguardente lico
n•s, ou qualquer outra bebid<t espirituosa, são 
ubrig~dos . a tirar todos os :urnos. m~ mez de 

.p~derem ter cnsn nbert·i e~u quo ,·erifiq1:em a 
Yenda dos exprPssnJos liquidas pela qual pag:irúõ 
as quantias que vão declarndas ua tabellu junta. 

« AI t. 2.a Se ulgnern pnss.tdu •1ue sej11 o JIU!Z 
de Janeiro, fõr enconti·aJo com casa aberta cm 
que venda alguma das bebidas sobre<Jitus, sem 
ter tirado a competente licença, ser1\ punido 
com a multa da deeima pa1·tc da imp1,1·tancia, 
da mesma licenc:a, nu caso tle reincideucin, a 
multa será ~o duplo. 

a Estas mult.as scriio applicnJas metada n be
neficio dJs rendas das canrn1·as respectivas, e a 
outra metade seri1 dividida cm partes ig11aes 
pelos offieiaes de justiça que :icomp:iuharcm os 
iuizes almotace.; nestas diligencias. 

s a 
uma nos seus districtos r.!specth•os, da nrreca
dnçã•1 e fiscalis'.lçiio do presente imposto; Para 
este fim ma1idaráõ f_azel' annualmente no m~z de 

pelos juizes ahnotacés, correi'~ões po1· todl) o 
districto da sua julisdicçfio, pam compe11i1·em 
por mr:io das mnltÍls ·estabelecidas no art. 2.0 

a que tirein licenças aquellcs que furem. ncha-
tlos sem ellas.- . 

" Art. 4.0 Se acontecer que haja alguem tão 
remisso, que depois de· te1· sido- multado· Ia e 2• 
vez não ti\'er ncudiilo a tirai· licença, se proce
denl contra elle executivamente peh quantia 
q.1e corresponder ao semestre pot· inteiro da .par
te do .an:10 em que fõr convencido de ter ~stndo 
sem licença. 

11 Art. 5. 0 Aquellcs cm cujos nomes se tira
rem as. licenç·1s, são obrigados a pngnr i1 vista 
em dinheiro, cu em lekns seguras pngn\•&Jis a 
G mezes a importancia do J.0 semestre ; e a 
outr;l met'lde no principio ilo ~.0 . semestre; con
ti·a os ommis~os se procede!'á executivamente a 
requerimento dos pror,urnfore~ lias cnmnms pelas 
justiças ordinarins do district·>. 

,. Art. G.o As · casns aonde se ''enJerem nlgu
mns das bebidas. sobreditas, não poderáõ ser vi
sitadas _ne111 inspeccionad'11s pela phi;icatllra-múr, e 
licào desoneradas .do. tirai· as licenças, que nté 
agora. erão' obr~gadas a tirar_ pela 111es1na · repar
tição, e, pela, intendencia .gernl,da policia e cn
Ill:Was ; o .bem, assim. do pagamento de outros 
quaesque1··j,mposto._.,. ou emolumentps a . que llS 
mesmas, casas:ou; as bebidas, que nellrui sé ven~· 
tlel1l at.e,~:fpr~en1<J !)stív~~s~m,. s9je~~s : aind.a 
que nos:.· iiie!lmas se \'enda comida feita ou cafe; 

' ~~- .-~'! .. 

n:i fórma q11.c n·n maior 11nrt.1 dos i.ir~a1.fl~~ de 
molha los e vendai nctualmente pratumo. · · . · 

" Art. 7.o .\s cnmnras farão arr.ecaJar "nn,mão 
·ão seu thesoureiro todo o fodocto ·deste ''im~ 
posto lançando-se a cscripturação desta . roceita 
cm livro privativo ; remetteráõ t.odos os. semcs'" 
tres no thesouro.~ publico na C?~te e ·~s réJl~ti:.: 
ções de fazeada a- ue · competir nas· provme1~• 
as 1 ma» o : e mp . . _ · _ 
relação exacta de todos os · c"ntnbumtes; c-om 
declaração .dos q uc ·não tõm ·'pago. · ' "·. · .-. 1 · 

« Art. S. 0 A'> camaras deduziráõ 2% dc--todas 
a.o; quantias que arrecadarem, e estes· St?riio· ap: 
plicados a fa\'or das des1•ezas a cargo d~ mes
m'ls camaras. E os juízes podcráõ lcvar,·os .. emo• 
hunentos dn sua a~signatura -shnplesmcnte· e .os 
escrivães os qne pelo:; regimentos de 10 J~ Ou
tubro de 17,jl, lhes competçm-.tle cada alvam q11e 
for assignado pelos . officiaes da·: -cnmara. ,; · .... ; ... ··· 

" A1·t.: !.1.0 03 juízes de ró~, ou o_rd.i!'a.rios~:J>i'e· 
sidentes das eamnras e todos os ' ma111· · oftie1ae11 
dellns e os juizcs almotacés, fleiio · s:e•~-~saveis 
por seus bens, por to_:.lo o d!'mno. que.;· por.~ .s~a 
ommisAfio na faltn de execllçao da. pr~enW,--_l_e1;, 

·rAllELL.\ DOS llIJ';}STOS QUI; D:;;\·DÍ ~.AOA.R AS,~.Çi'SAS 
.\OXDE SE VEXDt:.\l LIQUlDOS ,E. Bt:lllDU_ ~l'IRI•_ . ' . ' '" 
'rUOS.\S POR lllliDO, ·.. . . • . ·-' ,· . . !;;_; rr~~ 

Dentl',o da ci!_i-tii.- _;;~ ii.;:, ';~,_,,; 

Casas de bebidas espiritúo3as. ~ ••• r.: .' •• •;:•:;~ 'WO' 
Armazens Je molhadós q11e \'criderein vbibu': ~ "·.:;·: 

e nguarJento ..•.••.••• ; •.•• ." •••••••• ~ .-. • #'100 
Vendas q1ie \'endcrem vinho o agu"lrdente.. '300 
Boteq11ins ••.••••••••.• ~....... • • • • • • • . • • • IUOO 
C 1sns de pasto aonde so vender café feito, .· ............ ~ -~~~· 

. .; .. .~ ._: .. :..:;, ~;;,.~. 
Dentro 1le. tr.:s leg1uis das immediaçüe.s e difb'ÍCCO. 

-. ·, da cô1·te: · .·: ··1-, · ,)_:~ ~."J·::·:~ 

asas e ·e 1 as esp1r1 uosas •• ............... · ·· -.. _ 
Armasens_do molh11dos . que ,.e_11.Je.i:em vint_ 19 .. ·~ 

e ngu·uilente ._ ...................... - •••••• ~' ·,-lf'""f!I, 
Yendns que venderem vinho e aguardente ••. #ll'iü 
Batequi11:1 .•...•••. · •••. ; •• ;. ~-; • ._ •• ; ••• , ••• · • .-;•;·J950 
C,1sns. de• pasto·,que. V<m<lerem "yinl\o ••••• • ;,,{l(lãQ· 
8enho1·es ·de fabricas que venderem> aguar·.~"':" ·' . 

dente 011 licores po1· miudo.-~.- ~; '.; ;; ••• ;-;_~·,-1100, 
. ·-El' .• ~ .;" .· •.: ·.:_,,..: , ·'· •:iA~ '.;~. 

Fúi·a tla r.õ1·le em toda . a ll1'01'incia do -:~lio .de 
-· . ·.Taneii·o .. ,_' >'..- ,,: ; :·e·,:!_ 

A1·mnsens _ll~s. lngarea., póvondo~ · oú.:, ~ás-~i,;'_:·'; 
esh·adas mu1:; freq~entada;i;_._ ••• _, .•: • ~, • : .; ., 1~·,fl<l()., 

Y endns. nos. 111esmçis Jngai:e!I!-: .•. :,~ ••.• , • ; ~. ·. 111>.00;, 
Armnsens,t)u ,·cndns·nos lug,1r!!:1 me~,~~- rr~, : . .-

q uent.ac!os, •.....•• , '." • ._ ··., ..... ; ••• ;_ • • ,_;; •..• ·,_ SQ!J9, · 
Senhores de. fabricas;: ~te.,, etc"_eomQ 1Lci~111 .3.lQO 

. - " . · ......... . 

~as capi~~es. das _p1·9/i~1~i4s · "',; 
Annnsens. eú) 'quê 'Sê' vende 'vi~ho'.~i li 'lar-· ,V 

eu e •• -~ •• ; ••• ~ •· .•••.•.• ~-. · ••• ;;.; •· .• ;; •• ;• .. .. 
Ve1\llas em que se . vende.vinho e.11guarde1~te .. 1:·. '· 

~~~~~11i<lfi>·~5~~-::·:::: :.: ::;:;::(::~·~::;:~f?::f·~~ 
Senh••res ~e· f1ibricas ·q11ê. ·v~,J!!l~rf~"~g~qr~_ji~;~ .. ~, 

de,nte · ou· /mtT()S · q1~ae~.q~e~ ,:1;~c._~i1:~,; :·J,>l?~ii; ;- ; •.:., . 
in ntdo ... _ ,· .·:.· . . -: .. ~ .•. ·:~. • :· ..... 1 :- .~t.,, •:. :.;·--~-=~-t~:; t:~_;;,;, ~.:~~ tm.- l,~'f!J.. 

.. ,,. · , Nasip1•0,,inciás (61~éi' tf4s.'~t<Íi/s ';;;:i 1i~• 0 1:· 
:.~.: . ~-,;·.~~ ;,:.~ _._e ~.~,,'•: .'~ ~~_':l•;;;,J'.'",,.-,,. ~" J-.fi(~} •. ·t;,~.-f·. 

; ~rmascns. eaj q~e ~e.Jen~er,:y!~~~~u'a~-;.;~~~:'.·'" 
dente nos lugares uta11 'p<?voaaosx.;~~· J·· 
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SESSÃO EM. 18 DE, AGOSTO DE l827 1G3 
·· \'ênclas.em oqne se vender vinlio ou aguai·-

• dente nos lugares riler.os povoados.. • • • . Ji 
"J>aç.o d'\ · ca~ara dos · dt:pÍltado.•, IS de Agosto 

de' 18'21 • ...;,o de ui.ado· Jose .Clemente Piwei1·a.» 
. ',/N.'.i1~:- o~ ànna6cns ou veadas que pedirem 
],i~nç:\ para vender. só vinho ou aguardente, ··m 
~uma, outra b~bida espirituosa, pagaráõ .pela 
icen 'a ara vinl10 a uarta arte d.:1 ue deve-

rião pagar para vendei· vinno e aguarJ•mte, e 
pela licença· para esta tre;; quartas partes~ » -
Mandou-se imprimir com urgencia. 

o Sr. X&'YJ.cr de carval.b.o pedindo a 
palil. vra · disse : 

Sr. presidente~ lia na cidade da Parahyba do 
Norte, capital da mesma provinci.1, uma ig1·eja 
qil& -outr'ora ·foi dos extinctos jc:mitas, e que està 
-tre ·ó •confisco dos bens que lhes pertencião, 
igreja-', com. que a· fazenda despende qua.;i 150S 
aontiaes no salf!rio de um administrador, e de 
que ,não ,.i:esultl_ao c.stado algum _commod~ .. Em-

. o . 111-us 
ellà ·,aeni&de· capella delles; e .o administrador 
que é ,sempre padre, ia aUi dize1··lhes mis5a aos 
,do11,1~ng()fl e. di115 sa~tos, _porq_ue _ella é p1·C>xi11~a 

é pálâêi . dó governo 
dos g'lvernadores. 

'Mas logo que deixarão de existir esses governa-

igreja em perfeita inacção, commodo de ratos e 
de puro_ peso·_ á fazenda, que ainda o anuo pas
..-Io ··gilitóu na reparação da sua· ruína,. e paga 
ao ~o ·ou adininistr.tdor quasi 150$003. 
' ~· não havendo ·um o•.itro edificio em que 
poua ·collocar-se mais · commoda e vantajesa
mente uma •aula . de ensino mutuo em utilidade 
puflliea; eu· Lrago á esta ·_e-unara .a seguinte in
dicação cieu-a_ e 'mandou 'á mesa.) 

INDICAÇÃO 

a~pliear á aula de ensmo mutuo a igreja do 
.eoUegio,'dos,.extinctos jesuítas na cidade da Pa
rahyba do Nor~, _evitando-se assim a despeza 

sêm''alglima 

• 
parede da janclla de grade, po1·ém as lacrái11s .e 
a~ baratas fazem uma guerra viva aos infelizes, 
que sabem com os <ledo.; miser.weis como eu _vi ; 
a cadlia está no meio da ,-illn e tem uma só 
J&ne a; em m. e o 10 erno. 

Portanto olforec;o uma'índicação a esse respeito. 
Offe1·eço tambcm um projecto de re;iolução p.lra 
s.erem derog~da.s as port1~ias ue mandão cas-

simpe.;, restabelecenlo·s<? o processo ~e eastig~s 
pl'escriptos nas novas orJenanças de tso:;, que 
Jámais devem ser <lerogadas po1· porta1·ias. 

E' a experiencia que me faz conhecer a ncce.s~ 
shlade de se acabar com este castigo), se é que 
não queremos acabar e.;sc resto de b1·io militar 
que ainda ha no noss > exercito, e igualmente 
porque um tal castigo não se compadece com o 
nosso systema •. 

PR•J.JECTO 

« A assembléa geral legislati\'a do imperio 
resolve • 

" Artigo unico. Far-se-l1a extensiva á todas as 
províncias do imperio a resolnção de lG de Agosto 
de 182-3 áccrca do contracto das carnes verdes, ex
clnindo-se as medidns alli tomadas. que só siio 
applicaveis á._côl'te do Rio de Janeiro, e em lugar 
dellas. fté:indo. as camams ob1'igadas a tomar as 
que forem mais convenientes a' cada um dos 
municipios. . 

« Paço dacamara ~os deputados, IS _de Agosto 

'!•" l~it~;a. 
Enh-ou em 

e~lesiastiea 
discussão o parecer das commissões 

le..,islaçiio, sobre !> reqnE}ri-

«.Paço da eamara, lS de Agosto de 1827._:_ o S'r. Al:ID.clda· Torres :__:_Sr. presidente, 
Xa~m·.·~:Ça>~alho;»-::Fieou para!?ª leitura'.. sendo eu membro de uma das commis>ões que 

o SI;'. 'castro e. Sll~a.:-.:.. Na sessão dé 31 derão este parecer, e não havendo quem falle 
de Maio _.óft'ereçi_ uma in,dieação_ para. se recom- sobre elle, vou dize1· sempre alguú1a ' 1.-ousil ··em 
.mend~i:- .~; governo. q'!e ~ f!zesse acabar !l eh.dêa sua sustentação, . visto que o . illustre · deputado 
_da _cap1!a1 po . Cearã; nao so para que os mfe.h~es o Sr. bispo do Maranhão como membro da eom
que alli· vao . ter, gosem uma melhor pr1sno, missão ecclesia;itic.i _se .aparto1t· inteiramente, da 

:eo,m<)'._'p1;1:ra ce!ISar o 'tr~buto que paga aquelle opinião de todos os outros senhores,· e deu .o 
povo p1ra essa obra, e 1~ualmente para tambem sen vo.to separado, que neaba .êle ser lido •... · . 
'céssar as êóllisões que estão sempre liavéndo. entre Cumpi:e.-me pois dizer q1te a opinião siiígular 
'os,.oi'RglÍJtr8!f~~ C .o':c.oin'!1an~a_!l.te mil~iRr; póis do h<mrado membt'O .Vai de,eneontro aos'prin· 
qµe íie!l~~t ~1ht!lr, ,~CJni:Uit pnsao e recebendo-se cipio;i de direito publico universal e do nosso 
né1Jii'.<1s:er~os. d!&.JUSti~.a, ·s!!gttndo_ a real _ordem direito publico intemo 011 particular, ·sujeitando 
do \o· de···,rulho·· de· 1s-w;· mmta5··vczes· ·tem ·acon- absolutamente e3te. neg.)eio ao poder pontificio o 
'teeid({ tião' que·rer' ó···coinuiandante obedecer ·ás fazendo dep~uder deUe n sua decisão. • · , 
0
0 
.• t,a.ene~:d-deªv~:e··~usa·caJibç~ ... poi:_·· lhe não· set_·subórdinádo, l . Prova-so. que é contra os prineipios .de, direito 

qµ ... .publico _µniversal, porque sendo .esta. _1_n1lteda_ :du 
- . "'J.lendo'-se· iiesta' sés'sãó fallado "no' horror da âisciJ;>lina da igreja (sobre o que nàa_ ha duvida) 
• CJi,d'eá 'desta_' cõrle, 'reêordei-nie da' eaâ~a .da villa elh ámais . . de ;,;er .. re.cebida . e' admittida_ em 

o rato ·no ·a ; a 1· o supr•\ summum . o qu quer .pa1z e 11·1:; ao.sem o conseu uiteí1 ;·sem 
1iC>rJ.'ffe.:,·~·,;\, . "'.·: .. :. : · .·· ; · . , _ .. · . . o beneplaeito do chefe ou imperante de~sa naçiiu 

,Pi;t}i!:1J>'Ía. 9uc·para'. o infeliz entrar para, d~nt~o e por isso póde ser ou deixar de ser admittida 
.e .,pr,~cu~o·· p~r~s~ a quatro pés pehi. _estre1te7i~ conforme pedir a utilidade publica e o bem ser 
:aa· P!>r.t!l:>:.a :,abobada 1l<:1!_aya-se (q1;1~nd~ eu _moret da mesma nação. (Apoiado.) 
n~ueTI~('Vt~lâ),~1.9da att~1.!!!1~ª' · ~m forma .que ~ra Este principio .. geral e, commum. applicado á 
~'-'!':.l.~goa" ,c:Ientro da·11r1!ao; <). seu,fu.nda~or em. nossa sociedade me qbriga a: dl?.er desdo já que 
1ugar'de · ladnlhal"a,.· de1tou~lhe, _uns .]loucos de m.tmeçli4a.mio ;pô;ie • .. ter ·cabimento .entr~.~õ~ ~ · 
alqueirei de·sal,c'Jião tem latrina. as expulsicias '·porque-sup-pondo que o nosso governo'aqu1esc_1a 
juntô éõm''o :salitfe~e- r.()m ·.a. clúivà;' têm feito ã_;no\':a intróducçã<? deste ~ribtinalda 'le~aci,8:5Pa!a 
~ii!"á~!e~rô_.deütro,_ d!Í'!P.risio,-'que chega-~té'<> 1 C?nh~r en1 'ª" :mstanc1a dos_·ne,,~u.~s 0;cCe1e~ 
·10eW00 · 9·lugar ·un1co'.pam-·1lonnir · cnchu\o e· J)a · sia51.1eos; (posto 11ue sabemos o· co!!\rano)ipõr 

. .--;:,:%~' .. 
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J6.\ SESSÃO EM 20 l>E AGOSTO: DE 182i 
que ru;si111 mui claramente uos atlirma o ministro 
da justil.'a no seu ofilcio), suppoJl(lu porém isto 
muito grutuita111e11te e contra a noticia c1ue temos, 
nunca a asscm1hltia gemi; do <tt1c111 depende neste 
caso a n·eceJ..,utc a ' n·o ·1 , • ~ • • ' · • •-

J a de Jisposi!.'üo gemi, poderia dai· o seu 
oouseutimento por ser tal disposição conti·arh 
ao.s 1H·iucipios Ja nossa in::itituiçuo 1>olitica, con
trà1·ia aos nosso,; interesses e ás garautiaK esta-

wt e1 un umen · < o 11nper10, como 
111o;;trão as co111111issües 110 seu pa1·cccr. 
· Como era possível, ticnhore~. c1uc a asscmbléa 

:zcml eonscnlisse 11ue os sul11litos do imperio 
fossem obrigaúos a i11ter(lü1· este terceiro recurso 
ou pa1-.i 11111 tribunal estrangeiro, que não pi'.11le 
ter lugar entre nú"· 011 ·imnllldiata1111mtc para 
1\ curia tlc l{omn ·i ht.o é impossivel, isto uüo 
}lúde te1· lugar. (z.'rJi 9tJ1·ulmh1l•J apoiado.) . 

O ar~nmcnl•l f 01ito pelo lwnrnd·• de(lntatlo o 
· ::fr. bi:<po do )lamnluiu e co111 o 1111al 11uer jnsti-
1ié:u· a sua opiuhio, Jizemlo sur este negocio 
meramente es iritu 1 · : ·· · • 
cuullecimonlo <ln i:;rcja. e •lo poutífice, niio 11óde 
prlivalecer e c:11iu por isi mestuo, quando ;is 
commissões não 11eg1iO <'st1L vcr.la<le, nem outra 
oousu .se 11odc1·ia di:1:e1·; mas anlos n 1·e:;oln ·ão 

• .mesmas cunm11,,;.;uos nprest:ntilo marca 
mui bem as raias d•JS dou~ 1i0Jen1s ci\"il e cccle
:;iasfico, dctermiunncfo t)ttc as 1musas tle que se 
truta como 111crn111cnto ecclcsiasticas sejiio deci-

• • 1 • • o ecc -

das que se )~ão de fa~e~ no anno proximc) rir. 
turo pela dita repart11;ao, resc>lva11 a · rnesm a 
camara eonl'idar a V E1t. p:ir.i auistir áq11elle 
acto. O f(lle me cumpre participar a. V .. Ex., 

· · · - • ··i1r 
n:t l.a hora da sessão:- Dl3ui g11arde ·a V. Ex., 
- Paço cl:1 cmnara dos deputados; em 18 de· Ag.JHlo 
de IS27.-Sr. marquez de QctebÜ;.--Josê AtitO• 

.l . 

8essão em ~o de Agosto 

siastico como 'é iudispensa\·el ; e sõ111e11tc qu:mto . 
a e,;te a.o recurso e a es:>c tribunal e:;trangciro « Illm. e Exm. Sr • .,-De ordem: de .S. M. o Im~ 
é <JUe so oppõe com•• thn·c, q11e1·endo que todas perador passo ás mãos de V. Ex. para. iler-. pre~ 
essas causas o;e tcr111i11Cm !llll :!.ª instancia no senta á camara d.:>s i\eput.ados a consulta inclusa 
t•·ibunal supel"io1· da relação ccclesiastíca da da mesa da con:1ciencia e ordens sobr~ ;a repre~ 
lllet1:opole do Brasil. sentação que fiz o bispo de ~arianna,~'para qt1'e 

Sendo appro,;ado o p1frece1., mandou-se imp1·i- seja erecta em. fregnm:ia a c1pell11 de Silnta:Cruz 
mir com u l'.esoluçiio e voto separa!lo. do lugar de Charmeão; freguezia. de·$. José· da 

Barra Longa. 
O Sa. P1rnsmE:-.n:, lembrou que se devhio im-

lll'itnir os dous projcctos de 1·e.;oluções olforcciJas I! D2os guarde a V. Ex:.-Paço, em 17 de Agosto 
pelos Srs. Cunlia l\fattos 0 Holla!ld11. Cavalcaute de 1827.-C•mde de Valetiça. - Sr. José Antonio 
, , -. . · · · · · i ao e es a 1s 1ca. 
de .. 3.• e mais desdrções dos' militul'c<1, e assim se · Anmlíl'cíilndó-Re ··a chegada· 'do''.ltií'iiistro'·· e se·· 
decidio. · · eretario dé · estado dos .iJ.egOcio~ 'e$it'~n'giiiiéis, sa~ 
· .o ~n1esmo S~. · pr.·e:;itleute deu 1>ata' ordem do hi1·iio os Srs. 2° e 40 sccret1trios·.·a·.r.ecébel•o • a 

., 1 • omou . assento '-·na· órma do 
·L0-C(:mti~uaçiio·. da. discussão .do P.t·ojecto do regimento. . .·· .· ... '-· •:,, '.'": ;: · · 

ur.;~UleµtO .na !"ep~rl}ção do mhiisterio dos ne- o Sn. Pm;:s~DENTE' declaro~: estar:.e'm.".disc~ssão 
gomos e:otra11ge1ros; e fazenda. · o n. 6° do art. 30 do projecto ·de lei sobre o 
. 2.~""'Dita dà . resoluÇiio sobi·é as salinits. orçamento. · · · .. : ·: :·., .,: ,· · .~ - -

· .. a.o-Dita· do p1·Ójecto sobre a flxai;ão da .·o sr. ,V4;lrg~~lr~::2-.:Terii-se··ápprôvaào 'qna'· 
armada de ·ter1·a. · . , , . trii .or~àliJe1itcis, sein qu_e·· .se ;:Je~liá;; n\~!tó - beqi 

4.":-Pfimeira' discu>isão do·· proj"cto . E!llten.J1~0 o, ,que ~l.~E!s !}l.J,erelli d.~z~r ;:'_àu;t~mbem 
qui11to ·.do·. ouro'. ... · .· · . · : . · . . . · · conco1·n com o meu '\roto~ na·:··:eerteza· 'de que, 

.. , •. ·~A.:).~1.it .. a · :~o. P.~o.~t?c. t~ para tl ab?l.içãO _da admi- Pl\1'8: fazE!r. pas$a~~P!i~ªll\e~~~;'~··piêlh~r~ apre,· 
-mslraçao dos <lia1nantes- . . .... . . .sen~ãl~<;iLde_ mane.ira·q11e: o~,.11~~'.:e!i~e~.~ão •. E&_!!! 
. ~· .·~ _ _:_D:1·;.: d. o. 'p.r .. oLc. t' o p~r;. a· ··c1·eaiia"'o·: de um· _pore~; ºªº•· os* .. ~esf:~ Cl\S..O.-; ·eoll\t~!:J,q~'. elle,, na<? 

"" .~ n •• • deixa, ~e .ser ti@'!l(tl.\~~ad~;·de:. ~a;• f'a1~ D)u1 
e:i(ll'lVãlkdo ponto e protesto das letras. . .grande,..e!IJ · com!ll~m _G,o~--:tod9s .ô~·<111~ro,s0.~ veqi 

· (.o~ferceira discu,;siio .do p1·ojeeto e que facilita . a ser, .que ·para D.os· satierml)~ R~a~spe~:·que 88 
'a na\·egação dos navio,; de p1·oprieda4e brasileira. deve fazer::com. uma repartiçãó;· nécesaario ·é 
. ' .Lê\'_~ntoi~-::s~' . ~ _ s.essiio,· depo. is da~ ff !~oras d.a quê . preceda ··êonta> móraI, · 'que"'!d6•'."conheei'· 
ta .. rde,.-..E eu Jose IJosl.ris Percu·a de .-tlin.ei.da Toi·- mentô do serviço: .,que"faz ;à'sfa',repai'f.i~ãó; mas 

. · isto ê o que. todo·'o ministeriôt <fu~'àêjir:de' ac~ 
~·~ •. ~êcr~ta~i(). i1uti:.esfa rédigi, e,;crcvi e.' assi~no. côe.r.do c.o.mm .. u .. m, •. ou .•. s.eja. n.qr t.h_.:e .. ó.r_iil,.~''.P·.ar .. Uc.ul.~,r. 
·.~Tu·. PiJài:o .de ..t1·au]o L~11w, presidente.-Jose · · "' . · · · 

, .. ·--~~.- , .. , .. - . ;· . '· .. :- . .. . -· .. ' ... '···-.' - - ., ... ·.'·· ... ' . 

·; .. '•: 

Illm. e Exm •.. Sr.-·Ilavendo de. discutir-se na 
éiunara''.dos .deputado8 iia sessã.o. de 20 do corr~nte 
1u· contas das Jespezasi .feH.a::i p~la. rc1m.rüçãu 
1ll>s negocios cstrauge:ruS, bem cumo o 01·çttme11to 

teménte. tem recusado·: nenbum''a téilr'apres.en· 
· tado, à, excepção . 'do .. Sr. ntii;1i!itr<i; da~1a~nda, 
: qúe deu.-'ê.sta: <io!t~; s~·,,n~()::cõ_ufu.?~n.~nh·1, ,ao 
.mel)os:c.omo ·.podia:;· potêni" i.llénbum·•dos.._outro.; 
iem·. dad(). es.tii -conta 'mí)iãl, :•que .é 'fiítlcesi!ario ser 

. ."l'tel!.!!nt~, 'ii.!>, P!?~~r leg!sl!'-tlv-(.>~~·:hlif!1 tiá''Jil\ra .. 'fQ~· 
mahsar .. os .,proJec:to,; .. ·de .. n:ielb.oram·ento; ·mas para 

.. a Jisc\lssão, -~~ ~~i~ :~o,:p~~~~t?.::.':'.: ;;~. "·-- ,· '. ~ 
" Com_o'-~avel})os '·a.~ :,«Je~r~~:•;': ;~,:'.~de~pezas cd_a 
. repart.WL~~.- Nà_o . pf?dil.m~·· e~tta!_; 11~;. coµb~1· 
mentv se es~s . 4espe7:~scisao.·. ou · u~o.;'Jt~eesurl4$ . ' .. . ' . -, ' ' ; - ' - " ... . . .... ~ . . ' ,. ~ 
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SESSÃO E.U 20 DE AGOSTO DE 18~i 165 
.ti.ú:::~~is~:sem coüh~cer os nego..:io~ _a que .se 
· apphcao: :é um arcano que os Srs. muustros têm 

consen•ado, a mau ver, muito anti-constitucio
n!lllicnt'~~ ·!l .este ·a,rcano se torna maior, qu:int!o 

d<J. !Íoiie1:no,'.fólba que houve cm outro tempo, 
em· qu,e, a.epareeião · alguns actos do governo, 
porque· hoje 'apenas npparc..>eem nessa folha que 

i ba ti ada · ·· · 
congratulações. e por acaso escapa alguma cousa 
dos netos do govemo: ora, nat.la di:;so é con
forme' a9 ... systema constitucional; m. as o governo 
assim o· quer; (, nccessario ir anJanJo c"m 
ellc. . 

Agora, pelo que pertence ao orçamento em 
d:scussão, eu. já disse que tinha este defeito, a 
fálta · da' .coilt\l moral. Nós não sabemos senão 
po·l'. .·· fié:tos • singuhres; . só temos informações de 

: nlgn~!~: .d?s; cousas que o· ministe1·io . tem feito, 
: .111as.·µao_ temos o quaJro da repartição: do qu'e 
· · !!abemos ·não vemos ·que este ministeri•) . tenha 

.. ii~nh~~í~e~~:· 'd~ indep~n~enc~a. · E'•te fi:ct? na 
''erdade é muito glorioso para o Brazil, porém 
estava .na. -0rdem das cousa:;, e a inJepeudencin 
havia, sido· -.t 1citamente · resolvida em Abril de 
18·~1. Não entrarei mesmo, no exame deste ilcto; 
Stl a nossa diplomacia dkigio bem ou mal este 
ncgocro·; ' se as condições podião ser mais ou 
111 .. nos vantajosas, mais o'.l 111enos gloriosas para 
a r:ação brasileh·a. 

Qiha1td~.11ai·a os tl'atados de commercio, não 
sei· quaes' são ·as· vantagens que elles no~ off.J-

• receui; e. delles tenhamos tirado, e11 não reco
uheco: nenhuma: porém grave damno, qu.11 é 
sujeitar~nos a. receber as mercadorias estran
'gcii~u·;·]íagàndo-se uma certa quantidadt! de di
reitos; 'hg'afos a não· alterarm •S . estes direitos: .. -'; - . . -
A ineu ver, a respeito das relações commerciaes 
com as nações estrangeiras havia um grande 
artigo de legislação, 'lll" merecia permanecJt" para 
sempre,. com . alguma,; modificações:. creio que 
todo~ e,nten.dem · qu~ . fallo da c~1.-ta régia de 
181)$, datada na .B.1hm; e que abr10 os portos a 
todas.'ás. 'nilções, págan.do .de direito. pelas .. mer

.eado.nas ·21 .%. 
"Eil sõpponho, Sr. presidente, que esta c:l.rta 
fez. tudo, e que todos os tratados que sobre
\•ierão, desfizcrão: .. esta carta regia fez to ti.o o 
bem que ;se podia fazer ao Brazil, podendo uni· 
cam•mte u.dmittir modificações, qu loto li. redilcçiio 
d~',d~f.Pi~o.s. de 2l ~/o,. q~e ,ua. v~rda4c era mui~'.I 
e.,que. nevia,ser reduzido: creio que nada mais 
tinhamcis ·'a fazer sobi·e o commercio' das nações - ... . . - ' -. ., ' . '. . ._. - . ' - . . ' - .. ' 

, ~~.j~lli.i::o~id!l° e,:_:;. sa. e-se que é U:ma_p~la':ra 
.. Y.l!.i,.sea~~,111,guifica:çao; po,rque. o'commerc10 e.feito. 
·,pe10s:·-~raógeifos,"'j1ôs ltie concédcm<i.s · todai as 
.yá,~~g~~~~. ~ ~Il~s )ião no~ couc~deu~ couu al~ 

.. ~~~~~()~~ar "'Ail_ .. J>;lla:v:i:a ~rcciproci~a.dc,~ _e· o 
", ~-JJ~::i(ti~ (<n .. 1 peu~rar ".a nossa aj.m1111straç!10, e 
, , n,AA ·'5,81. m~s1w1. _se·~º g.overno est~ya · autor1sado 
: . :• pa.· ~;.del'.Q. gar. ª.~.}eis que .. ma.nd. ava. o . pagal··· º.~tes 
: ~i:~1t9~:;,J:1orgue, ·segun~o ~ iucu c~tender, isto 
·! pe.rtenc1a: ao· corpo legislativo (apoiados); e ao 
':8!rve~o não. -. .. . . · . , • . . · . . . .· . . . . · · · , 

· .: ·:..:;.Q __ gq~ç1-:'tU~ ,..-não,. pode, !azer .. tr11ta,~os 

cünsiderar assim em um estado de guerra, em 
que o vencedor impõe condições oner..isas e de 
abatiment? ao vencido; mu em u·n estado de 
paz, ~"z!lr um trata.do em que compro111ettemo:1 

e que n ou -a naçao e a mmima 
compensa.;ão, é a cousa a :n.iis extraordinaria-
que S! póde imaginar. . 
. Não cntt-a~e!_ na questão d1;t justiça 011 injus-· 

nem da conveniencia palÍtica, e sõ trato dà 
fórma pouco decorosa R. nação, em que fJi de
cretada esta abolição, e torna-se isto tanto mais 
digno de · Npa1·0, qu'lntu era verdade que no 
corpo legislativo havia um projecto de lei para 
essl\ abolição: dei)tarei de entrar tambem na-> 
terl'iveis coasequeucias que devtl ter estJ tra
tado, pela influencia indirecta sobre os nossos 
recursos e riqueza nacional: porque, s:J bem 
que devesse acabar este trafico. é visto que a 
nossa agricultura e subsequ•mtemente o nosso 
comme1·cio, SI! devem resentir grantlemente por 

- " · · · pro>i-
dencias a grande falta que devem fazer n<>sso::i 
braços neces.;ario:s paril o trabalho, e tudo · isto 
faz mais digno d:s censut'a aos negociadores· do 
tl'ata lo feito a este i·espeito. · 

Portanto eu niio vejo etn t?dos os act11s que 
o ministe1·io apl'tlsenta n~sta repartição dos no-. 
gocios estrang!!Íl'O::I, mio acho digno senão o acto 
do reconhecimento da independe11ciu, que_ possa 
merecer a approvação desta camnra ; podct'á ser. 
que haja outrns; mas í1llo sómente dos q•1u· 
estão patentes. · 

Se considerumo':! os trabalhos da nossa diplo
macia ·pelo que pertence a uma nação com que 
estamos em guert'a, ella pode1·ln ter feito j{ran
<}es cousas, e talvez putlesse ter .prevenido a 
guerra, e aprove~talo occasiiio favor~vcil 'para. 

e; " . o - , 
entrar nos a1·canos desta repartição. · · 

A' vista pJis do pouco bem que tem feito á 
repartição dos negocios estrangeiros; á vista da. 
nossa localidade e á vi,;ta das nossai circum
stancias extensas, parece não tem fagur o fa
zermos com ella tão grande despeza. tir. presi" 
dente, tempos houve em que as nações não 
costumavão ter representantes nas curtes estran; 
geiras; porém a ~ui·opa introduzio este cos
tume, porque se ligou em uma e&pecie de re
publica,. que se compunha de todos· os est11det::1; 
e precisava' ligal'·S~ para se sustentar· recipro: 
camente: e fato que na . Europa"é uma 11cces
si•lade, será · uma necéssidade no Brazil ? Eu 
creio que rião; creio que o B.razil pa-:>sará por 
gran?es compr~~ettimentos .se se .. introm.ett~r u 

o . . . -- .. _ - . -- - ···- . . . (.o 
vernos se espmo uns nos outros, o em . que se 
desenvolvem ·todo o artificio pr.ra gan~â1·e111 ai" 
gumas vaatageils de commercio ·ou. ·outros inte~ 
1·esses, ou mesmo para adquirirem nú\ici1· repre• 
sentaç1io. . . . .. _ • 

Portanto, se ·o Brasil está.· separado. J.>Ór .um 
tão· largo espaço ·d e· mai·, das. nações da Europt1. : 
se o Brasil. e·::ltá s~pat'ado mesmo da sua po
litica; se as relações do Brasil "com 11.s d:\ Eu.: 
rópn são só comn1ercines, para que· ha\'er. de 
entreter tã~ grande numero _d•f. lii11lomãúis na 
E.11!0.Pª? ·.Nao ll}e parec!3_ neceS!!ar10; P.ara· a.s re-

tendo' que por systema melhor' orjanisado, u!i 
cõnsules se podião dispensar, porque, .. ó nosso 
commerc~.º é todo es_trang.:iro; · elles trazem a.s 

paguem , os direitos da alfa&udega, e não 
importe· d'onde· vierão; mas .embora ·se con
servem: estes consulados, e ·se conserve · uma 
escola. diplomatica na. Em·opa, em uma; das' i:Õr.fus 
onde. ós negocios diplo111at1cos ,·sejão nielhor ·co
nhecidos e tratados; embora se co'nsél'V~m mi
uisiros ODl algUUlll dellas,: vara·_· q,titi:.,kQ~ · JlOS 

- ·~':';:·,'" 
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f 66 SESSlO EM :20 ,DE :AGOSTO DE 182i 
seJa desconhecida a política da Europa, pelo que 
uos . pôde ·acontecer para o futuro ; porque 11,io 
é rreciso entrai· nos em·edos, . cm que se acl1a 
e11volvida. a velha ~uropa ,; ~~ndo assim, p~1·ecc 

matico. . . 
Mas dir-se-h!l. que lun•crii algumas ,-czcs cas1·s 

ex~mordinarios, em que seja nece;;sal'Í•> lev,1r 
' - - ~ . -.. 

para fsso e commuuicações extraordinaria.~. ·Atten
ilendo a esta necessidalle, e tambem . Íl neces
sidade de termos alguma pessoa com conhecimentos 
praticos sobre negocios de diplomacia, diria que 
se consignasse uma somma para este fim uni
e.·unente, e qne o governo dispuzes•e d"lla mel1lor 
lhe r1a1·ecer ; ella pouco püde exceder aquella, 
que se gasta com a lei?ação de de J..ondrci;, e 
pa1·ece que tudo . que lü1·. acima de 82:000$ õ 
superfluo, é.· inu.Lil, .e atõ pôde attrabir alguns 
Jnales, se quizenuos mctter-nos em negocios, 
ª'." que as nações da Europa se ac11iio em•ol-

Nó• não devemos envolver-nos nos negocios 
da Europa, nem consenfü· que as nar:õcs eu-
1·opt'.as se envolviio no;; 11os3os : p•>r isso . que-.· .· .. 
tlespcza de ::;-2 CQUtos de réis "'p•ll'a todo o, co1·1>0 
diplomatico, o qtte me pn1·ece se1·á muito sufü· 

· ciente. 

cu niio cnlra1·ci circumstanciadamente na ª'·eri· 
guai:iio desta repartição do governo, ou desta 
parte tlo ministerio, l'ffi quanto no·seu obrnr pnra 
com as na1:ões estranJm;;, Cl)tnO jiL o fez um no~ 
'\>ré députado;. porém de passngem seja-me p<:r· 
inittido dizer que, .se ns ontras rcpartiçõ<s niio 
têm· ólhado bem para o g•lverno interno do im
perio, esta d1s negociações esh··m~eiras nos ·tem 
collocado na mais ardua attitudc do mundo, 
porque tudo quanto vejo é deso1·dcm e compro· 
mettimento11 com quasi todas as nações estra
nhas. {Apoiado gemlmente.) Nf\gociações que 
ma sor u110, e ra a os vergon iosos e p1·e1u 1-
ciaes. 

Eu· vejo, Sr; presidente, um enxame <le di
pfomatas brasileiros povoando toda n Europa, 
- ri e ei que a e a s1a; e que 1p o 
matas vejo eu? l\Ieriinos ou moçi>s, que se · achão 
aind•i em pensões ou·. collegios, sãl ao mesmo 
tempo secretarias de embaixada (apoiaclo .geral
met1te;, .e etri ·que lugares, senhorP.s ? Nas cõrtes 
üe Inglatérra, e· de França!!! Vejo um esti·an
:;reiro, filho· natural de uma franceza, feito nd, 
dido ou secrctal'io de uma 111gação; · e' onde, 
Sr. presidente? Em Pal'is ! ! ! Vejo homem; fal· 
lidos de: ·1nii. fe, e que as lei:> do imperio man~ 
dão aspéramente punir ; e outros que tendo á SUi': 
guarda Cabedaes da Mçiio fugil'iiO com elles, 
emP.re~ados aqui, e alli como diphmahs ou como 
cun;;ules. · · 

Y tlj~»tndo na maior miseria com descredito e 
deshonra. nossa; e no entretanto mi1iL .. despezn, 
que ·posto, qiie pequena cm relai:ão ádtts outras 
.i·cpal'tiçõeg,· milito exubemnte é comfodo. para 
a. nenhuma . precisão que devemos ter de taa; 
d1pl\)matas, e para ·o . nosso actual cstadu dll po· 
brez11. óu melhor ~izendo,_de mendicidade.. Muitns 

ort.aménto da r~pár
0

ticão . do:; négocios estran~ei
ros ·.devein ser df.:spresadas, e 1úmi com ellas 
devemos contar ; porque, à. meu ver, são· iutei-
1·amente des1íecessal'ias, .. e mesmo anti~con·stitu
cionacs; vis'to que muitós'destes lugares ou para 
melhor. dizer, todos têri1 sido creados arbitrari.i
me~tc pelo: governo, l1 despeito da,; . attribuiÇões 
do p_oder ,l~gislativo.. . · .· . · . . . .· · . . • · 
~~ po~1a .. o. gover.'!,0 esperarp'.1r a_lgum_ tel!Jp:> 

aw a pnmeira reunmo . da· asscmblim, Jiara 01'

gauisur,,_ it~!ll. le!_ ti. i·esp.,:~tu t ,E;stava pur \'entu: 

rtt o impedo cm termos de pori;;ar, se .não 1ton• 
vessc · 1~go tantos e tão bóns diplomatas 1 Mas, 
Sr. presidente~ o gove1no, comquanto ·soubesse 
que a cousa devia · ;;er f.iita segundo· a ·tei, e .. - .. . .. . . ' . 
legal e dcsnecessaria para poder despachar os 
seus muit·Js afill111dos e povoarem assiin .. todas 
as côrtas · de pequenos diplomatas, ainda :'mes-
mo os mais insian' · cs· · · 
rica. 

E qne diremos nós a? dcspacl10, qüe élle fez 
ainda o anno p:issado, quando já nos. aifüaya
mos renuidos neste proprio salão? llluitds :Secrc
tarios se crearão e muitos novos addídos; 'e ::por 
conseguinte muitos lugares illegaes, que nôs de 
maueit·a alguma p<>demos . approvar; ·com.· que 
a11toridade esta repa1·Lição ·. do g.lvernó · creou 
tantos · 1ug.1res e decreta tão grandes ordenados' 
ParClllOS aqui, Sr. p1·esidente, e de;;ç'anios. eor 
um pouco a ver as qualidades e babilitaçoes 
destes mesmos indi\·iduos, qu•l se .acl1ão nestes " . .. . ., . . ....... -
delles.e11tão ha\·ia. Já' fallei de suas idadus', e de 
seus poucos estudos, cxaminarem<>s agora ~s: s'lns 
natm·alidacles. . · . · . · . 

Como ó. uc um r n«ei1·0 e • 1 1· 1 • · 
um emp1-.?gildo publico ? (AllOiacl9 !/Ci'Olmimtc). 
Cumll 11 i de tc1· um cónsul, que não . é· brasi· 
lcil'O o 01·denado <le ooo.~. como teri1 aqU:elle de 
bengala e outros umit-0s que são estrangeiros? 

u VbJO sccre al'los es range1ros e a I .os, ga
nhando o ainhciro da naçiio brazileira, ·onda. clles 
niio ,:ão natm·alisados e quando me,;1nl). o fossen1 
uão podifio gozar de todos · os dh·eitos. acti vos de 
cidncHio brazileiro. · . . · 

Como é isto, seuhor<:s? Que 1 A inÇão brazi, 
lei.ta é o i·aceptaculo de todo ô mundo qúc quer 
Yir gaJÍ!JRl' dinbeiru â llOiõStl. CUSta ?' Ü dióbeÍl'O 
da nação brazileira, e os seus. empregos. pubU· 
cos são o patrimonio de seus cidadãos, e d(l seus 
filhos, e nunca dos estrangeiros; porque. elles 
são excluidos pela constítniç:io . do imperio'; Não 

OSSO oí,S ll l'Ovar senielbantes dés ezas e nem 
as càmsins as podem n1mrovar, ·porque; como jã 
disse, ellas são anticconstitucíonaes, e pqr oonse· 

. guinte improcedentes, e. resp. risi.veis aqtielfos' que 
ns fizerão por seu liv1·e arbitrio. · · .. . '. 

epo1s is o, SCJa-me pet'Ull 1 O .· azer U gu· 
mss observações particu!.1res, à .vista · des.~ re· 
laçiio ·at}Ui aprt'aentada (leu a i·elaçilo dl)s·enip,·e~ 
gados e cl1egando ao ·m>me do· Sr. · Pei·eira. :4a 
Cunha disse.) Sr. presidente, · que' secretarió e 
este? Como se achn este sujeito á testa .ile.'mi1a 
agencia tito importante· e sizuda, coino .. a·dal:n~ 
ghlteri·a? . Esté móço fôi estudai\ u _apànà~:.cr~s1. 
um . aune de estaJa na Europa,.,s1ih10,.non1eailo 
para . tiiq. alta miss"\G ·: e neni".se digà,)i~e ·ó 
lugar ~e· secretai·io é u,m ".'lug1ií:, scéuôd~ri~; pcir 
que muitas \•ezes, como succe<le agora,: elle·se pode 
achar ã te~ta da envi~tu1·a. :apoi~t_!p.) .·; '.···~.::.- ,. · · 

Quem vai estudar e ·porque nao sab~-i·Ei .quem 
não sabe não está apto pafa ·semélhántes~lugares. 
C•Jmo pciis . uu1· inoç.> sabindo · dos ban!ios dá 
escola; que 'apênas· havia. encetado, .sc .. vài log•) 
sentai·. uó 111ga1• .tlc' secNt.ario. 'ifa .embni,xailá _·ao 
Lotidres? E' isto pu1· ventura \Jrincadefra; oíi'é 
ne .. ocio serio ? · · · ·· · " · . 

Sr. prv.sidimte, se qlltll'ClllOS co11se1·\iar' () credito .. . - . ~ . ·. , . ''. . ' .. , 

com semélbantes abusos ; basti: jà o qtialitO 'somos 
meuoscnbados pel~s naçõê~ cs~r~ng~irl;'s,, ~r. e~tes 
o outros d~sa1·1·an1os; · e portanto. pelo· pQuco .caso 
que· ha. vem. os . foi to .. ·de tudo •. · (Con,tin. ·"º. ~ :<i. 'léi'. .. ª. · 
tl!>ta d(}~ 'tmpregados .da, legaçã,o ~e · P>~?;es,,. e 
diss~, t:Tiegrm.do ·~o ·no?ne. de R~be1;t~, "G;l~f!Y'.U~!l·l 
Aqm t~mos,. i?r •. pres1de11te,,, 1!!11: mgl~;;_.~1>!~1.do 
nesta . hsta, mas como eu . o . eons1dei'Q, antes· como 
caixeiro,, ·mro .1n~ ·demorarei ·ce,~, ~llê,':;'~, p~sãíi:~o 
avan.te :111~ . 01~c61~tt·<> ~m. 011trq i:.llst1;1i:m~~'ª~!;,eqi~ 
prcgatlo 1~~ dila lcga~'&ú, <!~le . v~,m :~ ':S.Cf q~r-
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S.ESS10 E.\l 20. UE AGOSTÜ OE 1821 

Paiva: .sei .. qllll rsie moço é natural Je Lisboa, 
e nii1> · JUP. const•"l que so tenlH 11:1turalisado aqui, 
posto, que ·-agora ·se diz que ellc é brazileíro, 
salvo, se em, Londres se l"Cconhecem e J1atura-- - -- - . ... . . . . 

. A.qui temos· mais Sr. p1·e::;iJmte, D;"\ legação 
de Pari~ .uín outro estraµgeiro, cm que acima 
toqu!li, ··~·.o Sr. AleXJ.t:~tlrc Bo~·ges,. um ír~ncez 

nosso, e·. q,ue se ~cha feito sccrcta1fo daquella 
legação, debaixo do.s auspícios de seu pai, rr 
nosso. encarregado . na· cõrte de Pariz, em uma 
t.enni"idade, ·de modo que, segnnd'l dizem, sahe 
d11 pensão ·com um peclagog'o para Yir assignar pa
peis á 'casa .110· .<Hto encarregado o ''isconde da 
Pedra· Branca. · · 

Qtiem .íu~ri)dilnrá cm sem&lhnntes consas ? Nin
gucm' , de. Cértó ; mas lloi· dcshonrn nossa tudo 
vai conto: so tem dito •. os papJis pubhcos o at
testão, 'o' ·nós o sabemos. (Continuou 9 illustre 
01·adó1· ci'ler ·a list1i e pm·ou 110 Si·. Leonardo.) 

. .. - - • 1 . ·. • • • 

é daqu~l es menin~s, que com pensão . do gover~ 
no sc'''ncha\•ãCJ a estudar e que sahio do col
legio p11ra ser addido. quando aimla nii:o hnvh 
acabado'· de ·estudar; e ainda . bem, Sr presi
dente, :que não saliio conselheiro; porque outros 
de igual idade e sabei· tem sido nomeados para 
em taes· lugares darem o seu prudente con-
selho; · 

E' bem· verdale que tud•> nnda ús avessas, 
porque 'd'nntes para ser conselheh·o, era neccs
sario "ter a cubcça eneanecidu com trabnlhon, 
i11audit·1" e consti.mmada· cxperiencia: hoje porém 
siio conselheiros os moços, meninos que suhem 
da.~ escolas: ·tudo anda ·ús a vcssas, como já 
disse, . tii.do .. a1ida mndado. (Le1t mais e .dteyou 
ao encarrega110 110 Paragtiay.) 

. ; .. • li ••• 

' • 1 o 
cios. no· Parnguay, e um seci·etario com uc-. 

·c1Jssnria despezn c.le G conto::; de i·éis? No Pa
rnguily : e . -'n·a c:i !ade ll'Assumpçiio, que n:lo 
excede a.uma· de nossus nldcas. rocJend11 de l>osques 
e de t11att>1s ·sem commuiiicaçiio alguma? Ao pé 
do· diclado1< Francia, que anc.la c•m. peruas p ·las 
ruas, e eur chiriellas; c.le \"estia e cha!Jéo de palha, 
como alte~tiio tçidos os . vinjores, e .la .France 
Chrelienue:· (fü.~âclas.) . . . 

Ao ·pê· ·de um despota, que niio reconhece lei 
escl'ipta;· e c\e quem a voutacle. é a .. lei funda
mental;.·· de "um · vertlad.eh·o.-ho111e:11 sih"cstre.
sem · 1iivilisação,. e principios: mas . quando se 
asseri lasse ·que :assim· mesmo é preciso algum 
ao pê~·d.êst(l:·regulo :original, pnrn lltt" tiiQ grande 
ordenad!>.i- P.ªl'!l que· um Sf?cretar10? . Pan que. 

! . ~~ : • • 

anda <leséulÇo,.'<e 'com .a ansteric.latle selvagem, 
de~pr"zo: 'tudô · q1mnt_o é ~e l~~w. e vcst~1:wio 1 
Nau 'iie~ gMte· ·o. 'llOS:iO. dinheiro sem ut1hJntlo 
conheciJa com cri viaturas -ilHignilicautes; porque 
o qm!; 1nflue "o P4raguay sobre os 1.0 ;sos des
tinos? ·:n'q:itil'infll•ém sobre os destinos-do Brasil 
as uaÇões' ·isólaJns . e.lo co11t.i11ei1te americano?. 
Pa1'1\' que 'estas relações com u:ü governo,. cuja 
politicA: é fecl1ada: comó no imperio da Chi nu. 
(úu niais e· <:liegou ao nome do Si·. Sr.lte(fei·.) 
Creio que este é . estrangeiro, ao menos pelo 
nome ·'párecé'; e como ·é que este homem tem . .. ' . . . . . .. 
um diptoninta em ~FrauckforÚ Ó qU:e. temos .uõs 
com 'a Jiêt3'· germn'nica 1 Par.1 quo este outi·o 
em M~c:klembourg? Cr!lio que já ,o timrão de lá; 

lugar,. porque lá. niio precisa:nos . de. agente,;;. 
mas- 'duvido'~'.muito, p01·que o que se .. qu,.:r são 
lugar~ã};y~g~s=' .. P.a~ -~e eri1pregar: muita :t;ent~. 
{Cun·hnuo•;:com. 4_;; leatur~,: e: chegou. ao i;ace~ai-· 
''ecto1•.·:'dQ'; 'eoloni:taçifO dos allemães.;'. So::n,, orJe-
11adó~i uai:empregadó eát.rangeiro !. G11lÇ41S a D~os l: 
)la1 S1·. · pre:tideote, pn1·a que· um dh·ecto1· de 

colonos : eu lhes daria o verdadeh-o n•nue ; 
porêm não convó:n agora, e nem o devo fazer. 

_São por ve~1tum ?-s soldados ~rmados, que 

Não de certo,. uutes bem .. pelo contrario _elle~· 
vêm esti·agm· a nossa industria, e nos .vêtn op
p1folir. ( Apoíatlo geralmente.) · 

Não sei de !J uti sirva este desgraçado lugar 
de direcLor ela colonisação em Allemanha. Ess<i 
homem tambcm parece estrangeiro ·e está ·g,1-
nhando 600,l ! Q11ando, Sr. pi·esidente, nqs · paiZes 
eslrangcil'os lm muitos que só pela honraria de 
trazerem f.1rdn bo1·dacl11 o terem as arm&S do 
impei·io .. se olforecem a sei·vii· de graça, estare
mos nós n dar sem precisão o nosso dinheiro, 
quando . delle nc;.s ar.liam~~ tão neces.,;itaél_os? 

paiz n:io i o paiz do Eludmdo, e nem nós 
possuímos as minus· do Poto~i. · · 

U.na outra reflexão· que agora me olfer2ce é 
sobre o::; con'lules particulares, 1ue ganhão o 
mesmo que os gerae::;, isto é, GOO/I, eu perisavn; 
Sr. presidente, pefo que observo uns outras na
ções f!U•) o govemo uo:neava só os consules ge
rnes para as diversas nn1:ões commerciaes,. e que 
estes depois escolhiiio os seus vice-consules .sem. 

· ordcnad·J algum, e só com os seu::; cmoh1me11'tos 
salvo os de uma 011 out1·n cidade mais l'ica e 
co:111ne1·cial, que então nindn assim são nomea
dos pelo governo; porém enganei-me pórque vejo 
a'}ui· 11111 consul gt>1·.1I e muitos cousules parti-· 
cilltwcs, para uma . mesma nação, todo.; nom<>a
c.los pelo go,·emo e. co:n iguaes oi·c.Ieundos,. e h;to. 

•,., . . - . 

anno nos • enviiio · 11•1ui tres"· ou q111tro. Ílllvios, e 
nós · lhe não mandamo:; nenhum. · · · 

Para qu.i gastar 603$ com '1ún consnl; na Di-. 
namnrca, o com out1·0 cm Napoles, pal'a onde. 
não ha commcrcio algum? Temos tnmbcm mri 
cousul em Angola .e 1Jt1tro em Moçambique~ ora, 
Sr. presidente, para/que q11el'emos. nós coi1sules, 
pagus nestas lluas-t.irms? .Lá ha de.haver :imlita 
gente q uc queira sei· consul só pai·:1 trazei· a farda 
e. para ter ·as armas na port·1, c_omo_jl\ lia pouco: 

· <hsse, e p:u·a que gastar esse. dmhcu·o sc1.11 ne
cesshht!e? Demais. o desgraçHjo commerc~o de. 
escravos, . que se foz n.:st is. <luas tenns . vai a 
l.ermiuar, e enUo. · tcm1i11aJlis estiio tamb.?m com 
ellas toclas_ns nos:>as . transacções_ .. 
, A. vista· pois da nnaly~e- que tenho :feito n. 

e ~ . . . ~ - . -
trangeil·o::;, concluo qn•J muito o clc\·e:nos rc'duzir,: 
porquauto algumas de s1üs pai·ccUas siici des-. 
necessal'ias e outi·;1s illegaes, e que umaju,,ta, 
e mso:1vel refórma dcvel"tlmo::; nós levn1· ao aclnnl' 
c:istado da uoss i Jiplomncin. 

o Sr. s :at.::a. Franc;,.a :- A commissão tle 
fuzenla exnmina:1do ··a orçamento mauclado pd~ 
111i11i~tro dn fazcnJ.1, orçou ·a ·despezn dn· repar• 
tic;ão cios negocios· cslrnngciros em 110,000$; e. 
eu devo· sustentai· o · p:u-.:cet· da. mes:ua · ·commis
s.io, quó os ·11lustrt!s depnt:t•los tem combatido.·. . . . . . ' . 
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SESS.to E~I 20 DE A(~OS1l'O OE 182i 
füziamos uma ;:(, uní'ão com Portngal, ",·iviamns 
-tebaíx~. do domínio e màndo 11e um sú !'ei; esta 
nação· manUnha l'elac;ões politirris u.m as ou.tras 
nações da Europn, e o nosso governo assent-011, ,. 
não sei se bem ou mal, que t.le,·ia continuar a 
man er es as 1·e ll!:QCS po 1 1cas, e o mesmo 
fuusto e ostentação com que outr'ora Portug·il 
os mantivera nos paizes estrangeh·os; tal foi a 
ll)àrcha, que se seguio e julgou-se tnln·z auto-

le.is anfü~as du diplomacia do r'eiuo-~nido de Por· 
tugnl e Brazil; <>mfim a commissão entendeu, que 
era uccessario não cortar de um golpe estas 1·c · 
lações, e que, estan1lo o go\·cmo toda\'ia ã testa 
da administração publicn do imperio, é ellc quem 
snhe as r .. lações que têm de manter os poten· 
tados dn Europa.· ··. 

?\las, competindo como compew ao poder ll'gis
lativo, a fiscalisac:iio das despezas do estado, é 
de esperar que venl1iío c;:sas dciopezas a soffrer 
uma grande diminuiçiio, porque cerno um illustre 
deput-ido ohservou e obse!vnn\ qualquer Jlessoa 

.; .. ' :::; • L 

Enropa, ;.ão todas commerciaes, hn\•endo nmn tal 
qual relnçiio politira, e provera Deos q111J a n:io 
tin!ssemos. cqm nenh.uma ! (Apoimlos.) 

inr.repaçiio, qu~ 80 corp~ Jegisloti\'O pndesSIJ fazer 
o ~overno a este respeito, indo de encontro a 
suas opei::..arões. 

i.lcto t•~m comnosco, nos estamos no suhln Ame· . 
J'ica, se alguma;; relai;ões nos cumpre manter. é 
certamente com os estados do nosso C(>ntinente, 
que nos podem. causar alguns eucommodos, como 
actnnlmentc estamos experimentando; mas tc~n-se 
t-Odavia desprezado mnut .. r relações com ns reJlu
blicns da contra c.lstn, e mandou-se um diplo
mntn no Pnraguay, q•ie uiio sei o que sejll~utt·e 
as nni;ões, e estil no centro da Americn do Sul 
mui distanciado de nós, não sei para que. 

Comtudo niio ti·atamos agura de sanccionar os 
netos do gov!!ruo_, os min!str~s sei·üo chamados 

o' -
ducta nesta operação âe politícn A questão é se 
devemos ou 11iio decretar a cousignaçiio pedida 
pelo. ~iuistr:> dos n~gocios estrnngeiroi:, e cu· 

consignação não obstante qualque1· reparo, que 
se possa fazer. · 

Este é o primeiro orçnmento que vem ao corpo 
legislativo do Brnzil, e é necessnrio cortar al
guma cousa largo, para que o governo niio increpe 
ao corpo legislatiYo, de qualquer successo · dPsns· 
troso, que possa vir 1•a1·a o futuro, porque eu 
estou bem persuadido que niio resulta ríeuhnm 
rnnl ao Drazil de· niio ter estas rehções com. as 
naeões da Europa; mas emfirn o governo tém 
assentado que e indií'pensnvel á nossa categoria 
polit icn, e que uiio podimnos ser.naçiio sem t.:r
mos enviados entre as nações, que ahi nos i·e· 
presentem. Siio 110 C<'DlOS para o anno de IS-:28, 
e não para o anuo. de 1829. . 
. No anuo de 1&'29 estaremos em circumstancias 

dll cort'lr melhor por essas despezos, quando up-
11arece uma .lei que trate deste negocio, e fixe 
<JUaes silo os ordt>nados e lugares diplomaticos, 
<1ue se julgão necessarios para co1.s~rva1· as re
la ões com as otencias eslran eiras e talvez 
seja necessario crear alguns, que n:io estão creados, 
como os das i·epublic"s visinhas, e seja preciso 
supprímir os da· Europa, que n:io têm. r~lações 
comnosc~.- .. ou co1n a qual temc·s trmta .relação, 
co".!o con1 o. J_apão, on.~-~ n!'lo temos represen
taçao,. e -todavia somos naçao brazileira. 

·Portanto acho que deve passar o parecer d:\ 
com missão.. · 
·o sr. Odorl~o :...:..Das. raz<;es do Sr. Souza 
~~ança, parece que se segue o contrario do que 

elle pretendE', pois teud<J pro\·nJo a ioutilidadi> 
de diJ?lo!!1atas. em alguns lugares onde os quer a.: 
c?nmn~suo, diz que adoptou comtudo ·o·paro>.cer ;· 
e1s-aqu1 uma conclnsão bem estranha !· · . 

O nobre ·de ntndo o iuou ue assim votasse-
n!os, porque o nosso governo entend·~u que -'1e
v1amos sustentar todas as relações· que 'tinha 
Portugal, a que estavan>.os ligo.dos; ora este ·ar
gumen~o n~o tem força; por fazer· Pqrt~ al uma . . ' . ' ; . 
n.os lambem fazei-a t Tal· me não' parece ·admis· 
St\'el. ' . . 

Demais, ainda quando deYessemos · ter diplo· 
matru. em todas as nações, . em qtrc os tinha 
Pmtugal, nem por isso devi!lmos adoptar o pa
recer da commissiio, visto que ella os quei: con
se1·var em. paizes, onde aquelle reino. nunca .. os 
te~·e, e pelo menos não se consinta nas despezas 
~-:1tas. com estes, uma yez que se mostre que são 
rnuters. · · 

O Sr. Va,..conccllo"' :- Sr. presiderÍte, eu . - . 
alg1u11ns ·observac:ões ~s que ·muito bem .lizerão 
os Srs Yei·gueiro e Lino Coutinho, mas ver
sando ellas solwe e!'l'OS de administração ante-
riores fl o r · · · ~ ' 
nilo podem ser dirigidas a S .. Ex., senão na bem 
fundndn esperança de que emP.ndará os defeitos 
dessa admiuislrn~iio, em beneficio da p11t1·ia,. que 
uma, e deve amar. (Apoiados.) · 

.º re. ª'! ~uas despezas ou d·l sua secre
tnna, so direi uma J)(l!avrn, e será sobre esse 
official, que ausente com licença de dous annos, 
percebe o se11 oi·denado pela legação de Londres. 

Eis-ahi, Si·. presidente, uin · . official desneces
snl'lo, iiorque pela su1l ausencia não foi preciso 
augmentar-se o numero dos officiaes desta secre
tada, eis-ahi um official, que gnnha· sem traba
lhar. o que é contra toda .a razão e' contra todo 
o direito, eis-alli finalmente mn decidido·· pa·tro
nato, emquanto se dá um honornrio a ·este offi-. 
cial, .que não trabalha, e o que.mais e, muito . . -
porque este recebe o seu ordt!nadu pela le .. ação 
de Londres, que hoje pelo cambio corrente-e~cede 
em dobm ao que cobrão os outros pelo tbesouro, 
eis um abuso ue não õdc 'deixar de merecer a 
attent;uo da cnmarn. . . . . 

Não nos deixemos illudir pela consideração de 
q~1e. nos, não convém o exame de quantias in
s1gnrficantes, ou o que · vale O· mesmo- de crimes 
de pouca- monta. - . · . 

E mister ter ·sempre diante dos olhos esta 
maxim~, para· os não fet·har ·sobre' delictos'; de 
pouca 1mportancia, porque são o mais, fornial 
convite n delictos de grande n1onta {apoiado ge
ralmetrte); .npoiar babitos contrarios,· aos· inte
resses da · naçllo, é enthronisar a immorulidade 
procmsora infallivel da dissolução· dos estndos. · 

A. camara deve !omar este objecto em ;conside
rnçno, em bom· seja pequena a quant.ia, ·se fõr 
tolerada, daqui ba Jous dias o aliuso será maior 
e c1ieg•ir1\ mesmo a milhões. · · . ; 

Pa.c;sa1·ci ao corpo diplomatico· com -0 qual se 
de:<pendem nada menos do- 74:572$•. •A primeira 
rdlexão que· se otrercce é: e:xist~ lt!i que auto· 
r1se o governo n fazer estas' despezas 't Não, 
logo qu·lJ é a conclusão? Elia é c,bvia e· qualqrier 

- • • - e -

urbit~arius ~- ui.io se devem t~lerar. Con~irii á . 
n_nçiio, exigirá a utili•i:idc publica que se ·auto· 
nse o R~\'erno a· contpuar · _e~tas .. despezas 'ille· · 
gaes.? Eis_ outr-.i. ·q,u~~tào pohtica, cm que inter· 
porei a mrnha op1mao. . . . , ..... , . o 

Não direi quaes são os meus principias,., este 
i·espeito; oppostos aos que vejo geralmente ,ado· 
ptad~s •. _seriáo de certo taxado~ de-p~r~doxos, .e 
s~sc1tariao uma · pem ·longa •d1scnssao~ ·. ~m .ql\e 
mil vezes se tranão a campo·o1~W~tew;.Putre11-

. '-' 
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·sESSÃO EM '.20 DE AGOSTO DE ·1827 . 1ti9 
• do1.fiós. :e outros: m1dlos. escriptorés d-:i honrosa 
. DQJDeada; , :, . ' 

· Pn~·ece-me. que.:sem :aventm·ar principios n.ovos 
' , '. ' 
.de ·seus;. desvarios, pelos mesmos principias em. 
: que . elle. se dev~ria. ter. fundado. . 
. Acredi(a~.se geralmente que u corpo diploma· 

· . u·to ·e im ort.~nt"s servi us em 
quanto,.,,·jgia- os, interesses políticos e commer· 

-cíaes.ido. seu-paiz; não me oppor1:i a este priuci
pio ainda tomado em sua generalidade. A con· 

.clusiio .. é. cintíssima: as nações devem mandar 
ministros· publicos .. áquellu& em que podem ser 
.con tro:verlitloi; os .. seus direitos e os seus interes
ses. Mas . consultou o ~ovemo. estes p1·incipios '! 
.Ol>serv11u~:os~.Posso affo11f!m~nte nfiirmar que niiJ. 
O goveruo .nno niirndou so d1plomat<1s pam aquel
.lns cô1·tes; .em· que po<lião ser utcis, pelo con
trario disseminou-os por nações com :is quaus 
nada tinhamas a tratar. 

"mesmo· tumulo, em que t.lerribou o imperador 
·Alexandre. · · · 

Qunes sel'iüo. -as ·suas vistas nesses tmlados · 
secretos ou· 11uulicos,. que celebrou com n ·santa 
alliança.?. 'l'e1·ii~ medo 'lue \'iessem esse::> ,·1111dnlos 
derribar o nosso edificio socinl '! Panico terror! ! ! . 
Se os.,brasileiros nüo tivessem brio; -e niio ti

:vessemos ... tomado. a heroica resolução de antes 
•acabal'mos todos, do que consentir que nião ts
tranha.· faça a menor alteração em nossas insti-

_ t_lliçües ~seguras,. e mais do que .seguras esta,·ão -
ellas •.. : 

çõJs americana;. 
· _Que ·receios poJiamos nós ter <lepois de uma 
tão solemne p1·ocla11mçiio,. depois d.e uma p10-
·messa ., tão. hon1·osa quanto infallivel? Pai a nós 
os brasileiros bastava a briosa All>iQIJ, _essa . 
noção he1·oica, · que por si -só: foi bastante para 
-arrastar e. destruir :11a Europa· o maior colosso . 
er11u~o.,pelo '!•aio& genio do·· mundo,·e ·por. un1 , 
nulhao ,de .. baionetas. . · . . - · · 
~ _.teiido' l1ós .tan.tos · exemplos da liberdade pà

.tr1otJca·· ·e· valor· mcontestavel daquella heroica . 
nação, ·:.devia mos tremer. as bravatas de snJita 
alliança-.,~.emittidas: nos. seus congressos, clonde 
pretendeu. reger, o'· mundo, -quando clla apenas 
só conserva o· nome ? · , ~ 
· Confosso, Sr. pre.;idente, que .ni'io sei, nem posso 
.conceber'.; lJani._que sirviio os tratados concluidos 
. com,· os ·membros .dessa alliança lwje. quasi dis
solvida ·.na .Europa, e depois da decla1-açt\o da . 
.lnglalêrra e._dos Ei>tados-Uuido;;, sem poder na 

· . · · r m u · 
·manifest..u· ·nas duas poteucias curopêas. 
· Seja~me :todavia permittido dizer uma só pa
lavra. ,sobre .;0 .tratado concluído com uma dessas 
nações;.. trataao que tantas amollnações me .têm 
dado •. :~e ,!anto·.que;. ainda não pude levar ao fim · 
.a sua ·le1tu1"tt. . · . . . · 
. :C9nfesso: 9ue,·u_n1a;in1!ignnção tão forte se apo

. dcn~:~de~mm,1.,,,que:· :e·. tau. g11mde a ,;pertm-ba.ção · 
,do. ~ea._,,espirito; ~.quando_;. sobre, elle lanço :ns ·. 
_minbas,1vi11tas,,que-me:vejo necessitado á Iançnl-o · 
.~a1-a-· cl0il1ge ·'de: Utilll; :;, fallo.- do:'. tratado . ~001 a 
~·rança. . . 

'1'0'10 4. ... 

Esse's velhos estados da velha Europa, igno-
• 1·ando os verdadeiros princípios economicos;ju:I, 

ga1·iio que dtiviào fazer pre11de1· ao seu Judo, e 
t 1 .. f hada balan a comme1·cial. 

Hoje . á ~ernlme:ite. · recouhecido que os tra
. tados. niio podem deixar de .ser act<.is se não h-0stis 

al'.l menos muito odiosos ás nações, _que . clle11 
não se1·vem senão para as pro\'ornr . e indispõr. 

ue. m eresse eve1·1a perce er · 
t.l'alado·? .Que gn11l1amos. nó.o com elle·? Só vejo 
uma clausa que ·t·1lvez. agradasse ao. nosso g9-

. verno, .e peln qual t.nlvez unicamente se fizessem 
esses ·trntados, vorque não posso suppôr o mi
nisterio tão inepto, que sem motivo ·algum orga-
nisasse um ·tratado· semelhante. · 

· &;ta. c!nusula de que fallo é .a· da entrega 
dos cr1mmoscs; que. vergouha ! . .• Qii"e _attenta
dado ! ..•.. Assignnr-se um tratado ·p(~Jo qual' se 
oüriga uma nação á eutregar ti outra homens· 
que . vie1·iio al>l'igar-se no se~ seio! ! ! N é1n lodas 
ns u uns. do mar· ode1·áõ. lavar uma · noiloa 
tiio negra. (Apotado gera me11t,J. . 

Eu sou declarado inimigo de tod1l e:>sa polí
tica Europúa que se niio funda nas luzes do 
nosso seculu, e te'ndo a fazer. rntrogradar o es-

tolica quQ a domina, ou parn." mclhur dizer, t)tie 
a anarchisa, uuo quer-o fazer mais do que um'a 
unica. cxc~pçiío que Jt<io sc1·:i. muito do agrado 
tios ministros que promo\·eriio os tratados; esta 
except;ão é em favor da grande Albion ; nação 
bemfdtora .·do genero humano, que .. t:m procu
rado plantar. n liberdade e111 todo o· 111undo, 
,coutra a qual lutiio,_ mas debaldt', todas as juutns 
apostolica.i, bm·re1ra firme contrn. o restal:íeleci._ 
menta da tyrannili que ilquellas juntas tentão 
propagar p~lo mundo todo. · . · 

Neste sentido, Sr .. presiden~e, · d_irei_ pouca,s pn.-

em LÓndres, e um só secretf\ric, e quando limito 
uri1 nddido; isto J>arn fr ainda com · ns idéns 
vulgares. Convirei ('ffi qué i:ie autoris ! este· ·cn·. 

• . •. • • • • • ('Jll 

séu lugar o . secretnrio·. 1.;to 'não. é novo em di
plolnacia, · têm'se praticado algumas vi:zes, e a 

·pouco ncabou de pollderar o l:;r. I.irio Cuutinl10, 
que o· nosso encarrei:?ado na cõrte de Londres, 
i·etirnrido-se para a llalrn, deix.:ira o seu· secre
tm·io · inci.1111üido Jo expediente; este secr.:t<t.rio 
é João Antonio Pereira· da Cunl111. · 

Désejo comtudu qne não torne "i\· acontêcer· o 
que· infelizmente S"<~ tem .verific11do com ·:este- se" 
cret:nio; visto que os negocios de maior impor
tancia são ·por elle l'emetliJos ;, Jtaliu. para ·se
ren1 despncliados pelo· ministro, o que nttestiio 
-os periótlic11s âe ·Londres,' .e o que é bem de 
esperar de ·um nuncebo ·imbei·be tirado do btt
talhão em que servia para as ·aulas militares 
de Fmuça, e destas ·com' presteza estupenda 
pam · um ·gabinete diplomatico, ciimo o de• Lon · 
dres. Eis a minha opinião a tal ·respeito . 

Quereria tambem que se não' dissesse que 
vão a Inglatenn . cuntrahir· emprestimos, ou 
fazi:r -es eculai;ões : em · apoiices t·io · ruinosas, 
como t-S que ez .o ac ua encarrega o; · 
dos 1 , · · ·., ·.· •. , .• · .....• ,. , .. 

. Q°iíereria que-iosse benrinsb11ido nos:·de.veres 
.do seu cargo,_ .para não :nos ,vermos Dll.·;.peces
sidade, _em que agor:\_ nos vemos, de decre_tar,:a 
accusat.no desse . _ l1oµiem, que . Sfh· ac}ia ~º-~·Lo~
dres e que tanto mal: tem feito a naçao: praz1.· 

. leira ·com. suas csP,eculações. · · ... : -- · . 
Quéreria._ que se lh~ disscsse-~õs,s~1·vod~~-ªção, 

. ides a luglaterra,. _onde-. de\•e1:>., t\·alh;ir...,. !!Stnlda 

. diversa ... da que, têm ,seguido os. \"ossos _ anJecei1-
sores; estudai, e esll,1dai com: proveito u gran-

~ 
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JiO SESSÃO EM 20 OE AGOSTO DE 1827 
des mnximas dv governo desse ministro immor-

• t.nl (Cnnning) á cujas ,·ís1as peneu·:int!·s o futu1·0 
com prnzel' descobre os segrl!dQs; c111a • compl'!1· 
hensüo, {scr,·indo~me de ph1·,1se allw1a) é tito 

Eu justifiquei. o ai-bitrio . : da commi~siio, cm 
q11a11úi arbitrou 110 conto>. Toda\•ia devo. espe
r.1r dos ]ninistt·oõ actnae.;. que po11pem o dinheiro> 
tia naç.ao, sendo convencu.los como . 

s n1\•crso, e a v n ª'e :to or e 
como o mesmo destino. - E. deste modo que al
"Uffi p1·ovcito colheremos destas legações : urns 
nuda nada de Pariz, nada de Viemn, nnd:l de . ' . 

que os 1p on1a s nas cõl't~s da Europa niio s:io 
11ecess111·ios, mas a commíssão .. ente11deu que era 
necessario . neste 01·ça·11ento ser alguma cousa 
condescendente, e que era mister, digamol-o assim, 

· · · a c ia cons 1 ucaona , e 
Eu disse e devo justilic:u o meu dito, qne ·o 

nosso min\sterio parecia niio ser nmito :1trecto 
á essa ex.:cpi;fio que proponho em favo1· da· ~n
g'aterra, que .... prcf.:rirei Sctl!pre ao systema Je· 
suitico; s~·stema que tem t1rndo todo o poder 
aos reis, e aos po\•os; systema, que tem i:e
duzido n Europa a umn verJa1leim annrclua, 
que cm breve n enredará cm novas guerras e 
a re..,ará com o san"ue dos seus cle•graçados 
11abil:'lntes. Eu não ºpoderei mostrar bem a rn: 
ziio do procedimento ministerial: mas exporei 
as J'azões, 1ieh1s qu:.es julgo existit· essa iudis-
11os1ç:t0 ao ~rstemn mgl~z. icmos para o pro
cedi111ento do gv,·erno; vemos as cõrtcs da Eu
ropa povoadas de diplo1natns brnzileiros, e toda 
a America apenas com dous. . . . . 
co.loni -ni:~o, e esta trnpa pe1·te11'ce • :'i's nações d:l. 
am llll'U deno:nin:1dn S:lllt:l. Rdlictamos :;obre 
todos· os passo:; do g?verno, :. nos con,·e1~.cere,-

quando disse qual era a miniia opinião, e qu~ 
clla era c.,ntraria ú. do governo, po1·qne pa1·ece 
que· elle mais se inclina no syste na d•l França 
ou da Uespanh'!r, do qne i\O da lnglatcna, que 
tanto oon,·em a America, e sem o 11 ual nuuca 
podei':\ ser feliz. Xiio fali irei agora do~ outros 
tlous h1fnistros en\'i:idos para o continente do 
11ov-0 mundo; approvo a despeza que se fez, e 
que se deve continuar a fazer com o encarre
gado nos Esta.dos-Unidos; meditando porém pro
fundamente sobre o::> lllOti\·os de se enviflr um 
encarregado ª!' . Pp.ragui~y;·-·wj<Jcme çmbaraçad~ 
lhor instruil··i:ie no ·~ystema jesuitie.J, que alli 
tem sido, lia milito:>· t11mos; o dominante, ou 
se poi:_que se J';'lgue, que a pequena popul~çiio 

• º"' • . 
11111 ilnperio tão poderoso como o da Russia. O 
certo é, que a falharem e.-tes dons f1111dmnentos, 
cu nã.:. posso descobrir outros para tal le
gação. 

O SR. L1xo CouTixuo descreveu exactamente 
o estndo daq1rnllc pniz, e ain:la esta noite li o 
quo á este rJ~peilo escr~ver•io dotB sal.Jios fr.m
ctzes, que estiverão prezos, e firmão tudo o que 
se têm dito nesta discussoo suLJ'e o l'aragtmy. 
Portanto, não posso approvar a despe7.a com o 
ministro <JUC pura alli se envi:\rn. 

Não continuarei mais sobre .esta m:i teria, Sr. 
presidente, porque vou Reudo extenso; voto que 
se assiguem unicamente trinta contos do róis 
para as despezas ao corpo diplom:ttico, determi-
11a11do·se em resultado, que cessem touos o.> Ju
glres cremlos arbitrarii1mente. 

:Madrid ainda uão receben o 1:os,;o encarr.:gndo, 
creio que Constm.ti11t1pla i1indn o não tem; l'eti
r<,m.-se, : e cessem os de Pariz; Vienn:i, Meck-
lemb ur e • · 
como i'uelhor convier aos interesses do imperi'l. 
Eis 9' meu roto, e eu vou maudal' a emenJa. 

o :Sr- So\l?..a. França: - SJ acaso se trn· 
tnsse da 'questão da conveniencia ou inconveniencia 
de emp1·egados- diplomaticos em certas côrtes, eu 
cônviri11. com- o nobre· deputado ; mas é ncces
sario fixar bem o ponto da ·questão. Eu niio . ,.,.j., ·emenda alguma de nenhum Sr. deputado, 
que' proponha o córte nn consignnçiio projeetada, 
ti talvez ·que se houver cu vote po1· clla para 
que.se diminua _a. despeza. 

o que convinha fazei·: consequentemente fixando 
110 contos, julgou a commiss:io que removia a 
iucrepação que o guvcrno qaizesse fazer an corpo 
legislati\•o a este respeit•>, por não tel' consig.1a
do ao ministro dinheiro parn a sua repartição, 
e po1·que suppõe que as cousu hão de .tomar 
tel'1110 de dh e111 dia, acabando os desperdicios 
e a delapid1ção do dinlieiro da nação. o•n1e1t 
discurso não foi senão para justificar a conducta 
da commissüo. 

Quanto aos consules entendo. eu que !\ão no
cessarios nos lugares donde víe1·~m embarca ões 

m e: r nos nossos portos, ainda que seja 
uma só. 

o sr. Odorico:- O nobre deputado parece 
que t.:lm rnduzido a ·<>u11en · · -
qu<! concede qt1e os diplomatas estão 1nal elil· 
pregados e que não devem estar 110 lugar em 
que ·cst:io, e até diz quo se f.;rem emendas IÍ 
mesa para cortar estas de.-. za;, votará r clla; 

. e is , en 10 ena so ussignnr 
aquillo qnc .fo3se neeessario: portnnto estt\ enten
Jido quu se de\"e restringir. 

J .. eriio-so as seguinte:; 

ElIEXDAS 

« Qtie sejüo crçndas em 30:00:)$ ns despezas 
do col'po diploma.lico e consuln1·. - O deputado 
Vasco11cellos.,,- -~--.. · 

« Corvos díplom1tieo e -consular 4ô:OOOll.-lrer· 
9uci1·0. u-Forao apoiadas. . 

e me afasto alguma cousn dessas duas emendn'S 
q ne o3 ::>1·s. deputados mandal'iio ú. mesa. 

E\1 n:io posso füzet· red~cçõ~3 sení uma nnaly11e 
rasoavel, por conscl)nencl'I. e prcci::>o que .este
jamos infvrmndo" s<>bre a necessidade ae certas 
parcellas que aqui se ap.mtiio para .o .. anno 
de 18·!:-i, e nem llle posso conformar.com o que 
disse o illustro deputado o Sr. S.Juza França, 
qne so clt1 ao ministl'o llO:OOOH e:n globo, para 
elle dispôr co:if.,rmc a sua mel11or i·az:io ; . mas, 
Sr. presidente,. n:'io se. pód.ti dai· assint o .di:-
11!1eiro tia naçiio e:n gbbo, é neces:iario. que se 
chga e que se. mal'quc pai·a que~ e: portnnto 
1111nca poderei.. couformar-.ne com isto. _ ·. 

O meu principio é que as despezas legaes que 
são füilas por leis n:io podem reduzir.,se nem 
cortar-se, mas que aque!las não feitas por:Jei, 
devl!m. sei· consideradas como . despeziis extraor• 
dinnrias, e nós podemos mcttcr-1J1e a faca, e 
cort.\r por ellus. · 

' · , . ~~ cn n; n:to :posso 
f.,miar o meu juízo se;u que o Sr. ministro dos 
negocios estrangeiros l1aja ·d_~_JUzer se todas.estas 
despezas são m mlia•his faze}'.,por lei, e se dessas 
que não sã.o mareadas por·Jci, qtiaes .silo aquellas 
qu:l se podem deixar de fazei·, e dizer·nos se nõs 
ido podemos úispensar esta eommi'õsiio mixta. 

Sei que a colnmmisSão mixtn· é·· tilha ·da·· d&. 
tratados, mas esses - tratados j1t caducarão;. e ê. 
1un.a comm~ito tão ilesgflrçadir que ate para. 
fazer o seu JUizo, é preci8o''P:ig&l" a um inter
l'l'ete; porque é composta de mgtezes e portir-
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SESSÃO EM .'!O DE AGOSTO DE 18.27 1i1 
gllezeli·; e11a é só t>ara lu_x•>, e \para aui:tmen~ 
de despezas ·.e por:.isso quizera que .o Sr. m1-
11i..tro me· dissesse, se esta commissão é neees
saria; 

o ·meu voto; porque torno d1ze1·, se nó.i achar
mos que certos lugares não precisão de diplo· 
matas •. ·ha\'CID!>S de tira!~os, porque não _são post-Js 

cessidade de ter diplomatas em l~ranckfort, nem 
em Napoles etc., e que Angóla não deve ter 
consul nem cm 1\loc;ambíque. 

Eú" não argumento pela pouquidade do or
çan1cnto, mas fallo contra a di\·1são e espalha
mento dos diplomatas, quo existem nas c•ktes 
estrangeira~, . e porque taml.Jcm niío s~i o que 
quc1' dizer um consul com 000$ cm JJon:Jrcs ; cu 
<1úero diplom1tas nos lugares aonde os deva 
btiver, mns quP.ro quo SJ lhe dê bons orde
nados p1ra niiú servirem de múfa, e de ludibl"io 
dos brasileiros, que não peção esmolas, ma:S 

· e. e1xe 1s o m> a1· 1 no o governo, e 
cu me guardo para o anno qne vier, iiorque 
muitas despczas temos nós que niío são feitas 
p~r lei~, e que se tem feito de vnlores _g1·a11dcs 

pela moeda do 'nmsil, 011 se é fcit.a a rednc;;'iio 
pela moeda ·de Inglaterra? porque se é foitn. a 
i·educçiio pelo moeda de Inglaterra. tudo isto . . . 
bio está a 33 o/., e bem võ '. Ex. que . por 
este mouo-- c1n vez de se dar 10 contos, dão-se 
25 colltos: ·é preciso portanto que o Sr. ministro 
explique est1s pontos, sell1 o que não posso dar 
o _meu voto. 

.O sr- l\Jarqucz de Qucluz:-A com
miasão mixta está l,>ara ;;e acabar, mas eleve 
existir em quanto e11sth· a commissiio cm Serra 
Leoa. . 

Quanto· ao mais, o que fiz foi aconselliar a 
s. ~I., logo qne m!l nomeou parn esta repar
tição, l'isto ue a assembléa~ti11ha declarado nc-
cessar10 ra1· uns, e pur oufros; aeonse 1e1 a 
S. M. ; e ao menos uâo me oll'creci para refo
rendar nomeaçues, porque tive isso cm consi· 
dc1·açiio; uma vez que o corpo legislativo d~clam 

n~o faier nomeação nenhun1a, ~ ~iio lia senão 
dous consules a substituir. 

·Quanto ã com missão não se vód i tratar disso, 
alêm de que vejo-me carregado com os ní'gocios 
de füzenlfa, que a camara sabe muito bem 
quanto pezão; bem como me vejo carregado com 
os ·negocios estrangeiros; sabe· se que di1P.cul
d1tdes ha nesh repartição, e não sei como se 
hiio de ''encer: por isso não tive outra. cousa a 
füzer senão deixar os negocios no estado cm que 
os achei. 

Fni censurado porque niío emendei os nego
cios de fazenda, mas qne lia de fazer o minis
tro com antecipação antes ela abertura da assem
bléa? Que reforma ha de fazer esto lllinistro ? 
l\fetter a mão no fundo pam complicar, e Je
pois a assembléa ter duplicado trabalho? Nem 
fiz. orçamento, porque· o orçamento depende 
de · mudanças, mandL'i as despezas guc nós 
actU:almente. fü~emos ;- f'._para Justific.ar estas dcs· . " ' niio se ache esta elecida por lei; todas as pm·· 
cellas t'em á. margem o .. decreto gue as manda 
despendér. ·· · . · · 

Quanto· aos ordenadós · da. seci·etaria, tudo 
quanto está.· aqui, achei na repartição, e tem ã 
ulargem os_ decretos. · · · · 

Emquanto ·a ·saber-se se siio ·pagos por. moeda 
do :Brazil; ·esses· l1omens · hão de füzer desp1:zas 
em :Londres; _por c:.onscquencia não· se põde fazer 

·uma ri!ducção; em que· tendo-se de dar 4:0008, 
recebão ' os mesmos ; não ha reinedio, são 

• 
males n~eessarios até que a assemblêl os re
medw. · 

O Sr. Lino Coutlnh.o..;,. ~:io pos:Sodirigir-
111e no S1·. ministi··> o. n ,. · - ,. · 
to ias as nossa;; ol.Jse1·vações têlll sido com os 
ministros que Mm a 1t~rformente dirigido essa re· 
partição. · · 

Disse o Sr. ministr<i que não tem tido tem o 
para azer a gumas re ormas, mas e11 po eria ad
mittir que o Sr. ministru poJia fazer algumas 
reformas de diplo:uacia, porque e:;tesdiplomatas · 
não têm sido postos por lei, e são mesmo amovh·eis 
e podião-se ter tilad·> os diplomatas no~ lugares 
que n:io woi pl.'ecisão de os ter, e mandado para 
outros lt1gur1?s. 

Emq11anto i1 eommissão mixla, parece que ca
ducou, porque nesse novo tratado do Brazil com 
a Inglaterra a respeito da escravatura, uiio vem 
um unico a1·tigo que fallc na commissiio 
mixta e está claro que a eommissão niio existe 
nem odh existir e se o tratado não falla 
ne l" é Jlo1·que cad1teou t>or sua natureza; nns 
dis5e o Sr. ministro que na Serra Leoa ha uma 
commissão míxta, porém é ella de inglezesoo 
brazileiros? Não me consta : ó de inglczcs e or-

., e e como e qne se Jll ga a pro.fn1·1e a e 
brazileira por membros tle Portugal? Não se vê 
a grande inconscqnencia? Como é possível~ que 
cstejiio tiortugueze:; sentados cm uma commissào . . . . . .... . .. ., 
seq~entetncnte me opponho a semelhante dcs· 
pe2a. (Leu.) · 

Qual ó a obrigação do t11csouro? E' pagar 
na moeda em que se me paga a mim, e a todos 
os cidadãos, por<1uc nãu é passive! quo uns es
tej iio recebendo cm moeda forte, o outros cm 
moeda fl'aca, o cu JIÜO sei onde o Sr. millistro 
dos estrangeiros Yai l.Juscar o 1linheiro, pa1·a 
fazer este rebate, porque isto dol.Jra, e cm lugar 
de se decretar llO:WOSOOO. devemos decretar 
~-tO:OOOSOOO, e se nos apresentar um agio de 
120:000SOt!O, J1avemos nós al.Jonar esta quantia, 
se nao a emos ecre a o • or consequenc1a 
o orçamento cstií. muito mal feito: esses _empre
~ados devem soffrcr o me,;mo, que nós aqui sof
fremos, porque não ~ão melhores, isto ~ pt·eciso 

O Sr. Cunbã. l\J:a.ttos :-Sr. presidente, 
quando esta camara se dignou eleger-me para 
membro da commissiio de estatística, eu entendi 
que poderia prestar alguns bons serviços ao im
perio ; mns com() a mcs1ua commissão tambem 
o é dos negocios diplomaticos, não putie dei
xar de conhecer. que .me collocarão fóra ·do. 
meu elemento, e que infallh·elmente lia via. de 
naufrag1r. 

Não me enganei, Sr. presidente, porque a m!
nha ignorancia em materias de diplonacia. sao 
superiores a toda a expressão. .· 

Eu devera guardar silencio nestas discussões, 
mas tendo com effeito . assignado um iirojecto 
de lei sobre os cmpregad .• s diplomaticos, .não. J1a, 

'rcmedio senã9 dizer duas palavras para o. sus-. 
tentar. . ·.· . . . 

De;:de jà declaro que eu seria de opinião-que. 
a respeito .~os estados Puro_iiêos uõs seguisse· 

gados e a-emnmissõcs dlpiom~ticas, se "eu não·. 
conbeces;;e que os nossos intrincados nego
cios exigem qu;, observemos de perto_ os. ~1~vi
m~ntos das c(1rtes da- Europa a respeito. do.1m-. . 
perio do BrazU. Eu insisto na necessidade. 'da 
existencia de taes diplom'ttas, e passo a fazei.' 
algumas observações; sob1·e· os que .se achãó n_o 
or~ameuto do Sr. ministro dos negocios _estran-
geiros. · · ;) 

Mostra S. Ex. no seu orçamento 
zas <los diplomatas bra"Uciros U!lS 

as 'dcspe
cõrtés: d!J. 
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Londres, Paris, Vienna, R-ima, Paiz,~ Baixos, 
Napoles, E;;t<idos-U.aidos, Paragua}·, Confedera
ção Germanica, J\[ecklemhourg, e Portugal : a'<sim 
como o corpo consular de varias prai;as da Eu
rC)fla, America e Aflica. 

uando eu me não achasse con\'encido th n4-
cessidadc da cxistencia deste;; diplomatas e eon
sules nos lngares para que P.stão nomea<fos, bas
tava. o muito que nesta cama.r.1 se dis.;11 a fa\•or 

ro peri a• é (o commercio, ogo qne 
acabar o infame trafico da escravatura para este 
impP.rio. 

Quasi fa1los os Srs. doputados se 11ersu 1d•m1 
Qm~ o commercio ha de p1·ospe1·a1·, a indus
frii1 lia d<? fazer progres;;os e a n:wegai;ão 
lia de augment-ir: p1H" isso mesmo conceben·lo 
~n as mais lisongeiras esperanças de tnntas 
felicidades: con,·enci·lo que o; mar<Js da EuN-· 
pa e tah•ez o; de trido o mundo, hiio de est:u· 
cobertos de navios hr:1silei1·os, per;;ua0iido •tllc os 

. portos estrangeiros ainda os mais remotos do 
1mivers", hão 1fo da li i ha oucos ann'Js W!r 
rema ar o paYa ião imperial : desejo qun com 

effcito o ~·n·erno fai;a quanto ante.> a nome 1-
~ão dos diplomata~. e d·l C'lrpo consular para 
t~das as cürtes da Europa e republicas da AmJ-

A~sim ad1uirc-sc a maior gloria : o nomo bra.
zileiro ser•\ r.!speitado. e aqnillo, que cu aqui 
dis~ll. a re,;p':Ítl) da cfocadencia do 110.sso C•Jlll-

Cuh1do. 
Como um nobre dcpntado principiou a resenha 

do c.;rpo diplomatico pela legação de Londres, 
tambem ett princ1p1arei por clla a minha 
analyse, segnndo os 'pas-;os do illnslre depu
tado. 

Declara-nos o honrado dep1tta11o que o secreta. 
rio da legação de Londr.~s, é uma c1·iança sem 
conbeciment•>s, e qualidade~ para :t'1uellc empre
go, por ba\·er s1hido dos !Jancos das escolas para 
n mais importante secretaria. 

Admiro-me, que !ºm cffeito. o no!Jr.:i ·orador 
:::;, • .. . ., .. 1 cre ar10 

fl loi?o declarasse que não conhece o addido, que 
fica immediato no primeiro, e qtu a meu \•cr s~ 
acha em identicns circnm~tancias: se o secretario 

o nddido não é mell;or: eu ignoro a~º qnali<la~ 
des scientificas de ambos; o illnstrc orad .. r· dis"
corre· pelos motivos da idade, etl pelos mesmos 
motivos da idade é que discorro. Se o secretario 
li incapaz por ser 1nnço, o addido tamhem é inca~ 
paz p.w·n1io ser velho. 

Fallou depois n<t remessa dos despachos desde 
Londres até Italia; isto não é bom ; mas 
tah'ez o secretario julga~se esta remes;;a indis
pensavel, muito principalmente por ser· menino 
de escola, como diz· o honriido mem!Jro. 

Passando á legação de Pariz, nclaamos 011tro 
menino de escola, como secretario : eu não o 
conheço: mas o honrado membro nã•l só diz 
que é moç•l de tenra idade sem exfJeriencia, mas 
se me não engano declarott qu., <i estrang;:Jit·o. 
A isto ser certo é com effoito uma desgraça, 
e estamos sujeit<ls as indiscrii;ões, ou inexpe
riencias de mancebos em ul\la c•irte, onde no dia 
de hoje se tratão os objectoo; de mais alta im
'JlOrtancia, em ne os ne .. ocios do Brasil odem 

c·ir compromettidos. 
Os princípios dn santa· alliança. o jesuitismo, 

o· congregacionalismo trabalhão nos tenebrosos 
gabinetes de Pariz, de accor<lo com 011tro;; ga~ 
binetes europêos, e talvez, talvez· o systema de 
izoverno brasileiro tenha servido de topico ái. suas 
deliberações .. 

Nem se diga. Sr. presidente, qne a Inglaterra, 
e os Estados-Unidos estão alérta contr\ os de
signfos da s'lnta nllian~a. e nun.ca consentiráõ 
que os exercitos europêos· venhão derru_bur o .. 

no;;so systen1a co11stitncíonal. Si. presiaente, a · 
!-"rança, e as 011tras potencias da. santa alliança, · 
par.\ melhor dizer inícmal alliança, pode"ll hos
tilisar-no;; cr11clmente, apezar d•JS bons de;ejos 

. " . -: - .. 
soldados e navios, que se nos póle fazer a 
g11c1·ra: o diubeiro é a arma, qne en mais temo 
e a111ell \ que mais trabalha para lançar . por 
terra a to lo-; os «overnos re rese · 

Senhores, eu tenho p1Ssado nesta camara por 
inimigo do gov.imo inglez: ~11 son inimigo n1io 
d•> g.werno; mas sim do e::-oi;m·:; in~lez; não 
r11msemos qu'l 11 Inglaterra h<L de defender-nos 
pelos 111Jsos bellos olhos: a Grã-Bretanha ba de 
tomar o nosso partid·l, se assim convier o seus 
interesses, e ha de abanàonar~n·>s, q11an<lo en
tender que n'io deixam.JS utili-lad;is. A Inglatjlrn 
defende-no; p01··1ue )lNmove os se11s mtere;ses 
na;; Amcricas; defcn•le o s m governo nos mare~ 
americanos, e po1·que ni::i deseja que a casa de 
Bourbon tome a s11a antiga sup1rioridade no novo , .- .· 
juízo do comme?·cfo da mesma Inglaterra! 

P•ll"•IU'? não defünderão os inglezes as lil>cr-
1ladcs dos piemontczes e napolitanos em 1821, a 
d•>s ortuguezes e he;; anhoes em 182:1 o a dos "'re-
g->s a s-..71 • po1·que ptJuco, ou nada lhes. 
i·nporta\•a, que estas unções fossem governadas 
constitucional ou despoticamente, ao mesmo passo . 
que se interessão, cm qn~ a familia' dos Dour-

,. - .:, · i p ~ · o rasi • eJo 
que se confia muit•> em :\[r. Canning! E•t tambcm 
c•mfio ncllc: 1m1s esta protccçã'> de l\[r. Can
nini?. não marchnt•1°L sempre a par dos interesses 
da Inglaterra? 

Se a p'llitica do 11osso gahincte se desviar uma 
sú linha da política ou dos interesses do· ~bi'
nete inglez, :\Ir .. Canning ha de ser tão liberal r 
a rcspeib do Ba·asil, qunnlo o foi lord ·Casthe- · 
rcag 011 L-mdon1lcrr~· a respaito dos napolitanos. 
piemont"ses, hcspaahó.is, gregos e portugnezes ! 

A Inglaterra vai seguirid"> a sua marcha ·tão 
~igante:>ca como ma,.~stoia ll'\ estrada de seu; · 
rn eres-;es privativos o pec11 iares, e por isso 
mesmo como o nos~o l);overno vai de aecord•• 
com o da G1·ã· Bretanha, indispen-<avel é que junto 
ÍL cürte de Paris exista um dir~'!.mata nosso, 

iadagnc todrn os movime1;t1Js d :quelle governo, 
que nos podem .ser prej udici-\es. 

Tal <i o motivo porque eu desejo que em Paris 
exista uma legação brasileira. · 

O no.~so governo fez muito hem em conservar · 
lá na')uelln côrte, antes do rdconliecimeuto da 
nossa indcpendencia para obstar que o governo · 
franccz procedes;;e a 1·esp1!ito . de Portugal. p·or · 
um m11do tão apaixonado como tem procedtdo 
até hoje a re.~reito do governo de -Hespanha e· 
contra os novos estados amel"icanos que outr'o1·a · 
forão suas colou ias. · 

Passarai á legação de Vienan. E' mui-neces- , 
saria a consen·ação de um :dipl•>mata. junto . ao 
imperador d:l Austria pelos mesmos tu•ltiv~s que 
o devemos ter na côrte de França. . . . : 

O imperndor da \ustria é o cheftl da santa. 
alliança, · e no dia de hoje o set\. mais formi- · 
davel sustentaculo. Elle tem relações intimas com. 
tidos os soberanos da Europa, ·não sõ os· des-: 

i . .. . . C> / 

O uo;;so ministro póde dalli observar os passos. { 
dessa Russia formidavel, <{Ue não, obstante ser-. 
nos· quasi estranha por· ·ficar lá no .fundo, do. 
norte; em muitas põde fazer .tocar. nos. nossos 
portos-um.outro 11.avio que atravesse .o .. mar pa-. 
cifico, vindo ou indo para os portos . do. noroeste. 
da America ou para a peninsula do Ka~tschaka
Com os outros príncipes da ·Allemanha deve .o. 
ministro da· Austria entreter: algumas ,,rel~ções 
que procederem de negocios aceidentaes para isso: 
nomea~os.. • . . .. . ._ , . .. 
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SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1827 173 
-A c6rte · de Rom'\ de;e tambcm mc1·ecer as 

.penetrantes vistns do nosso governo, e o diplo
mnta brasileh·o· que alli estiver, tem necessidade 
de uma illustração superior á net:essaria para 

•• • p;\ m. 
A cúria de R·1mã é· no seculo CX o mesmo que 

foi no seculo XII. 
A politica d:iquella côrte é . . .. . . . .. 

a 0eue de raposa. . · 
go,·e1·no fez muit-> bem quando nomeou um 

ministro para Rom '-; nós todos sabcmf)S o que a 
cõ1'le de Po1tugal soffreu dos curialistai; romanos 
na occasião da g1wrm contra a Jie;;panha. 

Se o pontifice 11aquelle tempo seguia as partes 
de Oai;tel111, não . querendo reconhecer a indcpen
dencia de Portugal, poderia lta tres annos fizer 
o mesmo não querendo reconllecer a indepen
dcncia do Brasil. 

Ell não tenho mealo das bulias de Roma nem 
in~to que o noss·• minish'o alli residente vigie 

o · ... · , e t!. 

mes1110 nlinistro esteja alérta sobre os jesuítas, 
cada u1n dos quaes é peior do que milhares de 
bulllLS do santo padre. 

· 'fa111bem desejava que o ministro fosse mais 
zeloso das pt•erogativas da. naç;'io brazileir.\. e 
que uiio nos torne a metter uessa terrível laby
rintho <le questões. que jã aqui se suscitarão e 
que a não serem logo rebatidas, poderião servfr 
lle.prccedento a uma cõrtc, que nunca f.1z u:na 
marcha retro~ada. YerJade é que os curiaes 
romanos biia ae ir com cautela nos uegocios do 
Brazil, muito principalmente quando souberem, 
o que aqui se tem pass'ldo, 
. P!Jllcos prelados nmbi~ionaráõ a nunci:ltura bm· 

ztleira, porque entre nos uem ha renuncias nem 
litcrativas a~111atas, 1!º111. pt·ecisão de di;;pe_nsas 

cia1·ia e cbancellaria apostolica. Enb'etanto bom 
seria . excluirmos para sempre do Brazil esses 
astutos diplomat.ls italia11os, procurautlos ma
neiras, de que um dos nossos pt·dndos sirva 
de lesado a l11ter.i pelo meslno modo que 11'\ 
Polo1na o é o ai·cebispo de Gues11e e o f.:irão 
nmitos em Portugal. 

A -legação dos Paizes Baixos é a meu ver in· 
dispensavel ; o rei é mona1·cha con5titucional ; 
os lie11s povos têm grandes relações commerciaes 
çUm o Brazil ; é um potentado mal"itimo da 2a 
ordem ; e pelos seus portos t ilvez em melhores 
tempos veuhão a entrar itnmcnsos genet·os b1·a
zile1Ns até ao fundo da Allemanha. 

A leg1ção de Napo~es deve suppl'imir-se; nós 
ouco ou nenhum commereío temos com os so· 

e 'l'yrhenico: como no ÁJriatico. Em lugar-' de 
diplomata'4 ·da 2• ordem devemos ter consules e 
vic&co11sules em Niza. Genova, Livorno, Napo
les, Pc1lermo,· Gaglia1·i, Malta, Veneza, Fiume e 
JI<Js estados barbat·escos, nada 10,1is é necessario, 
· Os Estados-Unidos da Ameríca merecem muita 
consid~ração; o seu governo é mui sabio, poli· 
tico e tem o apoio de .-espeitaveis füi·ças uavaes. 
Est.i republica 1} o primeiro annel da gl'ande 
cadêa americana, e n<1tural alliado do impel"io 
do. :Brazil; e aquelle que abrio a poda ao reco· 
nl1ei:ime to. da nossa· independencia e que zelará 

bcmJiitriucados, e cu desejai·ei 11ue sempre sa
)1iamos · · airosamente, como agora aoab.imos de 
conseguir. · 
'Posto que •.o dictador do .Pãraguav ande em 

ceroalas e ·camisa, como ha pJuco -acabou de 
dizer,. um nobre ·deputado, eu desejo que nós lá 
t.i11hau1os um diplomata, aiuda . que como _ hos: 

pede am!J de chambN 1 As no:;;:n l'elações com 
o Dr. :Francía poJem ser muito complicadas ; a 
cidade d\ Assmnpçào ach:i :>e perto cC i fronteira 
<lo Brazil, e as rovincias de S. Paulo 8 · 

r.> e • at rosso sifo banhadas pelo rio .. Pa~ 
ragU:\\·. Tem-se dito nesta cidad~ que o nosso 
actua( ministr<> junto ª" Dr. Franeia envolvera 
os uo~sos negocio:> e~ algmi;ias difficuldades, ~ 

• r onar1os,. 
que ta11to exaltarão a sua bílis emquanto via
jou pela Europa. Queira DJos que elle ntio in
timide ao <lictador com estits ioléas absoluta· 
mente oppostas aos princípios jesuíticos que tem 
adoptado. , 

O ministro da confüderação germanica é 11e
cess11rio rclati\'amentP. aos n•>sms negoclos em· 
Hamburg.,, Lubeck Bremen, Hanover e outras 
cidades do mar do norte fóra do .Bdtico, assim· 
comi) desejaria que existissem outros nas côrtes 
de Dinam-.rc\ e Suecia, com uem temos gran
des reh ões e são senllo1· s o 8 -
thegat. · 

Tambem eniendo que é indispensav~l conser
varmos um diplomata em P -rtugal e ainda mes
mo na Hespanha, quando o rei catholico entrando 
n·1 razão reconltt!ça a nossa independencia, e 
se comp•ut'' de boa fé com o governo impe
rial. 

Passan•lo sem faz~r reflexão S•>bre os consu· 
lados, direi que m~ parece conveniente conse1·
varmos um consul em }foçambique por ser . es· 
cala. dP. todos os navios. que vão ou -vem da 
Asia. Se elle ha de ter ordenado Otl se deve 
servir pot· méra honra, ficará ao arbítrio da ea· 
mara • 

A·vista pois, do que tenho dito e do que ou\•i 
a muitos nobres deputado:::, voto pelo parecer 
da commi~são. 

Leu-se a seguinte 

EllES'D.l· 

11 Qne neste orçamento se supprimiio os lucra-. 
res de diplomacia, que não f0t·em precisos. e 'ãe
cretemo; outros. Q.1e os seus ordenados sejào 
na mesma cspecie, com que aqui se paga aos 
emp1·egados 1.mblicos. Qt1e finalmei1te não se pa
gue a comm1ssiio mixto. sobre . llel!ocios da es
cravatura.-J. Lino. »-Foi apoiada. 

O Sr. Vu.sc<>n.cel los: - Pouco tenho a di-· 
zcr, pois que a minha opinião súbsiste em todo. 
o seu vigor. O illustre deputa·lo o Sr. CU:nlia. 
l\Iattos disse, que se deviào mandar diplomatas 
p~ra .umas côrtes da. Europa, porque er~!' .con-· 

para serem violadas, praticava-.se sempre .. _!\O ·oon
trario ui) que se promettia ã vista dos ce()s é da 
terra. · .. ·. . · 
· J .. embremo-nos da• desg1"S\çada Hespan.ha ; ·os 
exercitos frdncezes invadirão aquell~ desgraçado 
reí.110.pará o livrarem do j~go_ demogogico, o pó· 
rem o rei éll1 liberdade para da~· ao · seu .. P.C>'"O. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 14:26 - PÃ¡gina 11 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li.\ SESSÃO ElU 20 .. DE AGOSTO DE 1827 
institui<;ões an ilo ... as ás lnzes do sccnlo, e niu
guem ignora quaes são as instituições, de que 
ltojc a-•IJespanha goza. ~ 

Quanto á missão de Romn, não conl1eço sua 
11ecess1 a e, m:is a appro,·ar-se cn '.'º e prcc1~0 
uUenJer que esse diplomata que. la e,;t:i nao 
tc1n capacidade senàQ parfl negocial" bullas em 
qt~e ~e compro1!1ette1!1 os dit·eitos do tllrono con-

·Esquecia-me esse ,·ice-direclor da colonisação 
estrangeira, que grande amigo nosso! To~os º! 
qne trntão com o Drasil, se p1·opocm _vive!· a 
cnstn delle· es"otal-o de todo, n essç ncc-d1re
ctor o ser;·e nratuitmnente ! E it vista de tanta 
e imolita "P-U~roshlade niio 110derei dizer- lntet 
a11911ís i1:' Jie.-ba ?-E quando ''ejo que essa colo
nisação não é mais que import.:lçii•> tle iropa 
estrngeira no imperi•> do Brasil? 

Ah! senhMcs, o Brasil não que1· ouh"<i go,·crno 
que não seja a monarcl1h constitucio;,nJ tal qual 
jur,1<la e g.!rnlmentc ndopta.la ;aJlúia,lQ geralmente); 

p a conserYar e e en · e1· nao precisa ~ orça 
estrangeira ('tj>oiado ye1·alme!zt.:) ; uma naçno q•,1~ 
sente a 11ccessidatle <le ser hvre. nunca. Jaltarao 
os meios de o conseguir. :=;e p;•rém os mi~istros 

na intellígencia de q110 sú domina~à~ ~~bre e~sas 
t1·opas; brasileiro 11c>nlrnm soln·cyn·u·a us rumas 
da publica libc1·<lnde. (.4poimlds.) 

O s..-. cunha :\la'tt:os: - Sr. prcsillenle, o 
illustrc deput,1do entende qne niio de\'emos ~er 
ministros })IC1iipntcncinrios em, Yiennn <l'Austrin, 
Paris o outrns çõrtes dn Eu1·opa; eu entendo o 
contrnl'io; jul:;o que é mui conYenicntc n consei·: 
Yação do ministro;; brnsilei ro;; na Europa, niio fo 
para conservarem ns relações politicas com os 
principaes sobera.nos · daquellc continente!.. n~as 
tambem para se mdaor111· se ellcs conser\'ao 111-
ençoes 1ost1s contra o Umsil. 

O Sn. Y.\scoxcm.Los: - Xeuhmn medo icnho 
delles. 

sarÍO eslar~OS âJêrta ~ii;-so confra CSSei! gl"llllQP.S 
chefos do absolutimo arbilrnrio: mas ainda contra 
os que oxercitào absolutismo legal. 
. l\IuJTos Sns. D1-:ruT.\Uos: - N1io ha absolutismo 

legal. 
O Sn. Cu:snA l\hTTos: - Na Dinamarca existe 

absoluLi.;mo legal ! (A' oi·dem.) 

O Sn. F1m1mmA FnAXÇA: -Niio hn abs'>lutis
mo legal, á oi·dem, it cirdem ; quem lhe encom
meudou o sermiio ? 

O Sn. ~UXHA l\lATTOs: -Senhores, eu estou na 
ordem! Conheoo a historh dos poyos tia Europa. 
Os dinnmarquezes perseguidos pelos senhores dos 
feudos no tempo de Ft·ederico III, em 1661, fi
zei·ão uma formal entrega. <las snas liberdades 
ao sobemno, po1·que 11iio desejavão continuar a 
ser b.'.lstas de carga da nollrcza que os tyranni
sava ! 

Se isto que digo é urna blasphemia política, - . . 
OS geograpltos C COlll OS l}OJitiCúS das nações 
livre.; e illuminadas do uuiverso. 

O Sn. FEnÍllimA FnA:r>rA :-Sr pl'Csidcnt{!, chame 
o illustrc dcputmlo à ordem, que falle na ques
tão, porque jsto 11ão póde yjr a proposito de 
mudo algmn. · . 

O Sn. Y AllCC<="CELLOS :-Votos se está na ordeín. 
O Sn. SovzA Fn.•XÇA: - A questão é qual <leve 

se~· u dcspeza ·da reparti~iio dos negocfos estran-
i;el.l'os, · 

O Sn. Cu.:rn" lbTTOS: -Estou na ordem: (lfl· 
i:antruid.o um pow:o a vo.;), estou respondendo ao 
nobre deputado o St·. Yasconcellos, q~e C~i qu~m 
se oppoz ao que e~ disse no meu primeiro dtS-

. \ m· em, (t ore m., 
Sr. prcsitfontc, queira Y. Ex. declarar so estou 

na orJem? 
O Sn. P1ms1oc::sTE :- O illustre deput:ldo póde 

e n muar. 
O Sn. Cu:su.\ )hT1·os :- Como é possh·el se

nhorc!;, (continuoie r:om serii!dade) que um depu
tauo que tanto tem defendi.Jo a liberdade dos 
povos ilo Brasil, um deputado que se tem arros
t.-iL\o a todo;; os perigos, um deputado cheio do 
honm e patriotismo, seja chamado á oi·dem por 
fallar cm absolutis;no legal na serie de 11111 
àiscur.;o em que mostrou a sua indignação con
tra o despotismo? Comfl ê poss!vcl que um d•!S 
mais acerrirnos zeladores das liberdades const1-
tucionacs (apoia~os,) .:"eja ~~sim tratado'! Tal-

qne na mais melindrosa época do Bi-asil, quando 
fui dissolvida a asscmbléa cc.nstituintc, !aliasse 
uma Jinnna .... m1 mais respeitosa, e mais constitu
cional do "ue cu füllei a S. 1\f. o Im erador 
q uanJo sen·in<lo do govemad!u: das armas :lo 
G.•Yaz diri"i um. officio no mm1;;tro da g11erra 
solirc'' a dissolução d.1 asSCIJ!~léA ! E~!!_e papal 
existe ímpre;;so, scnhore.s, lcrno e Ye1ao que a 
min 1a con;; 1 ucionn 1 a e m a se nao csmen. 'º· 
e que os meus sentimentos sempre t•ill\ sido 
lc>g 1es e conformes aos sentimentos das pessoas 
de bem. 

O Sn. F•:nnEm.\ Fn\XC:A :- Sr. Jll'P.Sidentc, re-
11ucil·o a Y. Ex. que mande ao illustrc deputado 
falla1· na questão. . 

O Sn Ci::s11.\ 1\farros :- Eu cst.ou dentro da 
questílo não c~orbito, fa\lo co:no dc\·o, e passo 
n suste:it,1r o meu discurso. 

l~nllou-se n respeito dn protecc;uo da Inglaterra! 
E ntlirma-se que nos hn de protegei·_ no nosso 

• 4 • "' • 

forças 1mra obstar aos congressos de Yer~na 
L-i~·bacli e Tropan, em que o systema con~titu
cional de alguns po\·os <ln Europ:l a_!lh~rao os 
mais elevados perseguidoi·es? A protecçao 1~gleza 
obstou :\ im·asão da Hcsl'anha pelo exercito de 
Luiz XYlII? A protecção rnglcza tem obstad~ á · 
existencia das guarnições fraucezas em varias 
p.raças da Hespanha? A protccçiio. ingleza. tem 
obstado ao massacre dos· infdizes gregos? . Em 
conclusão a protecçiio inglcza tem enchido. de 
bençãos o imperio do Brasil?! ! ! Qllauta. gen,!e 
boa se acha enganada com a suppo&ta protecc:;ao 
inglllza, o tem)IO o mostrará, e ·veremos se. o 
corifCo dos ministros inglezes lta de dar passos 
dilfcrentes de Iord · Castltereagh ~u Lo~1d.:;nder11' ! 
. A rnspeito das bullas poutific1as, ~li.go,que n~o 

. soa dos mai.; fanaticos e . superst1c1cs<?s, llllO 
obstante Jmvet· lia poucos· dias. apparee1do U!U 
impresso cm que se disse que eu quer•> que haJ!l· 
1>rocissões de corp•l de Deu>1 com cavallos.de. ~· 
Jorge e outrns farças ridículas contra que tão 
exp1·essamcn e me ec ru:e1. · 

Ett não •quert) bulias. ineonst.itucb1_1aes, nem. 
bulias ociosas, mas dese10 que na cur1a_ romana. 
exista um ministro brasileiro-pal"•\ emdar ·•dos 
negocios que u-0s pertenção ·e a.hi hajão de tra
tat·-se. 

Eu não quero esse 111inistro_pa1·a. J>l'Om.ovn·. o 
j .. s•1itismo nem o . ultramoutamsmo. DeseJo .. que. 
todo o mundo saiba que somos ,catholico~ roma
nos, que nos achamos em communhão c:om. o.chefe 
da . inrej.1. e que nii.~ faze1nois seisma. eontr<l a 
cabeÇa. do. iS,reja. eathulica. , . , . 
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SESSÃO E~l 20 ·DE AGOSTO OE 182i t .... ':J 
O vice-dire::tor da colonisnção niio vcncn orde

n·1do ta\'Ç'ez por ·ser coronel : is~~ ú sup_posiç~o, 
e não o affirmo com certeza. Nao SP. diga, Sr. 

residente, que só vierão S•1ltla;los d' Allemauha: 
viera.o mUJ a-5 mu 1eres e pa1z mos, que ex1s em 
nas colonias da província de S. l'edrv. 

Se entre os soldados alfomães, qno sen·em 110 
Brnzil, existem algun!'l qilc milita1·:!0 _na Eumpa: . . . 
citos da Prussia, Hollandu, Ilanover, e outms 
potencias coutra a .. trra1w \:!., e abs<1lutismo de 
Bonaparte; combaterão peta liberd::ul? dos seus 
pnizcs, e defenderão-os da prepotencia. de u·n 
estr mgeiro. ~ . _ 

'fenlió mostrado, Sr. presidente, que ?ªº 
me desliso do:; meus sentimentos \•e1·dade1ra
mente eonstitncionaes, e que hei d~ <lefen~~r 
sempre· as liberdades da nossa patrm, sncnf1-
cnndo-me n todos os perigos, que po.;sa encon
trar na minha curreir l p:wa o liel desempc:aho 
dos deveres <lc um deputa Jo. 

r. epn a o, •lUC tanto con m no immor a 
ministro Canning, tem por 1·:mtura a ,C?rteza /:!ª 
sU:\ existcucin, ou do se11 sy,;tem·i. peht\eo'? N~IO 
s~r~t ossh·el <Jlle um pnl'tiâo poderoso o lance 

õ • ' , - ' 
pouco n pouco; e com muita ci1·cumspeci;ao ; o 
ltorizonte fJOrtu1ruez nchn-se ~1111i carregado de 
vapo1·es: muitos homens est:i<J com os olflo:; 
fit.,s em urna personagem, <Jlle anda lí1 por. cer-

. tas terra$, e se CSS<l pe1·sonagem 11111.er pu em 
Porturrnl tah•ez que t•Jdos o:; e:;for~o:> dtJ ~r. 
Canni~1g sejão baldntlos, e que as con....-~lsocs 
não fi<1ue111 além do ntlnntico : é ue~es>al'IO es

.tarmos Alerta: os nossos inimigos nno d•lrm.cm, 
não descanção, são inf1tigweis, e por. ~s5o 
são necessal'ios ·bons minis~ros, que os ng1em 
de perto; · · · · 

o Sr. Odorico : - Sr. p1·csi<lente, direi 
ácerca Jo q~e ncnba de dizer o 1l!usl!e d .. putndo, 
que bem sei o como todos os reis te111 govenl'l
d,l, e que .se os dinamnrquezcs iizerão isso foi 

é erein po er e cons 1 uir-se : mas nem po1· 
i,;so se pode allegar o que· fez se nesse n!'ylo ~e 
trevas, e menos o chamar-se legal, porque nno 
é por sc1· legal que elles iizerão isso, é po1·que 
não ·podiiio reprimir o despotismo, e estou ce1·to 
<1uu foi uma mii. expressão, que no illustre diJ
putado escapou. (Apoiados.) 
.o Sr. Clc:rncnto Pcrclr.:i: - Sr. pre.;i

dente; ao ver o areamento, que se apresent:l por 
esta· repartição, e1ii: lugar de se achar que ns 
despczas. são extrnordinarhi<, não são extl'!ll•r
diuarias quanJo são distribuída> como SJ de,·e, 
e uiio sei · como se pótle negar que: a nação 
deva.·· ter relações ·aiud:L poi· muito tempo com 
as nações estrangeiras, o q u.i n naçiio não tira 
grande provdto <la· ·cre ~çiio ·destes empregos em 
lugare.;, que . não s:? precisava; 6 que é 100 con
tos, que se g·1stão· COí,n um· meno1·. numero de 
empregado.o, que flÇ;io l1onm · a nação, quanto 
mau. que esta re(1artiçjio e responsavel pela no
meação• de taes empregi1dos, que j:\ esta\ muito 
compromett1 a, e que u a 111·,nnc · es e lei.o e 
outros creni;ões, e de empregadns do que esta
mos 'liires; ·porém n · primeira hlén de · taes 1:0-
meações, 'foi··· d r um grande explendor ã Mva 
01·dem·"de '·cousas,• foi assim· guc marchou ·a re
partição ·d.o ímperio,.e. da mnriulrn, crenndo uma 
gránde''marinha~ foi ussim· que a ·da !'Uerrn :is
sentoú··de f.lzer muit.os 'recrutas, foi assim u dtos 
Df!ROCios .. estrangeiro:i. · . · 

Nonieariio·se · empregados inhnbds, e em lugar 
de se gan~1ar gloria, ganhámos desgloria, como 
que não· ttvessemos ·homens pa.ra cmpreg,w· me-

Jhor ; estes Jwm1m;; são os represenhntes, por 
qnl!m são julgados º' rep1·esentl1dos: homens 
creançns, homens fallid.is, homens que deYem á 
nn~ii••, e out1·os dl!sta or,fom e natur.;za niio 
sei que pos,,a·1 servn· cm, os 1niuistros são res:
ponsa\'cis pel:& nomea(liiO do;; iuhabeis, ou o 
ministro <1 ue os c•nservou. 

Eu tenho de lembrar, quo o meio mais em-
caz e ev1 ar ne.> espezas •! ecretar que os 
emp1·egaolos, que se acbão mãos, se ponhii.o fóra 
das comnJissões, em <1110 se ach:io, e é a 1·e
duc1iií•> pelii 'JUal se devia vota1· ; mas eomtutlo 
não Yotai·éi pela supp1·cssãc. dtl lugares, senã() 
por aquelles que o :Sr. ministru disser que se 
ile\•em supprimir, se estes 80 cont is da emenda 
siio bastantes, votarei pllr elle.;, ma;; se o S1·. 
minlstt·o niio disser q1ie s:io neces;arios, votarei 
pelo que diz o orçamento; para <JllC o governo 
não se '{Lteixe, é qu:J hei de votar se~undo a; 
suns informações, e se fb1· possivel extmguir al-
"llllS destes h1"ares di lomnticos votarei l 
sua extínc~ão. 

O Sr-. :\furqucz de Quolthr.: - Sr. prc.•i
dente, t.Jnho de explicar alguma cousa so&1·e a 

,.. . 1 • • • . • • • ~ • •• 
ta<lo em 11111 parc~e1·, <111e passou nesta emuara, 
que :i assemblén havi:\ faze1· uma reíorma; e 
como lravia o ministro dtJ eucm..-egnr-se de apre
sentar \\\ll r.:>jeeto, · om Yisbl do ne a cmnara 
me CiHe em 1sc11ss1io; assentei IJ.Ue niio tiniu 
outrn cousa que fazer, e fJUe irí:L co111 o qne a 
nssembléa po:Jc.>sc fumlnr. Se n Clllll'll'a nssen
t11r que n:io deve J11wer nm unico diplomatico, 
p1·oced11 ã fixaçifo do n11111e1·0 dos . diplomatas, 
em LoncJ1·es ê lllnnifesto, · <1ue ê alli necessnl'io: 
e sobr<J · os 30 contos, o q110 hei de dizer'! 
Que :JJ cont·ls não cheg1io, e que as _de:;pezn,s 
cm Londres siio gr.l!1<les, e :\ cama1· 1 nao ignora 
isto. · 

I.c\\-sc o seguinte 

" Requcfro que se peça ao Sr. senador se. 
cretario de cstndo dos 11~g.>cios estrangeiros uma 
.. • ';"' . • . " • • •• • a 

estado · respecUv:1, e ben1 assim i\s despezns tle 
todas as secreta1fa-!. de mis;ões e legações dti 
to<l.'l.s ns qunlidilues; e isto com n maior brevi
dade possivel, pnr1i. •1ue sua,; imp<>1·tancin:1, que 
n:\o p·•tlein ser in1lilrll'entJs nn tvtaliJn•le, sejiio 
calculada$ no ')rçnníento. qtu e!jtil em discus~ 
são. -'-O deputado 1\Iay. "· - Foi upoindo. . 

Reriuercndo. o Sr. i.ino Coutinh•> o a•linmentQ. 
da <liscus~à·•;' por niio poder o Sr. marqnez Je 
Queluz dar jiL as iufor,uaçõ.is qt1e s 1 petliiio o 
Sr. prnsídenLé o propoz li Yotnç:io e foi apoiado. 

Nilo JiavPmlo quem sobre ellc qufaessc r.111::u; 
e indo-s.i pü.· i'i Vút 1ção, l'!tiroa SJ o Sl'. mar
quez de Queluz. 

Posto eut:io a votos o adiamcnb foi appro
vmfo, dÇ.signnn10 o S1· •. pi·<Jsiddnte .ª époga <1a 
smi <lllr:i.<".ao at..: qu!l se tmtlns:>e a <l1scnS-l!l.O .do 
11. 7 do ·1iicsmo at·t. 3.0 J.1 project.J de lei do 
or<;mmmto, ql\e, trata <la; J.csp.!Z:\s rclutivt\S ií.. 
repartição da fazJlllln. . , . 

Eotl'CJU ·outra vez o S1·. marguez de Q.u.el1lZ.-c8: 
p::irtiCi ['nndo-lllé·o"Sr~ pr~sidc:1te, qual. tiuli:~ ~ido 
a deliberação da c:unara,· fo1 dcsped11Jo c.;m. ;1s 
mcsmM sufomuidades <lo costti:l1e: . . 

o Sn. SECRET.\nlO l\I.~u. leu IL seg11inte i:edacÇão: 
« A a:;semblea geral legislativn do· imperio re• · 

solve: . · ·· " 
n· Art. J.o Os senadores· e os 'depul<tdos 'qne 

eseolheren\ nn. lôrma ·do decNto de, lí de Feve~ ' 
·reiro 'de Ib'23, ·receber o · sub:;idio conferido' pela 
·Consfüuição· e fixado peli1s instrucções· de 2ívd·é 
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176 SESSÃL E~l '20 DE AGOSTO DE 18!7 
lJarço de 1824. não reeeberáõ ordenado, soldo 
ou congrua a titulo de qualquer emprego civil, 
militar 011 ecclesiastico, no tempo em que Yen
cerem o subsidio. 

" Art. 2.0 Aquelles senadores e deputados que · 
tiYerem i·ecebido adiantado ordi·nado, soldi: ou 
congrua, se descontar:i a parte rdath·n ao tempo, 
em ue vencerem o subsiilio · e a uelles a uem 
nao tn·er s1 o fc!ito este desconto, entnrá•) no 
cofre nacional com a quantia que se de\•ern 
descontar. 

a P:1ço da camarn dos deputados, 20 de Agosto 
de 1827. c-(Assignados os memLros dn commissão.I 
- Foi apoiada. · 

Leu-se o seguinte 

P.\REC~;n 

" A commissão de fazenda 
rimentú do fna o 
cujo co11teudo é que depois de. te1· b1lbitatio 
po1· algum ten1po <'lu um 1•ro:dio pertencente nos 
vroprios uncionaes, na qualidade ôe guarlia-joias 
do thesonro imperial ficou subsistindo e subsiste 
ia mui o empo na me:;ma vroprie n e, por 

aluguel que pnga, e f•ira arLit1aclo pol' av11li11çiio 
com· o encargo '·ohmtnrio de razc!' todos os 
pequenos ~c-pal"Os ? co~~ertos precisos Pª!"ª en-

morial. Mas· pl'ecisand~ agora de uma no,·a 
reconstrucçiio 11ào sendo j:\ bastantes estes repa
ros pnrn snn. conservaçiio e devoudo esta recon
strucçiio custar uma somma iugent<', se11do clla 
fei.t~ pela 1·epa.1·tiç:io das obra;; publicas, . e a 
.ubhdade postenor de 11enl111111 modo proporcional 
com esta despeza, requer se lhe mande vender 
esta 1 eferida pro11ried·1de, procedendo-se a uma 
avaliai;iio· cuja sommn elle (Jfi .. rece jã cob1·ir 
com um terço mais Jaquclla, a que ella montar, 
concedend'>·se-lbe .em attenciio a um tal Janc;o a 
iseução da praÇ'l e o p·>gamento a prazos 

« Parece ú. commissão que se pcção informn
çõe;; ao gc.verno a este respeito. "-IAssignados os 
membros da commissão )-Foi 11pprvvado. 

Leu-se o parecer da· com111is.:;1io de policia, 
que ficára aaiado da sessão antecedente. 

A' este tempo lllrgou a cadcir.1 o Sr. presi
dente, tomando-a o :Sr. vice·prcsidentil. 

Depois de mui breves rdlexões de al..,uns 
í?rs. deputado!', foi app1·ovado o parecer; 1~1an
o:indo·se. observai· desde já como parte do re
gimento mterno. 

O Sr. presidente tornoÍ.t a t.nnãi· a cadeira. 
Mandou-se imprimir a segunda redacção apre

sentada pela connnissão de fazenda. 

l'AilECER 

<• A commis~iio de fazenda, Iun·cndo combinado 
e feito a devida ·11pplicnçiiu ús differentes emenda~ 
fdtas 1\ lei sobre o cofre da policia, ap!'esenta 
a esta camam a redacçiio, que se lhe· o!'denon 
afim de entrai' a mesma cm 3.a discussão. 

se a~1·eeadavão pelo cofre particÚlai· da, inten
denc!a geral da policia, cntraráõ no thesouro 
publtco; e o. prcsidcrf,Ç8 do mesmo proviJenciará 
sobre os meios de sua arrecadação. 
' Art. 2.0 As despezas da dita intendericia e 
que Corem autorisadas •io1· ld, sel'iio feitas pelo 
recebedor ou · thesoure1ro della, o qual serti. 
obri~ado ~ reccbt'!r .mi:nsalm~nte no thesouro . as 
cuns1gnaço~ _ pecunrnrms pam esse ·efftiito, de· 
Yendo legallsar as suas eoutas no dito thesourQ 
decl.a1·ancto a natureza das despezas. 

A1·t. 3.0 As despt>zas da policia serão incluídas 
annu'llmente com as outras do impetio no or
çamento. geral, que o ministl"O da fazenda deve 
a resentar na camara dos de utaJos conforme 
o arl. lí2 da cunslituiçiio. 

11 Art. 4.0 A receita das rendas da· policia 
será lançada em Jiyro especial, que para es,;e 
elfoito Jinver{1 nas contadorias do thesouro · e 
as consignaçl-ES para a sua Jespeza, nunca po
dcriio exceder a mesm11 receita, nem menos ser 
suppriJas t>c10 c.:ifre das outras 1·e11das publicsa. 

" Art. 5.0 As disposic;ões da Jlresente lei ficão 
extc·nsivas, e inteiramente applicaveis cm cada 
11111 Jos seus artigos á junta do commercio. 

" Pac;o lia camara dos deputados, em 3 de 
Ago:;to de 18t7.-.. V. C. cltt Pi11.-N. P:.de C. 
l'.:r91tefro.-Jr. J. ele Sou.;a Fra11ça.-J. B. 
JJa1,tista Pm·ei-:-a.-J. J. <la Silr;a Guimai·Oes.•' 

O Sn: Ar.llEID.>. 'fonnEs leu os seguintes 

PARECERES 

" A commissiio de legislaçiio, e de justiça 
c1n e crmnna exannnau o o prOJCC e et 
do illush·e deputado o Sr. Yasconccllus sobre a 
extincção do cor.sclbo da fazenda, e as emendas 
que sobre. ellc <•lfel'ece a illustre .commi~são de 

im;irima - para ser discutido, e niio se póde 
conformar com as sobreJitas emendas, á ex
cepçiio sómente. da J.• até o art. :J,0 inclnsiYe, 
dizendo-se a respeito deste em vez . de habili
tados pelos respectivos inspect1wes, o ~guinte
habilit idos perante OS juízes terrltol°i?o:S~ ouvido 
o p1·0,.ur11dor da fazenda etc.-; e .. lambem dl 
3.a com que igualmente se conforma. 

« p,1ço Ja C:.lmara dos deputados, 20 de Agosto de 
1&27.» {Assignados os muml:iros da commissao.).-.Foi 
app1·ovado, mandou-se imprimir o projecto co~ 

est-l tistica . e Iegi.,Jação, 
virão o officio da camara d11 villa de tS. Pedro 
de Cantagnllo e a representação assignada por 
._, pess<•as pc m o a cre:u;ao cum JUIZ era o, 
assun como a representaç1'io do monseuhoí· Mi
randa, inspcctor <la colonisação estrungdra, sob!'e 
anuexar-se á villa de Nova Friburgo a de Can
tagallo, 110 caso ·de nesta crea1·-se o juiz letrado, 
o que tudo foi ouvindo á esta camara pelo go
verno. 

" As commissões não tendo o necessal'io conhe
cimento das àistar.cias destas ''ilias ã cabeça da 
co~~1arcn, da sua população, commercio,. indus
tt·ia, para poder determinat'·se sobre 1\ neces·· 
sidadc de uma tal creaçüo, muito mais quando 
muitas outras yilJas, .talvez em melhoi·es c1rcum
stuncias podem a exemplo d.estas ter iguàl"pl'e
tcnçiio, são de parecer que ao governo se peção 
illu:;it!'ai;ões muito circumstanciattas rnbre l)S .obje
ctos i·eferidos e ·sobre o districto, que devP. ficar 
pel'tencendo a esta judicatura, no ca~o de sei· 
nec<!ssaria e util. 

" Paço da camarn dos dl•putados, 20 de Agcsto 
"ºl"":' - • :::; . 

" A commissão de legislação é de j~stiÇ:a ch·il 
.e criminal, -tendo examinado .segund_a v~z o re.
.querimento de José. Tavares França com.todos 
os papeis, que ? documentu:ão, onde s.e.contém 
a qul!ixn po1· · s1 e . como pr9c,urndo1·, ~e·.~u~ros 
.uegociant,,:s da pmça da Ba!na, conti·a a.!I, IDJUS
tiças, que o ~upplicante ~llega _J1~ver~lb!lJeito.o 
tribunal da· JUlltA do ... commerc10, · é.. dQ ;mesmo 
parecer já cmittido ácerea .. des1.e ·. objeéú>.:. e 
.achando c}lOr ÍSSO COllVeniente SUjeital·O aojuizo 
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1lP. nmn ('<1mmissã.-. espcciul. cujo parecei· ou s•ja 
con(Qrmc • 011 . · co11lrario :l.111elle outro , tleve 
11ão só necessariamente satisfazer mais ao sup
plicante, conío olfel'ecer ÍL deliberação destaca-

." . 
parecer, seg11ndtl vez emittdo por uma só com
missão, . que tal\"eZ continue a estar no seu en
g.1110, · J.>ede a: c.-stu augusta camara que assim o 
._(e 1 

" Cámara •los <lepntados, 1ú ele ·-Agosto de 
1827.,,-(Assignados . os membros da commh:;:;ão.; 
-Ficou adiado na fórma do regimento, por havei· 
npposíçiio. 

" A commissão de legislnçiio examinou o ofii
cio do ministro da marinha de 8 do co1·re11te 
:icompanhn11do os officíos do intendente tia ma-
1·inha da Bahia, nvisos da mesma s1>c1·etnria e pro· 
vi11iio do tbesouro, a re;;peito da compra de treze 
propriedades de casas encmvadas entre os p'lrtões 

. d? arsenal daquella r?v!ncia persnadi_nilo-se o 

de de interpretação dn foi novíssima ·de 9 de Se
tembro do anno passado. 

" O govern~ informado _pe~os officios. do inten-

souro publico de 21 de Outubro, sendo estas 
ordens remettidas no desembargador procurados 
da fazenda para proceder em conformidade d 1 
lei entendeu este uc nos cri os della esta,·a 
o negocio comprehcnllido nos casos de utilidade 
referidos nos nnmeros do nrt. 26 devendo. por
tanto ser primeiro \·erificadn por neto do corpo 
l.,gislntivo como·· determiua a 2a pa1·t.-, do art <1° 
da lei !) do ·Setembro da lo'2(j, mas o inten
dente . da ma1·inh'\ pretende que se ·considere 
ele necessidade, e c<nnp1·ehcndido nos numeros 
do nrt. lo, e dever-se procedei· à sua Yeritieal):1o 
logo perante o juiz do domrcilio dos proprieta
rius, com audieucia dclles conforme se úctormina 
11a ia 'pa1·te do a1't. ;Jo e que feita a àvaliaç1io, 
segundo _o art. -1º e inúemnisados elles pela ma
neira p1·escript.'1 nos nrts. 50 e t;o se tomem 
aquullas propriedades para serem demolidas, ·e 
de se não ter seguido esta sua intelligencia se 
queixa de falta de execução da lei nos seus 
ufficios de 14 de Nuvemb1·0 do anno p11ssado, e 
de 9 de Julho- do corrente, cm que pam sus
tentar a sua opiniiío serve-se de argumentos c•·
roneos e phrascsinconstit11cionaes, que a commi~-
siío pede sejã:o lidos para conhecimento desta 

º a. 
· « A commissiio é ilc parecer que o caso pro
posto ufio. é ommisso na lei de 9 Setembro de 
1&'26, nem· estn precisa fie interpretação ; que 
elle está:: c<imprebeDdido nos casos de utilidade 
y1ois' que ··se'· trata de ampliar e melhorar o al'se
nal da Ba~1in; que }n muit•JS annos está no ~s
ta..io, ·em que p1·esentemente se acJia, constrmn
do-se semprç_ Ytelle grondes~ -yicsos de gu.i~ra,_ e 
que portanto deve' <:Ssa·. utilidade ser pnmeiro 
verifiead'\ _-por neto do corpo l~gislativo, sendo· 

T0:\10 4~ 

ih1' ti·~i.zitla a re•111i,.i.,;ilí1 dfi pr<i~ura•lor •la faz;,n
dn publica, e as respostas do proprjet;irios d.as 
1wo1irieda1fos que se 11rctentle1n adquirir, como é 
ôispostr> na 2a pa_r_t~ elo ~rt. 3•• lla 111es11111 lei, e 

. ' ' 
ispo~iç:1o tém siuo uullos ; e que assim se 1·es~ 

pouda ao go\•erno. . 
" Cnmai-a dos deputados, 18 de Agosto de 1S'li.» 
f • " • • • -; • : 

O Sr. presidente prJpoz, se 1le\'ia estP. parncPr 
ficnr sobre n mesa prir 8 dfa,;. IJecidio-R<> t1111: 
niio. E !JavenrJ., opposiçiio, ficou adiado. 

Leu-se o par1~ce1· adindo da <'01ni11issiio de 
constituii;ão, sobre '• r'lqnt>l'iment.o de .Tonquim 
Corri!,• d.1 S<lixas. F'•>i approv1Ulo depois de pe
<Jlll'll•l dehatc. 

O Sr. presidente deu para c•rdc111 tio 11in. 
}.o-Discussão do projecto de lt>i do orçamento 

na parte das despezas rcl!ltivas :'L re1iartiçiio da 
füzenun. 

2.0 -I.a discussão do project.o tle lei sobre a 
abolição do qmnt.o do ouro. 

3.0 -I.a discu;:;são do projecto de lei sobrn :L 
abolirão da ndtt ini trn ão dos diamautes. 

·1.º-1." discussão do projecto de lei sobre o 
escrivão iwivnti\·o do ponto e protesto dns let-ras. 

;:,.~-<.:?nlin.unção ela disct~ssão d.1 rcsohu;iio 

IJ.••-3.a discussão (fo project•l •le lei, q11·~ lixn 
a for..:n 1le terrn para o a11110 dll 1~'2...,. 

7.0-~.• díscussiio <lo projecto de lei, <1111! fal'i' 
lila a 11a\·cg111;iio dos na\'ios 11<! propriedade hrn· 
sileir:1. 

Levantou-se n sessiio tlepois tlas <1- J,oras •l:i 
tfmlc. 

1)1·. Petlro d': Arm(iO Lima, f'l"i>SiJcnl•'· - Jo_,.,,: 
Antonio 1l1i Silva ;llain, J.0 sccretario.-Jom111í111 
.lfan:elli110 de /l;·íto. 

RE50LUÇÃO DA CAMARA 

deputn:dos l•;mncis~o . ue Paula.. d.e Arnnj~ e Al• 
meid:i, segundo medico 110 hospital imiltnr dn 
citlnde da Bahia contra o conunnnd•mte das 
armas daqn.,ua ·pr.:>vincia, expoutlo n~ 1·.,qneri
mcnto incluso netos de mera prepotenc1a Pº.1' elle 
p1«1ticados. ja para com a pessoa do snpphc11nlo 
te11Clo-o fuito prendei· cm nome de :-;. !\I. _o 1111-
perador, j1i. p.ira com n ordem estnbel~cul,1 no 
llito hospital, _como o de tirar despot1cnme11to 
das cufermaria:i doentes sem a con1petcnle nltl, 
conforme expre~sns determinações cx1stcHtcs: rc" 
soh-eu u mesma cnmnra de conformidnde_com ~ 
.commissão de co11stit11içii:o, q11e o so1J1·cdtto rc
qucdmento fosse remettido no governo, ao qnal 
compete mai1dar proceder aos necessiuios exam_es 
e tonuw eifoctiv 1 n 1·espons'.\bili.cJade do _111enc10-
11ado communtlante no e.isa de ;;e verificar o 
allegado pelo suppÚcante, o que me cumpre P'!'· 
ticipllr a V. lix., para que sub:\ ao conhec1-
mento do mesmo augusto senbor.-Deos gmu·de 
a V. Ex.-Paco d·\ camarn. tios deputados, cm 
-U de A,:rosto · e 1827. - J M<' ·A n tomo a · .A i:~i 
.Maia;-Sr. cond.; de Lages. 

------· 
Sessão em 1.tt. de .\.gosto 

l'RESIDE~CL\. DO sn . .\11.\~Jtl ÚM.\. 

A's 10 l1oras abrio·se a sessno ·com S~ Sra. de· 
putados, faltando com cnu:;a motivada us Srs. · l'nll'là 

- .. - ~J . ~' 
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1 i :-: ........ - ') f'''[ •) 1 :-.1 .. ssA e .__, - nE .\1;osTO OE IX2í 
•' ~JllZ:l. (·j··.-:ia .\~~HÍ;'tl'.. ~:•1g-a1l.i'. :\fí1·;1u1 1:t J:i
IJCÍLºO, .!\lart in; l'••t".'Írn, Ar,111jo . \" in1111a, ~!cll•• •• 
:;ouza, Panla C 1n1le:rnt•~. Pereira <l•~ Bn~o, 
l\ladu1·.,í1·a; e S('IJl ella ''"' S.-s. ~fa)·, Garcia . ~ .· -,_ . .. . . .. ~ ... 

Approvadn a acta <la nntecctlcntc, lel'ão-sc os 
seguintes 

" Jllm. e Exm. Sr. - Tend l o im;foz Carlos 
J,idcl clc,·ad•, Íl pl'csen•: 1 de Sna lla~.~stude o 
Jmpcmdor o inclns1J r<'<Jl1Cri111e:Jl.o, etn 1111c peite 
•111c o :.:overno lhe mande satisfazer ~1 pnrte d~ 
pr~zn fJlle. Ih::: compet•~. e "':1 '..?l 111a!·.1111_1_e11"0S se_n,, 
CillllJllUlhCll"OS, pe!a e11lr1,·:.:•.I (1110 !tZClatl lJ(J ;,;nl 
tio oiLtJ c1nharc~1«i;ot·::. ll'-' 11u1u'~''" Y1stn f)ll'~ :i.ca-
111:1r.1 tios d,,.puta.tos a 'I "'' 11 re•1t1 ,r,,r:_1 1slo 
rne,;1110, dcd·11· •.• 11 11:1.1 lhe pert1,:1•:er o 1ld~,nn.11mt·J 
de tal Jll'...te;i•:ã"" C()lllO cn11s1 1. ri t •:erL:dao Jn11t·1 
HO dito rc<plCl"Í1Ul~ltt 1 •, e u:i "} d1:\0 t'.ll·lú o g0\"1:J'OO ' 
tomnr co11!1cri11wnl•l <le;o.te 11.-gcwi1J 1•111•1n:rntn llt<J ' 

N•lliril111i11.,.s ,J.,sL1 ,.:1ix1 in•l.-is •)S rí•l:l•l:i•.-.; l·rn
zi1<,i1·üs •lns mais JffO\'i11cia;; •I•• irup•·rir1 'Jllê 11ii·• 
túm obrigw;iio de 1llumina1· os mom•Jorcs •lo J:io 
de .Ja11eh·i1, 'fll'? se q11e1·e111 h•r !11zes para sua 
~ n ... ;~ , , (! 11 t·i UJ r, 
e c11 estava p~r.maditlo que esta despeza era 
feita pelo cofre da policia; vejo porém o con
imrfo. 

O S1 .• :UxWJti?:Z uE Qum.uz: Jfa uma reprc-
sentat;ão <ln iulcutlent~ geri! da policia, Clll 
qne <liz fa!t:lrem os 1neir)s •tttr; estn\·ão assignados 
parn esse fim, e por i,;,;o se supprio pelo· the· 
souro. (Lett a tlcci·cto. / 

O Si:. So1 1z.\ F1a:w·.\ : - Eis '}ne nib de\·~ 
entra~. -~sta despc,za ll•J or1;amento para o a11110 
de I:s·;~. 

n:ia l•'w tr:rnsmitti.Ja .t tk!iht r.11 .. io qn<. l'''' • :<t.t 
lºepat·ti,3\tJ sulicít{tra tla llH.-SHla Ca?l)!ll'a. (•111 Ollicio 
Je :H "'' )Jai·J :'tc<!!'ca t1:1 reco111pc11s;1 •111·~ corn
JlP-tiria :i., Sllf•('lic:mtr•, IJúl' "'~ u:io aclu~t· esta 

O cofre da p<1licia r.iio ;;e S:Lbc o que Íl, é 
u"ia reCi!ita particular, e jil cst:i camarn t.Jmon 
c:n cousi<lera•;iio cst.n receita, para que seja fis
calis:ul:l. pelo thesu111·0; ma; ha onti·a qucstiio, e . 
agt•rn ,;e yi• q:i • li tlespr,z" · nrnnidpal se aelt • 

. coufnntliua co1u a uaci.mal, e n:io se dev~ con
! so1tir 11csta :u11:1lga111:1, por•JUC n:io ti de dh·cito 
. que to•la a 11n1;;io pngtt•: para a. ill11minao,;iio uo 
i. Hiu de .J:u1Giro· ,, >O\'O ,. • • • • • • ft'' • • ''"" •• ~. • • .•• • • .. • 

:iCIJt 1t1dü-S(~ :lli:is o ,Je 'Jlll..! SI.! tl'!lta Ci)IJl:J ll~ll:l 
Jcs1:1·,·:1o U1• i11isuíg1) ~ or1L:·nou-1ue o 1ncs1110 nugn~to 
srnh .. ;r Jwn\'essc .i., rcmctte1· a Y. Ex . ., 111e11c10-
11ndo n•• 1 u1:ri111c11 t••, para ; ne s11hmeltt•!1tlo-o _ :, 
cn11s11 f·ra1·:111 da ca·11~1ra (! h·t\"cutln a 1ls:l1herai:a1) 
f.'Xiµida lÍO tit:t.ltJ oJlit:i(I, iJ('S~.l! C.1t:lu o ~·l\"Cl"ll(i 
rt•gnia1·-:.;e e111 ~cu1clhaut'.! •.>l•Jêetn. 

u ll1"1tS "llanka Y. Ex. - 1':1•;0, r·nt 18 ili' 
~ . .. ' '. • J • ,;\g1)St·1 ili• !~·~i·.-JJr1;:11u,!_; I~•! . /l(f"t!_ttJ,.-:--':'r .. • l)SH 

Auto:.Í•> d:t :-;i1,·:1 :\J:11a.11-.\ cornm1s;:w d•) rn:\· 
rin!'a: 

" 111111. e E..:m. St·.-'l'<'llho n honra Je re1ndLl'I' 
n \". l~x. a inclusa rcsoln':;il) do se11a1lr1 t1c1!1'Ca 
do i•r<•jccto de J"i re;11ctli1h 1la _cuurnra do" 
Srs 1leputados sobre a lllTcnrnt.ii,;ao '''' parle 
do,; din·ito,; •las . aliandt'l;'lS, ati111 <ld .;(·r por 
Y. Ex. aprescntllll i na me5ma camm«l com o 
prnjr:cto original 'JHC a. acvmpanh:t. 

" }).;u5 oum·,foa Y. Ex. - Par;o <lo senado, cm 
di de ·\"~:;to 1lc 18.'?7 l"iscondc' ili: C<il1[/<mhr1s 
tlo Cfü;11~0.-Sr • • Josô Antonio da .!:iih·a ll liu" 

Ememlas appron1.fa; pdo sc:iatlo ao projectn 
de lei t'llt 1111e SJ re:,!nla a arrematar;•!<> de parte 
dos d:rcitus 11.is :ilfand<:g is e111 cada un1:l Jas 
pro\·Ltcias tio i m peri•). 

" I .• Xo :1rl. lo accrescGnte-;;c depois .Ja p !
lana-balde:1ç:lo -a ;;egtti nte-re.,xp:,rta~ão. 

" 2_; O art. 2° nprrcw0u-s1,, lkan1fo a s11a dou
trina redigida ue~tes termos. 

"Art. 2.0 Ex:ccptn:io-se os tlirdtos de impor
tação imposto~ so_!irc os <:Scl'll\'v;:, seja qaal f•º•r 
a sua denomrnai:ao. 

" 3_• Xo pw11gr.ipl:o •lo art. :3° :>npprirnirão-se 
()Slns pa\ayras, e lll<:'lO por cento ao c.:>rretor da 
fazenda. 

" Paco do seuauo, cm 1 i •l<> Agostl) do lS'.27. 
-JJisiiÔ ca1iellão-m1í;·, prc~iJentc·.-: riscom!e tle 
Co11go11has elo Campo, 1° sccret 1no.-Jo.~1J Jarz
fJUim M Carcal/10, :2° secretario .. " - Hesulveu-se 

E11t1and? o Sr. m:11·11uez de . Qndnr., deu-se 
priuc1p10 a discussão du ::ut. 'º do projccto solwe 
o orçamento. 

O Sr, S.'>u;,.a Fr.>:nç:t: - Princip.inrei por 
pe1guntar o 1noti, .. o p~lr~1un ~e efl~Tegi~ eu1 tle:'-
11ez:i <lo thesouro o nzc1te ll_a 1lln1111,;w;ao ela_ ci
dade do lUo de .fa.ne1ri,? l'.nLendo •1ne e,;ü1 11ln
rniila~io <le\'O ser feita pdo;; cufres da polici:1, 
e que não púde ficar a c:irgo do thesJu ro. 

A ca:xa do thcsonro é caixa 11acio11nl, e sfü> 
' . 

11:1v pu e p1·escí11Ji1· <lc ter illnminatla a cidttJ<', 
q nc pagm; ; \';io-se bnsc:u· as des11ez ts no coft·tl 
lia policia, 011 S(•ja como für, a naç,10 não dovo 
coutrihuil· parn e:;to fim, e por isso não óde 

• 1 11 11101 o pro~re 11· i:sta cspeza a ser 
fdta 1wlo thes1;uro, não deve !'mp111fr as repnr
ti•;ôcs m1111íci11a1:,; '}Ue t.:,111 meios locaes pa1·n a 
sua tlcspez:1, e q 11a11uo ·não os tenha s1111ic1entes, 
haja nrnn finta nos hn!Jita:ite,; Jo Ufo de Jn
nei1·0, ma;; 11u11ca as ontms pro\'incias den•m 
conlrihttit· para. este tim, ist·) e obvio. 

1 fa c.nlra atl..tic•;:io de 7;;:00:.i,s Jo bolsinho do 
sent.Ot" D, .Jo1io VI, e <1ue foi meltiJa no orç1-
menlo Jo ministro tio impcri•l, creio en. mas 
cmlim cstt>jn ou n,i., comprehendi<la, o . caso é, 
que lloio e dcspez:i do 01·ça111ento, porque aquíllo 
•rne o seuhor D. João YI despewlia ·com. o sco 
l}<Jlsmho, qu~ro llizoi-, aquella-; esmolas que pra
tica \'a por pnm gene1·osiJude, não p>l<le:n cnrreg111· 
sobre o tlicsouN da naçiio e sob1·e a nação.bra
zílcim, para q nem ó rei estrangeiro; 1101· isso 
n.io pô,lc cotrn1 cm •H·..:a,neuto este tiolsml10, o 
:;o h1wia alguma pessoa miseravel a quem o 
Sr. D. ,fo;jo VJ mantinha, e se s~ quizer con
t inua1· n 1t1:111tel-a devem vir :is esmolas do Por
tn:.:al (•!Jioiados), ma; o . tlicsoul'O do B1azil não 
pôil·1 pagm· isto, poi'(11te não lrn. lei, n:\o ha 
cqnidaJe, n;io Jm j nstiça que- tal aconselhe,. e é 
rep11gna1Jte a totla a liscnlis 1ção que continuem 
e~tas. 1lcspezas (a1iai11<fos), •l po1· isso não podent 
s"r ohjecl·) p::ra o or1;nmento <lo 1818, e aqni 
temos (.:i:IJUJS •i:ie se ln\ ue tirai· deste ·on;a
mento. 

Diz o 01.,:111nenlo, nj•t•las de cn;:;t,l, griltificno;õt.'s, 
papeis corrente.;;, etc., uii•J entendo bem a;; vjudas 
de cust" e as gmtitic•lções igualmente, porque 
se acaso S•io presta~•1.!s •11w derin'io de lei tleve111 
entrn1· cm •1.1m tabell:1 para se saber se s:lo 
legaes e se não o siio, bem se sabe que pela 
coustituii;iio uão se podt!m dar njudas de custo· 
e\•entnaes por antoriJu•le J,, goven10. . 

Pelo que respeita a estes papeis correntes, 'eu 
• • • • e. 1 es -~ e -nc~ 

cessario •1ue \·amo.; eu11m bndo esta pratica pnrn 
o futuro de fazer p1g:unentos por este meio. Eu 
11ãn entendo o qne sej;'io papeis corr~ntcs. 

Toda a despeza do tb.;souro ó ·ou. não asscn-. 
tad;i, ora, e,>tcs papei:> con-entes. p1·oc_e1lem de 
u111:1 mrnmalia com que se fazem a-> despczas .de 
tlin•r . .; 1s rcp:utii;õ~s subalternas; tc'tnos o :u·senal 
da mmjnha c do ex.::rcito,_ que tem . depezas pa1·
ticulares; estas repartições fazem compras, e a. 
pratica ate ag.:ira observada á i:cspeito do co.;;~ 
tcmnento destns ·re1l:rrticões ó º .. peio~ possh•cl, 
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SESS,\O EM 2l HE AGOSTO DE 1827 17~ 

po1·quc alirc a porta á fraude, e crn fiscalisai;iio 
de fazenda de\·e-se fechar a porta 11 qual<1ucr 
fraatle que se possa occasionar; o a!·scnal da 
mano ia, por exemp n, em e azer· comp1·as ~ 

1na.,;ames, aleatrão, breu, cal1os, etc.; 011 tem 
dinl1eiro 011 não; mas aínrla •1ue t..rnl111 entendo 
que não dc!e cmittir p11pcl nenhum ~ <pie cl1am:io 

' . . 
nistm":iio; \'icio e eonfusã, <1nc iw tínlia i11tro
duzí1lo para rouuar a fazenda p11ulíca ou riam 
se locu11lclarcm os aJmiuistrnd.,res da 111o;,;ma 
fazenda ; é ,-erJade <111e a faz·::nda publka não 
perdia nada, mas sim os particulares. 

P1·ccisa\"a-sc de urna poi··;iio dt? lo11·1s, IJJ·ins ou 
ffo outro qualquC't" genero, e não ha\·ia dinheiro 
}Jllra }Jagar, [)(Jrgunto Cll, O ljlll.l se olc\'Í:l famr "? 
Nunca <lc\'Cl'Ía 1nssa1• papel eone!1te para ouirn 
1·cpartição que mio seja uqnella, e ~pap~l co1:
rente, que uiio é mais 11ne uma espera de d1-
11beil'o devia ser 1assa'10 ara a rc 'artii;ào do 
ar.:enal, que fez a didda, e nunca. para o t 1e
so11ro, po1·quc o !h :som·o nnncn se dc,·c en
tender se11:io com as rcpal'lkões liliaes, p<>I' omlc 
se fazem as dcspcz i,,;; t1tdo ·o mais é anomalia 
terrível. 

)[as niio se fazia a;;sim ;_ 11ão Jwvia dinheim, 
a pari.e tinha ou não patron 1to, 11:1\·a-sc pa1iel 
col'l"ente, ia 11.:. thcsouro niio l1ada dinhcÍl'<>, e 
por isso erão cambios, trocos, etc •. a tim;o, quarto 
ou quinto: eis a cuusa 1k totJ.o o dcscredito, em 
que nos achamos, e pol' isso de\"c-sc e\·itu1· se
melhante pratica. 

Talvez que istQ seja alguma c•msa fbra da 
ordem, mas con\•ém esclm·cet'r a matcria para 
que niio se julgue que os papeis correntes são 
objecto · de orçamento, porque ~ó a devem set· us . . . . . ,. . ' 
exemplo, mas niio devem entrar no ori:aniento 
papeis correntes; o mesmo digo do arscm1l do 
cxel'cito, (lo hospit d militai' e tle toda~ as mais 
repartições; é necessario fixar-se hem us rcpal'
tit,;ües por -01ide se de\•em fazer as dei<pezas e 
acabar com os papeis correntes que tc111 pl'odu-
2ido na repartiç:io da fazend·~ teITivcl coufnsilo. 

Nós ·estamos discutindo um oro;amento :para a 
·ma1·inba, por exemplo, vamos dccretnr o p:iga
meuto pal'a os papeis correntes, e n;;sim u res-
11eito do l1ospital militar, do arsenal elo Gxcr
·cito, etc. 
. Devem ac 01har estes papeis eon·entes. os pe
didos de\·cm sei· muito u muito simplc>;. Se p 
arsenal da marinha foz o pedido pam a sua des-

cza o t11esouro nada mais tem com clle ; nem 
deve pagar ao credor é quem contrallÍo a n·1da, 
e estas operações é que. hiio_ <le ser pagas pe!o 
tJ1esouro, e tudo o nm1s que se chama papeis 
co1Tentes tleve ser pago pelo repartição compe
tente com a fiscalisaç:io uecessnl'ia. 

Se não Í10m·cr renda sufficientc· para Q paga
mento, funda-se a ~ivida. ha 1írnitos meios de 
sustentar o credito ela nação. Já o antig•l governo 
se \"io cmbamç1ldo com cst'!s papeis correntes 
e em ISO:J vio-se na necessidade de mandar li
quidar e5tes papP.is 001·1·ent~s. e ga,,;tal'ào-se 10 
annos e uiio se liquid:não: tal era a desnrdem 
. :- - o . . . . 

tlC\·c acahar ·c5ta pratica, e estes pn.peis couentcs 
11:i1J tl(>YClll fazer objecto tfo 01·.;inuenio por•JUC 
•!Slas' <lividas; .. _quc estiverem limito . airazadas, 
· ... · · ' .. - · •· a u •· 

salter ' se estou fallaildo ap21osite e se o •111e 
YCm aqui 01·çado perte1ice a outras i·epartiçõc_s? 

o Sr •. l\l:arq UC7. . de Qucú~~z: __:sua l\fá~ 
geshde·.aecretou como 'p~nsões n estes homens 
miseraveis· a metade· do que recebiiio. Se Snn 
)Ja.,estade · obrou bem <>n u:\o, mio sei, <llO , mcn 
111udo , tf•~ f~llS:t r t!}}~-- aecrcton •!SÍ{t.S p•:n~(:tcs ,;t 

lt<.'llleu:s •1t1e l·~ntlv :scn·i.fo c•.1111 tlit:<fi11c-::1<J e 11'1..:· 
'.] 

lidado no seu augusL•) pai, e achando-se de,;am
para lo:;, memehiu alguma contemplação. 

uanto ao :utitr~) < a. a· t ·1 1 . 

<lcvü pre\·c,1ir u c:1ma1·a •1ue n:i'1 me propnz: a 
fazer um Ol'<;:unentn, e•llllO entendo c:n minha 
eonsciencia que U•!\'ia ser, . se th·es;e a pratica 
n:,cessaria, o •1í1e não ,-. con;;a tio facil de adqui-
I 1 , e n:w era po;;s1\·•? '11rn em ao pouco empo 
puú!lSSll ter p1·atica sullici•ml<J para apresentar 
um 01·.,;am.:nto. C•)lno entrm<lo <1uc de,·ia ser. 

O qul.l <liz o Sr. tfoput:ulo i, \'1:rdadc, e é pre
ciso esclarecer <1 cam:u-a de que nestas ajudas 
<lc custo entriio Sl.llll dm•iJa algumas das ajnd!ls 
<l•! custo e grntilica~ucs pertencentes a rcparti
<;<ies esbbi!leci<las, <J as 'f'JUes com razão de,·cm 
st.:r pa:..;as, e o i)agtun<JtHO dc,·c niart!llar por 
ella:;, ums cr•!ÍO •prn lia t:rn1h•m1 al~umas coisas 
<111e são dcst:ica1l:ts 6 •Jlll! entrã•1 eomo cm de.,;. 
pcza oxh·a'•rtlillnria, com:J po1· éxemplo, o esta
h<!lecimt?nlo •Li vacci ua ' nc uiio tem cor o a < ue 
S•J possiio ndtlir, •J por oudo! ·1;os;iío "cr pagao; 
as mais desp~zas, e cst as fic:io a~sim i:um o 
titul1" de tlesp1:zas cxtra .. r<liuaria~, <Jlle não tt!m 
ass . .mtmncnlo, p01··1ne não t:':111 coqn. 

1'irei. e darp1i por diante fi1J11e a re;:;m quo 
t•.••lo q11:1nto f•il· pertencente a ~1·atifica-.;•-•~:) e 
UJU•Ja,; Lia custo q1rn li\·crern corpt> a que so 
p.i::w1ío unir, niio tle\·em vir 111:sta 1· .. partio;à•J; 
ma,; ontras 1io,lmn uiio to1· corp1J a q1te .:cj:"10 
reunidas, e é necess:irlo pmcnr,1r um cxpctlil!llte. 

En sou iuimiJO <lc pnpcis correntes, porque 
acho que é 11111:í grnnd•, il·regnl!lritl:ub, e é nc
cessario pois disti11gui1· g1·:1tificações e :ijmlas do 
1.:usto, ma5 as que nào ti\·erem co1·po a qno 
poss:1o ser unidas, como se hn de . proce;;sa1· o 
p:1z1_1mc11t?• c'Jmo pnl' exempl? o da. vaccina ? 

(1 ' 1 • • 

:111ur:llas gratificaçutis e nj1tJas 
p;:rtencerem a um corpo; 111a~ é 11cccssano con ~ 
siderar qual ser:\ o moJ•J 1lc arnmjar ar1uellas 
cousas 'Jll•l nü11 lc'.•m coqlo. 

O :Sr. S :>11>':a I•'rança: - Yamos de ,·ag-nr 
liscalisanJo <J tixandn a 11or111:1, p•.H' que dc,·cmos 
proceder, lotlas as dcspczas mua YCZ repartidas 
por 1lifferentcs scc1'<~t:1rias 1lu cstmlo, totlas hão 
1fo ser contemplatlas ucs~as s1,cretarias, porque 
hiio <le fazei· vartc,. <las 1ltJspezns Jas repartições. 
Se h'l tlcspe.zas cxtraordinmias, o poder legisla
tivo ha de assignnl' 1m111 consignação, porque 
F• muitas Yczcs se .tem dito nesta camara, que 
toJos dc\·e111 cooperar pnrn a cansa publica, e 
pnm o systema constítut.:ional. . 

En cnten<lo.l, Sr. presidente, que rí!speito ~1 ré-. - . . . 
~· <<~.~, 

p:u·, os :urnos fntur•)S; é uecc;;sario rcgnlat·-nos 
por uma maneira fixn, e 11aJa de continuar 11 
cor.fus:'io qne apparece. . 

A rcparti~ão de fazenda tem seu orçameuto do. 
pessoal <le t.01las ns rep:i.rtiçües do imperio', 
pri111ein1mente r"parli..:iio de fazenda, dos ofiicia'.is_ 
de fazenda d:i ccjrtr., trilrnnaes. etc., depois temos 
as despezns para n 01-.:mn·~nto, como em~resti:
mos, etc., depois folhas do pen~ões, etc., depois -
as consignações, porque este d~Yu-sc centralisar 
e não dtJ\"J enLemJer-se com a caixa da jlmta do 
comu1ercio, nem de policia, etc. 

t! a e1 e cs a ccn rn is; .. :s , 
eonstitniçüo a cci1tralisau: ccntrafümção e mai>< 
contralisa•;ão, o mais 13 anH<lgmnn terrivel' Sendo 
as~i_m_ e deYe_r'.~º ha\·~r cons~:,;mlçõc;; _para as di-

ma repartiçiio d;1. papeis co;rentes : um· mi
uisti·o de uma repartição, ou . por exemplo, o 
intendente da marinha faz compms ~ ou tem •. <m. 
não_ tem dinheiro, se_ tem pague,' e se !ião tel\l 
faç:l o pedido competente, porque ó. abuso . da.~ 
folhas .correntes teu• a sua fonte do desejo que 
1···111 :.tlguuu;; \•<:·~soas .te se Joct\plctercm •. , · 

No tc1111•v tl•i nmnpt('z tk .\gniRr, •}lll\11\lu cs-
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IRO SESs1o E~l 21 DE AGOSTO DE 1827 

t.;.\"a ua í<tzcu·la, prde11'l~u-se estabalecer 11111 
p 1~11111e11to certo t-0dos os mczes para SP. pagar 
a']uellc..;, a r1ue111 se tomll''ª" fürinl1as, feijifo, etc. 
•! qn'.! 1·ebatiiio os· a eis Ctlrrent s -

• o: pr1me1rnme11te quiz que se désse díuheiro 
pnr consignações, e SP. M lm\'"ia de dar o tli
nbeirn. o •JUe se foz '! Pnzcrão ·se alguns n op
vi:.r-se, PQrque l"i>p'.lrtÍ1i3, p:u-a •lepois o thcson-

: · . • u · o •11te Yeueer111 no ca·nbio. 
E isto p•>de-se atnrnr ·? l::n disse que este abnso 
se tinha íntr.,dnzí•Io e n:ío digo, qn<? l1oje tanto 
qnanto era em outro tempo, mas 1icou a ronha 
tt.rriYel. O thesnuro não de\",! pai:pr papel cor
rt?nte: •le1·c-se fazer a 1fospezn, para a repar
fr;iio competente lnm:ar cm fÔlha, e o erarío 
p:1g-11r. 

Pt!lo 'jue respeita nos 1npeis C•Wrcntcs, <rne 
existem, a canrnra c-:t.:i fazendo 11 lei da flln<la
.;iio, •1ue de'-.~ passar. 1111 qual "e po:lia attcn
dcr ii con~olidtt•;ão da úi,·i,la atraz 1ú 1. 

o St. n ........ d.-. Costa. De\"O fazei' Ullla 
·~xplica.:ão sohre os papeis correntes. Chamâl)·SC 
fJ."'lpcis correnfos a']uellt•s 'file tem tlespaclto parn 
11 _l'ª:.t~menlll e que são iniiiSJ>ens:wcis, cmq1111nto 

. .. .,- • ~ ê ,, • 
1•aeho tle pa~an11!nlo é 11110 ~e cluuniio pap•·i~ 
e.on'(•ntcs, e não pod'l 11eixnr de lia\"cr "rali· 
lica.;51e,,; ii. •111:1\quer pessoa 'Jllll 1nostre ter" fí'ilo 
1'er\·11:u. lOr• uc ,f;i .. s.-~ 4 

~ .. • ~ - ; 

1101· isso i·, que l•'•m 111g11r estes 1•11peis co1·reuto;;. 
o sr. s '.lUZn l"ranc:a: - ]nnorarei outras 

~011s11s, mas sei optimnmento o que ~ Jnpel co1-. 
rent..,: 11iio ·~ aú o <111e diz o nobre deputado. 
Xd o •lllC é a•111illo a que o presidente tio the
Muro p<ie - pa~ue-se - mas a 111i11l1a du1·ida e 
outra: 11iio estou combatemlo c4e desracho, mas 
•$to11 fallando du n110111nlin llO.i J>!IJ>eis co1Tentc.; 
•1nc c111 uma boa auministraçiio é uma peste. 
•1uc niio de1·c exisfü·. Por veutnm o ministro da 
f11zcnda ha de comprar embm·e 1•;ões. louns, fot._ 
11ecimento p11ra a 1 r.;pa, etc. "! 

• 11t1gamcntc comprava, 11!\r,111e se queri:1 rou-°"'j 
l1ar ~ 111as o p1·esi<iente do thn:;;ouro não e c;>m- l 
1•ra<io1·, é uma nutorid11de mníto eminente, que 
de\'e ti'atar de fazer s:1hir dos cofres ublkos 

• :- " ns1gnaçoes para as rcpnrtii;lies 
subalternas : não de"\""em J11wer ziapeis corrent•,s, 
•.• thcsouro de~·e tom-ir conta 11os em1wegadcs 
publicos, :1 que colll pete fazei· estes pagamentos: 
•llles ilev1nn comprar e pagar, e tudo deve en
tmr em folha. 

A lei de Gl manda qllfl se uiio iiague, sen:io por 
foU1:1, t.ole1·ou-se porém •)contrario, porque n1uclla 
foi niio atteud•~ll aquc os em pregados 1mblicos 

. 'uiio podem c:>perar seis e oito niezes pelo paga
.· .1nento, mas não se devia pagar , senãil a um 

t!lllpregado, qnc tem asscnt.aine:1to na folha; que 
-~ ~era! para todos. Como porém havia e111prc

. ,gados que esta,·ão fóm da folha da repartii;ão, 
· . .:.estes _ho111e11s por niio poJerem espei·ar, füzião um 

requerimento, dava-se mu alva1·á de nlimento, 
'"com o qual" 1·equerit1 ao erai-ío e mandava-se-lhe 
.Pagar. 

A lei porem mauda q11e não haja. tal folha, 
.,! foi 11ecessario admittir :i pratic:1 em contra-
1io. O Sr. mi is r · · · · · 
·urna anomalia, que deve acnb1r, e por isso nada 
mais direi, ·rogando a V. Ex. que Jiaja dt;1 con
vidar ao 1·eJator da commissiio de fa7.enda 11ara 
·dar mais especifica.damente os moth·os que holl\·e 
·para a redacção •. 

O Sr. Ite:o.:cndc Costa:-Eu pe-:o liceu.;:~'\ 
j>ar11 me e:!'plicar : antigamente bavi11 papeis 
cQ1Tentes na rep=!rtição da maduba, e na.· do ar
;;cnal do exercito, mas boje j:\ não SI.! • 11.-atica 
h;to, . ·~ csfo..; papeis <:c.Jl'rllllk,; uão tiltu oi; •111c 
c11triio .. eu1 01·f;aua•!ulo. 

o Sr. s >11.'-a. Fr.in-:a: - Xesla materia 
tenho seíeneía de faeio muito particular. 

X:io ba 11111it<> te·npo, .que se • t-Omou a urn 
' e n:ío fez as;eutarnento n,,.; pMprio;; da marinbii; 

uão se sabi 1, não se pagou, não sc- tratou de 
nada, e foz-se com elle aquillo que antigamente 
se costu111a,·a • · · · 
se tomo tempo em explicar-me, mas devo con
fessar q11? aiuda exí:>te111 alguns <los abusoi; an
tigos. Veio este homem tar commigo, para S:lbel." 
o 111eío de h.l\·er 1í. m1\o o valor do barco, qne 
era 1 :Wí.JSOJO; e11 lhe disse : onde estão os pa
peis ? Os ollich1e;; do or,;enal n'ío tinbio dado 
um papel, em como a111elle barco era seu, to-
1nari'io o barco e uaJa p.-odJencinrão: Ji;;se·lhe 
eu enfüo: como bn de sei· '! E1nfim o homem 
coit11do era tlfgiao tle com1iitixiio, e por isso e1t 
lhe disse: Yú el.:nniuar este negocio, ·y:\ snller 
se 110 arsenal está alg:un nssenfo, cm 1}ue mo:;
t r.· que entrou a ll1u·0a nas 1ita1nios nacío1111e,, • 
qual pl'oprió 11o1111 meio p1·tlprío? q1111l nssento? 
c•1rte1110.,; razõe.;; foi 11ecéssa1·io que o inspector 
tlésse uma attcstni;iio em que dizia, que a barca. 
ii 11 ha sido toma · · · · · 
tinha feito aqnelle nct • de violen.:ia Íl'lt1elle ho
mem ; C•>m esh attestai;iio e que se procedeu Íl 
nv.1li111;iio do bn1·co, e atinai foi pa~N, o que 
le,-.m mais de 8 mezes e com muito faw•r r-
que erl fll'Cc1su 01 o o a\•01·, pois nüo sei como 
o presidente do thcsonro lll<illdott p lgar esto 
barco, 1101· uma simples nttesta!.(iiu ; mas elle 
sal.tia com quem lid1n-a, e o paii; em que estav11. 
(.-tpoimlos.l Orn, isto ú tiscalisaçiio ? Este i11-
spcctn1· e este fll"l'.Sidentc cio Uwsouro niio ·deviiio 
ser postos na iorca, nssim co1110 os ollicíaes 
q11e commetkriio este attentndo? E co1110 diz o 
1101J1·0 deputa•lo que este.i 111.Jusos acalJan1o ·? 
Como diz que não lia pnp~is correntes, quando 
,-ejo que os fretes dos barcos, 1111e se fomào 
narn o serviço do m·senal d1\ marínha puni. 
ên.-1·e ar uc~ns nüo .. · ., · 
foz com este homem que perd~u um barco, o 
qual foi ao fnndo, porque arrebentou o cabo que 
prendia a p<!ça. Orn, é para carre"ga1· peç11s que 
e11 afreto n minha ro riedade ? Poderá·, cJ1a-

• r- e is o re e. mspecto1· ·\ madoha· del'in. 
pagar ,o barco e ser cnforcaLlo, porque nunca se 
metteu u111a pera em 11111 barco, sempr!) se pas
sem pJr J)alsus, ou outros artificios.0-1\[a..;;··.entl'e· 
tilnto a pe._;a cahio, o ba.-co foi ao fundó, e o 
homem ·não só perdeu o barco. mas até ficou 
perdido. E como se diz que não ha papeis col·
reutes? São causas injustas e estou_:eombatendo 
este modo de satisfazer ils dividas da· ·.f11Zenda 
publica. E' neccssa1·io que haja unn · tabellll 
para pôr aquellas pnrcellas que-; o.,sr ... ministro 
diz não saber a que corpo pertencem; porque do 
contra1·io não podemos ter orçarnênto. · 

<> Sr. Lc<lo :- Chamado para dar as razões 
qnc motiva1·iio as dedueções, que à cóoimissiio 
ue fazen•fa fez 110 01-.~amento do Sr. ministro 
da fazend.i, evita1·ci rtipelir o' que· jà se te;n dito 
sobre a irreguhuidade e defeito do orç·,mento 
l\})l'Csentado, sua. obscuridade . e sua· desorden1, 
obstaculos inveuch·eis. que se oppnnhão .à com
missào. p:u-a olfdrecer a esta cama1·a melhor s 
resu a os os seus trabalhos. . . 

.Montava, Sr. presidente, o o~amento ·do Sr. 
ministr.:. .em 3.tm:l:6G2S779 e a eominissão .montava 
em 2.üOO:OUO/i. lla uma ditrdrença ,de.973:66\1$779, 
e .toda\'"h o calculo <ln. CQmmis$ã<>;eonta .. cc.m a 
addiçiio de 600:000S que o · ori;an,ento. ·.· niio ,con
templou e qtte aliãs o t.hesouró despende , an
uualmente é tirada dos, rendimentos· dn·· alfan
dega e apJ>licatla ao p1\gamento• ou amort.isação 
"da divida élo banco. Darei agora as raz<ies desta 
d1!d11cção. · 

A co111111itisão não t1.1cGu em totlas arptcllas addi-
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18l 
(tí ?S, que siítl :ipl'esent idas debaix.o do titulo de cussão pNjeetos 11•? ·ici p:u-.i a extiucção desh ad-
ordeuados, t>Ot"quanto, sendo estabelecidos em ministr•\Çã>, co1n'> lnqne julg•\ a commissâo 
1 ' .... ,, ' ·; · · en-
11011\•c "ll'?:'ttt parte <Io orçan1ento e que as .qu~n- d t de ~Unas-Ger.ies, por iSSQ que as sua'>· rendas 
ti'ls . P"'lidas sejão ti :is copias das 1·especth·ls Yiio a melhorar, e 'Jlle a collecta dos tributos 
folhas. Por isso conservou os Ol'dcna•ios Jo the- em projeeto. que con1prehen iem t<tmbem esta 
souro, da alfan•le"'a da administrar.ão das diYers•s 1· •ii · :- · · 
ren as 11ac1011:1es, •lo coneío e casa da moeda, face a esta de;;peza e allh·iar-se o t 1esouro do 
Ja,1entando ante:> não poder applicar 111aiores Rlo de .Tariciro, a\ir1s sobNcarrilga:lo com hntas 
ordenaoros aos seus emp1·eg1i.dos porque os prin- despezas. 
cipios da commiss:io a este respeito são augm•m· Para o cxpelícnle !los tribunacs p~d~ " Sr. 
tar os orJenados para ceonomisar e Tt}f<>rmar. ministro d 1 faz:?nda 2():J:0'.HSO'l0. A commissi'io 

Nr, eonS<-111<:1 da fazenda porém ori;ado em ;;(> c::mccdc 10 l:O'JJSO lO. Para orçar despeza, 
32:870$ fez a dedl\eçiio de 10:010,4; conserv •mlo qu<? não te-111 fund111nento certo na lei, .foi a 
unicamente a quantia de 2-:l:S70$, p.:>1"•111:} a com· commissifo procurar dados na (hspeza etf~ctua.-
n1iss·io c~tá pe1·suadida que passará nesta ses.:;iio da cm o armo p<nsa·l·>. como a •mica, 011 ao 
a lei d'\ sua abolição, sewlo e.;ta uma Ja1u~llas menos como a lJaS! maii razoavel, qu? ella podia 
q11P. estão como flUC iniciadas na con.;;tituir,:ifo; to-nnr. 
•· como ccrtamenfo n:To sei·:\ infonc;:lo da camara <hstal'iio·s~ 1ioi.; anuo passado 18'2:00S$ neste 
t:mr ao;; conselheims aetnnes e que niío forem cm- assumpto: mas ea1no Yisse a eommissão que 
p1·egados no no\'o il"ibnnal de jnstiçn. o pão nesta somma c11h'1H~·i perto de 103:0JOS despen-
q11e têm ganha<lo pelos seus sel'\·iço~. fez todas cliclo:i em obms nn alfandegit, e na -::onsulado, e 
as combinações pos.;irnís parn app1·oximar-sc 1l se 11e1·;;mad:i f11n estas obras de,·em ter um termo, 
um calculo cerl'> do que podia J,i<luzir-se e do e niiJ ser etemas, applicon IO:J:OOaS para o ex-
que 1>odia cn11servar-so da quantia. orçada. pe:liente do;; tl"ihuunes; i;;tll é, JOO:O:.fl$ menos 

Glosou porém a commis.;iio a •1'talil11le l~•: l'f.1!!200 11ne a q111111ti11 01\•nda, I! 'I"º ó ar!Jitr,1ria, e 
mencionlllla soh o titulo <le fol11as extr1101·Ji1rn- i11f1111dameuta•la: :10:0J0!1íJ:J) muno~ qne a despen-
ri'ls. Para esta glosa foi :i conunissiio examinar diJ 1 em I82ü. n:i·) se llldc11do chamar esta do-
as. Jespezas feitas. em lS~. c11111hin•)l! os orça- d1ie<;iio excessi\·11, altentas às razões, qne tenho 
mentns dos ministros de> imperio, <: jusli•; 1, e cxwmditlo. 
lllio pbde"tlei:mr ,ie con,·•Mce1··se •111e esta •inanlia _\ commi;;.l'·io uiio põdc Jdxn1· do jnl:?ar tam-
cm duplicada, porque 11'> anuo de 18-21.i não \•io liem pxtl'l\ortlinaria 11 11111mtit\ de 200:0::11$ cxi-
despe11dida quantia nlg1111m, 1111e t11tdesso ser gida pnrn obras 1111blicas. Xo estado nctua! d•.t 
.:lassilicada debaixo d•}Slc titulo, estundo f.•1dns .nnsso thcs•lm·o, niio se dc,·em gastar úOO mil cru
comprehenJidas em os calculos cle dill"-!1·entes es- , zados cm <1hras. Estus obras pttb\icns são um 
tn<;õ:ies e apreso'lntn•las pelos clois ministros 1la jus- 1 sor\•edo11N insonda,·el elas rendas nacionne,;, " 
tiça e itnperio, debaixo .J.-. seus pmprios Wnlos, 1 quanto mais ilinhllil"o se eeneedf?r 11ar1\ elhH can-
t.aes são museu, Yaccina, academias, jui:i:cs de 1 ti1.m:1nclo .P~l':I ltlod11, ~om qne aclua\11~e11te sii_o 
fõr11 e ouvidores, e no caso cle qne alguma es- , feitas e dmg1das (apoi'ldos), t.anto mais se am
capasse, ficava comp1·chetlicl•\ na somma tio : ma a cormpção e a immonlida l~. (.-tpofod1>s.) A 
lO:OOOS, que se peilem no orcame11io sob o 

1
1 commi'Ssifo sõ con•:ede .HJ:O!>O-esta somma basta 

titulo - dh·ersos - que niio têm assentament<> cm para repi.ros e entr11tenimento do que ha, o 
folha, lta\'endo a commissiío concedido estes ' 11ind1i pa1·a alguns c11sosextrno1·dinarios. O Sr. mi-
10:060$00(). · . nistro é um dos que 1·ec•lmmend \ eeo110111ia, eco-

Delnixo ·da denominai;:ii'o de te11ç.1s, e pensões nomisentos poi;; ou antes nflste as·mmpto sejamos 
se ac!lão as quantias de 16:00t.i$030 e 9l:O~J$-3..'í!). se\'e1·os e l'etl"ictos. 
No orçamento em questão não se Yê :i origmn No artigo tnd1ygl'l\phos e uffieiaes da secreta-
deslas pensões, nem os titulos qne as legitimiio, rh d!H Ct\·1uu·as, não' fez a commissão refórma 
a eommissão foi revol\'er o que na sessão pas- alguma, esperando qtte a. lei, que ha de regular 
i;11da apresentou o Exm. mmistro marquez de e~tes empregados, mal·que o s•iu numero e ven -
Daepenuy, e como ahi achasse todas es11ecilica· cimentos. 
das e . notados os diversos diplomas, qne as con· Não procedeu assim c.im IH ajudas de custo, 
~e<lcr•IO, não tocou neste objecto, bem que conlle· grn.tilieações, papeis correntes e os outros as-

. cesse ue as bases s i· t " • · .- • · • 
.sejão bastiintcmente debcis, esperando que n de~ez;t ell'ecliva de is .G 
ciu11a1·11 m:mde proceder a se1·ero mas justiçoso Nenhuma 1·az,lo se dá para que se tomasse 
.exnme ,.deste objecto. . outra base nesta materia; no contrario ha ra-

'l'amoem ,glosou a eommissiio tod1\S as 1lespe- zões pari\ diminuh··sc a')uella mesma despez11 
zas feitas· pelo bolsinho do Sr. D. João VI, mas feita. E-1tas ajuda;; de custo e gratilicações, estes 
niio pelas r.1zões, que cxpendt>it o illustl-u deptt· papeis correntes são 1un11 mina de abusos {apoia-
l!ldo o' Si·. SQnza !!,rança, de que j{L estaviio dos), e felizmente o Sr. ministro jã 1103_ an. tecipou 
eo11templad1\.;; 110 orçamento do ministro do impe • neste j•liso. Portanto a eommissi'io concedeu 
rio o já. tambem rcpro..-ado.s pela ciunara. O ql\o 2;!~000~000 p:ua estes objectl)S, sormna igtlill à 
.:dli se eomprehendia, o cerceou, forfü') ordena- que se despendc>1, c.omo · disse no anno du 
do~ dos c1·e'ldos e creada.s daf(uellu fallcciJo 18·!6. 
mon:u.rcha: esta-s }lt•lsões si\o objecto dilfo1·enfo! Acha-se 
.. ;- . •T ,. " ,- • • •• .. 

--º rei ·mandava dar, cQmõ tendo Jlejo dO.a<;fa:tcr 
publicas; por exemplo, ajustava-se· um nm:<ico, 

: pagava-se-llle pela folha. . da capella 000$000, e 
· pelo bolsinho 400$000. 

·. ra,.eomo n<\o existe o Sr. D .• foiio VI, qne 
.. lhes·- davà estas pen>iões, eomo o · thesouro da 

nação · . eonstitucioMl brazileira não . deve pagar 
, às arbit1·ariedades, que tanto .mal fize1·iio, n com
. mi;;sii.() gloson est'\ quanti'l como illegnl e in· 

justa; e·· sU .tendo par base a: gene1·osid,11le do 
i$1·. João VI. Glosou igi1nltnente .. os. 00:000$000 
meudonados p1u·iL :L extraco;.iio tlimuantina d«) Tc
j11co, sl\'1 · sú JNl"•l'W 1Ulllbl')QI ox1skm c111 <Ih!· 

.dnde .etc. !:))•. presid•mte, !\ commissào seria res
ponsavcl se. não i::-107.Mse esta addição. A illu
minaç;\o d1\ cidade ·deve ser f4itn . pelas sobejas 
rendas d l · · · · 
que com elfeito ell11s siio sobejas p.1ra as des
pPZas Jegaes, C üStCllSi\'aS, q_ue elJa e deve. fazer• 
Mas quando não. fossem, primeu·o devia ella provai· 
q1te mi.o consumia sommas consi:.teral·eis· em ali· 
mentar a · delação, e nutrir. a ociosidade. e a 
immomlidade (a1wiada !/era1inen~e).; primeil"o de
"WJri;., .111ost1·1u· que niío cmprei,'l\ .lllJtCllltJS somnNs 
em obje.:tt's dn . nenlnun:t 11tilid11do . publicit 
i•111t.i•11fuN: ; mas couto · o nifo · mostra, · 1iàcJ 
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182 SESSÃO El\l :21 DE AGOSTO· UE 182i 
de\'-e o lhêsouro fazeP-lhc uma eonsigna~üo, que 
sü ser,·e. para que dia possa lllelltor susfontar 
os seus abusos escandalosus. (.-ipoimlo.<.) 
· Para supprh_ncnto das prnvi11cia~ e~'(igc o 01·

,·ament>J. 18G.UOOSOOJ. e a eo111m1ss.10 concede 
7o:OOOSOOO. Jà no 01:<:mnento da gucrrn e ma~5-
nha se ealcul<,,. com as <l«s1wzas, 'l,!_t_e_._fnz1ao 
ceitas pro\'incias, eutre as quacs se ccimpi·ehen-

" .. .· 
As forras tHn· acs, e brres tres, qne a~ ,·czes 

ou scrnpic 1>ezlio sobre aqncila pN,·inci:1, fltzJ111 
1mrte daqudles or<;amcntos, e <lcn~m S<'l' ~1,,d_n
zidos <leste: m·1s c.imo ou esta mesma provmcrn, 
ou :1 da capitania po.;siio ai u.la carecer recurs<y~ 
extraordinarios, a commissiio couce<le, co1Uo J:t 
ulssc, 70:1)(}{}.~0;}{_l. Poi· ig11 w.-, ou ai11<la 1~rnis 
fo1·ks rnzões, dc<lnzio os fül\.l:OOOSfJOU pe<h,los 
para o Hio Grandt: e Cisplati11:1. L:'1 esltio 11:1s 
repart.içõcs da gucrr~l ç marinha calcnlauos. c~~"s 
suppruuent•>S: ao nnmstro •la ~ncna c•lllC•)<.kl no
~ pel't.., ue 800:000S(lll:J, ?. n:"io lllCll•JS COilSJd('l'a· 

aqui e \'isi\'duwuto duplical-us. 
Para a clh•ic:ln nnlig:1, pnrn n i1c mv;entcs, se· 

quest~·os Je pl'of1r!ctlaút"s. portug1u•z:1!:• ~0111prn <lc 
• • •• • ' .. • t .... ,. 

pedia o' ministro da fuzcn•la ;,,·,7,:;10so!;O, e a 
com1nissii'l uadn conccd•!U, porqll<J nsscut. •• u <JUC 
estes ol.Jjectos • 1ic,·iiio ;>•'l' }'ngos _t,111 rcu.lns u~ .. 

...... !; ., .... 

11esta cnman1. 
Totla\'iR, se este 1m;jccl? niio passar, 1Jcv~1·

se-b11 dnr e1·e<lito no mi111sll'o: 1101· esta rnzao, 
nggregnndo·SQ ÍlfJnel111 <1ue a cnmar!1 ª\1p1:1wu 
no projecto em disc11s.~1io, po1·qutJ sao 1 indas 
Jen·11isndns, que cumpre pagn1·. 81:'gucm·M os 
dous gmndcs ol\iectoit - cmpr~·stimo do Lontlres, 
o con\·enraio c111 l 'urtn;:al. 

t_tuauto" ao Ju. tl lioum 11a<:io!1nl pcdt1 <JllC Se) 
}Jaglle; sej1\ emuora um mal, e nm nrnl sc111 
i·cmcdio, deve-se pngitr; 11111s este 1rng.11~iento 
não estorva o o;n111e dos actó>' do co11tmhrn1en-

. . . . ~;" - ; . ~~ . . . 
:\'~el'Ci\ ui\ COl\\:Cuçiio, de\'O di1.tl' l)lll} a COlllllliS· 
;iio de fitzendn julgou que _ ni'io caliin Clll sulls 
f1culdn<l<'s a glmm <ln q1111nttl\ on:n•ln p:;\'õ\, f!Slo 

"'l 'l\'0 l •·.· •• : . • ,,., 

n quesEio 1n·climin111· da npfll'0\':1\1io! ~n 
l't'jeição .:h . COll\'Cti<;iiO: Cl)t.l"Ct llltu a COllUlllSo<~O 
oontou com n .som ma pctl1d:i : se a cn~n,.ra. uno 
<1e1· 11.·sun approv11i;.:io a esta transncçao d1pl?
maiicn, deve cercear-se <lo orçanwnlo n quantia 
Jc OOV:OOO,ÇOOO p:u·.1 clln :1ssig11ndn. 

A commis.<ão mcttcu mais cm cont:t 110 seu cal
culo a quunth UOO:OOOSOOO para Jltl~mncnto 1\0 
juro, e ámortisaçiio do5 f•rndos . c?nsol_1dndos, com 
que prop1\z o pngai!1N1t1) da d1v1d·1 111tcrn:~ nn· 
cionnl. (Jnando porem n c:u11nra ,·cuh:!. a julgar 
que ·semelhante consolidação do fl\lldos niio deve 
11·111cei<í11n1·-se, i1em por isso 'stn qnn11tin tnrnn· 
se ociosa purquc nesfo <:nso ê clla applicad1l 
parit·»n · ~11101·tis•11;1io da divitla do banco; esta 
applicaçiio cessnva !l•~ nuno de IS·is, e1111pmn~o 
se liquida,·:i estn d1v1da para tan:bcn'! co11so1lt
dar·sc, como mclho1· se mostrn no prnJecto m~n-
cionado. . 
~ faHa dnr ngom a rnziio, porque a co111~111s-

. ·iiu nil · cuntn c0111 ::o • · 

1
1cdu para despezus im pl'e\'i~hts,-.fn1gou cl fa 
'l\sbmte pam fa:r.c1· face :1 c:<te 1p1t!sito o snl<lo, 

•JUC lia de 1·cs111tnr, pois •111e sempre te111 resnl· 
1 ado · d11s contas do nnno c1.nc.1te : e quando 
uiio· 'eicisti~se este saldo, o ministro tem dheito 
<111 pedh· no fim do nnno de JS28 t~m crcdi~o 
por estas dcspe7.as, m11n Yc:r. qno nao cxcP.d~o 
tia · qu·111tia pedida, e que fü.çn w1· que forno 
i ndispensaveis. ·ms aqui; S1·. p1·csiC:i:nt~, o que 
tinha u ,\\7.•W ~\'1ll0 rc!nfor da eomnus~:io. 

o ~l". ~lu uh' 11.·u tlc J.>tu·ro"' : -:- U illns-

ire l'elator· da commissã.:: de fazenda, fazend~ 
:mnh·se do orçamento. 11 <las pareelln,;, que a 
comíniss:'ío jnlg._111 111111 dcYi:fo ser snpprimidas. 
c•impl'ehemlcu est:l a:ldi'ção ele GO contos, que· se 
rn:m .liio para :\l111:1s pnra a extrncçao dlainan-. 
tina, dizo>n<lo que 11ollia sei· p11.ga pelas rendas 
de Minas. 

Oppouho-mc altamc11t11 a isto por uma:; - .· . 
diio ilRI'; 0

ist:1, porqu~ andm:;iõ, se bom me le1;1. 
bra, por ;;:;:J contos, e a despeza a11J:1 por 370 
co:itos, motirndo este augmcnto por alguas dc
crdo;;, q:ie ~e pnze1·ão em execuç:io. 

A folha tlos ofiiciacs 111ilicianos png.)s foi aug
men t.11tla depois il•1 decreto de 4 de Dezembrn: 
as il'olp:ts 11ne Yíc1·íio para o lUo do .Tanciro 
foriio panas pür )finns-Gcra•!S: o cs,111atlrão, qno 
S•) ach:n"°a 110 snl, t:1111llcm tc:n sido pago 11or 
:l•Jliell:t prnYini:ia: a dJ"pe1.n tem t'1·e;;ddo muito, 
e as renda;; n:io têm iJo a mais : é meu y,.to 
qne as <lcspez·1s com a extracç:io diamantina. 
1w1ao pngas pe n pro neto 1 os innrnnt ~s. qnc, 
sc'guu.lo nos co:ista. sobt'lm n 1;,ox1 1111il:it.es os 
<l'W ulli11mme11t.>1 \·icl·iio pnra esta cürte, e pulo 
•Jlli:1to .to onm: a 11e111.se diga ljlld esta i·enla. 

l! :s ~ e • ~ • 1 e· • 
<lndü iu:!leza 1le Gongo-Soco tem eatmtlo 1u1 fun. 
<liç•io do S:\unrii c•im 11111is 1le :JO arroh:\s do 
ouro ncsto 1111110: e como pela sna eslipulaçiio 
'l -- •"' .~ I' • .,~ • . • 

•111c dev.i"' pl'l>llnZil' 71111n -iwn 11nn11tin' de 'llliato, 
e conformo ns 01·.lcns n tnl 1·cs11ei_to a dc.olpe1:11 
da cxlracriio diumnulina <le\•e sc1· paga pelo 
•Jllinto. • ' 

o ,.;;11•. Oclorlco: - O SI'. lllinish·o proton
d(m l't'ISl'º111le1· il objeci:iio do S1-. França, o 
fez esta porp;nnta - acnso S. lf .• J. ob1·011 
hem ou 111nl mu dccrt•hu· est;t •pmntta - 1 leln~ 
bl'O l\•l Sr. mi11i;;t1·e, 11110 a<Jnillo, 11 que clinm L 
reSj>Cl!-'.tn; niio tem l'CSJ.IO•!R, por<JllO !?1111 :MngeS·· 
tn•l•J e impccc:wcl, e lll\'Jolav«l; e uno <lcvomos 
fülla1· deste 111ndo: •le\•cmos sim dizei• - flSte 
niinisu·.-. •111e rnfermHlon o decreto, obrou bem 
011 mui .'.... '! g,,bro isto rlirei n minha opiniito. 

O Sr. 111inislro, ·i111pup;nnml1> o qu·~. disse ? S1·. 
Frnui:n. oppoz <11111 en·io> possons rn1se1·nvc1s, 1\ 

1 ;_ .•. , r. • uno :iz1·1 es • 1n·cr: 
mas isto pnrccc, quo <l uma cousa pessoal ~o 
~1". D .• luão \'J , , com que nad;' tem n nn~ao 
IH·azilch">l, o po1·1nnto rnc pnrecc quo d;, 1naneira 
nenhuma isto dcn1 entrar neste orçamento, o 
qnc o docrdo Jnnntlo dcye sei· rcpuU\do como 
11ullo. S.o s. :\l. l. q11ize1· dnl' esta gr1!· 
tilieaçiio a qncm hem scr\•io n seu nugn~to pnt, 
póJc-o fazer como c!lnsa sun, m:is 1mo como 
cou"a <li\ nnrão tn·m:ileim. 

e> ~... :'\iul•<J 110...: de Quol u:.; :-Era ne· 
ccssario · folhu· no nome d11 Sua :\Ingcstnde, quo 
concedm1 cstns }lCusõcs, mas m'io quci·o dizei· quo 
n eulp'l r<~eiia >5ohrc clle. 

O ministro, q11e rcforcndo11 este decrdo, icvc 
certamente cm vista, quo s~ria muito decente, e 
muito confOl'mo com os scntimeutos da nollrc o 
briosa 11:11;iio lm1zileir.1, que o 110.<so augusto Im· 
11cratlor, Jilhn - do ::;1·. n .. Joiio v.r .. ti\·csso algu
lll:l considern~no com aqnclles ofüc111es, que ser· 
viriio n11 sen :mgusto 11ai • 

l lt )C 

para se 1'xp•ir :\ rn<po1isnbilidntlc, tu\'C certa· 
mcufo cm \'1st11, t)UC esta\•u 11ns lei!!,. de dccc11· 
eia '}lle S .. lll.. 1111p!?1fal , ''011110 'uuscnr.ü.1·-~u 
seu nugnsto pm, · ,Jc1xuudo Jtcmens, que nuo 
podia levnr, po1·qne levou os que fol pcss1Yel, e 
llnviiio 011tros, qne ti.nhiio i~npossibilida~c P1!Y· 
sicn o moml, lhes desse meios de subs1stcn<l;la, 
e qtte .cri\ digno <ln briosa natão l?Tn'Zl\eira, • e 
<l1\ sim generosidade. o olhai: pnm este 11c~oc10 
•·um Qs 11\"~llws .. u, .. ;;, •111c 8. ":\J. cv .. ltt•t••:núfor: 
l"·'1·ta1Jt•J :;ç huje a 11:1•;ifo hnv.il··irn •JIH'l' <kihw 
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nE Af;osro oE lR27 18:1 
isin nhaix .. •. p.-.. 1,,-0 f:l7.,,r, lllfl~ 1•11 l'lli i>ndo 'I hi> 
isto foi. ieilll com decench1 : ·H hiio •lc mo1•r1-ir fL 
fvme <lslt•s J10111ens, que ficarão na h••ft fé d•> 

•• (r 

, CJ. ·- ~ 

mal só a mct:Hle. Não é rni.iter ""º que o !Jem se 
fui:a. é necessario que se fa•;a )_leia. vh\, l>Ot onllc 
se deve fazer. • 

Agom qnantn a 1lizer qn:} Cl'ão misera,·eis, pa
rece-me f'Clo qni; acaba <le cxp1j1· o Sr. rclatu1· 
dl\ commi;;são, qnc niio é tauto as,.i1n : recahio 
esse dinhcii·o do .bolsiul10 so!Jrc pcs.;oas, que 
tinhão ordenados, e ate grandes, pOl'q11•1 ou,·i 
!aliar em 700HOJO, e sobre cst~s 01·de11ados se 
necresce.1t:wa mnis algnma cousa. Pvttnnto não 
me parece que Yalhn n ohjcci;:io fi:ita pcl<> Sr. 
ministro, e c1·eio que, quando o «ovc1·11Q < uii:essc 
·rea1· cs e o srn io, e qu1zesse <liw alg111n inhciro 
a constitniç:io oll"erncia um meio lei;al, ern Sua 
~f.tge;;tatfo dai· nma pensii.o, e com razões, qne 
tinha para isto, mal\ll:n· ii as<>c:nhl•"a. <JUC tleYia 

· . . . e :1 1 ·' e p. s..:nr, 
porque n:io ó só nccessnrio qnc o be n se f:i!_'a, 
mas qne so fa~a por 11um11 tle1·0 .;;e1· foit.?. 

O Sr. ''asc.-.nc<>ll<•"'·-l'ur hem <li\o\·,\;;m 
·i. e . ~x. mam a•se c1· a artigo 

do rcgim~ulo, q11e prohibe o folla1·-se 110 nome 
de 8. :\[. o ln1pc1'1\\lo1·. O nobrn Jt•p11t11tlo •Ili i7. 
fazei• a <liff~1·ença d•J S. .M. o Jmpc:mclor, e 1lo 
mini.;t1·0, e Cllnti1111011 a folln1· no 110111<J 1fo S11a 
l\lilg.:sl:11.fo. cu q1wro •tll'l se 1.-n o ai·tig.l do l'fl· 
gimento; l)l\1'11 saber comi) so ue\'1.i m11trn .ler. 

2'\iio temos uai.la, sen:io com o g•l\'Pruo, q nc 1! com· 
posto dos 111inistr11s de csta<lo ; e por isso que1·0 
•1ue se cha111c.1iordcm nq1tellc, •lll'l •111izc1· ai1lo1·ism· 
•11U1lquer parcclla com o 1101110 augusta do S. ~r. 
J. _(.-t1loi1'!dos.) · 

o.s~-. Lln·• Cout.inh ll:-Sr. presidente, 
cu devfo irinci inr.-Iu aml11m r"' ina "ulJes r.:-
t1ov<11·e olor.Jm-, porque é p1·,:ciso que a cada or
çamento, quu se vui ex.:uniaar, se faça o •1ua<h"> 
de todos os nosso; des:lrra:ijos n t!usg1w;:1s .. J:i. 
em totl•JS os outros, sob1·J que timho f.1llndo, 
tenho mosh"'ldo quanto sifo imperfcit'>s, IJlltl.lltos 
s:fo improcedentes. 

O nctual dn fi1z~11da está \ln nnsmn sort.11 que 
todos os outros, .5 11111 cn!ws, uma pertul'lrnciio 
tle consns, elll que ninguem pú:l J b111nr p:!: e 
S•ll>1·e que ningtt·fü1 póde discorrer com exnct1d:'io. 

Disse o Sr. mi11ist1·.J, que eí·a impossh·eL poder 
nprc·;ent111· um Q1'<.:a111cntu perf;ito, poqn•! as 
r:ousns e.st:1u d•l tal soru n<> tl!csouro, cm to,\as 
ns rep:Hliçi:ies, que niio potlht fazei· uma c•msn 
cnpnz Je ser ap1·eseutada. nesta camarn; com· 
quanto conceda •1110 as:;im SPj:1, p:1rcce qutl havia 
certas . llOl'UH\s gemes, ·pehu •111ac.; se podia. 
np1·escntnr nrn 01·~,amento tal qu ·J, e sobro IJllO 
se pudesse fazer ulgmn juízo. Pois, ::>r. prcsitlente, 
n·io po leria o ministro -tla repartição· tlc fazc11tl l 01'-

nni ·n • · • · · ' r- · 
tiçiio, não pode1·in faz~1· n prim :ir11 familia das 
despezas fc1t.>1s por lei, clJHmadas tfospcz,1s 01·· 
diunrias? N:io poderia fazei• n SC:!anda famili:l 
das <!Jspezns (·XtrnwJinnrias? E ach'.'Lr 01Ill·:1 fa· 
milin, a que o.> estm.•l!eiro~ chn 11:'io miscell:rnh1 
ou ·dcspezns, que não tem clnssifica\)ii.o? E a:<sim 
diYi•lhlo o orcmnenta ncst :s t1·c;; familias, 11ào 
se1·i11 mais fücil cutrtll' n.i ávc1·igua<;ito destes 
negocios? · I> ·pois ·disto, Sr •. presidente, essas 
cuUS.'lS não. s.i · foz'ên com assent,nnento1 Crei;1, 
que t<'das ns despczil.11, quo so fazem nai di
v.:r:;as estações do go\·erno; · s:io feitas ·por tis~ 

~c;11:un~n!.:>, f•lll •JJ•" s·' 1fo;;rrl'\'•• a 1111t11r,;z11, 
i11<Jol••, n t»mpo, ;,111 <jlhf sí' priudpin1-.io:o a fazei·. 

E niio seria pos~h·cl cm pouco . tempo, 
- ' < -' ' , e -

l_>llzas? Scri:1 _facil ; é vcrJado, que niio se pode1·ia 
lazer, pcrfo1to mas ao mi:nos apparcc1a um 
Ol'<,;::unento que desse a co11hecct· alguma cousa 
ao cor "'. · · .... .- .. 
dente, êste ·orçamento não se ap1·e~enta; e -cada 
um 1lc uó~ n:io se pó lo limitar senão a um 
exame superficial ilo <m;amcnlo de 1828, o' ,', 
solmJ ellc que võn dizer a!guinn cousa. 11.l!u) 

Sr. prcsUent<>, não s:;i o qne si;jão folhas ex~ 
traot•tlinn1·ias; Jl•)ÍS dias :.::io mni·cadas por lei 
ou niio_ siio_ 1 Se n:io são, com~ •\.que despezas 
que. nao sno, mnrcadas por lei, tem folha, Sr. 
pre;1Jentc? E' nma das cousas, que eu queria 
que o ~··· ministro 1fa fuze.1tla me dissesse 
porque •assento, qne uma vez <pie no tfresouro 
lu\ nmu folha al.J"1'ta, ó porque ha lei que a 

1. - • • 

sem lraYe1· 11ma lei,' qu11 a 1fl'ande nbtir. Ett veja 
que ha unin C...!1111 dos profcs~o1·es publieos • 
por•111•J ha 1111i:1 lei, qne a man<la fazer, qu~ 
folia ua• 11c!Ja clflsse ti 1 • • 
"".J•> as folhns 1Pilit11rns etc., toJns são pagas por 
lei, nrns folhas exti·ao1'<linarins, n:io entendo· 
sü so :i expr<:s,;ifo 111io é cxncta, e t! sobre i~t,; 
<Jlle 1·.:q11ci1".1 cx.1,lica~ii.o, fazcn.lo ~sle fll\'õl' o 
· . · 1i 1 • · 1z n•pu- cni:ns -e pensues-en 

creio que ltlllo ó nmn " 11 nws111a cons·11 e n'io. 
sei fazei· gm.1Jc <li ;tinc.;:io. E" preciso s1ber 
11.nn co11sn, o õ IJlll.l bllo o llôsso ilinheiro se 
Yai 1wstn dcs1wsa; c11 \'ej11 todos Ili estn<;uc:1 
np1·csnnt:1rc111 listi1:1 de p,msões, e tent.;a~, foitas 
por uma pnrte, o por rrntra; pl.!lo nrscnal, pela 
~11en·11, pela fuzeut.111, pC!h> impel'io; e1t niio en
tendo isto; e p1·cciso 1111c acnbemos co111 esta 
mistura de cousn~. •111e t'Sla clnsso de despezns 
seja fcit 1 pelo era1·io, e, q11t1 11s 011tras 1·cpa1·
ti~õcs n:io 11111lc:11 com ten.,as: o demais direi 
'111 J so continmw a des"t•á '>\ui\ mania de · dn 

nun ln; eti sei .q11<: se tem dnJo pen<;;õ~11: e 
mamln·lo pngul' estas pensões, sem i1' ao poder 
lcgislilti\·o, stlm n cam:u·a dos deputados tur 
appl'OvuJo esta despezu ! ! · · 

Mas tlissJ-se qiw a constituiçt1o 1lti no gove1·no 
o potle1· do dar eitus pensões ; sim, Sr. p1·esi• 
do11te, ninguem lhe neg'l este· dh-dt•J, mas não 
tem o direi to 1.fo a m:rndnr pc\r em pratica; logo; 
11·!0 dev.J 111ambr ll:U" o tlm!1eiro, porql\e n:'io 
pólo sahir dinheiro dos · cof<'es da fül\:ào Séll'i 
<locrllto tht uss~mblea g.m:il, sem mn decreto que 
C•lillil'll\O. CSS1\S pensí'iei •. 

Suppo:1ha1nos, qne 11111 ministro de estado 
ma11úa dai· o dinheiro do um:\ pensão: suhi•i 
tlahi a oito mczes n:l couhccimento da camara, 
o esta 11chot1 qw~ :1 não dcvin app1'0\•ar, o que 
s, lrn d!l foter: casmr a mc1·cô que se f.,z? 
Qt1cm recolho este <linheiro outm ve:i: ao cofra? 
O ministro, St;. p1·.!sitle11tc, que muit.1s vezes niio 
o_ ter:i pnrn mettcr? A naç!i» ó que fica prejtt• 

·· Nti.>, Sr. presitlcnte, o g<>vemo plille dar n~ 
pensões, nus mio põltJ tltu- o tlinheiro, sem que 
a camm·n as tenha t1pprovãdo 1u íórml\ da eon
stitttiçifo; Ha nrnitas peu,ões desta nnturez11, .que 
11iio estão cünlir111atlt\S po1· est1 cnnrnra, e, ·Se 
qt1ando vierem n c;tn cnm wn, nós ns niio appro• 
vannos, elles hiio !lc 1·ccolher. o dinheiro. pura o 
cofre, Sr. prosi,fonfo. i~tpoiados.) , . · · 

\'~'}.; nqni t\ma p:wcdh f\o liol:;foulo do Sr.· D. 
.Joiio YI. En, Sr. prssi.tenl1), j;'1 ·vi· enf nm orén
mcnto i1m;~ntlu, creio <JUO do 111inist.ro ·d" ·impe~ 
ri<>, meios ordena•.los, dados aos c1·eados do ::ir. 
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· SE~Si\:O EM 21 nE ..\liOSTO HE J81i 

D .• fo:t•) \'l, :lg•wn tt-n:üs urni,; .:stf1..; <l.:spc-zns 
•lo bolsiculo do ~ ... D • .loiio ·rJ. .JiL o outro mi
nistro appellc•u para :1 generosidnJ•; <la· naç:io 
brasi!P.ira, e agora o ::Or. miuistro d:i fa;wn.la 

ella ara o mesmo tle sorte < ne n nar·iío 
brasileira gast:tra fodo o seu 11i11!Jeiro em g,:,ue
rosídaues? Isto será por se ;;uppôr, que o im· 
perio é muito rico, que é a terra ·uo ouro e dos 
ulamnntes? E" i·i~o, mus em nome, '"nso, mns 
e1n ~r .. .. , .. e. t. .. • 

Te1ÍlQS immensos brilhantes, Sr. r•residente, mns 
met.ar nnd,i, Sr. presidente, e o r.lesgrai:udo pa-
111il .~ que gira entre nús; entrelanlo appella-se 
;;(o para a generosida(le, pnrl\ 1\ riqueza da m1i:iin 
hnlsileil·a, para fn.zcr desp.,za>; :mperll11:1s e ,;em 
ohi·i,,111~ii•> algunw ! ! Orn, se estes homens <:riio 
creados do Sr~ n .. To.lo VI, porque uiio acompanlin· 
r::::o seu amo, como ,; r.,brignç;io du hum crcado? 
E hn,·emos de preminr ii estes creados, r;uc abau
donarão no nnw? nuucn, nunca o 11111i.:n : o crcatlo 
que abandona a seu amo n~s trn,li~llws,_ é r•:prnh_?, 
111lo merece ter coutempla~ao. 1·01s o ~r. D .• foao 
YI se re irou ra1·a urlllgn • e estes crt'at.úS nao 
o acompnnhnrao, deixariio-::c fiem-, e nús have-
111os uc dar premio a crcados, que :almndouiio 11 
seu nmo? Isto é 'Jum·er l~wo1·ect•r n i111111or111idn<;!e 

e ~ . ' 
se dê nada a estes crcudos. )Jus dis:;e-se <111.:J 11110 
puderiio ir_ cq111 ~lle; s11ppof.!hn111os _quc ~11io JIU; 
clesscm ent:io snlnr, 1wrquc IHIO salnrno ate itgorn ! 

. . . . . . . .. - . 
;.ia a peso de dinheiro; cn ji1 fiz a conta, e 
sahc n cinco patncns por catla 11111 l1rnsilciro, 
fn:r.cndo·s~ a C· nta nos vinte rnill1ões, •Jllc o go· 
vel'110 se ohriR"" n 1>aga1·: snhe n ciuco pntn1·ns 
caua \IU\ hrnsilchO, C h•""clllOS d1) IJll).!llr \'i11to 
111il11õm1. e pagar itinda aos crNHlos 1lo ~r. h. 
.lono \'[·? lln\"cmos d11 :tm· cst•i 1li11hci1·u a titulo 
de bolsículo do Sr. Jl .. Joiio YJ? :-;, .. 1n·l'sitlc11ll'.', 
que cou~a é - ho!siculo-"! J~nt<'ndo <1110 é 11111~ 
p_cnsiio, qne. se ~:l n. 11111 111ú1nd11?: o se .:;e rn! 
urar este dmlteu·o de l'endns 11ac101m•'S, como ,, 
que se _clmma a esta.; desp_czns- b~lsiculo -'"! 

gncão de gastar o que uiio pó<le; •o qno se dit·ia 
de· um homem que tom ·100/iOOO, 'tue désse por 
generos!da<le 100:;000 ·: dir-se-Jiia 9.ue é nm doiú?, 
de<'pcrd1çado, etc., e queremos nos outros St•gnn· 
esta marcha por pi-iucipios de generosidade? E" 
uma iuúnon1lidade, e acçno uào d1g1111 de uma 11ai;:iio 
que está co11sumid:1, pol!re, e rednziJa à ultima 
necessidude. Nad·1 de despezas, que a jnstii;a, e 
boa ordem niio mandão fazer. ;Leu.) 
. Aqni estão vutr11s despe:rns, 'lUe niio S(•i o que 
são, Sr. presidente l despc-z·1s, qne n:io tem as· 
sentamento em folhas ! ::ie se está devendn. ent:io 
ú divida, e deve entrar cm uma parcella, parn 
Jiave1· p-igmnento; e se núo é uh·i<h. co1110 é 
que se fazem tlcspezas deste motlo? En niio o 
posso comprehendel'! A re;;peito da extrnci;:ão · 
tliamantina, nada posso dízl'l", porque niio .sei 
dessa divisiio de trabalho~, e já um l:lr. dcpntt\do, 
que é de Minas, disse o que enle11dh1. 

Para o expediente dos tribnnae,,; 200:000~000! ! ! 
ue des eza ! ! ! Além disto ha tribunaes a que a 

repnl'tição a u:r.en a nuo imga; eu n 1111 or~a
mento do imperio uma parcclla pnm o pagamento 
dos tribunae,; pertencentes a elln, como o des
embargo do pnt;o ; eis o desembur~o do pa~o n1ie-
ent1::uu.lo nesta parcella 1 ! Por.cousequeuciu estou 
nmit11 pela rcducçiio da_ co1~1111iss:io de [uzen~''• 
porque acho que :!OO:WIAoon •! uma qnnntia u:mto 
gra_nde, po1·quo niio entnio todos os tribunaes <lo 
impcri.o, co1uo jiL mostrei po1· uma excepi:ito, que 
é ;, . · <lesem bargo do Pªl:º· · 

\-.·jo Ja.~1bem uma_ t;ii·andc parcclla de obras 

pi~Llkas: ~nea11tauas d.1rn-~ p1•l..lk:1s '. ! üLras .}.1U
L>l1cu,;. pela r~parti•;~1o de fazt>n<ln, obras publíca>i 
pela 1·epurtif;iio tio impei·io, obms p11blica~ 
i ~partiç:1o da j !lstit;a, ubras p11blicrui pela 
cm!!! Eu desl· a\·a uo se me iss1•s 
siio m1ucllus quo o ministro da fazenda pag11~ 
rian~ poder votar, po!que v1·jo em todas as re
part1i;ocs obras pu IJhcas; todo o nmndo anda 
faze111fo cliru;:; }Jllblicns, a torto e direito, sem 
s 111 zcr . . ~ preciso que so S'.ll >a 
•11mes s:'io; se siio obras 110\'as, que se tem man· 
~.adn. fo:i;e1·, on :;e e reedificação das que existem 
Jª ft>11:1s, porque 11 serem novas, entifo me. oppo
nlw ; I•ürque nenhum homem augmentn editicio 
de s11a casn, 110111 ·faz preuio;;, .q11·111do esl,& pobl'e, 
o •111e trata ,; 1le sustentar os que tem, mas 
nunca fazer tle novo. Por issc se suo novos, op· 
po!1ho-111e, e se '-• para a snstc11tn1;iio dos que 
... x1:;;tem, a pprovo. Por isso para esta rep irtição 
2~0:00(1~000, µn.-n a conservnç;io dos proprios ua
c1011a"s é quantia exorbitante; é preciso exuminni· 
qunes silo estas obras. Eis ne se tivessemos as 
a é :s cmonstrati\"nS, cn nno fazia esta per

gnntn, porque ''e1·ia na tablll!n, mas audnmos 
com os olhos tapados, niio podemos ,·êr cousa 
1u·11!1111ua. 

• ' ~- ~ t: ·1 : J 1 
um uoure devutatlo, que se podia nisto fazer al
llnma reduct;iio, e que esperava quu a camara a 
l~zesso. l::\1·. prc,;ident'.~• a njuiz111· pelo que ~e p1::i-

~ . • ' t"') • • 

suo pre<"1,;os, porque pouco ou nadn fuzcm; Íl ex· 
ceprao de um tachygrupho, os mais nnda füzem. º" tluu'ios ancliio atrazurlíssi111os, e 11s fallus 
dos _0111 ros tachvgrnplws 11:io s:io npnnlw.ilns, siio 
cscr1plns pdoi; S1·!'. clcputudos, 'lne niio pocm 
eo1110 fullm•:1n, mas 1·01110 l'Slli" 1 isco1renJQ l'lll 
s1·11 g111Ji11ctl', c"1upoem: o melho1· ll cada um 
1:ohrc tl1:put111lo, qllt) •111eiJ·a imp1·itnh· as suas 
!alias, escrerúl-as, f1 ni:111rlnl·:1s impri111i1· i1 sua 
cu,,111, pnrqnfJ 11.'lllto 1·cconlwcitlo a i1111tilid11de dos 
•lim·i•H, :;..; 11ssi111 1·011ti111uio, pois que os Srs. de
Jlllll~tlos, 1111? !u:r.em os stms discursos no .si;:n 
,.. ' . ' . e 
li!~ cu111;11·a, nu1s como 1111em csti1 discorrendo 
con.1 soc1•g ... (J.1m.) Esta pnrcclla, 8r. prcsiJentc, 
sena tah-ez nccessario 1111gurnn tal-a, u 1i:io se 

o . . . . . . 

l'io mio hn tlinhei1·u qu·~ cl;egue 11a1·a ajudas de 
custe. Esta é uma pa1·cella sobre que deve haver 
muito cuidado, po1·que, se se derem grandes 
njudns de custo, OO:Ullll~OOI) pnra nada chegão. 
Esta parcella não é só pnm ajudas de custo, é 
tmnb_em pura grntitlcações, e pnrn pag 1111e11to de 
papeis c?rrcntcs: ouço que isto ele papeis cor
rentes vem a entrm· nesta pareella de Ji\"e1·sllS 
que uiio t1;m nsse11ta111ento na folhn, e eis aqui 
nma ·uuplicuta. (I.eu.) 

A cidade, ::\!'. presidente, ucha-sc npagudn; cn 
intlo hontern :'ts HI horas parn minha casa, achei 
tudo npugado, e ent.rt-tnntu gasttio-se tantos contos 
d.e rêi,; pnrn azeite, e po1·q111: r.;p:irtiçlio, Sr., i1rc
s11le11te ! ! por uma r1•partii.;iio euigmatica; po
nma rcpurtiçiio secret:1, Sr. p1·e»itlc •. te, sobre a 
qnul nada po1lcmos ajuíznr; nem me:;mo o Sr. 
ministro d•l fazenda J'Óde dizei· alg1111111 consa a 
este respeito, porque temos dito, e é innegavel 
q uc niio da contas ; e apezar do que aqui ji1 
SI! tenha apresentado uni 1ro'ecto iara ella dn1· 
conta, qumu o chegar;\ o ui11 de jnizo de se to 
marem estas contas, como tle\·e111 se1· tomadas? 

A camarn não tem uarla com o intendente 
g~\l da pulichl,li1as com o miniSÚ'o da fazenda 
q11e é respo:1savel; e como o niio faz dnr cónta 
cla_s dcspezas, porQUC n:1o é rcpmti!:iiO que niio 
St>Ja olH"igadn a du1· coutas ao thesouro 11acio11al 
A<111clle chefe ,ia re1mrtiçi\o qnc se ucgar a dur 
es111s .coutas, ó um chefe refrnctai·io, é um liomem 
cr!11!i11oso, que a.s leis devem punir, e que o 
1111u1~tl"-O do lheso\l\'o \\eye fazer rcsponsa,·el: 
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,r····-o l''I ~1·.:-.:s.\ . ···' :! L HF. Al~OSTO DE 182i 
•1ior is:;r, rcp1.,:se11t.ai;u•'S, desta natureza, qné· 

t.al e tal i·epai-tii;üo não tem querido dar cont11 
s:io r1•prese11tnções, de que niio <levemos tonuu· 
conhecitnl·Jlto, 11iio temos nada com clln~' 

po<lem<Js d.,r,1?e1m· pnrn ell~ a 'llenor 1l~S'pcu~ , 
1iciio portanto riscados estes contos d·~ _réis. 
(D:u) Nüo f'd para qnP. s•!ja ner.essarin a com· 
pra de p1·oprios nacionacs; niio sr,i, s•; s:.io cn· 
sns. ou o qno se _ q 1rnr compmr; mns a trni:;ã•> 
nau precisa de casa,; pnra rnorni·; e qnantlo seja. 
nocr·ssario fazer•Jm·-so compras <lo predios panl 
a uaçiio, dove prece.ler proposta {t c:unm·11, pa1·i 
v .. r, se devo ou u:io approym·-se esta cu1111J1·a. 
E co1110 1}, que so pede como uma despeza or
ili11nria ;;o conto;; tle reis, pm·a compra •le p1·0-
prios naciunacs? l\ão ente,,tlo; o tlc"nja\·a 1p1c 

• • "' • • , 1: : p · er \"O ar 
pCll·qnc cst•1 pnrcclla nnncn po.lo iuclnir·se uns 
tlespezns onliuarins. ~e o gu\·e1·110 conl1ece que 
é 111Jc••ssario co111pl'u1· algum prrtlio, tlc\"O faze!· 

, . . 
muito po;;iti\'a:m·ntu n compra <letal on tal prn<l10, 
11ms 111mc11 n co111pl'll tle pre.li•l:I 11i11le induir-se 1m 
parcelia do 1l•!Sf11!zns ur.1i11:1nn;;. l'·•i.~ hn\'•.•1110,; 
de dai· to•l•1,; os nnuos ::.o '. os ·•·· · 
c<11npr:1s do pr.:llios 11:1cin1111es ·! 
tlcspez11 e · l'stn. 

Pai;sawlo n onh·;i. pal'célla-emp1·.~stimo p111-. 
tngncz-~r. presi<IL•111l', 1•,;t11 <'lllfll·.,st11110 porl n
gnez niJltla n:io foi 'Pfll'O\'mlo pr.!11 camnrn, e eu nil•• 
o nppru\·u. A ua~ào hrasile1rn tinha os hrn1;us 
<lo sens filhos pnra sn,.t•·nt:ll' a sn11 inJ01wn· 
dcncin (rr11oiatlo {lf!l''llmcnk", n nai;1iv hrasileir:\ 
niio prec1s 1va comprar pn'r diuhdro a s1111 ii:· 
dcpcntlencin, porq1rn tinha 1111" bu\·onetns; ti
nhnmo:;. canhões, tinhamas forro o fogo pnr:\ 
snst':ntar e defr11dc1· a nossa iud,épen<lenda 

. " , ..._ e t ; t J 
qno com o dinheiro mio s., comprn. 1A11oimfo (l•~
raluu:nte). Por c,msequenci:i uào puSS•> a<lmiuir 
qno St> appliqne111 to ruilhõ<Js ·para pagllllllrnlu 
da lib · · · · ' · · ·' 
exposto as minhas id<~as, o feÚu ns ob~errnç0es 
que julguei conYcnicntcs. 

OS•·· :\Iurquoz <lc Qttc1u,.:-T1l\'ez mo 
não lembrem totlns ns obscn·n~õe~. e por isso n;'io 
l'c;:ponda a cadt\ nma das cousas qne n•1ui se 
tem dito. 

A primcim ol>jeci:;ão qne· se fez foi sobrc.fulhns 
ox lrno1·tlitrnrins, estas fulltns cxtrnor<linarins siio 
n1p1ellns dc~pczns qul) so nm •• tla\·ii.o f:izc1· por 
ordem, e qne se nüo snlii11 Ji.,m a q11e repartiçiio 
pe1·tu11diiu, e Yutt trazer por cxc-mplo, a in:;tilni-
riiu tia Yaccina. -

Co.uo o marquez de Aguini· tinha :1 pnsta 1los 
negocios <lo reiuo, e era presidento tio <!rnri ., 
mau<lou pagai· sem que ne11huu1a dns repartiri:íes 
ti\·e:;se co .• hecimcuto thsto, e p"r iss.o ,,,. chn111ou 
-ll.,spezns exti·nordi n·H"itls -,e como estns l1"S
pt1zas lllio · potliào ter assentamento em outi·ns 
fvlh.1~, fez-:;u nma folha <i<J tle.~pez11s extrnunli-
nar1as. Fo::z-se tn111h•·11 • 
tC11~tS •. 

Te .. çns ~iio 1laq11ellcs honll'ns qne-1thtiYe1i1o em 
rc1111111crn•;11u dt1 su1'\'it,;os tlc.;r.·t:ulos · e p•·nsões 
s .. o 1u111ellas •111e o g •\'•'1'1111 co .c.,•liu pel .. s m<'s· 
inos 1uutivo~, , uf.1~ •11.t~ n:to cstflv nesta cnt.!go
r1,•, U8 tfllU(I:-; sofT Cl"·•O i .. g,, 110 pl"JltCi()fO ·t tlhui
ltlll\ÚO tia mctatle; o •Jlie JPpu1s f,,i posto 110 -

nut•g" csta•.iu, i'"l'•J•W no Lmrpo ''" :::it". 111111«1u•,z 
tle .Mlii·icá:, lH'•·,;;dcntu li•> l11usuuro, baixou Lili! 
d".:1·..,t•> r.:f•:1«-11°l.1d·• po1· dle, •l .7.o ,1 .. , qu., por isso 

_que ns ch·cmM:!h1ucins t}Ue fizcriiu dimiuun· us 
T~•)fO ·1. 

as m1n· 

mini ·ti-~ eh guel'l' l precisa por exemplo, <lo 
uma ohra, m11nd11-s, fazer iicln sua i·epnrti•;iic., 
e assim com as ontl'as ; e o tlws 1111·0 não se 
encurrtJgou seniio drv1uellas 'J llC se fazem !JCl:t 
sua rep:irti'"iio .- Obrn,,., poutc~. etc.- (Leu.; Istn 
n:io s:io ol>1·us qne s11 h:lu tle ct·en1· U•l no\·o, mas 
faz-se esta <l•~sp .. z11 pnra consc1·\"nt' ns 'JllC existem. 

l'.ie •m hu11\0 esse de fazei' um orea111e11to á minh l 
YttntadtJ, hn mais tempo havh1 ·de propt11· u:ua 
climinuit,;iio. Nti·• ha <111\"icla 11n•i se dil\'CI estt· 
bel•;ccl' num regr•l lixa, 111.1s isi.o não se füz d·) 
repente. 

. m1111.~t;•o 1:011lm1iou a (allni· po;• ÍÍll!ÍS 
mn pouco ti.: lelilJIO. iJ1J•·h11 ill'io foi om;i<lo.) 

o S1-. T~c•lo :- Si·. presitlcnle. ns explicnçlicR 
,fo Sr. ministro não t · ,, 

o •;ect.,s. lJil'. cllc •11rn 11csins folhas oxt.t·11ordinn· 
ria;; :;iio contem pi "l"s a•111ellc,o; onlcnndos 'Ili() 
niudn nii» t•"•n l11g111· 1111 fol11n g1!l'nl, 011 <111e de 
Jll'>.•P••><itn su uinn•hio p11i.:-11r por f .. llins "s iccinf•<i, 

:" 1) '~'· ·~rup u A Ili"' Jfl11•:110 \'f\t"CllllCtl. 
St! Ru n•lmi tt ir •.'Sln PX pl:1•n1;1io ><ri;:11i l'•ll<'· 1111, nliú 

11igo Uf'lll crt!h> •1110 rnll,,ditlt1 int«nto tio illaq11e11r 
a 1:011t111ni:ll <ln 1~;1111·11·11, mn>i 1d111 igthl'linr.in 1~1·11ss:1 
11é •11w111 furmnl1so11 º""" or~am•·ntu. 

A i11s1il11i1;:i .. \'llf'dnirn, •nn~•m, a•:ntlemins, pro
\'1~1lo1·iaR <I•~ s •n·lo " mil 0111.ros 1li\'e1·s11R nhjeclos 
,ii'L ost:io runkmplntlns llJ on;mnento tio ministro 
•lo impcrio dehnixn ,1,,s sons respecth·os titnlos, 
o ji1 L•st•io npplkntlns ns som1u11s qno lhe sii<• 
nf!1:.e8snrins. · 

Xn orç.unento <ln j11sti1;11, ji1 n co111missiio conton 
com os orde111ulos d•J .iuizcs 1le r.:.rn e 1111 \'itloreH 

plicnçlius do :-;r. uuuistro? C11111pl'in qu•i l'lle nos 
designas,;c nrtigos <111e th ne11h11111·mudo esln\•iio 
nm•I i compreltend1dos debaixo 1lc <lenomin·1çiies 
pc.,nl inre~. 

Diz cite ']•H! lho pa1·ece 1lh1 i nntn n 
do lOO:IJO:lli concetlidn pl'lln com 11issiio 
expe:.licnto dos trilmnacs, hn\'•!11<lo ello 

q nnn tin 
para o 
(lC'<liil•1 

a tio 2ilO:OOO,~llOO. 
A lmstl destu pe lido •Í n 1lcs pcza effccti \"11 do 

nnno pns;a<lo com os artigos q no lhe si'io r3l:t· 
ti \'OS. 

E' por isso mesmo, Sr. presidente, que n com
missiio tleu l'l"tc .grande corlo .• \pparcco n'~s:rns 
cuntas a quantia de :!1:000,~ de \luspez1dlhquiJ:1 
f'"it11 n 1 alfandegn, a excepç1io <los 01.,le1mt.lo,; 
pag"s p.;la fulh:t,' e tlo 70 e tnntvs contos tlcs
penJidos Ctlll• o expediente, n de lil):OOIJ,~. com 
obras, appnrcce mais 11 de. 20,00f!li. de tlcspczn 
taml><im il li•pti<la com a ndmini~ttw;üo das <li~ 
Ycrsns Penclas nncionaes, a cxcepi:;ao de ·1:0001! 
l . . . . . . 

8:•>0tl:I do obras e t:-i:OU0$ com o titnio de dos: 
pe.-.a tl:t at'l'ecatl:t<;ão 1le· din~rsus readimentos, 
i.,to n•lO póde sei'. 

Apparcce a ca~a tia monda corn a quanti_a de 
:2l:U ·11.'i de •• rtlenados, :fü:OiJll;? 1:0111 ·o t:xp.,d1untc 
e JO;tl0()$ com ohras; nppnrnc~ o thc;;,mro com 
ii Je;ipozn de ~,.;OOli c•111su111itl.ts no seu expediente, 
•) pôde ,Jizcr·Sfl . •1ue fo1" •·XC-'SSiVo o côrtd •JllC 
fez a co111111:ssilo retlnzin·lo t•ula::1 est!\S dr.sp~zas 
it uwt ·•I··? N1io dt! ccrt•1; e tn11t ... uuus 'lll" tudas 
as- de...,pczn:> de . obras <jllll subrepti•'.imnent~ se 

2i 
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J 8li :;ESSIO .Ell 21 UE AGOSTO UE 1827 

::p1·?sê·ntiio d.·hllh:o olo titulo 
qni•las para n:io dar grande 
obrus-._i.,vcm cc-ss.1r porqu•1 

de despezas illi · 
vulto ,10 :u·tigo
sc con,;idcr:lo jit 

feitas 
· o q11c 1 1go a rc~pcilo <J,, e>xpc<licatc pt'1dc 

1:unhem applicar-s,i a rt)Speito das ohrns. ·
tiasta1·:l._..-so uo an,.10 1)a.:,sa1l11 lO~:OLt•J.'i e pctlHhJ· 

>l•'· agora :!011:.1iJOS. E •!11:11 a 1·ansa dl'St.•, augmento 
, • • '-l t • i . · r . _ . 

Deseja,-..1 saber se o Sr. rdntor da commissão 
de fazenda glosou esta quantia? 

,º, Sr.. LEDO: -A commissão glos.m lf>:~JS; mas 

o Sn. V.\s.~o~cF.I.Los· - A este respeito nada 
tenho que dizer. Passarei a falla1· sobro a admi· 
ni•trnc;i'io diamm1tinu ua. Tijuca, e fm·ei mna 

• , e .era es a· consen·açao, e que 
· ·::;r. pre,,;hle11t1\ alg1111s annos antes •.ht. salmh 
•lo rei 1Llclis~imo pura p,,1:tugal, ea h ncst.a 
;.!'t1Zcta ollidn! nmn n•111·esf'nt:11,:iio do intcn•lenJ.!) 
~'cral <ln polici.1. em <ptc tlizia <1ne :mg-ment:m
.io-»e a consigna<;.iio <JUC entiio Stl dflnt par:t as 
•>hras do enc.an:1111e11tü dll :\fflrae n1ii, cm nm :umo 
1l•·aya acah:tcla <>ss<i obra, ang-111ento11-se <'SS:\ cnn
signni:iio na f,\mrn. pedi·ln, ·" ain·h wj·o dcspcn
,(.,r-~c :.!'i:UllO.~ rc•lll f'St.a 11\n de PPn<>lnp<l ! Acnn· 
1·'cen a r11in:1 <l•H nqncdncto;; <l:t f'Hri .. ca <>m 180~), 
•' nin•l:i h0jn ;;e P:::i:lo e"ncerlnnrlo <' so g:1slwl 
l":.lflil.~ ri:i11i PI!<';; ,, cnm o pas:::ein pnlilicn ! Tem 

parn isso se accresccnt:isse mais llJ:OUOS para a 
-sua iu·estai;ão, porq ne tod'l o i-.mdimcnto desta 
cxtmc~'ào Yem para o Rio de Jnneiro, bons qni· 
lates de dimna:itcs, ncs·m quantia de 13::>:000$, 
não ha exadi<lão de >cnda, ou então niio é isto 
a extr11cc::io •los ·diamantes, s<l pClo thesouN 
for,io (;O:UO~•H. pelo de :\finas 10 000$, isto é p1·e • 
l'isn nma reforma, e ha <l<l se ter em conside· 
ra~iio o '}111'! <ligo nl'!st.n casa com tocln a lihcrdnde 
qnc a pr,wincia dl'. l\finas-Gernes não póde con· 
ti·ihnir com mnis um Yin!Nn, po1•qnc os generos 
1ne ;;(> imporVio nesta nlfanclei:ta s:io de sobe'o 
1111: o o 1mm~ ro a ~11er1·a q nm· tropas yni-se 
:1 :.\íin:1s, <pmndo ;:e 'Jllf'I' harrns pnra se fazci· 
presentes, t11tln "' ::\fin1H, minha patrin, por isso 
<1no elln 1•1m ouro pwn qne se· deve p1·otegcr 

---~:i p1! it·1a. 1 1n 11~1t'tl~ p:lrn pn~;1r _ 111nn 1nr1·oro~:1 

11:-;ta 111,; JlPll~inui~t:1~. 011 "~pii-.~::: .. " uf1ll t~ul 
""1 ns ·? E :iclta·s•• po1wo 111:00 1~ 

:"õ:1•> u1:1i~ 'Jn~ hn~tantl~!' par:1 . . . . ' 
tlc:nn~. 11·"'1H d{"\'1'.11n::; r•1nprel1t~11th-·r ('011~as u;:.\·ns 

E···•11n1nln '·' r1•fnrnt •diz o ~1·. u1i11i~ft·4) ~111 • ~:io 
yj,ljl'.t~ d+' l"i•)1lC'7.:l: pi-1i~ PCtJ11C11lli$•l f' t•efnl"lllf! 1)\1 1

) 

. .· -~ . ) .. 
•• s1·. , . .a ... c· 1111<"'•""ll.,1 ... ~ -~r. t•l't.i~idnuto, n 

J1tah·ri1t. f~slú l'Sri1>lntln, l•~ill"S~ '1ito •Jl1UUl11 se 
pod(•rlu d1z.:1r, 1• H~lt• un;:uucutn ··~t:\ l°L'ro111Jcchl~r 
l"W •11t1it •. 1 i11111e1·f,,i11•, 11•.•111 111<' d1·111nr1nd 11a11110 
Yi:oi14f' 4(11t- lt•lll 1(~'Í1JJlu~ l'Oltl0 '1S fllllt'U~ I' •t° S1~l° 
l"\."1 pnt':I n 1·1·tl\"i11eia do ]!1n 1h.1 .l:t11l'il'n, o 11:11 
~t·t' CUlllU a .~'qU~lit1~i·~11o. t11UtHlil. di,..cnti1·, ltt~•n. St~ 
saltt\ 11 ua •üts •·nz11t:~ ,. )' •t'•IH'·' 11n1la. ~·~ ptHlt: 
fnz,·r. di;" o ~l'.111111is1ru, '(li•' 111:111°.11111 ord••111 pllrit 
n i11q1ro11,:11 i1111•n11iir '' r.J:1t .. r;1•, o 11 i111pr..,1s11 
11t10 f1~7. cus.,, P l:'t f!i=;t•.iV•! tlnns Hh!Zt!:l e n11•it1, 

1ll.•("1i:< di,;:; ··~n <(li•' a i111 H'<l11s11 111i•1 li11!J:1 l"ll'll 
p:11s ,. u:t·> ,. t o t·f•·ttt•-~u, •Jllt~ 1111 o.;p:11_ .. , tio dous 
1u:·z~·:; t~ 1u1•itt 1.:11l !4•1 P!ttl1•:-st.: i111pru1i1·, o ·~no Rn 
V•'" ,. <Jll•) n 1 11p1· ... n~:i uatt 1p111.. t' ll~l~1·s:;ar10 •tllil 
T·~nl1:l l't·f~·r111:1 1·~~a a1llui11i~ll"a•;:i··1. lllllS ~o \0fllU11~ 

· •lo l"tt t ISL' 1 ira t\S ~ nnuo 
n fit!!l iltl p11 lltJ 1 püiS S!'l l 1t~·~O t f 11'' t~ll a f,Jl'U•"CO 
JiJlra }Hll';l p1!l'iu•li1·0~ t:lt\•1•1. pl'1•jt11.Jicia••s i'l U11S-t1L 
pn1 rin !.opowclo1, mais 11isto n"'o se pl11l•l fullar. 

Piss•) n :->r. 111i11ist1·0 •111u ll•:Sl:t 1•n11t11 111io est1'1 
n full1:1, 'l'l<l 11i'111 tem assenL 1111c11Ln, •11rn n p•l· 
Jicia n:io L mi r•lll•li111c11to-; qn•J cltl'g11e111 paro ;mns 
1i.,;;p•Jzns, qne esto,; 1.li\'<Jrsos n:io L<'.•111 fülhn, 1111e 
f':t•l i ndnirlo~ nesla; tnl u:io p11.•so apprn\·ar, o 
s;,ltrú isso •tnero 11111 csclarcci111c11to S<.0 a policia 
cl:'t Cl)llt 1s ao thesouro 011 n:io tH "! ••• 

U Sn. :\hx1sTno: - :1\:lo pos.;o dar, sei flOI' 
1111\·ir dizer, que 11ão d;'1 eo tas, e e~ti'io de tnl 
fúrma que 111111ca :1 ca111ara l1n de l~r um orça· 
mc11t.o co111plüto, scuiio passadns te;upos; como 
•· qnc mn mini.,tr(> que entra de noYo, em puuco 
lClllpo pútle fazei· es·;c pla110 '! Xiio p .. ,,,so por
tant·J dizer qno essa repartiçiio da policia ji1 
1len COllUt• ••• 

O Sn. ::\fo);;;Ex11on Prz.rnr.o: - Den jit 
t.e111 )O de Pau lo · en , · • · · 
n ... r oiio JV, e f,qr:io por c!le appromtllls. 

() Sn .. VAscoxcm.1.os :- Isto não são ns contas 
.i,... qne cn f.1110, d,;11 11esse tempo <llll que o rd 
1·,.1111111 todos us poderes 1ln estndo; por isso que 
··sta ld tem cal.ido :'t nstn da co11stit11iç1'io, e 
,s. ~I. Imperial tudo obra p•~kis s .. ·ns ministros, 
e cn jnl~u qno o :>r. mini,tro niin deixnrn C•)ll· 
ti1111ar nrn :thnsn tii•J gmndc co·110 este para so 
··~rn1uil1ar estn rcpnrtiçiio, por on1le se rJsco:i!J essas 
1:10 gmuu •. •s rendas~ ó por bso que não npprovo 
c~sns d•:f)pcz:1s e :issemamcntos que uiio lcm folha. 

. · ~ ... ! • , ;- ._ ,· e • : , , rnn:.; 

~:;tn~ l'Nhtci;.ie . .;; en nintln n:io descobri essa mi'11a 
not11ltJ se vá h11scar joias e mais joias ; parece· 
lll•l •pie ,;t'l economia e mais economia <Í n Ycr· 
d11•lt,11·n 111ina <lo flnancch·o. 

1'.1ssem,H 110 ''sl ulo de liscnlisnçiio dns rendns 
pulilic:i,.;, iss•l fl,,11r:1 p:u·a •1un:ido i>c tratar da 
rt.«'•'Íl•l o 1lc"P•'7.ll, e cntih m~slrarci o estado 
1l1• <if'snr1l•!lll u •pie tud'J all(la â.~ ai:essas dQ 
qu,~ fl,,,.,! "'"1a;·. 

o Sr. º"ª'·'"" :-011 .. ·a:-Sr. prcshlentc, nada 
11irci a l'•~speit•J iJ,., or.;nmento em geral, Qnstante 
Rt'~ t l&l ~ • ..:1 • • • • ' -. • 

1111•11 ri:,roroso <lo\•c:i·: 111a4, Sr. prcsi1lente, não 
pn~><•J g1111nlnr silc111·io d•lf">i• 1le escnt!lr o illustrc 
rdntnr 1ln eo111miss11o •lc fazenda, que fazendo 
n 1rn11mo1·n1;:io 1ltis ro1l11er•ie:1 n•l o·' :> 
•.x1n. :-or. 1111111st1·0 pel 1 1·01111rt.i<;iio do thesonro 

•lcixn \'0•1· 11110 n <Jnnntia •lcstinnda para o sup· 
1n·ini.:11lo conecdido 1\ minha província e outms, 
t\•i 1·cd nzhln n íU: 0.1:J,~O! llJ. 

A minha pro\'lncin é Mcconida com uma con
signa<;iio nwnsnl 1lc 4:003,~, se cslu consignnçih 
mingnnr sollrci·1l 11 snn c.xistcncin, quero dizer, 
!1 snn n1l111inislr111;:io. Sr. pre.sidcnte, o deficit 
J1\;;tn1uontu 11ot11do do presente orçamento nos 
la iça cm mil cmb11rnço~, se o orçamento fosso 
C•llllO •lo\"O ser, da 1·occita e d1!speza de todo o 
imperio u não do thesouro do Rio de Janeil·o s1'i· 
nw11tQ \•or·sa· hin um deficit geral, a que occorrer, 
e u:io st'.o o do Uio de Janci1·0, e n; p1·ovi11cins 
n:'io ticariiío ab11ndonnd is, cntra1·ae-bia no coube· 
cimento o llscalizaçiio d11s suas r<.0nd11s. 

As desp1!z11s d\ minhn provincia, S1·. presidente, 
n:io s1io sú cm seu proveito, cllns intcressào a 
todo o imperio, n sna folha 111ilitn1· por exemplo, 
•Í de 7•J:•MOI!, onlrêt11nto n tr.,pa da provincia 
cm tem o du "'tllllTa tem sid•l · · 
qne ag.i!'ª e cm totlos os tempos app 1rece no 
thcntro tla gncrrn; o me~mo 1l1go da despez\ dn 
marinha, !l outros sacrilicios, que solfrc resignada 
como o curte de mndeims que tanto faz >Wlfrer 
o.s rropri.it.arios de torras que. pacicatementc V•llll · 

..i 11\'ail idos o~ seus ten-enos, mio só 'paru : ,·cr 
cortar madeim chamada de lei, mns toda a de 
q n 1• se q ner lunr,:ar mão. 

Niio se pense qne e..ite auxilio que p1·esta o 
Rio d(\ J,mei1·0 ó. gmtuito e é .um favor, além 
J,1 •1uo deixo cxpendido, e de attendsr que 11. 

·alfandega do Rio de J~neiro é &'lttella dos po~··. 
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SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 18.27 181 
tos da minl1a provincia, aonde nenlmma ln: a•111i 
ficiio ª"ºS todo;; o:; direitos de im ortm:ão 1fos 
gene1·os o seu consumo, e:n cujo calculo entn'io 
os escravos, que tudo avulta muito. 

Portanto rogo a esta aug-usta camnra e mesmo 
á illustr~ commissiio de fazend~, queiriio pez~r 

- ' • l q 11'1< 
deixe de contemplar-se no orçamento a consi
gnação pOL' inteii·o que at-<i ag\)1·a percebia a mi11hi1 
pr.:>vincia. 

O Sr. IJ'.oll.a:nda C.:n.-al.ca:ntc :-St·: }ll'tl· 
sidente, de tudo o qne aqui se tem dito, e 1lo 
rigoroso exame das despezas <la repartiçào da 
fazenda, eu concluo que o OL'<:amcnto da c•munis· 
siio ê ainda exorbitante. 
I~ancemos um golpe de vista solml o or1·1un•1nto 

do ·ministro, examinemo;; as despezas qÜe n.:;st•J 
~r~:imento se podem e de\'01~1 econnmisar, e scrà 

Damos como inilispe11s1weis ·a~ cinco 1wimeiras 
parccllas \leit;, ollus montão n llO::;oos; 'JUnnto 
1i. parcella de folhas oxtraorJ i nnrias, con r.;r11u111-
do-111e com· o que <lisse 11 co111111i,;~:i1J. elhi e 
s11ppressh•ol; niio fazendo reJucç·fo al,,1111111 mn 
tuuças o llOnsüos teremos lOi:OOOS p111·11 ;':su1.; 1fo . .;. 
pez11s; l?ol~inho do fallecido8r. D •. lo1in Yl :1.:11>, 
eu dcse1a1·1a snL.;1· c111 (jlltl c11ixo. ,10 theso111·0 11•) 
Brasil existo esio hólsiuho u1J Sr. D .• hlíio \'f. 

Scnlwt·es, os indi\'idnos 'Ill•J til·e1·:io l"!usiio 
JlOL' este bolsinho, de\'elll ir h11vel·ns do 11111111111i 
bolsinho que certn•nu11io 11iio llco11 110 Jlrnsíl, o 
<1unndo o i5L'. D •• loiio VI "º reti1·ou pn1·11 Poriul{lll. 

Dizem que s. ).[. Fidelissiin i Jcix1\rn por Hllll. 
nio1'lo um bom thesou!'o l•l'Í\'l\•ln, e •i 1lc;;sc í hc
soui:o que de\·eriiio sei· pagns as pr.11,;ões do sct1 

Iudispensm·el e cerh1.111an te R dcspüZtl U:l Cll S:1 
lln moeda, ti eis 20:()(11JI); demnis css i. des1wi11 
qne nito tem nsstmtument.o em folha J11.lll1Jri111ua11<lo 
untHo (pelo que 11q11i jit se tem 1lil·)) ser or•~atla 
lllll õ:OUú$tl(Jf}. • 

Passarei i'1 d1\ cxl1·nccão di11m1111H11n Ili) Tcj11c.-.. 
ella · é pot· ora indispe1Í:>avel, emqum1to 11inn ld 
niiu refol'mar <>Ssa a<lmi11istrn1;ão, t•imos pois uwis 
sessenta contos.-Expedieute Jos h'il.Jnnncs e suns 
rnp 1rtições suballemas, jà muito bem se te111 dito 
que taes despezas vierão orc.;a<las no 111i11ist1:1·hi, 
a que pertencém esses tl'ibunaes, o qnc faz \'er 
a desnccessi1.hde dessa quantia de :!00 contos 
por esta repartil.)ão. 

Obrns publicas,-senhores, muito hn a cercear 
nesh quanti~ Orl.)ada: · pelas. repar~içües das o:i-

pequenas quantias, para as obras public~s na 
corte; pelo ministerio do imperio, pelo da ma-
1·inha, pelo da ju:>tiçn, e mesmo pelo d·i. guena, 
já se fazem não poucas obras à custa da fazenda, 
e mesmo é bem sabido, qu11.es ns que tem l ug ir 
na côrte por esse cofre da policia, cofre que niio 
~em rnceit~ no thcsouro publico: pal'_a _que iinis 
e necessana. essa quantia pela reparL11•uo da fa
zenda? Serú. para promo\'e1· esses encânamontos 
ue rios ua provincia do Rio do Jaueiro '! i:;c1·{~ 
para levantar obeliscos e outros edifü:ios de 111a
g1iílfoenciu Ui& .!:órte, cm occasião qne: us 1·cceitns 

' a te ttS SJ 
de absoluta :itecessidade? 

Sr. presidente, oxalà que nõs esti vessemos em· 
estado · <!_e pode~ ~ prnticn1· tacs obras pub_licas ; 

, ~ o 
dade em taes beneficios por todas as provincias 
do hneerio. Esta cainnra tem em projectu a cun
strucçuo dos encanamentos e estradas 1ior meio 
Je companhias .p:uticulares~. · 

Os encanamentos e estradas da cúrtc seJllO 
feitos pelo mesmo meio, qne intentamos fazer 
em todo o jmperio9·e . núo venhiio do outr,1 modo 
as t>rovincias contribuirem. pai·ti a~· eo111111011iua
dcs do Riu de Janeirl.l. 

Q11ara11t::i conto;; de l'éis ú quantia muito suf
ficíente ><U'à as obra5 .Ltblfo t.-; de ueccssidUifo 
pela repnrtí<;ão da fazen..la. TachyA"mplws e ofli· 
ches diL ,;ecretarhi. da,; caui;u·as. \L~it.' Disse-se, 
que lllclirg1<tphos s'.io th púuca tnilhla fo, e (jlle 
Jeve1'-se-hia abolir a ~···~a•; lo úessa ..i.,,;peza, eu 
ou e opmmo con 1·ar_·L , u " · com ttc a, cottH• 

. representantes d:t 1rn1;ao, 1leni apparecet· cm fJLl
blico, e cm todns n;; proviucias que uos cnnstitui
riio, e não conheço um meio, que mais m1the11 tii11rn 
o nos-;o procedi1n.l1ito 1i:1 .:auull'a, que a couser
\'ação <los t.'\chyl-(rnphos; se alguns llcsles 11ã o 
tt~m ninda a lmliilidade neccs~al'ia, cott\'<S 11 me
lhonl-os, e não pnsso con \'ir uo rmnedio da iu1-
pres<ão de di;;curs.1s em folhas particu larcs, isso 
se1·ia abrir a porta a 11111 graudc ai.Jus•), apparn
c· ri io cliscnrsos nunca pL·o1111nci:itlos, graud·~s 
cninpeões e Onlllon:i~. •111•J na-la 1.i;riii.1 dilo 110 
f. u~ cscre,·eri:\o t!ssu.s folhas, e assin1 Yir1i\o u..; 
un:0;s1J.; coostituiutcs a si~r 1 tt ti 1>s ::;ctu poc ct· 
Yc1·ilic111·-:sc tio 4!U'~ realln•!Utt; ti•.: pass 1ya nas .;a. ... 
1nara:;: ,!-, pori •ulo, 11cccs:o;ario cou:;cr\~·tr os ta
chygrnpl10s ,.lpuiadüs) J .. :u .) 

«J:uco'"'~•ta coutos para ·1ju 1l:ts Uc cus~t) p:trc
cüu1·11u1 l.1e1n 'Jl't;ail11s, t! :Jht·la 'JlU' u S1·. 111iuistro 
te11ha tlil·i •11111 p11ln111 s•.'I' t!i~zi 'llS<ltl:ts c~L•:": aj11-
<lu;; •lc ·~nst-1, tle111ora1Hlll·S•: 11 1 cút'l" a~ pcssnas 
(ptc a clltls tl·111 •lil'dto, uii"' lll1.1 pm· ... cc couv"
llÍ••11l1J tal 111.;di1la ,;,, :. que U<fo c"Lou t•11~anad11 
uns e\ftl'l"'•s1)uii do :;. J~x.): Cüll\'t~· u 1 t! 111uilt' coU· 
Y11i11, ljU•! os CllljJl',~l-(lld •S. lllJJllUS llOIUe ul•is pn1·a 
seu,; u1111n· •. •gos se 111·.·s pl'cst" l•J).;O us 1t•dos para 
o:-; ir oxcrc1!r. (l~t·,,;· 

i)f,SIWZClS 1l:t ill111ni11ai:í°i1} t!U citlatlu }'<;1:1 p 1\icin. 
Sr. prcsi,lé11tl', cs.;n 1lespe;1.a ó "Jllu púll\l muit\.l 
h 1 :" • .- • ) UI'(- IU '11 o JOiS o tu'n'strü 
1la fo;rn 11!:1 p1'11le 111uilo hc111 ,Jizc1· uo inl1;11tlt:11tn 
1111 polidu, 1111•: fn,, 1 lttl 1lespezn com os r~u<li-
11ie11t o,; <lo lll<'Slllo ·cofre• ,Ju policia. 

1'11ssa1·ei no li! 1110 - ,h_,<)Jf:lrns c:dr.:101·diuadas -
111·i11ciphu·ci por le111hrnr ao ill11stl'C c1~put:1ilü 11nc 
fallo1l Cülltl'a ll l".:.J nc•:1fo. •J HC tl COllllllÍSSllO foz 
twssa 1lesp•:zu, '-l'lc :l. 'lu:mtia <lu l;~11:J eonto,;. 
01'~'11 la pe1:1· 1·cp ll'Li1::io 1111 gLlúl'l':l píll'tL Sll.(lltJS das. 
1'1"l\'Íucias tl•1 Hio lil'au.lc-. o 8:.nta Cathu1·it1t1. 
forlWCll 11111 11iio !JC<fllt!llO coo1ti11gtJ11tc lJtll'a SUjJ
}ll'il11ento <la> <lespezus <la llHJsma prO\'iucin du 
8nuta C11tl1t1rina, o mesmo direi que p.ila-; ti.e~· 
pel.as dtl sec1·eta1"ia d:i. 1111U'i11ha, jt'1 for:io orradas 
quantias, q11t1 fazem face ii.s uüs!JCZtl.S <lc urs.:
naes, cúrtes ue madeiras e outms reparii~ües ll•l 
mesma pro\'iucia ile l:i:mla Unthnrin:l,' n:io- ,:., 

• • e • • ~o ntus r,•11dtL 
peln commis:ião para supprimeuto Jetisns Ill'O
vincias. 

tos de dividas do the:;ou1·0 uus · :;cus prop1·1ét:i
rius, po1· dar isso . ui:ctl.:;iào. ·a. que es_tes fossolll 
negociar tucs cro(.htos com risco da, portla de 
c1·cdiio do ti1csourn. · 

81-. preside.úe, a quell'Í o thesonro · dever,. con
Yem ministmr os titulos de· sua divida, .e _o.s 
credores que usem dess•:S títulos como bem Ih~~ 
)Jllrectll', _lJuÍS e. :;ua J>l'OpriCuttdu~; e_mharaçur, ta~,;; 
l\ au~t\cÇOt!S ~cria tlar. luna. pruva 1n\u ~o flü tHa•-' 
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188 SESSlO E~l 21. DE AGOSTO DE 1827 
pagador, como <le pouca boa f,! uos con traetos ; 

· jámais con ,•ir>t ao thesom·u publico. 
diviila d·•S •\usenLes (leu'. <lirei o lllP~tno 
• ; cc' e , e..,~ 'l l:tli in e t:uu · cn1 u1 1s4' 

pen;;;av!'I : pn;;;~urd ª" se•111estru <las pr.1p1·io!.l:i· 
tJes port11g11ezas, e apczar de •!li~ mnila< re· 
llexões me oc~on·e1n ,;ohre .essa •1n:11nia de 200 

' _, - • - • 1. ' ; .. _. '. • .. 

me para a .lj,·i·la do cmprestimo portugncz que 
yem mais a b<iixo. 'T..-:u.) 

Colllpra de 1iruprhs u:1ciona,,s: S1·. presiuenle, 
sobre esta parcella eu me retiro as rellex•)••S 
,fo m11 Sr. deputado, e ttão ccntard com clla 
neste ori;:un••nto Cnütarei com esses tre; contos 
<l•> e1upresti1110 sui<,;o, e co111 os trinta e tres 
elo emprcsti "º 1lc 17~~•. e i:;nalmtJntc com os 
s.:issenta e cinco do uacional ua parcelln imme
<liatn. 

S1·j1t-111e pe1·miühlo l\f:••t·a dizei· alg-111u:i cousa 
<lo emprestim.1 da Jughit .. rra. ~enlh•l'<'S, se a ns-

·, .. · - · tsse :u..:1 :uneutc 
cons"ntido, e app o,·auo o contmdo t).,ss-:_ ·~111-
prestimo • .-strm1;.r,.fro, cn porh 11111iti• tl11 l'i•l:1 ,;11-
bre seu pa":llllclllo: mas 1101n-<1 t•tl, on ']H\l 
uJipm·nt{"ilo ,festa lllttlid 1 pda ass1:1u!Jka co11st i· -
t uiut<:. · 

O i.:•wcruo k\'ú 11·,c•·s.;hlaolc de ,Ji11l1ciru <:111 
tempvs •1110 o 11utl•:1· lcgislati\•o 11:i11 ,;,.;(a\'a 11i tHl:i 
:(101· a~sim ,Jizcr 01·:.:nniz;1do no ll1·a1.1l, uii•J é 
jt\uinis 111inlm i11lt>w::\•1 p11•s11r 11111 \'..'.•n subrc 
u 1uaueirn, pOr•1•w ·fui il•Jspcndi•lu t:iu 11v11ltnol11 
somnm, •11ns 111io JhSSO dc•ix:u· tio ,·.,tor ~111m 
filie pn11t11ala1c1tlc seia pn:.:o <'•Sl' <'111pl'<.'Sti1110 
'''' 111glnte1T:1. :\tio din•i o 11ws1110 suhr" o c111· 
}ll'estirno portnJ.(lh.'Z: • s ministros, •1111.: ti\·,•n·rn 
sam:cionutlo .:ss11 cl 1111;11!11 1fo (lllf::llllcllt•l tio tal 
muprestimo, tleni1·:'1õ sei' cl1m1111dos t"t 1"'s 10 s: -

11 11 nc e, e o mesmo 11·1:1 '' 111í11istro 1l11 fll
zenda, qut.! ti\'el' . :1j1plica<lú ft1111l11" 11aciu1111"" a 
lal 1mgnn1ento. ::;.,11 1ores; c;tc trula<lo1 foi fl'it•J 
1111tito tlcpois de j11ra<l11 11 co11sllL11ii;1l:l <lo ilnpc· 
ri;:., n nas '\'esperas <lc ser iust.allllllu o corpo 
lcgislntiYo, se111 íJUO u go\'<'1'.10 tin•ssc 1111uc11 
cousnlltulo a tul respeito :t :1ssemulé11 co11sLi· 
1 uinte : port:lulo est:1 .:1111i:11·a n:iu <lc\'<J nppr.l
Ya1· 110 01'\:UlllClltO li li SÚ r.,111 Jllll\\ \lllA'llltlClllO 
1lcsto emp!'ostimo t•ortugucz: c:uljora d1g.1·s~. que 
o arligl) uu trntttdo, que est1puli:11 cs:>o 1mg111111Jn
t<>, niio ten? em Yista resgate ulgnm, mas :;im :1 
iudemuisai;ào de certas p1'<1prieua1lcs port11g11eza,;. 
Senhores, qu:mdo nós appro\·n1·1nos esse urtigo 
de tal trnta.lo, qnawlo cxn111iunrm .. s essas cou
t.as de tites p1·opl'ied11<les u.o Portugal, 1·esol\-.1-
rc111os o que íôt• J u~h•, mas io1· ol'a nüo tem 
1 u pag~1·. \ .. l'º''-H a.; 

,\pp1·ove-sc fi•rnlm~nt<i t'.>s oilent:l co11Los pam 
o orçamento de d.;:;pez11s imp1•1•vistas. Este exa
me assim c.let.albu lo do 01·ça11w11to <la scc1·etaria 
<le estado dos negocios da fm~eudn, faz-me cou
\'cucer, •1uc é a:u<la exorl11tautc a quantia, •1ne 
a illu:;ll'c cu111missão o~"'<ª par« essa re:pal'
tiçii:o. 

Não ch<:ga a mil e oituccntos contos a SOl!lUla 
de todas as parcellas de <lespeza, segundo a t·c
senha qne acaLo de fazer, e a cr•imniss:lo or<;:t 
essa des11oza cu1 dous mil e seisceutos e 110-

; , :s 11 e ICI 
t•:xtraordinario nas reudas da naçiio, que, dcv•;IU 
fazer fücc às despczas do anuo futurn. nõ; va
lnos~ sei· obrigados a lnnçar miio de meios sum-
mamcnt v · · 
para preeuel1er este deficit, r.onvém pois ter e~n 
vhta não or'=.armos a de:;peza nacional além do 
que é absolutamente necessario, e em consc
qucneia vou m'\ndar ú Ull'..Sa uma , cmen<la para 
ser reduzido a dou:> mil contos o <Jrçament-0 cm 
questl\o, para assim ao menos nlliviar os nossos 
•:onstituintos desses 690 conto!', cm 'l'I•: ·~xce<.lc 
o {•r'.'autt·n10 da t:•:.mmiss~·J. · ' 

L<wão-sc as seguintes 

e< }3. l/tte StJ: a.ug111•~nlc ao ori,j~l.11leuto <la r·~· 
1nrtio:.:io lo fnzo111l:i a qn•mtia d·i ü0;000,';:100 
pant a extracc:ib di mn1•'1i11a. - .·lll!Jlt~to "'[on-.· .. 

" •J:i f 1 ie seja cc111iinnnrliJ o supprimi,nb or-
<lit•a;.i;i '.10 t Cúll(<H IH•'llSfWS i'l pl'O\"incia de 
!:5a11t:i Catlt:triun. - lJ1w;•te Silcu. 

" :~;,. Sej:t or"ad11 a dcspPza dtt repari.i~':llO da 
faz»nda cm :!,0·11J: fl:lJ,~O:Ju. -Jlolla11tia C:icaka11t11." 
- Forüo n1ioiadns. 

o S•·. L<Hl.,: - :-S1'. presi•lon te, diz o hon. 
ra<lo d1i1mh1d.) qn<J .~ muito jnsto que se pa,.11cm 
os jm· •s, e qtte se p1t:.;11ei11 essas dh·iua~ ; n 
comn1bs'lo nilo diz ']ll•: se n:lo pague : cnt1'() o 
homwlo 1111;mllro nas ialmTas t.liL con1mi ·ã · 
'I ui; .-, a: • xm11111ou esses ori;ameutoR, e 
•liz qne "º uào dOY•D1 co11ttu· co1n esses fttll· 
1la111e11tos. 

Os nrgu1t1entos do Sr. C•l\·alcaulc são bons, 
po1·,;111 11:10 s:io 1H1ttica\·cis : rep:ire o uoure de· 

. putatlo1 uas pal:t \'t'Us lia co111111issiio; poi~ que 
,,;1:1 diz q1w se duYClll p1i?•ll' aquellas dividas, 
<Ili•! por !'ua 11alw·cz:1 se vencer. Diz mais <1ile 
a t~11111miss1io <'xorhitou, qnan:lo calculou ou ap· 
J•l'üY'!ll n •1111111tiu para o juro do empresti1110 
P'•l'lll:<ll••z: Jl"l' Ycuturn eshva uns attribnit;u1~s 
•ltL c111l1111iss:io, o n:io so pag-ar essa q1t~11tia ? 
·1~rn pr1\c,~o que a catnnra Jicesso. <( PSte ctnpr1"S· 
íi111» miri "" Jen~ p:ig,1r" mns e111c1aanto o não 
'liss.•r, pagn•)tn-se este~ un:l contos : toi1nvia o 
r••lutorio dn co111111issiio diz, pu!!;tte-se cstu qm\1t· 
tia, 0111 1 nauto u C\UHll'l 111l • • 
U·11r1u. 

lia l11111 lw "' 11~): t contos, c111 o a c•l111 m issiio cal -
cu la e •111e 111io \'ierã.~ no rclaV11'iO <lo ~... 11ti-
111st1·0, u Sr. 111i1ii~tro t.1u1 dilo 11111ilas yezes 
•111" ,,11, • .:, novnl • 11csL11 11<l111histi·ai:iio, n q1rn 
l 11110 í.: mu harnllw, e 11111 cnhos : e por i:1>c1 
<l•l\'Ítl 11 cü111111is:;ão tleix n· isto e111 es11n:>cirne:1t» '! 
,\g-orn \'da <• .Sr. dcputauo su a co111111iss:io 
cxorl1ilo11, e se mais pouia. 

o S1•. 11·~11un.da On.vn.lcnu.t:c: - (i•d•t 
~n·i i•O-~ir•'º tio tad1/Jf/1"1/iho, m7o si: colli{lio a iíl
t.•y;•a do tliw:1,,·.~o tl'l Si•. deputrulo.) -A <~ommis
s:w ti;} ne11h11u1 modo dr.\·in C1111lrtl' com este;; tiílO 
conbs se111 011 \'ÍI" u Y•Ao lia camarn; exorhitn n 
co111111issii11 nos seu.-s cnlulos, e níio nos seu~ de
veres: nem tJll quiz de maneit·a nenlmnrn :it.a•·.nr 

• · 1s 1 • ig aqui •> quo e11 Pn o de 
j usti~a, e com is lo nüo ataco a uing•lem. 

O 81:. Liwo: - O nol)l'e <leputn•lo nffo entra 
1Jem uos plmws d t comniissiio: estes l ,OJO con
tos, e o,; (j(JI} cont•)S q1lC o tltcsouro paga· no 
lmuco, szlu Ui llesp•:r.as cll«ct1 nts. ,· , . 

O Su. Uot.L.\XD.\ C.n-.\L•,,AXTB: - :\las, .µiwgunto 
cu, 1• •n1uc 111io vem esses üUJ coutos no 01·\iameuto '! 

O Si:. Lt:uo :- S. Ex. ê •pte dc\'C dar .a razão. 

o' l~h.•. Verguciro: - Este 01·çamcnto tem 
os mesmos, e· tah-ez maiores defeitos, que os 
precedentes, devendo espemr-se nwlhor; }J'>l' · sa-
11ir do lima ~·eparlição. tle contabilidade. Aqu: se 
encontrno despezas pela reparti<eiio da guerra ; 
desptizas de obras publieas, como se a gue 0 ra e 
olm1s !JUblicas fossem feitas por esta repa1·tiç11o. 
O thes..:mr'J assi,;;te a b\las as re1mrti-;ües c•Jlll 
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SESSÃO t:ll 21 DE AGOSTO DE 1827 ·t89 

CO!lias "'º di.:;~m;~â·• 11111:1 miscr,llanen, c111 •t•te stl 
co111;11· .. hen lc111 •l ·<poz ·;; •las ontras 1·•:11a"ti .. •i•·s : 
si: ll<J ui 11 •io so í..cl uissern .i.,s1lt'z:1s 1Jstr,1.1J:1s, 
u:10 llOS \"{!l"hl1lltlS t·liJ •ªIUl•araç:t1lo..;, i ll LÍH:l'J so 

~ t ~'~tt h> o orç:.un.~uto · a n1ar111 l:t. 1:.. e ·~~tJe
rnr <1ue uos i1:iw.1s fllturus veuha. tle melhor 
fórma. ...., 

S1lll'C as atlicçüé;; pouo~n tm-.:i a ol>st'n·ar, pn1·
q~:c .iit foi p1·cve11iuo. Yejo :qui te ''.:'ls e pHn
i:;".'.:"· e o ::;,·. miuisti·.:i Fi ·lisst.> que as t"u..:as 
eral) tladn.~ c.1u \"~! \HU\e, acão ilc se1·,·i1~t>:.=;, e.o ,for1uc 
a lei, o <1110 as P':nsüeí' cr:io •h<las arl;itral"i-nnentc. 
D:1•111i Sl\. tira t\ com:llls•i•J •111e as p msüés c"n
cc.lidas, ucpois <lc jura.Ia u con,;titui•::fo, s-io uu\
hs. e não pode n s., .. auona•las, por•11w não. sc 
I' • .li:io fa;:cr t.l<!ilJléZ·IS arb trarias, pnn:m, p<:I•> 
<III·\ p.•rtcuce aoi IJ!1s;;R•ln, tit:.1r:L para •1n,111·l•l S•! 
cx·11ninare111 as tfosp1zas feitas, cc>s:111olo c11111u::i.nt•J 
tl•l futuro. 

O uolsiu!io <lo :61'. rui D. João Yl: wj;; ti't1l:1-
n1oi:; U•:l 1fos1wzas <ln thesou1·0 u uíio J,,-, hulsi11h•1 1 

•lu Sr. l> • • foii•J \" l: este bJlsiulw cllc l•:vuu 
c•nnsigú; e levasse uu úiiv, é pür •.·ltB ttllt.: so 
dc\'c p:q.~·•'lr e 11~1._, polo the."'ollr•). 1• 1 rtaut1 •, t.l • .!\~o 
~•:r 1l•!Sllltc11tli1ht esta urlic~"io. :::-\ii<> fallal'ci subrc 
outt·as atl1li~~.õcs pnra u·iu 1·cp~lir o 11110 se bm 
•lít.,, e p;1s-mrd ú 'lª"st:io priud1>al. 

Com os 011lr11« Ol\'nm:ITl.os 11~111 tem itlo, p.w· 
')tl<l 1t1!•ilt11111a •lilh-.iuf.l:de hu\·ia tllll tliz !I': u la11-
1.ns conto; para c•ta 1-.Jparti•;ii• .. ., la11L1s para 
:Lifttclla 11 sc111 a\'••l'Í/.!11'11' '101111.: h t\'Hio t\1) vir: 
a~n1·a ê <l U•~ estu.n1o:i 1:ltt"'::..t<l~lo:o; tl o ~ta llitli.;u t .. 
tla le~ Soauos obri~ 1.dos a rct:;•111a1~1;c1· u~u gruude 
tl··licit < 1w 1i:i .. s~ a llll'•tllolo a l":ccii:l é a dcs-
pcz,1, t '! tal ~-;ortt~, qtt 1! se iguait!tn, sú 1ujJB ser 
1mppri<ln por en1pr••sti1111) e co·n·• í:1mtrahil-o 110 
<!staUo 111! tlt:sc\•t•.tlito f!Ul qtH! se euc:Jnlrn o gil· 

'n·1·1w '! O SI'. 111inisl1"• jit coufos ;:.n cst:1 ci1lli
cul !ac.i.: no seu rulatoritl~ o t!l1a t? ;;tJi Íl vista: n 
c:unl>iü com :1 gal'opn ô cxorhit:111t•>, é 1lti 111•J•111a 
S•ll'(e o ll;li•l . dn ll1·lC•ht : u 1foSO:l'étlito 1l:ts llOlU:! 
<l•i bancc> 1} C•lllhud•lo •lté }Wlos •I nc vêm com-
111· 11· carne no u1;,,ugne, o 1pw pr·.}\·c111 011 c;;ti1 
i11tini:untl:i(o ligu•la c•im o tlcscrcdíto do :,.!O\'lll"ll•), 
e- q11e111 está <l·,sacred1tit<lo niio pô:lc coutrahil· 
e111prest1mos, p.:•lo 111e11os sem condições muito 
i:niuosas. Dtt<}l\i sc undm: a grau.te ucccssidatle 
<lc n~stabelcccr o c1·edito <lo i.:ovel'llo, e isto abre 
c11mpo a. um lon"O e muito longo <liscnrsu, onde 
ierii\.J lngar todos os abuso,; ''º g•l\'rlrno, que 
h:io tl.e encht'r muitas iu,,in:L> ua historia; J·J-

l'êt\\, en n1~ 1 Htitar,~i po\" a~~)ra, 1'ts ohs.:rv.u;Oes 
foit:1s pelo Sr. ministro tia fazenda no SéU rda-
tol"io. · · 

Disse ellc 1ntli ju.Jkio.s·uueutc que so devia 
JWillcipiar pelu eco110111i:1, porq1rn <li111in11h· dcs
zii é augmcntiu· receita e estou e• •uvencido •1 •te 
ltJ1·an•lo cst1J principio i1 ex.ectt•;:io todas as <Jitli
cul<l·ules lic.·ri1õ rctllO\"i•lns. E 1iu1· isso 1) •111e 
cu, U.esL•jo . saber os passos que o go\·crno tom 
<httlo a est•\ respeib, pnr 1. sab•ir-S(! com ü <JUC 
11o<lcmos couta\·, rnuitt> co•lYencido •Jl\tJ c111•111auto 
11:1o .mostra 'lll•\ n•lministra, ll!iO teL":í cretlito, pnr
( no 11L1(t't. Cl • '· ( t :-.1 11 ~,.. : •• r 
maior cabedal <JUO po~sua. 

Disse -o Sr; ulinisll"O quP. ei·a necessario ins1>cc
uiouar. as juntas t.lc fazouua e t unbem o thesoul'o. 
Ueiejo. saber. as >rovid.encin::i que .o e uo governo 
C!ll • n_ o n e3te respe1t.J, que es uns suas .xt-

tr1bmçoes. . . 
· Diz tnm\Jem o i·elaíorio .. quo ha. repartições, 

J>01· ondé' se esi:oão milhões, c 'l uo mio querem 
tlm· contas. Sobro n tlws .ura1·ia das tropas, uma 
elas que falia o relato1-io, disse' o ministro da 
gnena, que ·seildo' tuna'. i·ep>trtii.~l:o 'subalterna, 
1n1o 1>odia,_1·cf:nsur-~c 1 :.l~1g(J qn•:a is.;o. f·)~~c_itu .. 
pedida •. 

Da;;ej:ixa pois salie1· se o Sr. miuistm da fa
ze 1·~·' _ t •Ili post•> •IS mei•>s. p<u·a qu<J e.;tas re
pl!'l•ç0 ·s eulrem c1u wtt~ 4 •vet'<!S; 1• Í:f11Bl111e11io 
JHru. 'L cob~ança •l:H ·lh·id:i•, d(> q1rn fülla o re
latr,1·w; 1n1s 11ue tudo isto i:. da attribuição ·logo
,·eruo .. 

J t :«. U4!Í lºU HJi~ 

lllst~o u f.a.i.~da 1>a1·a tl•lr as n Jeess:u·i:Ls 1lhts
tm·:ucs \ c.stJ rn;pcito. mnit, persua li1lo qu.; 
c1111ua il> o governo nãl 1·.ime·li1i1· os def.,it•}S 
da sua admiui;tru.,;:fo, priudpal 11c_.:tc J.aquell .. s, 
q U'} clle m.Js1110 c:n1hece e confessa, não pód•J 
r"slali ~1ccc1· o sc11 credito. sem o qual ueiJ:hum 
meio enco11t1·v uu occon·e·· IVJ d,,licit. 

o !l>L· •. :\J:arq U1'''- dB QUet11z :-(S•tti.s/i:;; 
•W~ •1•.t~-~1t<is tlo Si·. l"t:J'tJtt:i1·0, po;·em e S•:l~ di11-
1:11r110 mio f.>i oiuicla.) " 

O Si•. 'rc1.'"~t1,,iro:-r:)r l>r'1-ShltJUt-?-, 11uu !UO 
en cs1> •1·a\·a :i.l;::uuuH illnstraçü .,, . csp,..rnn-;psai 
S•>brll . os \'Í.:Í•H <la a-1111 ioi-.ti·a~i•l ii:\t 'º tead·Js 
pl)lo :-;r. mini<h"o 1la fazP.11Ja, é q11a: 1d·> Yeju 
Jm:i;:u· nest t c:1111a!'.1 a S•!•lo de 1'autalo: llJllS· 
tr1i•1-111is os 111dhornm1mto.;;, 4111J podíamos ter. 
e 11 io 1ns fl'Jl'ntilt-: locnl-o.;. Diz.nos que é facil 
refornur a alf 111·1~~11 : uu1s uiio t~111 Jado u111 
1111~:>·> para "'""ª ref •rma, ti111h11e•1lo mio indica 
nma s•) 111·0,·i llluda p:1ra rt!1Uo\·c1· os abusos, 
<}llé ,ljz havei· li.\ i:;ll\ NJl>ll'lio,;iio, O niio uÍL Outra 
"s1:1ts•1 <la stul •1111111issilo mais <lo qttc <l1ze1·. "Que 
111io lm u111p1·"~'1tl'ls lmbeis, tle 'lUJ la111;1u· mão!,, 
Se os não h.1, é por 1u.:i ::;ão mal escolhi<los, lo..-., 
•1110 o 111eroci11M11tu f•ii··atlcntlido, ou csi:olha ndo 
f,;,. f ,iL:1 po1· pat1·onato, ha de ha,·cr empregado.> 
hnl.inis. -

Aiuda h11 inuco t·~•up), foi <le.~pachadl) ·para es· 
i:1·i\·1io <l.t ·nntn •le S. Pauh um homem ue se· 
irun• O lllC tdli l'lllàtl pliSS.JllS u:J Cl'..Jilito, mal póde 
f.1z1w n conta ilc sommar ! E' nec1>ssario que 
nc111.i1.1 ll patronato, e qua11.l•> ellc acabar, haverú. 
•I·•. ce1·lu ho111<'11s iuuito lanheis nos ~mpregos pu· 
bhc"s. (Apoimlo-yifralmen.te.\ ·· 

1\' vista pois da~ 11e11l1111n•ts pl'o\'idencias, que 
o S1·. :11i11isil'<> tem Jn.J1) sobre abusos, por ellc 
rcco111tccitlos é pat.int11n1los nestn eama.rn, perco 
toJn a •l=>p~rflt1\)a de rofomia. O artigo economia 
<le quG 1& 1111'.).10 espera o· seu nu1iõr 1·endi111ento, 
n-io renoiel'Í\ cousa alguma. e a n·1ção continmu·:i. 
:\ St•llrer, p:n:quo o .i{O\"c1·111> uõio emen<l 1 os abn: 
sos r.~conhcc1tlos. Am•la lia pouco tempo ou n 
dizer '}UC f1jra umn 01·dem no Uiesouro p111·a se 
p,ugar ao se1·\•ent11:11·io de um eaíprego vago, a 
•llll!IÜI .Pnl'te <lo oru.,nado do mesmo. emprego, 
S•mth isto contra uma lei de .18':12. Re ueiro a 

- c.x. conn e o S1·. mmis ro •t azenda p1.ua 
iuforuuw o que lm u este i·espcito. 

o Sr- :ua.1•qucr. de Quclur.: - (N<io s.: 
ouvio.) 

·. o s~·- '~"r~ucil•t>: - Eu !}Uaudo falloi c1ü 
putt·onuto fallci em g.iral, '3e111 l'Cfürcncia ao Sr. mi
nisLl'o da faztJntla :. 'Ili" muita gel'ltc tem siJo U.es'· 
pachnd:t (>lH" putt·on:lto é tt'ío _ publico, tJUtl uiu
guo111 o i>?flc nognl'. Se . referi o. faetu purti~ular 
do. llespacuaJo pa1·a esen\-.to da JUUtll._de .S.Paulo 
de }1essoa para isso iuhabil, .. nuo_,allkmêi,quê o 
fossll or _ mtro1uto, odi:t ser ,, or inf0mi:1 :ão 
alsa. l •rtanto · ec aro que, . posto que se18.. no.

to rio lnfrer patnmato, .eu n~o diz re.ferencia ál
gumn 110 .St·- mini~t~o .da .. ,füzeuda. 

Q. SL·- 'l\J::a.L' uc·., de· ue\uz·:...:.sr. resi-
<lente,.· duas palavras." º'"""O\•e1·no, obra segundo 
sua cousciencia, póJe mui°bem sei· que ho_U\'6SSe 
J>-llronato; uão havia porem um·\ prova-; disso ; 
111as podia 11arecer assim ao 81·. depu~ado. . . _ 
- Dad::i a hora, declai'i)u,se adiada: n 'discu~são. 
Retirou-se ó s'r. ministro .COUl,, tod~.)ís fÓ1·-· 

málidades do costnuie. · 
O Sn. l'uc,,;1L>E~TL: 'deu para-· Ql'd•~UJ d~ -füa: 
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.1.o -Coiitinua1;ão ·da discussão do· prnjt:cto do 

o ministerio Ja fazenda e es-

:l.o -Tl:'l'ceira discussão 
fixa a força de ten-a. 

4.0 -Discussão do ro· ecto sobre o uint-0 
ouro. 

5.0 - Discnssiio do projecto sout·e a abolição ãa
administração diamantina. 

6.o - Discussão do projecto soul'e o escrivão 
<lo protesto das letras. 

7: 0 -Discussão do projecto sob1·e a 11a\·egai.,.'io 
eui ,·asos bl'azileil'OS. 
8.~-Terceim discussiio <lo projecto <lo,; ;; por 

cento nos rendimentos tlos bens de miio morta. 
. ~-º - Tel'c"ira discussão do prí•jecto so lll'c o 
meio por cento nos loilhetes Ja ulfandega. 

J4c\ autou-se a sessno tlev.:i1s Ja Juus ho1-as. 
Hr. Petfro de A;·al(ÍO Liwo, presidente. - jos.J 
.4t1to11io da Sifru .lJ(tia, 1• sec1·et11rio. - JJio91J 
.-t-cito11io f',;ijtí. 

IlESOLCÇÔES D.\ C:Ul:\lt.\ 

Illm. e J.:x•n. Sr.-Uaw>n<lo o mm·quez tle Ja
c&repaguã reque1·i1Jo a pl'eferencia 1111 comprn do 
predio, em que uctnahnent-0 resi<lo tM~ta cõ1·te, 
J>ertenr.cnte ú fllz<>ntln nacionnl ll'l cnM tle ser 
alinnado, cxpCtntln no re<1uerimPnto inclus-> as 
razões cm que se funda e us eou.-fü.:ões que oll"e· 
reco plll'a esta 1n·ef P1·cncia ; 1·esol nm a can~n!a 

<los negocios da fazeu·.lu. os cscla1·ecimentos 11e
ctJs,,.u1·ios sobre estu n-isumtJlO, O •111e me cnm-
1>1·e participar a Y. Ex. paro que snba ar, co
uhí'cimPuto Ju S. l\L o Jmpcratlor.-Deos •Yunrd<'! 
a V. J<:x.-Pa.:;o da ca111a1"'l <l"s deputa•los, "'.,.m 21 
de Agosto de 182i.-Jo.~.: • .J.uto11to ,fa Sifra ~vaia. 
-Sr. marquez tlc Queluz. 

Illm. e J<:x·m. Sr. - A cmuam dos tle1mt:ltlos 
Yio ns 1·epre•enta1.:ões dn cama1"a e povo tla ,-ma 
<le Cantagallo pedi n1lo a creaçiio elo um juiz le
trado e a d•l de~emba1·:iador do pat;o Pcd1·0 J.Ia 
chado de l\fü·anda l\folheh•os, inspector da ca
lonisaçiio estran1?ei1·a, para nnnexar-sc aquella ã 
villa de Nova l<'riburgo, no casn d11 se \"erificar 
a dita creaçiio ; as quaes repreRP.ntaí'ões me foriio . "' . . ' ... . . . :) 

passado e 2 do corrente : o co~lo niio tcnhn o 
preciso couh.ecimento da di!\tancia das' refe1;dns 
Yill_as_ ~ cabeça da comarca, nem da sna popu
la~ao, industria o commereio, para 1>odcr det e1·
mmar-se sobre a necessi•lndo tle tal creaçiio 
muito mais quando outras ''ilias, talvez em me 
lhorc,; circmns~ncias, podeu1 a exemplo tle,.tas 
1er igual _pretcnçiio: 1·esoh-cu-se sobre o parecer 
das c~mmis..;õcs de estatistica " lt>gislaçiío, que 
s~ pAd1s,;em. a,o :tO\"eruo, pélo iutcr111c•Jio do V. Ex. 
~1rc_umstanc1adas illustrações sohrc os pontos 
md1cados o ~obre ? tlist1·icto qu.:: dcvcrã. lica~ 

. mm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados{~ 
vista do officio de V~ Ex. de 13 do mez prox!-
1~0. passad'!, em resposta ao .que e11 havia;. d1-
.r1g1do cm o Jo mesmo mez sobre o rc"imeuto 
<l<• capitão de ~· linha da pru\·incia do :\Iânmliiio 

Joaquim de Séixas Cm·ê1. que se queixa· de se 
lho ba\•er denegado pela repartição dos negocios 
da g1Mrm o uecessnrio _ P!'ssaporte 'P"ra >?der 

o ' riamente remcltido preso pm·a est.'l cõrte, não 
púde <i.eixar de reconhecer ser bem fundada a 
queixa dó supplicnnti~ e attentntol"ia dns garan-

ª · • ·- nrr•• · 
. ... 00 d impedindo-se-lhe o th·re egresso esta cürte, 
Yisto achar·Sll isento de toda e qualquer cri
minalidade. p,1rlanto não se apresentando no so
bredito offieio tle Y. Ex. outro nh:;um motivo, que 
autorise semelhante procedimento, seuão o julgar 
o go,·erno, pPla" informações, que tem do sup
plienme, s:?r util ao socego .!a província do l\ln
rnnhiio n sua eonscn-.1çiio na côrte, não póde 
e'<ta simpl<>s suspeita ser bastante para impõr
se em um ci1lnd•io u pena de degreiio, q11e real
ment·~ está sofl1·end", muito mnis quando as pro
Yidllncias da policia. a cuja vigilancia com1iele 
a 1mwe11~.lt1 dos tlelietos, não s:io privativas dos 
funccioniu·ios Jesta cõrle, porém incumbem a 
lo·IOs os llUtgislrn•ioS do imperio ; lJOdendo SÓ 
ter lugar u111a semelhante tnédida s~ndo decre
tada ·pcfo poder judieinl"io depois de prnvada in
!racçiio •lns leis, que pr.,,·idencião sobro •I soecgo 
pnhlico. E porque o supplicante não estPja nestas 
circumstancins, 1w111 se achem suspensas as for
malitla1les dec1·etaJas pel:a constituiçiío do estado : 
r~soh-.iu a eamara do conformidade c.;111 o pare
cei· da commissiio de coustituic;ão le\'ar o i·efel"ido 
il considernção do g.:iverno, recommendando a· 
respeito do supplican te a exacta obser\'aneia do 
~ 6° do art. 17!J da constituição, que garante a 
todos os cidad:ios a liberdade tle resiilh·. onde 
lhe fôr conveniente. O que me cump1·e partici
pai· a Y. Ex para ~1ue suba n_o. conhc~im!lnto 

Pai:o. J.; camlll"•l dos deputádos. 0111 21 de Ã.g~sto 
de 18-Jí.-Jos..: .-t11to11io tl'! :Silt-a -'Eai!r,-Sr. conde 
de Lages. 

Se"'sitt eua ~~ de Agosto 

l'RESIDESCIA DO sn AR.\VJO LDI:\ 

A"s 10 horas p1·oceden-se i1 chama<la e acl1a
l'iio-se presentes 85 81·,;. deputados; faltando com 
causa os S1·s. Paula Souza, Oliveira Salgado, 
liartins Pereh"a, l\Iiranda llibeiro, Arauju Vianna, 
Paula Cavalcnnte, l<'aria Barbo::1a, Maciel :1\lonteiro, 
ll11ura, l\lello e Souza, Pereira d., Brito, Barboza 
l\ladm·eira; e sem ella· os S1'S. Herrera, e -Borja 
Pe1·eira. 

O Se. PrmsmEs-ri::, declarou abel'tÍl . a sessiio 
. e lida a acta da antecedente pelo Sr. secretario 
l.<'eij1i.- Foi approvada. 

o Sn. SECRETARIO :\f.\u, leu os seguintes 

Ol'PICJOS 

EM:ENDAS .\.l'PRO\•ADAS PELO. SENADO, AO PRO.JEC'fO 
JlE L1;1, SOBRE_ A CREAi.'à.o pos.JUIZES DE PAZ, Jo: . 
:iUAS .\.TTR1DU1\~ES. 

A.rt. 1." Ficou rediRido nestes termos : 
« Art. 1.0 En~ ca.Ja uma das frei;uezius1 .e 

dits _ c:.ti)cJlm; fihues curadas, havera um JUlZ 
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~ESS10 Ell 22 llt: AGOSTO DE 18.2í hH 
de paz e 11m sapplente para servir no seu im
pedimento, emquanto se não estabelecerem os 
~istri~t-Os conforme a nova divisão estatislica d•> 

Art. 4.º Approvou-se desta forma: 
<t Art. 4,0 Ao eleito não aproveitará escusa 

al"'llma, salvo doen a 1·avc e rolou«ada 011 

~ li.o Tommt e;;t.'l fúrmn : 
" § ã." E•·ilnr as rixa,., prMnrnndo coneil inr 

n.c; partei; ; füzf!r que niio bnjiio vadios. nem menrli
«os obrionndo-os a vh·er ele honesto trabalho, 
ê cÓrrigír os bcbados por vicio, turbultmto..; e 
1nerot1·izes i>seandalosas, que pertnrbào o soce~o 
puhlieo, obrigando-os a assignar tP.~mo do bem 
viver, c{\m eumminaçiio de pena, e "1~iando sobre 
seu procedimento ulterior. 

JS 11. A<.ldicionou-se-lhe in /ine: 
" Re1netendo immeditamente no re;.p'lcti,·o jniz 

o auto, •1ue tal assumpto praticar. 
Art. G.n : 
.. Aecte.;centoi1-se depois da palan-.i.-sómentc-. .. 

tnm.;';1tos , dcntr~ do sei; diVcito:_continn11n•lo o 
resto como está. no artig.1. 

A1·t. !J.o Substituin·sc pelo seguint.:i : 
" O juiz <le paz, sendo desobc<lecitl•J, fnrá 

f:oruhtzir o desoliudiente à sna p1·esen~a e m:in-
1lnni liwrar termo <le desobediente, 01w1111lo 
F1uniwiamentc o réo : e seudo convencid:), ll1_e 
irupotà a ptlnt\ 1lc i_nnltn de clo1!s. n seis mil 
réis ott do dous a seu: dias de prisao, qnnndo 
o .iesobediente niir, tenha meios d'l satisfa7.er 
a multa. O réo não i;e1·li. hn"ido rpor dcsobc
!licntc, · sem que lhe tenbn. shlo inth1n.do o man· 
dado pot· cscripto, e o ofiicial tenha pnssado 
contra-fé. 

Art. ll.: 

substitu1das pelns seguintes-o ma~imo das pen'!s 
qllC póde imp?r o juiz de paz-seguindo-se depois 
o resto do a1·t1go. 

A.t"t. 13. Ficou as5im i·e..tigido : 
" Art. 13. Quando o juiz ele paz impuzer 

q1ulqne1• p.foa, será o ré..i, cstan 1~ p1·eso1 ~on
duzido com o pNcesso 11era.11te o Jl\~7. cn:mnnl 
1·espectivo; e e;itando svlto, sei-.\ notificado pnrn 
compa1·ecer e alleg•w a snn. justiça, pcnn t.le rc-
,.elin.. · . · · 

Art. u. S11b.stiLuio-se pélo séguinte: 
" rt;, . · JUi7. cr1mina , convocando .. 

jui7.es de paz ·mais. vizinh?s, confirmarã, ou r.c
vognrá a ,;e11te111;a sem m:us · 1·eeurso. 

Art. m .. Entra neste ht"al' 1rte da mnterfa 
o ar . o proJecto 01·1ginal, qnil. tvmon a 

segninte .fórma: · · · 
" Art." lõ. Ficiio .t~Yog.idas toda.; a:i leis q 11.e es

tiverem em. oppos1çno t\ presente. 
« p,1ç~ 111> ?~nado, eli ~l de :Ago:~o de 16"27. 

JJi.~110 Capell<lo Md1·, pre:11dcnte.- l'.isconde de 
C"ngonhds da Campo, l.º secr~tario.- JQsê Joa· 
guim <W Cm;Mthc>, ~-º s1:cretar10. ,, 

Ficou n cnmai·a inteirada, e mandt\rão 
imprimir as em~ndas; 

se 

« m. e s:m. r .- , ecess1 tan11o o sena·ill 
pai·a seu cschm:cimento, •1ue da cnmara dus Srs. 
deputado; lhe sejiio en,·ia•los tnd·.s os docnn11:ntos 
que servitiio d~ !.>ase á~ dullS res 1lui;ües, p~la~ 

· · · ; t:mo-
lumentos pcrecl.Jhlos pelos passaportes maritimos 
nas províncias, ., igualmente se p.:rmitte ã ord~m 
tcrccir11 de s. l•"raneisco de l'anla de:ita cidade 
ad·1uirir l1c.1s dd raiz até· o \•alor de 400:000$, 
ordena-me que o participe 11 V. Es:. afim de 
o fazer constar 1111 mencionada ca nara. 

«Deus gn:.trde a V. Es:.-Paço d.1 senado em 
20 de Agostn de HH7.- l'iscondc de Co11gC111Jui.~ 
tlo Cmnpo.-Sr . . fo,;c~ Antonio da Siln1 .\\lni11. 11-

A" secrdarhl.' 

" Illm e Ex111. Sr .-Tendo o S"llnrlo tle " • · 
, .>erai· so i-r. n rcso ução qne nnnexa pro\·isoriai mento í1 provinda da n,thi 1 n comarca do Rio 
· de S. 1"ra11ci::;c•'l, incnmhio-mc de otliciar a Y. J<;x. 
! nlim de lhe serem rcmetticlos ffa c>1marn dos 
li, 8rs. d..iputmlos aqucllcs <locumeutos qne servi1·1\o 

de moti\·o :"t mencionada rcsolnç:'io. O 'lllC par
ticip' a Y. J~x- rara ser presente á me:<ma 

j can1nrn. 
1 " D.Jus g11arclo 11 Y Ex.-Pn<:o do senado em 
1 2l de Agosto de 1827.- Visconde ele Congonha:o 
i! 110 ()amjlo.-Sr • • José Antouio da Sih·i1 :\laia;u-

J>en·.sc·lhc o mc.,mo destiuo. 

" Illm. <: Exm. S1· - :!\fedit:m lo sobm a des
pczn que se fixou pa1·a o ctwpo diplomat.aco, con

Í venci-me d•: tple 11ào é com·enicntc alterai-a, 
i porqne nilo 11chei se uro Íll7.tl • r •for 

gran ti con 1ocnnento de cansa o qnal nus não 
pótle Yir seniio tia cxpctiencia. · 

11 As l\•l11i;:fi"s do imperfo com· o mundo ch·ili· 
sado principhio ng.:im, e pelo í{Ue vai apparecendo 
jii. osperl\ que subirâõ muito 

« Pede pois a prudeucin que pal"a fazermos 
uma or!tanisnçào proveitoS:l se tiSp•Jre mais algu1n 
tiimpo. Isto não embura<:;n que i:.e marquem j{~ 
pnm os 11ct11aes 'llllp1·egados <1s vencimentos que 
de\·cm te1·; negoeio em que nada posso tli7.er-q110 
não saiba todo o muudo, e seja geralmente sab1<lo 
na cam 1rn. . 

" Satisfaz.:mdo no;; qnositos d•JS dous nobres 
deputados uos papeis. 'lll<l me furão confiados e 
restihu, digo, i.0 · que a commlssão mixta deve 
continmu-, po1·q11e se ·acha literalmente saneio· 

v a a o iç1lO e n1t1Ya o com-
me1·cio da escravattna art. 3.0 

11 2.0 Que os diplomlltas qne temo;i na Enr:>pa 
rcc.iuem sel1s veJJcimautos pela legação de J,011-
dres e no p.u· de t>i lN . p.:i1· decreto de 4 ·.te 
l\!aio da 1820. 

« 3.0 Que as despez1u ..ta socretnria ·do estaJC\ 
o das Iegaç<Jes co1Bi:>tmn na compra de papel 
inJispensa,·et, compra de livros, portes de Clll"tns, 
cori·eio.;, ete. etc., do que enYio como amostra . 
o qnarto ~1·it11Ji!ll'd d,1. legaç:ío. t.le r ... ondr~ d.e 
IStl.i. En\'10 til 1_ibem a contl\ do que. s11 des· 

"' socretarias, entre n,; qu:\es appnrece a de I,on
. d1·es com 1n111to. mai•>t· som ma pelo· mttito maio1· 
expediente que nella. ha. · 

de 
Londres, po1·que hoje, e daqui ea!I <liante as 

'contestai;;ões devem intere::0s;.1.1: \\ eidadãos..;._ bn
s\\eh·os, e não a por_t11guezes,. tc.11110 • ha -i.empo 
p1·ocm·at.lo inf.,rnmi;o~" . :1ubre 1nd1ndtltJS ·que 
possa emprcl{al" com scgu1·ano;.a.. O que tudo 
parLicipo a ' . .E!'\ •. para q11~. sf'J.\ presente. l\ 
camar4~ · 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:35 - PÃ¡gina 3 de 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF.SSlO E~I 22. OE· AGOSTO OE 1 R27 
« Deos gnarcle a Y. Ex.-I'ai:o. · c-111 '! 1. dr. A:;ost•:o 

11~ 1S"27.-::J/m•911l'._;; ele Qudu;; .-Sr .. .losé Anto~ 
mo da Sih·n lfa1,1. ,. . 

"IISTA DH DES:PEZ\$ ll.\ lE•~.w:io T1F. I.úNllP.l:.· 

" Porte de l'flicios cxpedítlos em 
.Tulho •••.•.•••••..••••.•..•••.•. lb. 

" Dito ditos em Agosto ..•••...•. 
" J)ilo ditos em ::ielembro ........ . 

« P1wte de ollicio,;; recebidos cm 
.Julho •••. ; ••....•.•••.•.•....•..• 

" Dito dilos dilo cm Agosto ••••• 
" Dito ditos dito em fletemlJro .... 

" n.-spn'ls mim.las •ht secn:taria em 
Julho ...••.•..•..•....•.•.•••.... 

" Ditas dita:; em Agosto ..••..••... 
" Ditas ditas em ~•!ten1bro ..•...•. 

" Cnsto de livros ingle7.es impress\'•s 
" Jlito ditos •.•••••......•••.....•. 
" Dilo de livros, pnpe\ .:te ......•. 
11 P(lrte,; dns cwtns de Falmonlh .. 

<< Ih. 100 :; ·l no cnmNo pnr <fo 
(li 1/2 s:io üSI1iw2, •· qunnto im· 
portn o ·'·º trimestre. 

10 ' 2 
10 •> ~ .. 

.( 18 :. 
-----

~1~J !1 1 

li 1; II 
ltJ (( 10 
lí H :; 

-----
(j;j 2 ., 

<) 

n lG " •J 

·H .. :.! .. 
l'i (( 

.. ., 

llí ll lt 

20 .j (j 

' ·1 " li " ~I •.• 
:li' 11 ;? 

-----
l!YI r, 1 

(( or:~.\'.\!F.~TO rus 1•E:'<l'E7..\S ))A :<ECnET.IUI.\ I•E RST.\DO 
JHlS ,_l~fiOCIU~ J;;:8Tfl:.\~Glo_JH0~ 1-.: l.EH,\1_~•-1 1::~ ESTJ!.\~· 
<õf'"tI?.ts, t $'llt::C· 

i.:0111 o :1im·a•l·1 tJ;.lJ <t•: <le 1la11s sc;;>:u···s ií fio, s;~ 
pod•21·ú co1.cJ11ir (•ln dous 011 ire;; <lias~ sal 1 o s<' 
a ~a11111ra <11w saht:i IJIUito hl'nt qtie •ii·1;aiue11tí) 
ll:ic: €, Jesp<:z:l. (Jl.liZCl" p ISS!ll" pc.r 1'$SllS ll'l'Cgll~ 
l:1ru.lade.;, rtsff<'.1111111 pm.1 .1 1011L.t fntm.t :~ 
l)X:tct;1 a\·eriguat,;ilo do q nanto S•! de -p~n.ler. e 
do IJem e mal de:;sa dc-sp(·zn. O qne participo 
a V. Ex. tim·a o fazer \H."cscute it mcsllla ca· 
umrn 

11 J lens · :z11m-.]e :\ V. Ex .-P:1.:11, 2 ~ 1lc .\:;;o~tn 
,],J l><!í,-.l/,1;·q1,,~:-; d•! f.Jir.•111:;.-Sr • • Jos•~ A11toni·'• 
da :;;ilvn ::\faia.,, 

Olfcreci<.lo {1 cunsi<.lerai;iio, •.li"<;e 

o St1·. T4:'!'ixcãI·-. ... elo Go11, .. ~ .. t ... :- En cr~io 
r11w est•) rt'•1nerinH'nto on otlicio cu minititr" 
1.:io. p•) Je. s1•r. trimaci(! elll cunsidcrai;iio, ponpw <· 
a 11 u-c · ·11st1 l ucwual. 

O ministro ll>io tem nntorhlnde d<J requc1·ei· 
istü {, camnra: o mi uistro tlcv:a. «Stm· i1:forumdo 

.d 1 sua repttrtiç:io, porr1ne ha 11111it<J tempo qn.~ 
lil1·11 o oro;anwull). th. «i ,\·O h 1 c,.tmhnlu, ellu f.,j 
LOnn<latlo com muita a11tedpu~ào, e su ngoni 
siio IJ:1sla11 te:; trcs <lins para Plll! se informm· 
do que .! uecessario, lrn mais de oito dias <ptc 
os 1ni11is1 ros f.•rii" con,·i l·u.ios, g ello devitt tt:r 
tomado touos os csclar•!cim"nto:.. 

\"oto purta11to coutrn c.;tc ndimuento. 
:5•J 110 .J, curso da tli,.,cnss;iu · alg11111 ::-;r. dep11-

lntl•1 n';J'll'rt'r o ·1.Ji·111w11to pnr·1 pe lir in~mua 
mai;ijes, eu niio terei tluvida c;;titr por elll', m>1;; 
nunca p!H' e,;1 e mud•). 

O l"'õr. '"'r~•t<•Jr<>: -(1 111inisi1·0 •'i7. íJlli' 
não p1'•t1•! i n for1n ar porq 1\•J · uiiO sabe düs ucg-• 11~1}1s 
de sna repnrti\;ilo, e <'Jll<J prcci;;:i de fr,;, <lia,; 
p:ira se int.·ir ... : f(ll!' CullSa e l'SÍI! pra!<o? A Cll· 
111ara esti1 c01n:c•nchla 1l1J qne " ministro niio tem 
p11.lido tomitr pi', nos ncg1.1dos ; :1gora p•:tl•' Ires 
dia;; pam se i..:>trnir: 11t'>s precisamos das í:tfol" 
mar:ies; ellc nos tt·cs (lias nssenta qne . Jknr:"t 
co.hc·rente para 11oder di:;c11lfr a 111ate1·i:1, e co1111.1 
havemos entrar e111 uma <liseuss:io <lestas sem 

" Stcrctnrin ele estado .••••••••......• 
" X. B.-Estas d1·:;pezas consi:io de 

paJlel, lines, penna•, 1.te., i11el11i1itlô 

ter a.; .1ltustra.,ucs prcc1;;:1s '? O ministro não pede 
o a limnento, ll:Z que 11:10 •1Sl:

0

1 pron1pto pnra 
inf·ll'mar jú, pdo muito tra\1:1\ho qno te\"<J de 
:,ssi:;tir its duns di:<cnssões succt·ssin1s, e niio 

1 púdc d .. u .ls iolfo1111nçUcs ~en1 lnlYer c~te inteL·-
os ve11cin11mtos de -1 coneios 1pu, 
vencem por dia 1$281). 

<< A lel!ai:iio de Lonclres .••..••.••..•.• 
« A de Puris .•••.•••.•••.•••••••..•... 
11 A de Romn.. • • • . . . . . . . . . . . . . ... . 
11 A de Vicnna ...................... . 
" A dos Estn.lus-l'. 11 idos .••.••.••.•... 
<• A <los Paizcs Baixos .........•....• 

:l:OOtl!iOt)(l 
r~ io;li 100 
HOOSOiJO 
f;OO:;ooo 
UOIJSO!ttl 
~OOf,Ot_N) 1 

11: &;fl,Ç(l!)I) 
" Dc"peims cxtmorclinm·ia.; de nlgnm 

coneio que s..jn 11ecess:triu nm .. d:ir 
com tlespnchos.... . . . . • . . . . . . • . . . . . ·b::!OOl)OOO 

ll\:(~JO!!OOfl 

:\lilntlou·se que ficasse solH'c a mesa 11arn 
qu1111do se tmlnr deste ob.iecto. 

" Illm, e Exm. Sr .. - OhserYnndo qne o ori.:a· 
numto da faz .. ncla, "ssim cuuw tod••s es eut1·11.; 
nilo são niais Ju íJU•! a .. xposit;ú" das tl.,i>p1·zas 
f.·itas prPC<Jtl•mtemc11tJ; e por coll!W•Jll•H1ci:1 •J•te 
a Ji1111:iuiç:lo t);,ssa:; d•SJl za,;, que a,;sout:uem 
cm ul.•j~·ctos innitc•J'aw•1s p/11lc <":tmmr cmhar ~o:; 
·ao mm1stro a quem houve1· ·le ceder a pa ta, 
p :r~c.,·me · c .. nvenu-11fo pr .. pôr :i c:un •ra a sm:;
pe:1s:\o da \'«Jlaç1'l(l. ate <1110 eu fw;a ·t>xamumr se 
111. <•Um'to os dol.<tnd•JS empreg-os d!l qm· é wxa io 
·o · or-;amcht.1 ]l•il' alguns 11111.ires d.·Jlt•l•1tlos ; o , 
que ,·istns ns 111i11has outms·occ11p:1çó1:s e o es
tado •fo · ahatimento de fon.:.ns cm qn.;: rne acho ' 

111edio; ponant•) nss.,nio que se coucetla, put'!(llC 
é n"ce~snrio que clê alguns escln rccime,1los, ain:la 
n:io den ucnhn?n. 

O Sr. Cl<>tn<-ntc Pcrcira:-Parn tirnt• 
os i:serupulos r.:•1neiro o ndiamento; ll'io porqnc 
S•·jn ncccssario, pon1uc a fallnr a n·nladc o mi
nistro tt!Ye t<·mpo d1J mais pn ra se prep;1rar, mas 
porque as i11forma~<:ies s:io 11cces::n1 ia~, por isso 
proiionho o adi:m1c11W. . 

o Si·. Lino c,>11Hn110:-Sr. presidente, 
eu pei:u a pala\Ta 1wln ordem. 

E1t creio qnc se n:lu pú,lc e11tr .r na materia 
do :uli111111.mto, 11.:m este "º p•"•de 1nopôr, C••lllo 
foz o ::;r. dep:1tndc., pois qne uiwfa 11:10 c111rrn11os 
na orcll'lll dia. · 

Qunndo entrarmos na ordelll elo dia então se 
J•OGer:i pedir o adi11111e11to. · 

Pu1 ta11io -a questão •levo versw sobr.:: o officio 
tlo 111111istro; se. con\·em .ou 11:io tlttr·lhe . c,;te 
l'l'llZo •. ;:,)' p· ''"•d· 11te, ll'IS tlCY()lllYS <Zllllll!'.lmr 
lltsla mat.,da,. qüc fui <latia p ·rn onfom dv •lia, 
Jl·!l"tJUe estmuus a fi11<lar a s•·ss:io, puUt·o:< tlias 
f.tlt:,o, e não snbc1uos s·~ J1n ou uiio in·ur(lgni;;:1t), 
fulia-s:' 111:;''"" mas 11:'10 o i;abcmo:; com ccrtezn. 

E hnYemus <lc i;diar a léi <lo. ori;amel1to, 1.nrn 
clla niil) l'ª~sar? Para . o an .. o qnc' Yelll 11,i!s 
e. tarellh•" .. as mêsmas ;c11·c11111stnneias. 

s,, a sete m•.:.z .. s o ·m.nistru da fa7.l'!l•.l:t 1narchn11 
0111 kll'CtfO fofo, niiu e t•in t l'CS dms 1111e él[() 

·11a lle tomar pe. · · 
Se n:io km examinatfo · as coutas; e· se nii-0 
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SESSÃO E~l 2~ DE AGOSTO DJ~ 1827 19!J 
sabe responder, tudo mostra que niio o fará em 
tão ·breYe tempo.• 
~lle disse_ hontem que a camara fizesse o que 

Sendo apoiado o adiamento, disse 
~ Sr. V:,';Lsco:ncclÍos: - Opponho-~e ao 

ndramento. Nos temos passado a espon1a por 
s secre nas ; u o eslava mao, 

tudo estava pessimo, e entretanto fez-se a dis· 
cussão considerando->:e que era o primeiro Grra
mento, e que níio cabia no tempo o fazei· Úm 
exame parLicular da materia, que não se podiüo 
obter informações, e para que nos havemos de 
demorar neste orçamento ? Será poi·que não está 
perfeito? Mas estnvão perfeitos os outros orça· 
mcntos? Não se assentou que estiwào todos muito 
máos, e que muito impropriamente tinhão o 
nome de orçamento ·? Nós devemos decretar já e 
i.á o orra!Jlento das despezalf do anno · futum ; 
e necessano marcai· o ue o overno ba de des-
pen er. 

Se hom·er pro1·ogação, entiio se ti-atarú destas 
materias ; ó porém prnciso qne decretemos isto 
quanto antes, para ser discutido no senlldo. 

Opponho-me li idéa do adiamento; se este or
çameuto esti& impei·fcito, lambem o estiio os outros, 
11ue já passi1riio. 

O sr. Ilollnndu Ou,·nlcun to :-En niio 
digo que o adiamento sobre o cm;nmento <ln fo
zead 1, e csti·. ngeiro;; seja do absoluta neces
sidade; cu ncho·O muito in<lilTerente; ma;; cu~c 
tretuuto inclino-me a <JUO so dô este espaço··~ao 
ministrn. Elle }lede 2 ou a dias ; ainda que 
pedisse 20, po1·que 1·aziio nfü> havcmo::1 de 1hr 
tvdos o;; meios ao ministro de nos esclarecer un. 
quell-ts cousas, em qne temos duvida"? Certa· 

- 9 • • • -

necessarias, mus ó porque tnh·ez uão soub~sse 
os argumentos, que Jmve1·ia na discussiio da 
cnmarn, e aos '1uaes dóvia rcspoude1·; \'io as 
duvidas, que se punhiio, e por isso ó qu'.} agora 
pretende proceder 11 csto exame. 

Vou ugora p1·ovar como o adiamento ú índif· 
ferente. 

O adiamento ó sobre o titulo do orrnmento 
mento .da fazenda, no art. 3.", ora, nús não po· 
demos entrar ua discussão dos scguinte::i a1·ti-ros 
dtste projecto, dei:rnndo por discutir este ºar
tigo? ::luppouhamos porém quo 11ós nos co11-
tll11tamos com o pari:cer da commis:;iio, que d1\ 
para a fazenda 2.ti!IO:UUOS, e que nós contamos 
cou~ . estes cvutos de rôis iudependeute de escla
recnnrmt.os; por ventura uão podemos eutnü· - .. ,· ... 
guintes artigos? E se depois que o ministro 
<.ter os esclarecimeutes Yirmos que a qunntia or· 
çada é diminuta, que por exemplo ha o nug
mcnto de 1,000 contos, lançamos mão dos meios 
extraordinarios, que n commissiio apresenla. 

Quando se tratar de p1·0,·er ús despezas do 
anuo futuro, niio podiamos tratar deste nrtigo? 
Náo podíamos esperar 3 ou 4 dia:.i, para se 
tratar deste negocio? Eu estou persulll11do que 
não se podem tJiscuLfr todos estes ai tigos em 
menos de 8 dias, e prouvera a Deus, que 1ix·1s
semos as despez:&s <lo anno futuro em 8 dils. 

l i l - i Ili 
o negocio. Eu não sei mesmo i;e- vote a favo1· 
ou contra <>· adiament<>; porque se se adiar 
pude-se tmtar dc.s ~eguiutes urtigos, c <l.epoi,; . '• . . . . . .. 
se não se aµinr podemos fixar hoj~ mais 'ou 
menos, e depois m&, 3.a discussão, quando ti
vermos melhor~ esclarecimentos, fixar definiti· 
v.unentc. A questão ·não merece tanto trabalho. 

o S1"~ Teixeira de Gou-vêa. :-Ainda 
que se·. · 'diga que temos prorogilçüo, devemos 
coú1tudo: ~aze1· _todos .·.i:s esfOr!;os da nossa pm·te . 

TOMO 4. 

cnssão ; e então po emos f tzer as alte~ações. 
que julgarmos convenientes. ' 

O Sr. Souza Fra.nc:a. :-Hontcm o mi· 
.. . .. , .. iç\ 

manda exigir para se poder fixar o orçamento· 
deve pois continuar a discussiio. A foi dev~ 
pass?r. á outra discussão, e neste intervallo póde 
~ muustro preyer-se de melhei·cs razões ; por 
isso Yamos seguros, dando V. Ex., a pala,·ra 
í&quelles senhores que pedirão hontem. Passando 
a lei á :i.• discuss1ío, o ministro estará presente 
e entüo a camai·a a vista do que disoer o mi
nistro, tomará a deliberação, qne julgar mais 
accrtafa. 

o ~r- o.d.o:rlco_ :\:fende-."': -Si·. presitlente_. 
este Sr. 1m111sti·o nao tem feito senão entr t r-
nos, e tP.m-nos tomado o tempo sempre com suh
terfugio:<. Prop1jz u ses.:;ão secreta, não appareceu. 
e mandou dizei· qne se tinhiio remo\'ido os mo
th-.J~ 9ue u isSQ deriio ~ugar; .devia acl)mpanh::u." 
o muust.ro da guerra, nao appareceu, de uwneira 
que um desculpou ns faltas com o outm e uiio 
sabemo;; d!! quem ó a falta; \"eio tratai·' de sua 
1·e1>arli~1io, e por causa delle hou\·c fülinmcnto 
e disse que p1·ecisa\'a de uma noite, e une Jutl~ 
havia de fazer em uma noite, agorn j{i não o 
J.>Ó<lo fazer em uma noits, ma~.cm 3 dias; isto 
e quero.:r euvoh·er .. nos em quo~tu"sinhus para 11'.lo 
s·~ fazer nada. 

O s..-. ~la)": - Qual é a ma teria que (:Sbi 
en~ . discussiío? Re ó o adiamento . peJ.i<lo pelo 
muustro. \'Oto co:.tra elle, se porem e aqucll·~ 

did lo Sr. Clemen P · l · · · ' 
A ~i:ssiio. esbí a .acabar-se, potler{L ha\·er proro
git\"lto, nao <• st'1, nem me posso fazer cnr"O 
disto sei que se ucaba a sess:io Jaq ui a pouco 
ti:mpo. Em 4 dias a camnra vota pelo orça111euto 
e :3 do adínmentc., fazem 7, te111po cm que p···dc 
passar a lei nesn camarn: voto que se d•! o ndi:l· 
monto. Quien toclo lo qufo;•c. toilo lo llÍe1-ile. Voto 
p(')o ntliame11to, estando de aec<1rdo com os prin· 
cípios do Sr. Lucio. · 

o s.-•. cust<>dio n1as: - Nós estamns em 
.um labyl"inlho, labyi'intho de que eu me salvo, 
porque mio Yoto por nada disto. Pcdio o 81·. depu
tndo o adiamtJnto e sobre este vou fnll::u·. Ell 
terra n lembrat• que nós mio podemos concordar 
no adiamento sem ter certeza se S. lf. proroga 

Por isso me lembrava que esta camarn .- . . 
prorognçiio tla scss:io, ntõ termiuarmos a lei· d:is 
fürnnças. Esta }>etiçiio nos é muito lionoi-ilic<1, e 
S. :.\I. l; 11ü<> poder:\ fnlt·w a isto. Por isso sou 
de voto que, pedindo nós a p1·01·og,1çi10 da sesstio 
por um prazo cert'J, a c.unm·a npprove o adia
mento deste negocio, para tratarmos delle quando 
o ministro nos <ler os esclarncimentos. Tenhamos 
com elle mnis esta eondescendencia .. Eu ma11darei 
a minha iudicn<;i'io. . . 

Posto a votos o adiamento, não foi approvado, 
decidindo-se ni'io _ter lugar a suspensão prop_ostn. _ 

l.,.~ 

deate, quand1> no anuo passado a illnstre com'
missiio de f1zcndn apresentou o seu pnrecer soLi·c 

e o refatorio -do mini:;tro~ e que f tllon ntste grande 
ou· ecto - emprestimo de Londres -, senti muito 
que o tempo nao permittisse que no :mno pns· 
sado eutrassemos no e:xame deste negocio, que 

·tanto pesa sobre a nnçiio;· nms não desanimei; 
esperançado de que se trataria--agm·n deste oh~ 
jecto : porem a illustl'e commissilo de foze'(lda no 
relato1·io deste anno -remeU<l as suas idéll:! ao 
que eruittio no anr.o passado: inas tendo-se tra
tado da lei do óri;?m~nto; que_ ~e p:u~céu n t'nais 

·!!~> 
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HH SESS1\0 EM 22 DE AGOSTO DE 18:27 
p1:opria p!ll'fl tr!ltar-se •liiste olijecto, '\'isto. que 
nos den.mos fornecer ao governo os meios con
Yenfontes para pagai· o juro e tralat· da amor
tisação do emprcstimo, até a'}ni 1~:io tenho ouvido 

·.' ~ -. \\. ,. . 
Tenho guardado o silencio sobre todos os 

ontl'O.;· orçamento~, pon1uo os meu-; coulteci
mentos nesta materia s:io ba~tante limitados, e 
e por isso· tcn\10-me cout·ml11do em ouvir a dis-
cuss:1o, e segundo elln voto pelo .. que melhor 
rne parece, 1íias quando Yejo que estamos 1)1'0-
ximos a <lar o nosso consentimento no p'.lga
rnento ·dos jnros, e a ·1<lrtisni::io deste emprns-
1 imn, e que se não t .tt.1 preliminarmente deste 
,,hj<•cto, a 1ni11ha co11sciencin vni:illa, o. não sr,i 
eomo J1ei 1fo votar. 

En confosso, torno a r<'pctir. qnc não cntcn•lo 
il<·st:1 materin. mns r. opiui:1o p1101ica tem sido 

.rnni <le,-fayoron-el n 1u,lo qunnto diz respeib a 
óll\ cmprestim<>. E11 11iin sei se s:1o Yer<lailes 
:is q11n eu ti:nho 011\"i•lo. mas no nnn•' passa•ln 
appamc1•11 mu impresso, "111 '}li•' s11 •liz, •1uc s11 
t.inh:io off••n1citlo c1)111lirõ1'.-; mnito mai,.; \"llntn
josas, <h> que a'}llcllns ºcom que f,,j contmctado 
<) cmpr•'Stíwo: 1:1\ uiio o vi <lésmentí<lo, porque 
:i pcu:is apparece11 um impresso <lo maw1uc·z de 

.a1· Jn.cena, e ou. ro o Y1sc1Jn e ú a u1nna,, e 
em 11e:1l1u111 <ldles se fez cargo dest·1 accusa
•::io parcial, que foz o inglez creio que Oxen
fonl ; ue1ü111m· <liscntio este pn11to . . · . 
>"e 1.:111 maiore" <lelapitla~iies, u 
tos; 11:10 sei StJ s:1o vcr<ln.leiros estes rumores, 
rcliro-nw a vozPs vagas, pois S.J tivesse doeu· 
me11to~ c.:>mprovtHlore,;, j:"i teria reqneri<lo a r.:Js
ponsnl.Jilidmle de taes cmpr(•gados, mas como 
11it" pa;são <lu bont•JS qnc ginio 110 po\·o, tulYez 
.:0111 algum fnn<lnmento, e como se diz que 
este e111pre~timú foi cu11tr11ltido contra n lei, e 
para mtJ Sd"\'Ír da expressão vnlgnr - <lelraz 
da J)Ortn - e não em hasta publica, como. as 
leis ile fazenda dctenninão: e diz mais, qtte 
li::wcmlo tJU<'lll o •1uizesse )lll"<sar pelo• pr\!mio 
• " po1 ccn n, ( ,spr<!son-se .1s ,o, e qne passou 
com l• premio tle :3 por cento; qne se comprãrn 
u 111:l fragata, qnc f\11·a. consi<lerao.ln já estrag1tdn; 
qnc quaudo s~ tratou <ln comprn <ln fragata 
Priul..r, hnvia fJHem a quizosse <ifll' pr,1mpta com 
lodas as peças ])c-]o mesmo diuhei~o. e 1111e t;;:do 
i,;l<:> ;;;e tlesprezon; como se <li;( que se remett.ou 
tnl armamento, que um dos nrnsmos negociado
res, sendo 11011watlo gencr:1l do sul, rejcitãrn 
este nwsmo armamento, qne compn\r.1, não res-
1w11deullo pela Ycracittado de f 1ctos taes qne 
lenho ouvido, cm ohj.~ct'.> que ha de peznr 
1,mt.1, e já pe1.;1. sobre a nnção. 

Eº por este fundamento, e ,; Hestes princípios 
q111) estou co11v.:11ci.!o •1ue se existe est11 pecul 1to, 
11ão ú just<> que a nação pague nm tal empres-
1.imo' faço C5ta indicação, '}Ue mandarei ã mesa. 
1!.eu.j Eu pe<;.o a urgenchi, e não quero dizer 

·com isto qnc se tolha a marcha dos 110;.sos tra
balhos, porque se eu enuncio a minha opinião, 
mio <i senão para que. a espada da justiça caia 
sobre os ag~ntes •1ne fiz~1·ão tae3 emprestimos, 
e sobre o governo que app1·ovou um emprcstimo 
t:io ruino~o ú naçfto ; ums não ó para que dei
xeinos · de tmtar dest 1 lei do orçnmentu, nem 
se deixe .de ª"ªr o · 
.se tratm· disto, 

" Indico qne ·se 11omêe uma commissão espe
cial, para examinar ·não sõ u modo . po1·que foi 
contrahhlo o cmprestimo em Londres, mas igual· 
lltCllfo O seu COU;UtnO, 'exigindo-se pnn iS30 do 
gov~rno 'todos os · esclarecimsntos nccessarios, 
e. p:tr,1. .. !lobrn·o.seu relatorio a· carnnra deliberar 
'sóbí·e este tão tmnscendentc, 11.SSlUll}ltO. 

" Paço da camara •los depnt.ados. 2-2 de Agos· 
to de 1827. - 1'ei:.ci!ii"a de Goiirêa. » 

Sendo apoiada a urgencia, fez~se 2. a lei
tura. 

o s..-. va .. con.ccu .-,s: - E11 queria fazer 
um additamento a essa in<l.ica.ção; poi·que vejo 
qtte se querem fazer os braço~ i·esponsaveis; e 
wio a cabeça. O miuistt-o <le estado, que rcfc
tcnduu o decreto, e os conselheu·os, que o acon-
selharào, ficaráõ impunes'! Por isso quero fazei· 
uin additamento. para que se Liça esta me<lida 
extensiva aos ministros de estaJo, e conselbci
ros, que yotassem a favor; se o ill11st1·e depu
ta<lo cousente, eu fanii este ndditamento, po1·q11e 
a maior desordem nasce da impunidade d'>S 
ministros. 

O Sr. 'relxelru. de Gouv.lh~: -A minl1a 
indic:içiio se rest.ringe a pedir que se 11omee, 
uma commissão pn1·a fozP.r cstf.s exames, e qne 
1li· ·n s,•n par11ci:1· ,{i cmnur.1. E11 sou da. mesma 
()piniiio •lt'.l Sr. depul11<lo, e eu üisse no men 
1lisc1u·so, q ne •i p:wa que caia n c•pnda da jm:. 
tiça - soú1·1~ os agente.~ ela yove;·na. e sab1·,, o 
yo1:c1·no, que <'pzwm:ou um emp,•estimo tt1o 1·ui-
:1oso. ~st~1 st · · ' 

ADDIT.\)IEXTO 

O S1.·. Lino Coutinho: - Não sei se se1·á 
oli.iecto de nova indieai;ão, ou se se pôde accres
ccntar que n commissão haja de dar o parecer 
sobre a di\·ida,. que nós co11t1·ahimo;; com Po1·
t11gal para o nosso resgate. E' preciso saber, 
se nús <levemos estat• pm· !l.<Jttclla divida que 
contrahimos para n nossa alforria. E' p1·eciso 
pois, qu~ a com missão dê. o seu parecei'. Eu. 
J:i tlesapprovei este e.np1·estilno ultimamente, . ... . - -
obrigada a c~mprar a sua ntforria, por 2.J mi
lhões que deu a Portugal. 

<> Sr. Tclxclra do Gou,·êa: - Eu niio 
tratei d isto, pmqne as:;entei que se podia tra-
tar, quando a commissão de diplomacia désse 
o seu parecer, e eu des•le j:'I p~ço que V. Ex. 
haja dn convidar i\ illnstre commissão, pa1·a dar 
o seu parecer com uq~encia. 

O Sr. s~n:r.a França: - E.itendo, que é 
indis_ponsavel que a nnçiio tome conta deste ne
gocio; negocio trntado pelo governo com bem 
pouca .c:rcumspecçiio. . 

Fossem quaes fo>s:im as circumstaucias em que 
se achils>e a nnçiio brasileira, é indi;;pensavel, 
que o governo procedeu com pel"fcito absolutismo, 
absolutismo que não põde pnss-u P.stando o corpo 
legislativo reunido. Sen.lo o~ncgocio de tanta 
notoriedade, lembrarei que n maior a a mais sa
liente in·egularidade que encontro, é que tendo-se 
contrahido em Londres este e.nprestimo, negocio 
d.i tanta mo11tn, e devendo passat· por toda.:1 as 
fi,;calisações, pelas quacs passão todas,as ope1·a
ções do governo em ma~erias de fazenda, saltou 
sobr.! tu.Jo: e um dec1·eto do overno assou 
esponja por cinm: .. do quadro:- · 

O goYerno praticou o m"lio1· despotism<' que se 
pó~e dnr em desprezo da coast1tuíção, porque 
appl'Ovou por um decreto este emprestimo,. sem 
que· f.>:<se examinado o calculo pelo contador da 
respectiva contadoria do thesout·o. sem examinai." 
se foi feito em · fúrma; "'approYarão-se _ todas as 
trnnsaccões sem o procur,1<1or da fazenda. haver 
\•isto estes cálculos, e. sem as infoi:màçôes dos 
C•):itadores! ·E quem "põde .. tolerar· ·semelhantes 
p1·vcedimenfos, ·que são· tanto m'lis criminosos; 
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SESS.40 E~l .2.2 DE AGOSTO DE 1827 HJ5. 
qu ln to sal1clll da via de r.:igt•a, p~r q u l pa:isi'i o 
todos os negocios'? Pois pa1·a maud:u p11g111· Gii 
é preciso dar todos aquelles encommodo3 ás par
tes, e então ira pagarem milhõJs de c1·uz11dos 
presem e-se e o as es as •>rma 1 a es, e o a 
o. fiscalisação de fazenda? Não podemos. pois, dei
xar de tomar este negocio em grande consideraç:io, 
e que se nomêe. uma Eom1!'issão Íl qual se _011-

o 1 ~ •• ' 

mas os calculos, e que apresente o resultado de 
seus ti·aball1os a esta camara: crêe·sa esta com
missão, que dará. honra ao COl'JlO legislativo. 

O Sr. Custa<llo Dl.as '. - Este empnlslimo 
é con tral'io aos interesses da nai.;ão, ó illegal e 
até ó offensivo da honra brasileira; porque foi 
contrahido um emprestimo de 30 milhô~:; logo 
de uma '\'CZ. E' possiv.:1 que se ftzes,;e um em· 
prestimo e que se evaporasse o dinheiro deste 
emprestimo, para pagar o mesmo muprestimo ·? 
1\fa~ ouvi ·diz<Jr que i;;e deve salvar a lumra da 
nação, qu1 estava comi;>romettida; muitas naçi'íes, 

• px si n e, cm nca·1· a e e :n s1 o 
'depois acreditad 1s. 

A nação não morre, a nação é capaz ele pa· 
gar, quando de direito deve; mas neste caso. não 
ha titulo nenhum. Não vale mais n constituição 
do que ao milhões de cruzados? Se ÍÜI' preciso 
soffre1·mos a guena, nús contribuiremos pum 
ell:t: e já que me não é possi vel it· pessl)al
mente peh falta de forças phisicas, cu conll'ib1li
rci com o quo puder. Quanto nos empt·cstadores, 
ninguem os mandou ser desacautelados; o cm
prestimo não foi feito constitucionalmente ; ellcs 
o devião saber. E', pot·tanto, o. minha opiuhio 
que uem o emprestimo de Lond1·es, nem o de 
Portagal,. nem o do banco deve ser pago. 

E' possivel que nús tcnhfinios banco, n quem 
podiamos. ter pedid<? o einJ.>restimo, e c1ue o te-

::; D ' lll-
p1•estimo em cas:t, o vai fazei· fó1·a : somos nús 
os primeiros. Ainda me resta um prazer da as· 
sembléa constituinte; nunca na nssembléa con
stituinte se concedeu o emprestimo de Lond1·es : 
l1avia quem fosse de opinião que eUe fo;;se foito 
uâ nação, e não em nação estrangeira. Este em
prestimo aindi\ niio cstã approvado, lia diJ ser 
feito por lei. 
- Quando se dissolveu a assembléa constituinte, 

Sua l\Ia..,estade promette11 que passava a redigir 
um. projecto · de coustituição mais liberal, e por 
isso nunca Sul · l\lagestade deixou de sei· cousti
tucional, ·e não se pude admittir nenhum acto 
do governo sem que seja constitucional, pois que 
desde que se jurou .•• ( ncio foi mais 01ivitlo.) 

o Sr. Lln.o C-0uu1ui.o :-Eu peço a V.Ex. 
que conv1 e a 1 us re .comm1ssao e 1p omac1a 
11ara que tome em consideração o negocio de 
Portugal, porque está· em iguaes circumstancias. 

o. sr. l\ray :-Respon<lendo ao que disse o 
Sr. J ... ino Coutinho, sobro a commissão de diplo· 
macia, V. Ex. sabe mui bem, que esta cnmp1·a 
decidio que todos os tratados appnrecessem aqui; 
entretnnto o de França jaz desde o anuo iins-
sado na commissiio de ·diplomatica. -

E' necessario que saia este triltado, que está 
retido na commissão; e tenho a lembrn1· que o 
d:i escrav~tura,_ que foi o ultimo que veio aqui, 

Julgando-se discutida esta mnterià, e sendo 
posta a votos, foi approvada a' indicarão jun-
tamente com ·O. adiamento. · 

« Proponho que por uma. deputação desta camara 
se peça as. M. Imperial a prorogação da sessão 
ordmaria. por tempo dete.rmm<id:o. a~ que se ulli· 
we~1 as leis de fiuan<;as.11:- Fui apoiada. . 

Sen<lo pedhla e a1>oiaJa. a urge ncia pon1lo- se 
cm di;cussão ni'io foi upprovllda. 

OHDEM DO DIA 

Continuou a discussão sobre o n. 70 do art. 3.0 

do rrvjecto do or.;amento. 
Le1·üo-sri toda'> as emen:fas uc se ncbavão 

apoiadas. 
o Sr. souza I<'r.l.~<;>a ;-Voial'oi pela 

cmendl\ do Sr. )fonteil·o 1le Bar1·os a respeito da 
extracção diamantina; Yisto que continua, deve 
contimm1·-sc com esta dtlspeza, no proximo an no 
qne vem ver<Jmos se s.; deve diminuir. Votarei 
portanto JNI' esta em.:nda, e111qua11to se não faz 
110\'a legislat,;ão. 

o sr. Vasconccllos :.:.._Eu pouc.1 tenl10 
a accrescentar 'no que tenho dito. Já disse que 
est') or•~amento nii.<> estav,l exacto, que tinha o 

l l 0° de or "amc1\t1) e assim assará com o 
têm p1ssado os otitt·os. 

Q11anto aos emprestimos, e11 julguei que crão 
aati-constitucio1n·is. T..:nho muit::i desejo que se 
co11servc e que ,;e nngmeutc o credito <la nação: 
nisto il'ei com as iul!as vnlg:u·e;;, que não sei se 
est•J :::1·1rn·l<l -:redito q1~c se quer ~ar s:ni. muito 
co11\'enie11ttJ a 1wssa ltbord·tcle, uao sei; os cs
cripto1·c,; di\'itfom-se a este r~spcito e 11~0 ten.ho 
podido nin:la formar o meu J mzo, e unuto pnu
cipalmente se nús formos appro\'ando empres
timos que o governo contrnhio contra a expressa. 
dete1·minai;ão da con;;tit uic;ão. 

E' pt·cciso ntten<ler ucm a isto Disse ho1Itc1n 
que o emp1·es~in10 . ti_!tha sit.lo co1~ti·l!h~tlo con~1·a 
n expressa d1sp•1s1c:ao da constitmçno, porem 
outro Sr. deputado disse que não; qual ale nos tem 

• - o) 

Vamos n Yer, se existe esta constitucionali
dade neste emprestimo : lembro-me que foi man
dado contrnhir cm 2:; dJ l\Iari.;o de lS'H, e que 
uiio se contmhio smlifo cm Agosto; logo, o go
verno tiuha km1io ele participar que n:io _se 
conh'ohisse o emprestimo, e os mesmos nego
ci:iutcs i n"'lezes devhio ler considerado 'l uc . a 
narão nii.o "tinha ou1·igação de pagat· este "lll
})l'êstimo }>Ol'llllll o governo uão · estava. au tu
risndo"pn°ra u coufrahir pcl:~ constituição: _mas fe
cluinuo a isto os olhos, tnnto os negoc11lllores, 
como os nerrociantes inglczes, fez-se este cm
prestimo: e J>udc,r-se-h~t. dizer,, que. não e. a~1ti· 
constitucional ·1 Cúun p.:>1s se pode dizer que pode 
sei· approvatlo ? . . 
. E' p1·ocis<! primeirum-:nt? _vêr se se púie re'."o-' . ... 
~xpressameute-a'. constitui~'ão' é n~Ua.-A co.n
stit11icão declam nullo este .emprestm10, mas nus, 
que íemos poder de alterar esta constituição,' . 
julgamol·o pot· l>om, e _valiõ.o, applicamos ta~s 
e taes rendas da nai;ao para a sua amort1-
sacüo ! ! ! 

Um Sr. deputado quiz _ combaict· .os mo?S ~r
num~utos "' disse tJU<l nuo era anti-constitu..:w • 
~ul o cmprcstimo, i1on1uti ue:;te tempo ainda 
não estava rcnuida a a;;semblca. ! ! Estn argtt
meuto p 11·a mim ó novo! Pois. n~o ·estava i.ur~~
da a constitui,,ão ? A obscrvancu da constttm-- - .. - -· 
hló~? . . 

E' inqnesticnavel que desde · o Juramento da 
constitmcão todos ficarão obrigados a o-uardal-a . . .. .. .. 

prestimo foi eonti·ahido cont1·a a constituição. , 
E sendo principio ·~nq_u~stionav~l que não se' 

póde alterar a constltmc;:.ao, senao il'.\SSados 4 
anuos e pelas formalidudcs estabelecidas na 
mesmà constituição, e claro .que não_ temos au
toridade para appruvar · ~u1 · cmprtistimo contra 
a ·constitui~~º. .. • · 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:35 - PÃ¡gina 7 de 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIG SESSÃO Ell 22 DE .AGOSTO DE 1827 

Não em uecessada a installac;ão da as;emblõ11 
legislativa para se princi1>iar a obsen·:u· a con
stituição = isto ó inteiramente uo,·o. Não 
nvs de\·o illudir o rcllectir-se na necessi-

e conserviw o cre 1 o e ' honra nacional : 
pois este c1·edito, esta honra nacional n)io se 
perd<'rúõ uú1a xez que a a .. scmbléa l~islati\·a 
do llrazil approve um emprestimo ou dous em-

· · .- - : , q e a nac;ao 
não póde '? 

Compa1·emos, façamos Uma li::.ta d'ls bens e 
males ; façamos a 11oss:1 conta. de receita e des· 
peza, e ve1·e:uos o result:1do : veremos se niio é 
mui proprio do credito da nar;ão o n:'io appro
var um cmprestimo, que é _conh'il a lc:tra 
da constiluic;ào ou se ó de honra e cre
dito da inção o violar a constitui\;ão, appro
Yando um em preslimo oneroso, cóntrahiJo sem 
uecessiJade, mal cm1h"ahido, mal distribuído, e 
ma! conaebido ? 

Els qital é a mi.nln opiniao e as razuJs ue 
, · irii para . a com u er, uuo me tocarão 

nem de leve, ao menos estou na mesma opi
nião. 
os~·. Odo•·i<'º :-You ful ar: 

<as. a uma do Sr. l\Ionteiro de Danos, qu~ 
trata d,i despeza feita com a extracção diaman
tina e outrn do Sr. Duarte de Sih·a para que 
se continue a snpprir a provinci:t de 8ant.a u,,. 

• · • , . . mensaes. u appro\'O esta 
<l.:sp .. zn pois qne não posso deix:w dt! reconhecer que 
a pro,·incia de l\Iinas soffre atrazo nas suas fi. 
nn11<;11s, e por isso qi:ererei que se de n estes 
li!l:OOO/i0.)0, e igualmente à provinciade Santa Catha· 
ri 1111. 

Direi de passagem a respeito do que avan. 
ç.1u um Sr. deputado, de que a província de 
~inas estava muito sourecarreg ida e que n:io 
cJ.:.via cahit· sobre ella esta contrilmição ; que o 
prtJ<luct•> do pãn.bmzil entre na receita do Hio 
Cle .Janeiro, e uiio ·~ntra na tl.lspeza o despendio 
q nc . ,;e faz com elle. 

, as msto uiio foliarei mais, rcse1·v:w·me-hei 
)»Ira tratar cm. outra occasião deste negocio. 

Agora tenho que sustentar a minha emenda. 
A commissiio de fazenda, examinando as aontns 

· ne nao eu ravao em coata os 600:00011000 
do emprcstimo p'.lrtuguez, n'lm 1lo banco, que o 
ministro não quiz env<>lver, tah-ez por patrio
tismo. 

N:io co:n·irei com isto, que fez à commissão 
de fazeudn, porque não :1cho necessidade de dar 
este fundo para amórtisar uma dh•ida inteira
meute ilfogal : cu .estou persuadido que tod11s as 
del11pid11ç.)es 'publicas~ qu.: tiim havido na admi
nistração eh. fazenda nenhuma equivale ac. grande 
l'Oubo do bane.) do Brazil ; elles por seus inte
resses particulares têm sacrificado a nação intei-
1·a; e emquanto niio fõ1· ·dissolvida esta compa~ 
panhia, não votarei por u n real de empr~stimo ; 
porque esta companhia tem roubado o theson
ro : não votarei âe mais ;ior nenhuma transac
ção de credito. 

A co:nmissào enc n·a este objecto não só com 
toda a decencia, mas com toda a moJeração, 
em quanto diz (leu.) chamem- me revolucionurio, 
que os chamarei hldrões. 

!!ir. ·:Co.Íla.nda. Cuva.lca.n te :-Sr. pre
sidente, os · accionistas do banco entra1·1io com 
um fundo parA a caixa ·do gh·o, e têm todos os 
annos tido um dividendo, que é muito acima do 
producto de todo o capital, o mais· lucrativo que 
,;e possa ter em giro, e ainda .mes·no de ca
pitaes, em risco ; estes ·accionistas, depois de 
ter•llU delapidado esses fundos, aproveitarão~se 
das oscilaçc.!s, políticas do Brazil, e como o go
~'!ll'llO . ficãra com .· pouco c1·edito,. o .qU'! flzerão 1 
Anrnlgamarão os interesses do governo~ com os 
seu~, e fi:i:erãu·se co·reos dos crimes da•1uella 

época; com o véo de madidas do governo ireni 
log1'!mdo.:.. inte1·esses importantes e salvarem a; 
suas acc;ues. 

cova de Cáco. (Apoi,ido~.) Eu tenho muita jus
tiça de me queix:u·. dos accionistas; não entr J 
porém na questãJ <la re.otituição d~stes capitaes 
que tém yenci<lo ~ ft ue e1 · · 

a o est roul.Jado ; eu quero mesmo que se lhes 
dêm as acções: quero que o governo lhes abone 
e faça boas ; fi·1uJm n:'io són131ite com isto, mas 
com o j111·0, quo têm vencido; e os bilhetes, que 
uadiio em giro, desacredit ld•>S em toda a nação ou 
no Rio de Janeiro pelos particulares, sejào reco-

· nhecidos divida na~ional. 
Eu quero, que o governo, já. quo se cn\·olveu 

neste negocio, sustente o sett credito, mas que 
se pague o juro, uão a esses accionistas, mas 
nos credo1-.~s de,,tas outi·as notas, po1·q11e estes 
é que são os verda•leiros credores da fazenda 

uh· 
Devo coníessar, Sr. pr~sidente, que os babi · 

ta:ites do mo de Janeiro tê.n tido muilo patrio
tismo, um patriotismo que se não púde compa-
rai· 'li oiado 1 e.-alme11te' • \ - · · 
cre 1to destas notas, não obstante conhece1·em a 
grande delapidação que ht, e tem 11avido. E sei·á 
esta divida· ob.iecto parn se consignar uma des
pcza de 60:):0'.lO,~, qu,mdo isto é uma divida ue 

i ega . • ao me posso e mo o nenhum 
accomodar com isto. 

Eu estou persuadido, Sr. presidente, que os 
funda:neatos que o ministro do thesouro teve 
para niio incluir estes 600:00011, não foi senão 
po1· princípios de justiça e patriotismo; elle não 
a ommitio po1· esquecimento, foi sim um esqueci
mento, mas filho do · patriotismo do ministro 
(apoiadl)s); e sendo assim nós é que ha\•eruos 
de incluir esta quantia no ol'çamento? Não de
vemos seguramente fazel o, quando vimos que 
o m.inistt·o 03 ommittio. Nós to~.:iremos ~rovi-

' ' acciouistas não fic:miõ lesados, dar-:ie·lhes-ha 
tuJo coui que enti-ariio, mas não queremos mais 
ne:.:ocios com taes accionistas. 

O overno ac1·editarú as '" 
em gil'o, pai·a credito da nação, mas não que
remos mais negocios com o banco. 

Supponhamos que a.s minhas idéas não são 
exactns porque. ni'io me reputo iufallivel, além 'de 
reconhecer qne não tenho grandes estudos nesta 
mat<:>ria, e ainda que os tivesse não supporia 
em mim infallibilidade; por isso pôde ser qu;, 
i;ejão falsas ; ma~ elles têm direito de allegar e 
mostrar a sua justiça, e quando nós ficarmos 
convencidos do direito que têm, enbio se lhes 
p1g mi, reclamem, ma~ no desgraçado estado 
das finanças publicas estes . OOO:OOOS não podem 
entrar no orçamento e 2,000:000$ são muito suf
ficiente.;; para o orçameuto da fazenda. 

Hontem, tratando-se do orçamento da fazenda 
envolverão-se questões de alguns artigos difle
rentes do mesmo ·projecto, e quaes erão os meios 
de pagar ou prover os fundos para o governo 
poder fazer os seus p1gamentos; eu não podia 
talla1· muito porque vejo que é fóra da ordem, 
mas entre n • · 
fallou, devo responder. 

Attenden.do ·porém, que é fóra da ordem, res
ponderei a uma sõ cousa que aqui .disse o . mi
ui~tro da fazenda , para satisfaçao. da camara •. 

Fallou o ministro . hontem nas medidas que · so 
devião tomar para a boa fiscalisação das i·endas 
publicas como homem de· muitos conhecimentos, 
e correspondente aojuizo que todo.s os brazileiros 
fazem dólle í«poiados), que· lhe fazem j\lstiça; 
fallou como quem tem ·muita intelligencia .d1\ 
materia, como. grantle financeiro, mas era aqui 

' o luga1· de- dizer· a'!uillo? E' a nós c1n11 as. deve 
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SESSÃO E~I 22 DE -AGOSTO DE . 18~7 197 
dizer' ou ao go\•erno? E'. o corpo legislativo que 

facto d~s me_didas que se d(n•em tomar? 

da fazend1l.? Não devia elle dizei· ai) go,•erno, 
que a administrnção publica não póde Íl' bem 
estando um h•)mem provisoriamertttl á sua tcst:1 ? 
Que não põde encarar os n1>gocios de fazenda 
com aquella individuação que n1erece111 no es
tado actual das cousas·? Eí:; porqm• elle dcvhl. 
i·cspondor-não sou capaz, ou não p•>sso en
carregar-me de duas pasta:>, para que se tomem 
as medidas-, e não dizer entre nós, o que 
nr1s d!sse, porque não é a nó.;, que o dc\·e 
diz.ir. Não ve .. ha cá fazer-nos carg•l dist<J. 
(~{/Oiados. J 

mostrou a necesidade de dous inspectores, e di~se 
que niio conhecia homens capazes de se empre
garem nisto. 

Sr. presidente, cu confesso que o negçicio não 
é tão facil, porque não é só neccsi:ario um ho
mem capaz e de p1·obidade, rnas um homem, 
que tenh::i. coração de fei·ro, que enc111·e a intri
ga, animosidade e compNmetimento gemi sem 
receio, para bem da naçiip ; e q nem sabe, se 
ac;sim mesmo conseguiria este bem ? Se quizcsse 
füzc1· as i·efo1·mas, que são nccessartlis, que in
trigas não teria esse homem, pura !ll'io chegar 
ao fim ? l\tas todavia isto pel'tencc ao co1·po le
gislativo ? Não pertence ao minist1·0 procurai· as 
reformas ? 

~ ' este burnlllo. que Jiz que lia quem o deve. tirar? 
]i:' 9 co1·po legislativo ? Demais, supponlmmos 
que" o gove1no assenta, que .devemos tomat· me· 
didas legislativas, proponha-as. . _ . _ 

P-ortanto coucltto . que a camara nao pode ser 
iucrepada do ni'io tomar as medidas, que se devião 
tomar. . 

o Sr. Odorico:- Hont.nn se disse, que 
e1·a muito constitucional este emprestimo contl'llhi· 
do com· vários negociantes, e trouxe-se por ar
gumento, que havendo o dcc1·cto .sido l:.t\'l'ado 
ant<.s do. juramento da constituição, tinha ó im
pe1·ador todos os po·icrcs; mas depois de lmver 
dissolvido a assembléa eoustituinte, o impemdor 
prometteo, que ia redigir um novo p1·oject•1 de 

· · ão mai liberal do ue o ro"ecto de 
c1>nstituiçào feito . pela assem lêa· constituinte ; 
daqui se segue que não podia ficar o governo 
com o abs.:Jluto poder sob1·e as rendas publi
cas, nem . sobre o emprestimo : comtudo esta 

. questão ó superfina, porque se depois de jt!
rada a constituição, não estava ainda feito o 
emprestimo, fica por iss.o susper!so .o decreto, que 
o tinha determinado; e por isso se võ, como 
então mostrarão nlgnns Srs. ·deputados, qnc o 
cmprcstimo e ·anti-constitucional. Um nobrtl do
putado, que então tambem foi desta. opinião, 
tratou tambem, se set·ia util, apczer de anti-. . . 

iilo ·da J;lesp~1ha, dizendo. que. se ~in.hn .deàacrc· 
ditado e por nao querer .. Paçar o emprestimo d.1s. 
cõrtes; mas édiffe1·entc; Esse governo não quiz 
1·cconheeer um· emprcstimo,. que a nação tinha 
rcconliacidu ; ~. ~oúsa' muito. diversa. Demais 
a Hespanha não está' ac1·cditada por se11 pe'llsimo 
govct·no e não estamos neste caso. · .. . 

Quanto ao emprestimo de Portugal, jà níuitós 
l5rs deputados têm dit<J ·bastautei para Ullistrar 

é, niio ú. 
Leu-se a seguint" 

E!>IEND.'I. 

« Proponl10 que se risquem do orçamento os 
600:000$ para o eh 1mndo .emprestimo portuguez. 
-Otloi·íco.11 - Foi apoiada. . · .. 

O Sr. e lc'.lnen. te Pernl:ra : - Sr. presi· 
dente, algumas observações me propunha fazer 
sobre l!a fazenda ; se o !llinistro 

çõe:; que eu desejava ter; mas~como elle não 
está presente, e a camara julgo11 não dever es
perar !Bla sua vinda na fórma do atliamcnto. 
que propuz, confiando em · boa fé no jnizo da 
illustre commissão de fazenda votarei pela quantia 
por clla orçada e pclt\s emendas que propoem. o 
augmento de 48:000$ para a .provincia de Santa 
Catharina, e 60:00!J$ para a de Minas, por me 
parecerem fundadas em justiça as ritzõ.es que 
em abono das .111esn11.1s . emendas se têm produ-
zido... . . . .. 

Não posso porém deixar de emitth- a ~inha 
opiniiio ti.cerca do emprestimo .de Londres, ,.da 
divida do banco e da de Portugal, a que·.mal 
e indevidamente se chamou aqui compl'a dd nossa 
alforria l . . . .. . . . 
se que uão dove 
cional. . 

E11 estou inteiramente conveneiilo .. que este 
emprestimo não é anti-constitucional, porque para 
o ser .fóra mister que tivesse sido mandado fazer 
depois de jurada a constituição; mas o .decreto 
é de Janeil·o de 182!, e a constituição foi ju-. 
i·ada em Março do . •1csmo anno ;. como pois é 
contra a. constituição, se. el\a .a esse. tempo .ainda 
uíio existia? A1·gumenta-se porém que o sy:;
tema constitucional obl"iga no BrazU. desde que 
n~lle se jur~víio 'a.; basc.i .da co'!,;t~tu.i.,;ão <!as 

: "ge1·~1. que o gày(lrn~ eum~rio. a sua palavr~; e 
. por . consequcncta na? P.o,q1a fazer. o. «;D\Pr~t1mo 
: por ser contra os prmc1p1os con:;btuctGnaes por 
: eU1:1 mesmo reconhecidos. . . . , · . , · .. . · 

E;tes. arg11men~s não' têm. a f9rça. 'que ·sé. lh~s 
quer dai·;· porque suppos.to $~J~. certo guc o ~i.:as1l 
ado. ptou o sy·s .. tem.ª .... · cun·s. titu·c·1º ... na. l.· .des·ª ... º qu. eJ. urou · as .. bn.<1es 'dá coustit~içà? . de. Li~bO~•- !l .. ·~u.6 .º 
governo p1'ometteu d<.lr t1ma conl!t1tuiçt~ · mais h •· 
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198 SESSÃO E~l 22 DE AGOSTO ·DE 1827 
heral qi;e a do projecto da assembléa ge1·al con
stitJinte; e que .de facto cumpria a sua palav1·a, 
comtnd<> niio se segue daqui qutl exist.isse con
stituição •1ntcs de · ,:;~r jurada e mu.it~ menos 

n ~ . ~ 

Insta-se que pelo systemn constitucional os 
Jloderes políticos estã•> divididos, e que po1· con
seq nencia o executi\•u niio podia decr13ta1· o em-- . . - . 
ativo. 

l\Ias os senl10res que assim argumentiio, não 
rettectem que o geverno não podia deixai· de dar 
andainento aos negocios da nação e exercer por 
conseqnencia actos legislativos emquaato as ca
maras legislativas se n:io installaviio, e os mes-
111os illustres deput11dos que f1zem este argu-
1nento contra o emprestimo de L'lndrcs tem 
reconhecido validos todos os netos legislativos 
que o poder executivo exercitou emquanto se não 
in~t.alluu o legislath•o ; e qual sera n razão da 
differença porque todos se devem reputar validos 

· · res nao. 
Os mesmos ·senho1'es que assim opiniio, tem 

declarado que é necessario pag·1r o emnrestimo 
do banco, afim de evitar os graves males tiuc, 

:- .. u ar 11 unçno. 
l\las nesta opinião lia uma manifesta con

tradicçiio de principiojl, porque se o emprestimo 
ue Londres niio de\·e pagar-se por ser nnti-con-

porque aquelle muito bem se püde defendei' dê 
não.· ser anti-constitucional, por ser contrahido 
antes de se ter juradú a constituiçãn, mas o do 
b1nco nenhuma salva· tem que o livre de anti
coustituciúnal, porque tem sido . co11tral1ido em 
Rrande parte depois de jurada a constituição, 
depois dll installada a assemblêa geral · legisla· 
tiva e na -presença della. (Apoiaclos .) 

Deixemos porém esta questão da constitvcio
lialidade do emprestimo, e façamos como propoz 
um illustre deputado que se oppõe ao seu paga· 
U1ento, uma lista dos bens e dos males ue 

evem resu ·1r ao 1·i1s1 e appro-
"ar-se um emprestimo anti-constitucional po1· mo-· 
tivas de conveniencia ou de o não pagar para 
salvai· a. constituição; o mesmo illust.re dept1· . . . e 
males, votou que se _deve pagir o emprc•stimo 
dõ banco e oppür-se ao pagamento do 1•mprcs
timo de Londres; e onde estar•\ aqui a razão 
da ditrerença? Eu uiio ache outra se não que 
o do Brasil. -ca5o se negasse o seu pagamento, 
nos podia. trazer uma revolução amanhã, e a 
negação da pagamento do de Londres só 110-
deria tl'azer ·as consequencias de uma guerra 
mais remota; e sem duvida, porque o govemo 
inglez não podia deixai· do acudir em soccorro 
dos interesses dos seus subditos que fizeriio o 
emprestimo; portanto de tacs principius a C·•n. 
clus:io é; que se motivos de . conveniencia per
suadem o . pagamento· do emprestimo do banco, 
iguaes, ~e não ·maiores e mais fortes razõPs 
de. convenieucia e.x.igem que se. pague o de 
Londre.i. · 

Creio, que ci:n opJ>osição a est:1s razões· de 
com•eniencia disse um Sr. .deputado, que em me
~hor nrrisc_ar o it!Jperio a· um_!l .tentativ~ de força 

. . o ' 
gamen~, do que convir .neste, porque com as 
armas nas mão:; nos defenderiamo>1. Grande ar
g11mento é este na verdade, Sr. presidente, va- · 
lente Jiavia · de ser. por certo a nossa defeza, a 
experioilch do que estamos >endo assim o per
suade 1 · · . . .· .... 

O mesmo Sr. disse que unidos J.>Oderemos muito, 
isso concedo eu, . mas sen\ prmcipio de . união, 
negar. o cumprimento de obrigações sagradas, 
contrabidas. pelo · .governo em· ·tempo em que 
t!llll pl1lusivelmc1ite · os Podia cclutrabiJ•? Dcsacre·" . ' . ' ., ' . . ' .. .. . . . . . . . . .. 

dital-o 
mor:il. 

nssim, é tirar=lbc toda a sua força 

E que fo:·ça põtle ter uma m1çiio que perde o 
seu c1·cdito? :Mas a isto se disse ue niio ba ·a 
me o, que por se nao pagar o emprestimo .de 
Lond1·es a nação perca o se11 credito, s~mpre 
que guarde a constituição, ainda que faça 
llan.ca-rota, porque muitas .uações ? tem feit.o, 

riveis iJéas são estas. 
Sr. presidente 1 Uma vez llerdid'1 a força mo· 

ral. jiunais se recupera (apoiado ge1·alment<1), a 
uão ser por uma milagrosa resunei•;iio política ! 
l\fáo ê pe1·del-a, que~· o mal da perdS\ é certo, 
e a resurreiç1io difticultosa. {Apoimlos.) 

Fez-se tir11hnente grande força de argumento 
com a prevaricação dos negociado1·es do empres· 
timo, e com a delapidação dos dinheiros destes: 
esta qnesHo, Sr. presidente, nada tem com a do pa· 
gamento do emprestimo : e quando se tratar do 
exame, da maneira porque o emp1·cstimo se con· 

· , po q 11 se consuu110, eu me porei da 
parte de todos os Srs. deputados, que querem 
que se persigiio os delap1dadores, porque en 
tambem ·sou ~h·n!e na mesma opinião : mas agora 

. pes~oa, ou clas~c. sem mcorrermos n11 respon
sabilidnde da publica opinião (apoiados), a qual 
devemos respeitar mas do qualquer ·outra. 
A oia 

Pois será pcrmittido chamar-se aqui cova de 
Caco, ladl'ões publfcos. a 11ma classe de cida· 
dãos b1·asileil'os, sem olfensa da. opinião publica? 
Não posso convir nesses principios. E como se 
ha ·de provar que esses cidadãos são ladrões? 
E qi:e compromette1·ão. e illaquearão o go.,·erno, 
e se fizerào. co·reos do mesmo ; como disse o 
illustre preopinante ? 

O governo, dignmos a verdade, e que com
prometteu o banco, e· não este ao governo ; este · 
é que se inlrometteu com o banco, e que lhe 
embamçou a m~rcha das operações da sua in
stituição;· pedia-lhes. prestações de dinheiro sobre 
prestações, e que i1avia este de fazer,? Negar-lhes? 
O g·)Verno foi_ :j_Uem o autorisou, s obrigou a 
essa horrorosa emis:1ão dd notas .••• e fez mais, 
destinando o banco 4.00 contos pam os fins da 
sua cre'.lção, o governo por uma portaria, orde
uou-lhe que uão emprestasse e~ta quantia aos 
particulare,,;, que elle a queria para si. Aonde 
estão pois aqui os laços ue o banco armou ao 
g verno, aom e os 1·ou os que e fez ? Se o 
banco é ladrão· do governo, como se disse, ·eu-· 
tiio não sei quem serã ladrão do bam~o, 
. Se se disser, que .. os administrádores . do banco 

cavarão a primeira 1"Uina deste; nisso eu· convi~ 
rei ; mas _aos accionistas · em gf:ral compete' o 
pedir-lbés conta. Se se disser que. o banco não· 
teuí direitQ a per_.~eber os premias que !!stã 18: 
vando, tambem . msso concordo. porque ·Jã. . aquL 
o disse, é sempre· o repetirei, elle não póde .pela 
lei· da s_ua fundação perceber maiores· lucros ~o 
q11e os C\:)J:re'.3pon~,epte.s ao~ s_eus !u11t1os, assm1. 
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SESS.~O EM 22 DE ÀGOSTÓ DE 1827 1!>9 
comll pt>lll mi:sma lei. pela mesma . raziio, não 
esta obrigado a maior. respo~s~bi_lidn~e de pa-

Teis certo que O bnnco em rigor SÓ tem dh·ei
to le~itimo · ao premio de li por cento da parte 
da d1Yida nacional, que fôr jgual aos seus fnn-
dos rcaes · e uan to ao ue · · 
címn, so se lhe deve uma commissão, c1ue fica
rà hem paga c-.om 1 por· cento: não posso po-
1·é111, apezar .disto consentit- que se diga que os 
accionist1s do banco são ladrões. 

Quanto ao negocio da divida .de Portugal,'pn
rece tel· sido mal entendido o tratado, e con
venção de 29 de Agosto pelo honr11.do deputado, 
que a\·anc;ou proceder aquella . do preço por 
·que comprámos a nossa alf.•rria, e que bem 
feita a conta sahio a cinco patacls por cnda 
brazileiro. 

Pouco valhmos nó.;, S1·. presidente, se nos 
for:r:inio · ' 
n:io compraria a sna libe1·dade? N:i,hi porém 
disto passou assim :. a convençiio de 2!1 de 
Agosto 111ula mais é que o compfomento 

0

do ar
tigo 9 dçi tratado da mesma data, e nclle. nüo 
se lê unm só palavra que indique que· Portu
gal recouheceu a independencia uo Brazil por 
dinheiro : como se pôde _pois dizer com verdade, 
que os 18 mil11ões, (e nao vinte como se disse) 
da convenção de 29 de Agcsto, são o preço da 
compra da nossa liberdad11? Aqui ter1ho o tra
tado, e sejn-me permittido lê1· o artigo !l. 

Diz este - cc Todas as reclamações publicas 
de gov•m10 a govemo serão i-e.ciprocamcnte re
cebidas e decididas, ou com a restitui~.ão dos 
olijectos reclamados, ou com uma indenmisn'.)ÜO 
do seu justo valo!'. Pura o ajuste destas re-
clam·1 ões ambos as alta ar ;; · · 
convierão em fazer uma convenção dil'ecta e es-
pllcial. 1> . 

Aº vista da letra deste artigo, ber.i se vc que 
a convenção de 29 de Ago:>to não foi outra eonsa 
que os resultados do desenvolvimento do mesmCJ 
artigo ; e que por consequencia os :i.8 milhõ~s 

' se devem por ajnstu de contas, e não po1 com-
pra de liberdade. · 

Isto posto·, eu quero, que esta questiio se en -
care por dous lados, to pelo da Vl\lidade da con
venção, 2• pelo da stt't justiça. Estas· questões 
otrerecem a seguinte prdiminnr. . 

O tramdo ela paz ·e nlliança com P·1rtugal é 
Yalido ? Oliriga ao Brazil?. Sem duvida, porque 
foi feito pelo rodei· ·executivo e não dependia 
d•\ approvaçiio da assemblé;1 geral, na co11io1·mi
dad-: da constitni iio do int ~1·io. E a materia 

o art. 9 se1·ú justa ? · Ninguem o negará, por 
· str principio sanccionado de dii·eito das g.mtes, 
que to.das as reclamações publicas de g.iverno a 
govemo1 sej:'io recipt·ocamente'reC<lbidns e pnga;;, 
todas as vezes que as naçõ<>s fazem trntntlos de 
paz no fün de nlgumii. guerra. No me5mo a1·tigo 
não wjo senão qu" se e5tallele~a um direito de 
perfeita reciproc1dad!', e JJOr consequencia e11. 
sustentarei que o art. 9 é justo. 

Isto posto, ser<\ igualmente ·,·alhla e justa, a 
convençiio, que faz o complemento deste artigo? 
Sem entrar n 1 questão da sna justiça; dfrei. 

ue e va · · · 
foi celebrada pelo pmler. executivo, que a podi \ 
fa2er, e se é Yalida, se está feit(l, po1· quem tem 
po1lcres . constitucionaes . para a fizer, elln é 
obrigat-01·ia e deve. cum 1·ir~;;e ; ao menos estes 
ão os meus ,pr10c1pws. as exammemos a jus· 

tica. da:convonçiio, .não á ·yista. desta, porque a 
não tenho, mas .sobro o parecer . da commissã_o 
do .senado a este respeito, o que supporei official; 
porque ilstí.m per.·madido que.n mesma commissio 
não podia ai te1-ar a existencia dqs factos. . 

Diz o parecer: <1 o~ títulos por parte de Por-. 
tugal, siio os ~eguintes: 1°, 7 nãos, Rfra~atas, etc. » 
0& nE>gochidores brnzíleirói 11iio adnnttiriio este· ' 

artigo da reclamac;iio de Podugal, e nestá parte 
obrarão l?ªR!.• não pela. ·razão dada no pareéer 

. as 
embatcações, " imperfeição de avaliação e erro 
na somma - » mas porque tanto direito tinha 
o Bràz!l como Portugal a taes vasos de gueri-a, - . . . 
da separaçiio {<tpoiatlos}, e por eonsequen~ia ser. 
infundada a 111·cte111;ão de Portugal. {Apoiados.) 

rc 2.o Dote 1.hs infantas, que forão para Hes
panba em 1816. ,, não s•~ attendcu por falta. de 
prova. 

•< 3.0 Divida contrai.tida depois da separação 
das duas nações ; e com justiça, pQr~ue PorLu
g,11 tambem não paga as nossas. dh•idas contra
hídas depois da separação. 

« 4.• Divida antiga consolidada. 
"5.o Divida_ nntÍ"!1_ llnc~uante. 11-Estas q.uantfa.c; . . 

ser inne!?wel, qne a <li vida que Port.ugal e o Br.azil 
fez ~mriuanto rnino unido deve carregar a Po>rtugal 
e ao Brazil : e nisto honve justiça porque por 
identidade de priuci~ios se attendell á reclama
ção de quinzo millwe; e um quarto, metade do 
trinLa milhões e mais, que er,1 a sua diYida pu
blica ::xístente quando se fez a separação. Aonde 
p<íis aqui a compra de alforria ? Eu não vejo se-
não i·eciprocídade. · 

.•• G.o Indemnisação aos donatal"ios Je varias 
pl"<lvincias do Brazil, que recebem. pensões .. per· 
petnas do go\·emo portuguez.,, Confes~o que uão 
sei o que isto é, mas creio que nisto se qui?. 
resp.cita1· o .dirc<ito de propriedade, e a ser assim 
póde defender-se por essa raziio a sua justiça. 

<• 7.o lndemnisa ão aos ro deta1fos de officios 
que em 1·.azão do seus empr.,gos acompanharão 
a S. 111. F. ,, Nada direi d:i. jnstic; i ou injustiça 
desta imlemnisação. 

•• S.o Indemnisação pela propriedade pnrtieufar 
de s. l\L F ·" Os sob"ranos têm propriedades 
particulares, que de\"em ser respeitadas. igual
mente que as dos subditos: por consequencia, 
se o Sr. D .• Toiio IV· tinha no Brazil- sua· pro.
priedade particula1·, niio póde deixar . de .ser 
qualificada de justa neste artigo ·a commi;;s.'io 
que n ral5peitou, porque . SC!?undo todos os pl"in
cipios o direito de propriedade deve ser sempre 
sng1·auo, seja ellc de quem fôt•. 

N:'io se diga pois que foi comp1·a de libe1·dade, 
o que não foi senão u:n njuste de contas; cujo 
saldo ciihio C?f!tl·.i o ·Brasil •. Mas ai~da, conc_e-

que se separou e declarou in~epende_n~J de outra·, 
o que o m'\o fez? Quantas foin solic1tad<J, o se11 
reconhcciment() por dinl~eiro ·e o n~o _ têll! po
dido úbter? Em conclnsao, a convenQllO· e va· 
lida porque o poder ex1icutivo a podia fazer, e 
rior 'consequencia elle obriga, ba de cmnprir-se •. 
E se é injusta, questão em que eu não entro 
ª"Ol"ll, o peso da responsabiliaatle can-egue so
hr~ '•S ministros que a fizdão. E:1tas mesmas 
fo1·uo as idéas e- prihcipios que aqui se ad~n~
tii·;1o, quando se discutio o t1·atado de abolrçno 
do comme1·cio da escra vatur.1, reconhecendo-se, . ~ . 
attribuiçõe~ leg:slativas .pe o facto de declámrem· 
crilne de pirat:iria o contr:\bando. de esc1·av~s,, 
mas.que todavia o t.rato.Jo obrigava pelos pnu
ci ios de direito das e;;tes. l \ 

o·sr Xn:v.ler de Oarvo.lh:>:-E" Vt>rJa
deiram(l~t:l triste, Sr. presi'!entc, .·é ter.riv~l !l. 
posição de u:u deputado, e te1·r1vel a . mmha 

(l • · FalÍão. iiestl{ sessão os discursos• pronuii.
ciados desde as 12 até.á.1 e meia hora da tardç, 
porqtte os tachygraphos _os não derão. · 
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200 St~SSÂO EM 22 DE. AGOSTO DE 182.7 
posição l Eu sou obJ"igado a interpôr '? meu yoto 
sobre este orçamento ; orçameuto 1mperfe1to ; 
orçamento, gue não tem toda a dlicacia pnra me 
conv ncer da sua ·ustil'a ! l ! Eu dc\·o tambem 
votai· pelo Jiarecer da illuslJ·e commissiío ·de fa. 
zenda que labora igualmi:nte nos mesmos \'icio:;; 
mas a naçüo me eonstituio neste lugar, e entl'll 
dous males o menor, e eu voto pelo parecer da 
1 us rc co1Pn11ssuo. s razoe o meu vo 1 
obrigiio 11ojc a dizer, que voto pelo pagamento da 
divida de Lcindres, porque pelas razões que ex
pendi, é maior mal o deixar de pagal-a, do que 
pagai-a. 

Este emprcsti mo, Sr. presidente, foi anti-c!>n
stilucional , todus quantas razões tenho oundo 
cm seu abono, jámais me podem convencer : eu 
\

0 011 com todos os senho1·es que sustentiio o con
trato ; e accrescentarei aiuda mais a minha 
muito fraca e lmmílde opinião. 

A nai;ã<? brazileirn J)roclamou a 'S\UI\ lib~rd.nde, 

de que cu tive a niio peciueua honra de fazer 
parle ; nesta assembl~a ftJrão instítnidos os pdn
cipios deste empre.t11110 : o govtmo apresentou 
a ui as razões or ue "ul.,.avn dever coutrahil-o 
mas a asscmblea nada rcsoh·eu ; antes emittio a 
sua opinião mui ·altamente, de que 111io convi
nha tal emprestimo : entretanto e"ta nssemblén 
teve a sorte, que todos sabemos : o chefe da 
na~ao prome s - ã m 
Stil]lição . mais liberal ; existi o sempre o. s~:~te1~n 
constituc1onal, porque o povo do Brnz1l Jnma1s 
qui1. o absolutismo ; e emqunuto se• uiio deu 
esta constituição, podia o ministl'O praticar netos 
semelhantes? Xão de certo; e é por estes prin· 
cipios, que julgo que o emprestimo é anti-con
stitucional. 

::lias não é só esta a divida, a que a nação 
obriga a paçar ; ella está na rigorosa obrigaç:io 
de outra, n ao banco, e sou de voto que dia se 
pague ; po1·que todavia C< mquauto eu conbe~a 
a sua anti-constitucioualidaue, a sua in"ustiçn, 
e nté .. mesmo a 1-uma, que e n uos tem cau· 
sado,-apezar, digo, de tudo isto, pelos meus pricipi· 
os entre dous males acho menor o pagar-se uo ban
co, !lo que negar-se es!a divida. Eu _me não 

" r , . 
este o meu voto. 
" o sr. 1\J:ay : - Sr. presidente, eu tcnl10 fal
lndo nisto, mas não tauto quanto desc-jo, por 
julgar qne nós devemos p1ssm· o orçamento un
tes do fim da sessão; mos se lm nesta. eamara 
alguma communicação otlicial de se prorogar a 
scssã'O, eu requeil·o a V. Ex. de me desen
ganar .. 

Posto a votos o n.0 , não foi approvado, sen
do porém npprovadas as emendas dos Srs. Au
gusto l\Ionteiro, e Duarte e Si! va. 

O Su. SEcr.ETAlllO Maia leu o seguinte 

OFFICIO 

·" Illm. e Exm. Sr. - Pôr 01·dem •Je S. M. o 
Impe1·ado1· remetto a V. Ex. a inclusa copia do 
decl'cto da data de hontem,assignada po1· Theo
doro Josõ Biancardi, official maior desta seci·e-

' . . 
mo augusto senhor prorogar n assemblea ger~l 
legislativa. O que V. Ex. levará ao coubec1-
mento da cnmara dos deputados. 

" Deus guarde a V. Ex. Paço, em . 22 de Agos
to de 18::-;'. - .Yis•:onv.e de S . . Leo1ioldo. - Sr. 
.José ·Antonio da Silva llain. . 

« Tendo ouYido o meu cvnselho de estado ; lrni 
por bem prorogar a assembléa ge~·al legislafrva 
até. 15 • de, Outubro futuro. O visconde ·de S. 
Leopoldo,_.do meu; conselho, de ~stado, !Dinis~r.o 
e secretar10 de estado dos. ~eg()c.ios, .do .1mperJo, 

o wnlaa assim entendido, e expet;a os despachos 
nccessarios •.. , 

« Palneio do Rio de Janeiro, em 21 
de 18'> !: to · · · 
Com a rubrica de S. 1\1. o Jmper.1dor. - Yis
eondc de S. I~E>opoldo - Theoclc,·o J9.wJ JJimicai·
di. - Foi recebida esta participação com muito 
especial agmdo. 

O Su. ~fat.\. p1·opõz, que se en\'iasse uma dc
putação . á presen~a de s. l\I. Imperial para a
grndeeei·-lhe a . solicitude, que toma pelo bem 
g.m1l da ua(:iio. 

Assim se vencen, e que a deputação fosse de 
2! memb\'os. 

Passou-se depois á .:ontínuaçiio da diseussiío 
do mesmo pl'Oject-0 do orc:.amento ua repartição 
do ministerio dos estrangeiros que 11avia fi.:ado 
n•Jiado. 

J~e1:ão-se todas as emendas que 11avi11 a este 

O Sr. Sauza F1·•,nc;a :- Esta despeza em 
geral pôde-se dizer extraordinal'ia; porque des-
11eza ~1·din'.lria. é aquc•!la que se Cai: por lei, se 

n ' commissão igncra; o governo póde c\'ear empre-
gados, mas não estabelecer-lhes ordenado, o 
corpo legislati\'O pcrtanto deve tomar uma deli
bera~iio a este 1· s i se v nti1 uai· na 
conservac.:ão destes agentes ou não. 

Ha uma emenda que quer que. se aguarde pela 
me1Jida do ministro, e o ministro diz que não 
se deve aguardar; como 11:n-emos s:1hir deste 
embaraço? E' uecessario calcular ou '"er qunes 
destes agentes são mais necessarios nas dive1·
sas cõrtes, e po1· isso julgo que ser{, bom ouvir 
a commissiio de diplomacia a este respeito parn 
marcar alguns empregos. · 

Proponho por isso que và isto à commissão_ 
diplornaticn vn1·a dar com nrgeucia o seu pare- · 
ce1· amanhã. 

0 
. • 

caurnrn quer fazel·as, elle põe o pé de fõra e 
recirn. . 

Tratou-se d 1 reformar a alfandega, . appart!ce 
um 1•rojecto dE. lei, declarou-se inimigo deste 
projecto de lei, e i·ecuou ; emfim tem-se tratnd•> 
<le outras muitas couzas, e elle tem-se recusado 
a tudo. Elle conhece que ba muitos lugares di
plomaticos desnecessaríos; mas diz que uão quer 
fazer· reformas, e se vámos assim, Sr. presidE-nte, 
nunca faremos cousa alguma. 

Eu sou da opinião do ministi·o, Sr. presidente, 
todo o mundo conhece hoje que ha lugares <le 
que nenhuma p1·ecisiio lia, de que serve esse 
enviado em Napoles, senbore~? Que relação 
temos com esse reino? l\le,;mo dos nossos con
sules, de que nos serve um consul em Fran~
fort, para que é gastamios estes 600$? E o 
mesmo em Angola. • • . (nada mais escrevou o 
tachygi·apho Leitão.) 

Lerão-se as seguintes 

El!E:SDAS 

« Que se oura a commissi'io de dipl9maeia 
sobre ·. os E-mprego·s diplomaticos, de que se 
poderá prescindir por agora. para se reduzir· a con
signa~iio da despe7.a respectiva.-Sou;a F1·ança.· » 

·":Que deste novo orc.:amento para as··de'speza's 
das se·cret.urias competentes aqui e'·nos ])_aizes 
estranl1os se abata 7:000/j;-.José ·Lino.»- :Forãb 

·apoiadas. - ' 
Dando a hQJ'a ~cóu 11dJ~j)á â : d_ístjµ5~1'~, .. '" 
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SESSÃO E!I 23 OE AGOSTO DE 1827 201 -Tendo obtido a palavra disse. 
O Sr, Va•co:ncell.o• :- Era p11.1a sabP.r se 

se podfüo agora. imprimir ef!1as contas2 porque 

a!nd~ possamos dttermi~ar as d~spezas das pr~
''mc1as; por consequenc1a parecia-me que seria 
acert_ado, que y. Ex. mandasse ím rimír estes 

nistro da fazenda 11ara que não aconteça o mesmo 
que aconteceu com o relatorio. -

Assim se resolveu. 
Consultou então o Sr. presidente {, cnmara 

so'Ure a nomeação dos membros para o objecto 
da indicação de Sr. Teixeira de Gouvêa. Resol
veu-se que a nomeação fosse feita pelo Sr. pre
!!ídente, o que ro~sem sete membros de c1ue ella 
se comporia. 

O Sn. PnESJDEXTE, deu para orJem do dia a 
continuaç1io tia discussão do projecto de loi sobre . ,, . . .. -:-- .. . 
mais· que liavia sido dado na sesSão antecctl~nte. 

Levantou-se a sessão ús duas lioms da tal"de. 
Dr. -Ped1·0 de Ara~jo Lima, presidente.- José 

Antonio da Síl'Ca ~laia, secrcturio.-José Carlos 
Pcrei1·a de Almeida Ton·es. secretm·io. 

RESOLUÇ.:\O DA CAlIARA 

Illm. e Exm. Sr.- Por ordem da camarn. dos 
deputados passo iís mãos de V. Ex. o:> dvcumcn
tos inclusos, relalil·os ás resoluções da nie:>ma 
camara sobre a appli..:ação dos emolumentos di,s 
passaportes nas proviucias do imperio, e sobre 
o requerimento do corretor e irmfios da ordem 

rce1ra e s. ra11c1sco e aula desta cürte 
para adquirir bens de raiz; 'satisfazendo assim a 
mesma camarn ti. requisição do olfü:io que V. Ex. 
me dirigia em 20 do corrente da .parte da. camara 
dos Srs. s.enadores.-Deus guarde a V. Ex.,,.
Paço da camara dos deputados, cm 2-2 de Agoslo 
de 1827.-José Anto11io tla, ~ifra Maia.- Sr. 
'"iscon<le_ de Congonhas do campo. 

- Sessão em 23 de Agosto 

PRESIDEXCIA DO sn. ARAUJO Llll.\. 

A"s to .horas procedeu~se á chamada e aclm1·ão
se presentes 81 Srs.. de utados~ -faltando com 
part1c1paçao e cansa os rs., nu a e ouza, 
l:\algado, l\liranda Ribeiro, Martins Pereira, Araujo · 
Viarma, :Mendes Ribei10, Piuto de Almeida, Dor
muud, Almeida Albuquerque, Paula Ci1valcantc, 
Faria Ba1·bosn, Maciel :Monteiro, l\loura, Her
rera, Per1:fra de Brito e Madureira; e sem ella 
os 8rs. l\fay e Lobo. · 

O Sn, PnESIDENTE declarou nberta a sessão e 
lida a acta da ·antecedente pelo ::>r. secretado 
Almeida Torres; foi npprovad:1. ' . -
' o Sn. SECRETARIO ?ifau. leu ._O seguinte 

OFFICIO 

« Illm. e Exm. Sr.-Tendo feito subir á imgusta 
pre,sença. de :s. l\l, o_ Iuiperadór co1!1 o seu o1fiCio 

camam ~os>d'eputados dirigira Francisco de l'aul~ 
âe' Araujõ "e Almeida; ~º medico. interico do 
!J,osi?it~l. ,ml.li~r ,,~a~ pro~incia d1\,I!ahiu; pediJ!dO , 
JUSt1çn. .contra .. prepotene1as que_ tl1z terem sido 
e(>m e~le ,praticadas pelo governador das armas 
aa mesma 'p1·ovincia; ... recebr ordem· do mesmo 
a~gii~tô senlio~ J>~i:a i·esponder a v. EX.; restF 

TOMO 4. 

de lei e justiça. - O qual V. Ex. ftrá presente 
á camara dos deputado:i. 

" Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 2-2 de Agosto 
de 1 ) - ' - • -
Silva llaia n-Ficou a camara inteirada. 

O mesmo Sr. secretario fez presente á camara 
uma purtícipação de molestia do Sr. Piuto de 
Almeida. 

O Sr. presidente nomeou para a commissão 
especial encarre~ada de examinar o emprcstimo 
de Londres, os Srs. Araujo Bastos, Souza França 
Clemente Pt:reira, bispo do l\lar:mhão, Garcia dé 
Almeida, C-Osta Carvalho e Teixeira de Gou\·êa. 

Igualmente nom·~ou o Sr. presidente para a de
putai;ão qu•i deve rêuder graças a S )1. I. pela 
prorogaçào da assembMa, os S1·s. Nabnco de 

j , • r ncisco ouça ves · :11· rns, arce 1spo 
da Bahia, llouteiro da Franca, Leitão de A l
meid<&, Antonio Dricio, Almeida de Albuquc1·q1te, 
lfollamla C:walcantc, l)ouza l\Iello, Aruujo Dast•;s, 
Teixeira de Go1n·êa, Custodio Dias, Aranjo Yianna, 
l\[~ndcs Ríbeil'o, JJimpo de Aln-.:m, Baptista PtJ-
1·e1ra, Cunha Ilarhos••, Clemente Perdra, Scln za 
F1·auc;a, Yicenle d1L Fonsecn, Cunha )falto-<, Ge
tulio, <Juekoz Carreirn, lleze111lc~C':lsta. 

ORDElI DO lJI,\ 

Entrou cm discussão o n. G• do art. !;• • ao 
projccto de lei do orçamento. 

O Sr. Cahnnn: -S1·. pt·esitlentc, vou sus
tentar o voto da commissão, ou o u. ü0 do :u·t. 
8° ela lei do or•·amenlo o on11o-mtl a todas as 
cmen as que se ncbão solire a mesa; quero di
zrr. Íl emenda, que reduz n. somma orçada, á 
outra emendn, que propõe augmento d.L me;;nu1 
somma e á ia que requer a remessa do projecto 
á commiss;\o diplomatica para interp•k o-· seu 
parecer. Principiarei pela ultima, Sr. presidente. 

A cam:mt jiL está de possu do voto d1\ ·com
missão diplomatica, no projecto de lei offerecido 
po1· elln, sobre a ma.teria em questão ; isto é, 
sobre os. ageutes diplomaticos e eonsuhlres, que 
~cvem _sei· pagos pelo govern!> do impariu ; . e por 
isso nao me pm·ece uecessano que agora se .lhe 
mande repelir o que clla . já disse. 

Se, porém, a emenda reque1· que a rommissão. 
ex_amine quaes os lugares. que _de vão ser suppri
m1dos, e quaes os que <levao ser _occnpados 
agorn, para se poder calcular ,exnctamentc a des-
peza es e mnus eno, en ao 1go, que a com
rnissão diplomatica não se acha em estado de 
poder iuterpôr o seu parecei" sobre isso. 

Se a cnmnra to.da, Sr. presidente, não tem 
dndos certos para fixar esta <lespeza, por falta 
de esclarecimentos do governo, a quem, aliãs, 
c19mpete, como director e chefe das r'llações ex, 
terio1·cs, deferir, á vista do interesse nacional, 
quacs devem ser os cargos diplomaticos e con
sula1·es; que ora devem ser conservados, se a 
camara toda, digo, não póde assentar uma opi~ 
nião rigorosa des;;e l"espeito, como o poderá a 
commissão di lom'.ltica? Confesso ue concebi 
grandes esperanças,· quanclo no debate de hon~ 
tem o ministro dos uegocios estmngeiros promet
teu-nos dar sua opinião áccl"ca <io c1ne se.deveria 
fuze1· ·no seu ministerio';. mas agora mesmo aca~ 

· .. c't, 
p,utieipa, que por ora -não convém fazet' reformn 
alguma no co1·po diplomatico . e 'consuhr. -

Eis-nos no mesmo est,,do· de inceTtez\ 1- Fi~ 
camos no que éstavainosl E daqui tiro um ar
gumento de màis contra a emenda; p.)rqu'\nlo 
se a crimai·a não sabe o' que deve · p'rudent~meritc 
fazer; e 'se (o" que 'mais 'e) o proprio m,ini&tr<) - .. . . -- . ' - - - ' 26 . ''- .. --- "' .. 
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202 SESSÃl/ E:&I 2:l DE AGOSTO DE 18!7 

e-0nsular ; porque estP.s corpos se deistin:io a 
promo\"er os interesses- commerdaes, e a culfrnH 
as rdaçi1es de amisatfo· entre as nações, e por
que este commercio e :uuisade entre· as naçi'ies, 
não são hoje cousas vãs, ou meras etiq11eta;:, 
porém, sim, ccusas reaes e necess:tl"ias ã >ida 
social. 

A nação, que lendo >ivido na commu11l1iio das 
ci vilisadas, se apartasse :igora <lesta communhão, 
exp1ir-se-bia (n:"io fallando- das perigos que :iff.-on
tari-1; ª" ridiculo, que deveria cobrir o homem 
soci:ll, que pas_sasse .~ ser u:n m:.santropo, e 

Seria at•; indecoroso á camara se eu me pro
puzt'sse agora a mostrar a necessidade de tt?rmos 
um c01;po' ~iplo1·11_ati.:o (oJ!Oifülas), e a utilidade 

~ . ... .. 
pelo ministro \los negocios estr:mgeiros; i-edu
zil-a ainda p:ira menos, parece-me pelo que tenho 
dito, nem prudente, .nem mesmo possivcl, 

i ... clo a:l •j)s>eitfL ii · l· " -
rnento, sou tambem de opinhio que 11110 seja 
npprovnda. 

A conuni~são de fazenda, Sr. presidente, aper
cebeu-se da falta •1ue tinha ha,·itlo na secretaria 
dos negocios estrnugeiro~. quando niio ntlJicionou 
ao SEU orçamento uma somma sufficie:1te :is des
}Jezas das secrelnrins <las legações. e t.'mto assim 
que elevou a llO:ül!O!i toda a despeza do minis
tcrio, que aliás vinha calcnla\la em uma somma 
menor ; po1·ém a mesma cf•mmissiio julgou que 
o aug111e11to que fizera, unido á c1.wta.s re1luc
ções, como por exemp!o, dos ordena.los do agente . . . . . . . 

o ' bastaria :°l fazer face úquella despeza. 
E que mais do que pensou a cornmissiio, tem-se 

aqui a\'nuçndo? A. relnçiio de despezn" que o . .. ~ . . . . . 
incluldn no orçamento, q~1~ro dizer, taÍ\·ez que a 
somma on:.füla possa bastar ã essas mcsmaã dcs
pnas. 

Emfim, Sr. presidente, tudo siio incerteza•, tuo.lo 
siio .:iu\'idns quo me <Cl'lam ncscio ! a dizer o 
que sinto. 

Toda\"ia in~isto l'lll que niio ser:\ prndentc ela 
parte da cnmara o votar incerhl · co1110 se nchn, 
nem pela rcducc;iio, nem pelo augmento, por
quanto niio vejo razõ,os bem fundadas nem para 
uma ncn) para out1·a tlecisiio. 

Tenios ainda a ;Ja discussiio, se para então nos 
aclmrmos mais esclarecidos sobt·c esh matcria, 
e se o hem 1mblico exigir que nlteremo;; o que 
ugom deliberamos, fàl"-se-ha o que fór melhor. 
N:'io lrn portanto perigo algum cm nppromr-se 
agora o n. l.'0 tal qual se nchu no projecto. 

Passarei a foliar, Sr. presidente, de uma opi
nião que se emittio uqni, sobre mandarnm-sc 
diplomatas nn tes n certas ct•rtes, do q_ue a 

. , . o ' ' . 
qne se dena mandar a tal côrle porque ern 
constitucional, o niio a tal outrn, po1·quc o 
nã.)' era. 

Esi.:l proposição e odiosa, Sr. presid1mlc, quando 
emiltida cm um corpo legi,;lnti~·o c não contes
tada. A. fórnia do go\•erno <ln.~ natõcs não inftue 
on não sen·e de base pua que se tenha ou 
deixe de t~r com· ellas relações diplomnticas; 

O · inter-es5e · nacional, e 'só o interesse e quem 
decide. da necessidade• de ·se enviarem agentes 
_füplOmnticos • t\ - este· · oú · àquelMi goYerno; ·.em· 

"· .. 

hora seja o go\"erno constitucional, ·absoluto, des· 
potico, reputilicano, etc. · 

Os indiviânos de uma nação constitucional 
p~den} e d_?vem sympatbisar com as 11aç.ões C'_?n· 

nosso corpo diplomatico. 
Tenho obser\"ndo, que quando nesta camara 

escapa alguma ex ressiio offensh·a de uma classe 
de cm reaa · 
sores dessa classe. Entret·mto vejo que injus
tamente se ataca a nossa pequena classe di
plomnticn, e que ninguem a defende, talvez por 
que ninguem aqui erten a a ella. Eu tambem 
nao eu 10 a 1onra e pertencer-lhe, mns nem 
por isso deixarei Jle defendei-a. 

Disse-se aqui, 81·. presidente, que todos os 
nossos diplomatas erão incapaze~ e eriio crian
ças. Tal arguiçiio nem ó exacta, · nem justa, 
nem generosa dn parte dos que a sustentiio. 
Declama-se cm geral, não se accusa em parti
cular. 

A.pontão-se factos, que nem são exnctos. nem 
provados. C-0ntm taes nsse1·ções vou oppõr as
sr!rçõe,c:, que poderei provar ; -e direi altamente 
aqui, Sr. presidente, que a nossa mingoada di-

lomacia é serv· · -
e de merecimento, e por muitos moços, que dão 
esperanças. · 

Digo, que não e verdade cl1amarem·se crian· 
çns todos os secretarios, e addidos e muito 
menos : que es, ·cuJOS nomes forão aqui lidos. 
Como se disse, Sr. presidente, que F. Caldeira 
Dr.mt era uma criam;·l? Um moço de 2õannos. 
que teve estudos de Coimbra, que já acnbon. 
a sna educação, acaso póde ser tratado assim? 
OuYi tambem que J. A. P<-reit-a da Cunha em 
ou!1·a creança, e que era inhabil para dipio
mncin, porque o tinha osido para commandar 
um bntalhão? Por vcntm·a, Sr. presi!lente, ser:\ 
crennça quem alem de 25 nnn'>s, e tenente co
ronel? E que tem de commum o commando de 
um batalluio com um lugar de diplomacia ? Como 
se ouvem aqui · semeihantes argumentos ? Qui
zcra que hou\•esse · franqueza e exactidão e que 
cm vez de se chamar a todos de incapazes,· e 
crenuç·lS, se dissess" que 2 rapazes de li> annos 
foriio despachados pnm diplomacia. Diga-se antes 
isto, declnrcn\"•se . os seus nomes, e niio se es
palhe sobre tod_os o lnbúo de creaucismo, e in
capnciclade. 
Dem~is _grita-se . , 

feito na Europa uma figul·a brilhnntissima. Pri
meiramente, ~r~ presidente, ainda niio ha tra
tndos fdtos por membro algum do nosso corpo 
diplomatico: · os que ha, tê:n sid:> feitos nesta 
cõrtc ; portanto niló ·se lhes pôde imputar ,cous.i 
nlgume sobre tratados. · . · · : , 
· Ag.:>ra ·quanto ã figura brilb'lnte, · e 'aos·. altos 
arrnnjos; . que .se desejo.ya que , o · nos5o corpo 
diplomatico tivesse Mto, direi' que todo o· corpo 
diplomatico mftlli•> sempre,· e figurou ·sempre na 
rn-znó dirccta -.ia· p-:eponderancia; ou· ·da iur~ . ~ .. " . . . ' 
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SESSÃO EM .23 DE AGOSTO DE 18:27 

a finura 
Fra~o;a. 

cõrte, ã que pei·tence. Di
por exemplo, ~ão podem 

Tempo '\"h·á, em que o possão fazer, mas pw 
or dis ensem- o 
nobre idêa. Além do que não se presuma, que 
os noss:>s diplomatas, que ora se achão n--1. Eu
ropa, não fazem um;i figura muito decente : elles 
não deshonrão o Brasil, como injustamente aqui 
se disse: ao conkario, conheço alguns, que goziio 
de muito boa reputação nas cõi·tes, onde residem ; 
e que são geralmente estimados. 

Nada de exagamções, S1·. presidente; falle-se 
com justiça. Bem quizera, Si·. pi·esidente, fallnr 
do corpo consular; porém vejo qlle seria inutil 
fazel-o: sem me importar C•>lll os indi'l"iduos, 

ue não conhe~o, e sem tratar da necessidade 
' - ,, ro e consu es, um-

tar-me-hei á dizer, que não appr~\·o o systema 
que o governo adoptou ao orgam:>al· o nosso 
corpo consular. Quizerão seguir antes a rotina 
de Partllgal, do que adm!ttir o svstema j:l posto 
em pratica, e bem succedido, ·entre algumas 
nações cultas. Niio é occasião de tratar desta 
materia, sou o primeiro a ·confessar; comtudo 
resen·ando-mc para tempo opportuno, direi cm 
geral, que o systema de nomear consules geme;; 
para as nações, com quem tivermos relações de 
conunercio. ·e de autorisar estes consnles gernes 
para nomearem ''ice·consules nos portos fre· 
qne!ltados pelos nosso.s n~vios, ou d'onJe partem 
naVJos para o Brasil, e, e ser1í. sempre um 
s~·stema mais razoado, e mais economico, do 
que o adaptado pelo nosso go,·ei·no. 

<> Sl'. Lino Cou.Unho :-Sr. nreshlente, 
o illustre deputado, que acabou .de fallar, parece 
que se limitoll, ou melhor se di1·igio a 1!cfende1· 
o corpo diplomatico, sobre o qual se uiflse, que 
se tinha lançado a mofa e os sarcasmos, e que
rendo defender aquella classe, limitou-se a de· 
fender dous individuos. o que pi·ova que co.n 
elles tem alguma... relatões <Ie amisnde. . 

?.Ias, Sr. presidente, a increpaçã • que fez não 
foi j ustfl, poi·que não fallei sob1·e indh·iduos po
sith•amente, não fallei particu lt\rmente nos nomea 
dos dous, que acaba de citar, e tanto que 
quando cheguei no nome de Felisberto, disse 
que o não· conhecia {apoiados): como pois me 
põde increpar o honrado membro, se eu não 
pronunciei o seu nome? Disse, e ó verdade, 

ue o secrehrio d<i embaixàda em Londres em 
um moço, que tinha sido mandado a estudar 
na Europa, e que lt\ estava quando foi tirado, 
pa1·a secretario dessa embaixada ou legação: e 
~orque foi elle mandado a estudar? Porque foi, 
Sr. presidente? Porque se liavia muito mal 110 
commando do seu regimento ; porque não en
tendia de sua administração cconomica ; foi 
mandado estudai-, e no cabo de um anuo de 
estudo passou a ser secretario · da legação de 
Londres! 1 ··Mas o honrado membro mede os ho· 
mens pelos annos; e disse que elle não é rapaz, 
porque tem !25 annos. · · 

. ; 

Quizera que o honrado membro me dis;;esse 
em que escola de diolomacia u rendeu esse ac

crc a rio, q ne se ac ia na gran e em aixada 
em Londres ! Poderá isto fazei· honra ti. noss'l 

' nacão? 
Disse-se que nio depende a consideração. em· 

. . . i 
dos seus . membros, m "\S sim da influen.;ia e poder 
da naçã<> que os en'l"ia. E será isto assim·? Não: 
tem-se muita consideração com os homen:;; esta
beleci~os em lugares diplomaticos pel l sua sa· 
bedorin e caracteres ; o que era a America 111-
gleza no tempo em q 11c ueclarou a sna in·ic
pen_dencia? Em considerada uma colonia, que 
se msurgia contra a m•'ii patria: e algllem fez 
nesse tempo pouco caso do Dr. Franklin? Não, 
Sr. presidente, foi respeitado por todo o mnnd(\ 
por seus talentos, pê>lo seü s•tbor, pelo seu ca
racter, e pelo mo:lo de obr:u·: e adquiriu a· 

. ' ' ~. r çü e l"CS oe1 o e o os os 
grandes sabias e todos os govêrnos da Europa: 
nãü é o go\·ei·.10 que faz a estima e conside
ração dos indi\·idulls, é sim a sabadúrb, o 
modos de obrar do mesmo individuo. 

Disse o illustL·e dep utndo que apenas ha'l"ia. 
duas criancas de 15 annos. m:>s, Si·. presidente, 
uii_? disse q ae. por nuiol" tl,;sgrai;,i estas ct·ian•;as 
erno esfrangeiras, como p"r exemplo u111a que 
está na legação ue Inglaterra, e que vem com 
o titulo de amanuen,;e ! ! E uão se diga que é 
caixeiro, porque as casas de commeri;io não tem 
amanucnse, e amanu·~•Bc é empregado publico 
nos nossos tl"ibunacs, e nas nossas sccretm·ias. 

Em fim, Sr. presiclente, para q ne estdmos nós 
com isto? Dig.1, e tomo a dizei· que o nosso 
corpo de diplomacin. é o peio1· possivel (apoiados), 

• miua~p~~.quo1~ro • 
putado quiz acandai·. 

Eu os co11l1eço, e não sei quaes sejüo seus 
saberes, e nem os gmndes sen·iços, que teuhão 
feito.-E;1; fi•11ctUn1s eoi·wn . co911oscetis eos-o.;; 
fundos sã•l nenhuns e nós os temos vist~. 
(Apoiaclo geralme11k.) Temos visto emprostimos 
m:1l feitos e commissões mal ganhadas. (A2l0i<ttlo 
9emlme11te ) Tratados mal dirigidos. (A poiatfa 
yci·almente.) Ncgoci11ções pessimamente sortidas 
(upoiad<Js), e com tnes fmctos pó de-se dizer quo 
os noss •S agentes 11iplomaticos são bons? Nt'io, 
Sr. presidente, .süo mãos, Olt para melhor dizer, 
são pessimos. 

O Sr. Co.lJU.on :-Quando en disse que o 
corpo diplomatico se seL"\"ia da influencia ou pi·e

onderancia do ovcrno >e .o a honrad m 
ro que reflicta que foi pam fazei· grandes 

negociações, e pnrn preencher n espectação da 
nação, que .cu füllei uisto, e não íallei. em at
tençüo aos individuos. Eu sou testemunha que 
se attende 1i cnpacid'\de dos individuos, mas 
para . fazer negociações avantajadas seL·ve-se dn 
preponderancia da ua~ão. Eu não venho nqui 
tratar de caracte1·cs indh·iduaes, e se ncnso diss9 
alguma cousa a este respeito, foi cm· conse
quencia. do que se ' disse nas sessões autiice-
-dentes. · . 

Disse !) honrado membro que o secretario de . .. . . 

· o .sr. A.rcebls~o. dl~ :eah1a.:-si-.. p~é
sidente, posto que o n~bre dopiltado o_ Sr. C·llmon 
me. pre.venisse . em grande , parte; · com tudo, . ha· 
vendo . eu assignado como membro da. commissão 
do diplomacia wn prejecto, q,tie já 80 .distribüio 
Jlllstl& camara sobre a Ol1JRlllsaç.ão. do corpo di-
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SESSÃO EM r:!3 DE .(GOSTO DE 182.7 
plomatico, cumpre justificar-me a este respeito, 
e moth·:u· o meu voto sobre o orçamento em 
questão. 

X:'io l1esitei em subscrever Q mencionado pro-
, ... , .. ·â Ul C-

duzidas as despezas, que ora se. fazem com os 
nossos diplomatas, reconl1ecendo ao mesmo tempo 
que se podiüo, e deviiio !az~r algumM altera-

õ . . "' • . 
trasse em discuss•1o. 

Parecia-me que se podiüo supprimil· as mis
sões .Je Napoles, :\foklemburg, confederaç1'io·ger
nwnic.1, Hêh·etica, e outr<Js Jug1lres, que julg•l 
inteiramente desnl!cessarios, e p'.lr outt·a parte 
<1ne se de\·ia dar maior consideração nos no\'os 
estados americanos, com· quem importa muito 

· conservar a mais perfoita haru10nía, qualquer 
que seja· a· fó1·.na do seu gov.~1·no; e po1· isso 
ett quizer11, que p1r.t a Cohunhia se mandasse 
um ministrn da :la or:fom, isto <'. d·' nicsm.; 
cnractet', com que se acha acreditado entre nó:; 

• • " , • . • , •#:;; '"á e 1 1 -
\"esse rcciprociJa<le a este respeito; e que se 
dessem tCtdas as }>rovas tle aprei;o c :unisade a 
cs~es novos i:i;overnos, que sn,.tentiio a causa 
commum da iudepende:1cia e 1fa liberdale, pois 
folgo muito de repetir com 11111 i Ilustre deputado as 
palavras de um celebre escri1ltor-a America seja 
âa America a Europa fique sendo da Europa. 
-:\las de\'emos 11.-.s por Í5SO abandcnnr o antigo 
mumlo, e cortar todas as relações politicas, e 
<lirlomaticns, que nos união com clle ? 

Eis-aqui o •1ue cu não }losso ad1uitlil', no ml'nos 
a respeito das nnçõt?:> mais influentes, on pre
ponderantes. 

Nilo me farei cargo de mo,trar que estas mis
slõcs de ng,mtcs lixos formão l1oje uma part";J 
do direito das gentes com·encion11l, de que ne-

::- J. • ·:s.. un re c1n ir; e 
que seria bem ,<ingnlar, e extraortliuario, que 
n<'htmdo-se o Br:1zil na linha das grandes po
teuc;a;;, Se\ lle,;yiasse desta prntica estabelecida, 
e co1wagrath< por todas as nações. 

So ha i10''•1 na Amcl-ica, que menos ca1 .. 1ç ida 
Europa, e seg:1trame11te o •los E-;tac~os·Cnidos, 
•~11.ia politica j:'l 1:itou mui a 111·oposito o ::;r. 
l'almon, e en o torno a fazer com u1uit;1 C"on
lia11.;a' Jlfll'<i!ll! e 11'\ç.ão, que nos pôtle apresen
tar cxcm pios menos suspeitos, e m ni adequa
~los-á. marclrn que nos co1H'ém seguir; .e ~uem 
ignora que o go\·erno americano tem 1111u1stros 
on rcpl'eS(:ntantrn1 cru toda~ as côrtes, Lisbôa, 
.Pal'is, Vienna, Uussia e ali! em Mad1·id ? Esse:; 
mesmos novos estados da Ame1·ica meridional, 
que agora so vão co 1stituindo, e por ce1'lo 11üo 

,.. · , .. i · a e, Jlao 
tem elles enviado agentes às pl'incipaes cô1·tes 
tlessa velha Europa, solitando a sua amizade, 
e o reconhecimento do. sua independcncia poli
lica? 
· Ainda ha pouco o agente do Mexico até su
jeitou. a uma espccie de anomnlia, ou subtilaza 
diplomatica do governo frar1cez, que pill'a não 
parecer que trataY:l. ou negociava formalmente 
com aquella republica, deu a um verdadeiro trata
do o inaudito nome de declaração. · 

Co'.110 é pois que o imperio do Brazil quererá 
l!ingularisar-se entre toJos os p:o\'ernos do mundo 
• · · .. , suas a igas re nçoes com 

. n Europa ? . Parece-me que isto não póde ter lu
~1:· ató porque havendo a nação brazileifil co11-
!e1·1do a seu a}lgus:.o che~e o magestoso _titulo do 

um caract!:'r representath·o com um caracter 
correspondente á dignidade do tlirono, e da na
ção, }lrerogativa esta, que e mesma constitui-
çi\o, âerh-ada dos ,.,enuinos rinci i · · 
pu 1 1co, e as g~ntes reco11l1ece. e garante mui 
expressamente no nrt. 10? Sl 60. E por esta occn
s1ão seja-me permittitlo obsen·ar, que me parece 
não se for nttendido bem a esm ctiquet.n ou 

• ' • cJ', i a en rc os governos, qua í1do 
mándando a França t\111 cnviat.lo extraordinario 
para esta cõrtc, isto é, um ministro da 2• ordem 
nós ape11ns temos alli u·.n encarregado de ne
gt)eios. 

l\I:ts quaes são as côrtes da Enropa com quem 
nos con\'ém con~e1·,·ar nossas antigas relaçõe;;, 
Yisto que será in<lispcnsnvel fazer-se ali::uma re
ducção '? Não fallarei no. Inglatel'ra, !'ois que o 
illustre dep11tado o Sr. Yasconcellos já mostrou 
com a sua costumada nloquencin, quanto importa 
ao Brasil manter os laoos de amisado com uma 
potencia tão ma,.nanitna e lib r l e · 
erra: com·onho em todas a~ razões do nobre 

deputado, pois eston co1wencido qno esto. nação 
protectora da liberdade dos povos e cuja pbi
lnnll'opia tem sido t1io vasta e poderosa, como 
o imperio, qne o seu tridente exercita sobre os 
mares, esta nação, digo, não póde deixar de ser 
allinda natu1·1J do Bmsil, nssim como d•i toda a 
America: e para o dizer de uma vez, a Ingla
terra está na razão d:\ anth;a Uoma; ser am •da 
dos romanos, em· ser inYioJayel. era tndo ; outro 

· tanto se póde afiirmar da Grã-Bretanha. 
Apczar 1ioré111 desta convicção, niio posso con

cordar com o illustre deput·1do, quando quer 
limitar h Jcgaciio do Londres tQda a nossa diplo
m~ciu. Com· e!Ttito se é do nosso interesse cnl
th·a1· a amisade tia I11gh1tena, por isso ~ue ella 
se t.em constituidQ defc .;or11 d " · · -
1 icme~, não sori'i. tnmbem do nosso interesse 

observar e acautelar os 1)assos e mantljos da
qnellas potonch\s, que têm declarado guena aberta 
a esS"ls mesmas instituições, . p1·incipalmente se 
ellas pe?.ão muit? na bnlança politica d_os govel'
nos? E' isto tiio necessnrio, que até Í·•i o que 
deu motivo ao estabelecimento dns missões fürns 
e tliplomatica!; tlcpois do semilo xv; ou depois 
que Cnl'los VIII passou ú. Italia para fazer a 
conquista do Napoles. 

As m:ções, que em conscqucncin do regimcn 
faudal se achaviio como seg1·ega<las e occupadas 
de suas divisões e guerras intestinas, r~conhe
cerão a necessidade de se unirl))n, 'de formarem 
allianças, e po1· consequencia de se vigiaram re
ciprocmnente ;· e daqui nasceu propriamente a 
sciencia das ne,.ocin ões ou a di 1 n · 
· epo1s o ministcrio do cardeal de Richcheu 
adquirio maior desenvolvimento e regularidade. 

Ora, se ha gabinetes na Europa, que p1·ojec.tão 
e macbinão sulfocar e destruir a liberdade nas
cente da America, não será ·isto mesmo ·uma 
razão para entreter e co12ser"'1r agentes, quo 
possão informar e prevenir o se.u. governo sobre 
as tramas dP.as~s côrtes, que aqm se. ten~ cl111-
_lnado jesuiticas e apostolicas? Se, por exemplo, 
a França é uma dellns, como se disse, ou se
gundo a phrase de um modernó escriptor, o po
der executivo da santa alliança; não serã bom 
ter alli u · · · - · 
os movimentos hostis, qU:é ella por ventura possa 
faze\• contra a liberdade, ou as. instituiçõl'lS do 

·:srasil? l\fas eu nem sei se. este é o'· espirito do 
actual ministerio fràncez 'nem ·e. mesmo · or est 

mesmas prerogativas, t'I re'presentação, de; g_ue 
gozi'io os outros soberanos de igual ou ainda infenor 
jernrchia; e uma deilas é sem dúvida ter mi- · 

; ui~trós, q11e o representem . nas cõrtes. estran
geiras, não sõ quanto aos. seus direitos; e ne-
·.~ocios publicos, mas tambem quanto n. sua gran
deza · e preemineucia, de,•eudo clles por· isso ter · 

· a que eu encaro a necess1 ade ·de ·eonseriar-
. mos as nossas 'relações politicns. com . :í, .1'.'rança; 
ha oútras muitas razões ·de uma conveníencia 
mais patente' e' imnieâiaté.; · ''· '·:. , : ' º 

. ·'Sendo ~ Brasil,: p_<ir suas localidades· é posi2ão 
geograpluca . · destmado a figurar en.tre as naçocs 

· maritimas~· --cu nãi:f sei ·como se possa ·prescindir 
de Utui estreita:; e a111igaveis rela~ücs com ·qma 
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SESSÃO EM 2:3 DE AGOSTO DE 182i !05 
potencia tão preponderante pela s11a marinha, e que 
110 cas•> de um eompimento põde cncommo!lar-nos 
e r€:~uzh·-~os á extremidade. 

·. ~ , ~i• 1zcr, 
em contacto com o Drazil cm razão dos seus 
estabelecimentos nn Goyanna franceza limitr.>phe, 
e confinante com a Goyana brazileira, · cujos..li
n1ites ainda não o ,... , · · • • 
poden.:io-se nfili·ma1· que a I•'rnnca toca com ~~ 
miiOS em uma das portls, OU da

0

S- ~\"CS rrin
cipaes do Bra:i:il, a margem.-septentri~ht do 
grande e rico Amaz•Jnas: e .. não seria bastante 
só esta consideração pm·a consen•ar as mais 
inti-na5 relações com. esta pote.1ci l. qae se' púde 
considerar aindtl mais yizinha, do que 11-~ no
vas rep11blicas d·J continente americano ? 03 
damnos jncalcula\•eis, quo França na ultima 
gni>rra fez a•l commercio brazilei1-.J pelo abd..,o, 
<1ue nchav;lo os corsarios no poi·tG de Cayen~a, 
siio muito reccnt(ls, para que seja preciso recor-

Eu rejo ultimamente, q11e se têm formado 
tractados de commercio com a França, e com 
outras nações, e ainda ningitem negou nesta ca
marn que dev:io subsistil· as nossas relações 
com111e1·ciaes; mas quem não ,.ê, q110 delh1s po· 
dem n!lscer a cada p~sso coutest•l!;Ões politictls 
da maior transcendencrn, como questões de bl<» 
qiteio de prezas, e outms semelhantes que exi
gem toda n dexteridade, e pi·udencia de um ha-
1.Jil diplomata? Em uma p'llan-a, não se póde 
dispensar a legação de Pnr1z, pira. Yigiar sobre 
os n'.lSsos iutei·esses commei·cines e politicos. e 
se fosse necess'lrfo citar factos, eu lembi·arh< 
um bem pi·oximo, e que julgo sei· conhecido 
por todos os memb1·os desta cama1·a ; tal foi ades
coberta que fez _o noss4? :.gente em P,u·iz da re-

' flllsificndas, que chegarão a vir para esta capi~ 
tal, descoberta hnportantissi.ma que não se faria, 
se alli niio existisse mú ministi·o brasileiro. 
Passemos a outras cô1·tes. 

Xiio ·ranarei na de Poi·tugal, porque supponho, 
que niuguom deixnr:i. de reconhecer a necessic 
dado de termos alli um ministro de muita in
telligencia e. patriotismo, até p">rq 11e os nossos 
m·i·nnjos com -este governo não estão ninda deli· 
nitivamente concluidos. Quanto ii cô1-te de Roma, 
eu quizem abster-me de fallar nell-1, para qw~ 
se não pense que entra aqui o cspil"ito de classe, 
ou algum resnibo de ultramont.m1ismo ; mas á 
vista do que se tem avançado, não posso dis
pensar-me de fazer algumas rellexões. 

Logo que a religi~o do imperio nos .. ob~iga a 
i·e 
honra, e jurisdicção, é consequente. reconhecer 
tam bem a sua inspecção, e vigilaucia sobre todt> 
a igreja, e por isso mesmo a necesshlatle ou 
obrigação de nos couununicar-mos com elle, 
como centro de unidade catholica, , e o pai 
commum de todos os fieis. 

Ora, é tanto pan manter ·inviDl:ivel esta uni>i:o, 
sem a qual não se póde ser catholico romano, 
como pai·.1 dur · um testemunho de i·éspeito, e 
veneração no chefe da igreja. universal, que 
t?dos os. estados que professão a .reliG_iào cntbo-
hca a~:istolica · romana1 ~11nca de1:xarao de ter 

~ o. . ~ 

sentação encarregados. de trntnr e. arranjar ·os 
negocios da respectiva ·igrej1,, que, como se.sabe, 
poden\. ·ter : a·. maior influencia sobre n ordflm 
· >olitica do , es · · 
pos ordinarios; quanto nãoº será mais necessar1Ó · 
no começo das_ · nos5as · instituições, e qúando 

-pela · ·Separação .«la· ,, metropolç é iudispensa
Yel · organisar a igrnja brnzileira,. crear ·novos 
bispados, separar ou. anne:ur dioce5es snffrnga
'llea;, outras i).rovidencias, que segundo a· -disci
plina univei-s11ll..exigem necessariam•mte a inter· 
ven~;to do stµllmo ponti.f!ce? ~a~beJl! dis~o uos 

têm dado exemplo os nossos vizinhos, mandan
,Jo os seus ag~11te3 para a côrto de U.oma, e muito 
me lisonneio de 1oder a · 
pon 1 ice ,eao XII acaba de d 1r uma prova 
!nm!nosa da s1u prudencia, e zelo pelo bem da 
1gre1a, confit·maad•> a de.~peito dessa velha eti
q~eta, ou i:az!io <l' est ulo, que tantas vczea sa-

. "' a re 1giao aos a política, 
os luspos nomead.>s por esses no \'OS go\•ernos 
antes <lo rcconhecimeut<) <la metropole. 

Por outm parte têm-se aqui dito, q11e R)ma 
é a patria tias f.muulas; creio que assim se 
explica o abbade de Pra:lt, e jã ante:; delle o 
tinha dito •mlro grande cstadi,;ta o cardeal <lo 
O.>s 1t, ministro de Henl"ique VI em Uorn:a - '' 
papa, dizia elle escrevendo ao rei, não fará 
na 1 a sem mui to co .1sultar ; todos siio aq: ui muito 
formalistas, longos, e demorados em ··todas · a8 
co1t~as. - Eis a•1ui pois mais um motivo para 
ter um agenlt', q n~ possa vencer essas d " 
0 , e expJ 1r os negocios com promptidiio. 

Se finalmente se temem tanto as entreprezas, 
e invasões da cm·in romana sobre os direitos 
temporaes dos sobcr11110~. e dos po,·os, parece 
que· se devem . tomar precau~ões para p1·evenir 
as tentativas, que clla po.;sa fazer ; e a este 
respeito· lemhrarei a opinião de um escriptor, 
que uão é hypocrito,. nem ultramontano, l\lr. 
Pagés nos seus princípios de direito, 

" Quat1do o estado, 1liz elle, professa uma r.;. 
ligião, e o chefe desta religião é soberano tem
poral de outro estado, ê preciso uma ~rande 
vigilanch1 parn embami;ar que se identifique a 
policia do cul!º~-~com o culto, o c11lto com o 
dogma, e qmi"-- po1· este modo a religião venha 
a sen'ir de instrumento :i. ambição : mas é pre
ciso tambem unir a esta ~igilancia U'na nrande 

i • azer o as es as cousas sem 
tocar na mesma religião, e .110 respeito, que 
lhe é devido." 

Julguem agora os nobres deput 1do3, que tanto 
declamão contra as invasões da curia, se cum

·pre ter alli nm miui;;ti·o habil, experimentado, 
e circumspecto, que saiba unit· essa vigilancia, 
e sahedoria de que falia l\Ir. Pagés. 

E' uecessario, Si·. pr.:isidente,. quando se trata 
das nossas relações com a cõrte de Roma, não 
confundir o priucipe temporal com o chefe da 
igreja; nada temos_ com o soberano . de Roma; 
mas temos tudo co1n o chefe tia· igreja, uma 
vez que temos a fort11na. de· profes~ar a reli-
gião catholica romana. . . 

Não se diga portanto, que, um enviado cm 
Roma só sc1·vc pa1'a comprai· b11lla.s olfdnsivas 

· · ;- · i.J : creio que o i us re 
deputado a~ludio i\s a creação dos bispados· de 
Goyaz, e l\fotto-Grosso, qi1e já forão objecto 
dos debites desta camarn, pois não me· consta 
que outras se tenhão impetrado, mas não sei, 
·nem supponho, que se .gastasse com cllas mais 
dinheiro do que aquelle, q11e _se paga no expe
diente, despeza mui pequena, e talvez· menor do 
que os emolumentos, que nas noss:1s seci·etarias 
se pagio po1· qualquer decreto, ou port<iria. 

Seja-me permittido dizer, Sr. presidente, que 
esta. arguição contra a cô1 te de Roma é já :um 
lugar commulii" mui .. trivial, e que se· retende 

· ·r grn m amen e no i:as1 . em cucumstan· 
cias·. muito dh•ersas 'ás mesmas quei:xas7 que ·em· oittras época.S fizérão com justiça Inglaterra, 
Fr;mÇ~. e niésl!!ó_:_Pcirt~ga! '~obre ·as grandes.· som-

R<:mín., ig.\-s~ quât foi a quantia, q'!e se man
dou para comprar essas bullas e entao me cnl-
lar.ei., ··'· : ... .•: • : .·. · ... ·.· . -" ·· 

Parece-me , pois· ter· denionstrado,. que se não 
deve suppriri1ir a legação de Roma,. não si\ pela 
necessidooe da intervenção do: Summo Pontifice 
em., niaterias ,.ccclesiasticas, . mas .tambem, para 
e!Jlbaraçar que como chefe da igreja elle pos~ 
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206 SESSÃO EM 23 DE ·AGOSTO DE 18!.7 
ter uma influencia pe1igosa sobre ri.• ordem peti
iica do estado. Agora a.:crescentarei que se não 
qne1·emJs renunci-lr á classilica~iio diplomatica 
~eralmento recebidu, parece-me, que o ministro 

• r eve ser reves 1 o o 
ca1-acter de enviado extraordinar-io·, e ministro 
plenipotenciario, pois sendo os legados ou nun
cio;o ôaquella curte consic.lerados como ministros 

a' ' - .. • 

Bl'asil haja alli um ministro a 2a orJem. 
Eu fallaria tambem ua legação de Vienna, se 

não tivesse já dito quanto é bastante para mos
trar, que ella está na razão das outras, cuja 
política con\·ém ob;;ervar, como uma das mais 
preponderantes na Europa, e cuja influencia não 
é t.'io indilferente, como se tem dito, á causa 
da Ameriea 

jámais admittir a idéa, que aqui 't?1~ por Yezes 
apparecido, de nos reduzirmos no est·1do da China 
ou do Japão. Como é que o Brasil tão avançado 
já na carreira da iilustração poderá retrograda.r, 
scg1·egar-se no munJo ch·ili,;ado, e invejar a sorte 
de um paiz, que se acha no mais baixo degrão 
da "1sca::la da civilisa~iio. 

89.be·se quanto o povo chinez é SU(lersticiosa
mente ligado ás mais ridículas e pueris minucias 
dos seus ritos ceremonia.es, e costu111es; que toda 
a sua sciencia está circmnscripta no estreito cir
culo de uma. moral especulativa, e do longo e 
penoso estudo dús caracteres do seu alphabeto ; 
que privado de todo o commel'cio e co1umunica
ção externa que é o vehiculo das luzes e das 
boas instituições, elles sabem hoje tmto, quantó 
sabhio ha dous mil annos, e que por isso mesmo 
são inimigos, e incapazes de toda a innovação, 
e será possivel que no seio de uma camara onde 
brilha eminentemente ~ espirito 2e melboramento, 

imitemos ·um povo inimigo e incapaz de toda a 
reforma? E' seguramente uma lembrança in
admissiYel ; devemos conservar as nossas relações 
diplomaticas com a Europa, e Yoto pelo orça-
1nento da commissão. 

o Sr. Vaaco:nccllos :-Eit te9ho a res
ponder ao Sr: ·calmon, não sõ emquanto eu em 
<lutrá' SAssão sustentei que não .sabia se nos 
falião honra na Europa os diplomaticos que se 
nJ_andão. do Braail, mas em1uauto fiz outras refie
xoes. · 

P..iuco direi para não repetir o mesmo que 
disse e não tomar o tempo a esta eamara. 

Fundando-me mesmo na o_pinião do illu:;tre 
de utado estou cer 

eve ser approvaJa, porque diz e le que nós 
devemo;o mandar emissarios para os lugares onde 
possamos tratar dos interesses ; pois muito bem, 
é isto mesmo o que eu dino; mandemos ar 

es on e convem, mas guardando a iffo-
rença, a America é ela America. a Europa sPj l. 
da Europa; fazendo unicamente exc~pçio da In
glatr,rra: pondo-se um enviaJo na Inglaterra, 
embo!'a seja elle encarregado de faz.!r alguma 
vi,-ita a outra c•jrte quanilo for necessario, hy
p:>theses que não posso admittir. 

Não sei o que temos a tratar com as apostolicas 
cõrt·~s do continente eu1·opeu. 

Disse-se que por isso mesmo, r}ue são nossos 
inimigos, devemos ter com elles rela~ões, p111·a 
vi~iar seus passos; mas para que Sr. presidente? 
Se elles nos niio odem ? 

nos podem ellas fazer, depois que a nossa causa 
é ad\·og1da pela Inglaterra e Estados-Unidos; 
que receio podemos nós te1· dessa moribunda 
s·mta alliança? Nenhum, e ara ue ha\·em 

r 1 rn1ro, e man ar para á ministros? 
Q11e interesse nós espera1nos da velha Europ1? 
Para que enviar para lá os nossos diplomati
cos? P.u·a envergonha1·em o B1·asil, aconselhando 

. . i . 
jú. estejão alguns embarcados para isto. 

Eu poderia citar o nome desse homem, mas 
fi 1ue no esquecimento, porque não sei se .o go
verno tem ouvic.lo os conselhos deste mão dipla
matico. 

Todas as outras cõrte3, Sr. presidente, estão 
em ig11aes eircumstancias, todas ellas são dirigi
das por esse celebre apostolico monte rou,..e, 
emp..:uhado em esc1·avisa1· a Europa; mas tod'os 
estes receios . são vãos, a santa 1111iança niio 
conserva senão o nome; a sant:i alliança matou 
o imperador Alexandre, a mesma santa allian a 

· orr u com 1: e. · 
Por consequencia niio tem nada a temer da 

Em·opa. Quer-se confundir as leis pirticula1·es 
do imperio do B~zil com _as da Cl~n l l ! Não 

. m n ao 
dipl1nnaticos a outl'lls nações, •;orno é a Suissa 
que está cercada de dilferentes estados europeus? 
E quer-se que o Brazil mande enyiaJos para a 
Europa, quai:.do o Brazil não é da Europa? • 

Quanto á curia romana, expuz a minha opinião 
e não quiz de proposito tocar nesta cõrte quando 
emitti pela primeira. vez a minha opinião, mas 
como o nobre deputado sustentou que devia 
tratar nesta côrte dos interes~es do Brazil, mos
trarei que era bem desnecess·1rio e que se podia 
mandar algum enviado, quando fosse necessario. 
Julgo que não ha necessidade, uma vez que se 
adopt<tr o meu projecto. 

A curia romana em uniformidade ás outms 
cortes jesuíticas da Europa, tem soccorrido g:l
binctes europeus para atacarem Port11gal, que 
tem recebido elo Brazil o grande beneficio da sua 
alforrii1, e o mais é que gratuitamente; de lá 
se tem m1ndado dinheiro, se armão todas as 
tramas para reduzir á escravidão a nação por-
tu ueza · 

Ora, que interesse temos · nós em ter lá nosso 
enviado? Pois este enviado não podia ter pre.
venido estes males com que nos ameaça a curia 
.romana? O que se .segue é que não é neces-
Pario tal enviado. · 

Demais o pastor é que deve procurar a "velha 
e não a ovelha' procurar· o pastor, , não é a 
marcha da natilreza esta. · · · , 

Disse o illustre deputado. que não temos n·1da 
com o pontífice como - chefe temporal, mas como 
espirital, como chefü da igreja l Eu quizera que 
o honrado meqibro me respondesse em que qua-
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SESSÃO E~I 23 DE AGOSTO DE 18!i "'º ... - ' 
lidade se acha o encarregado de negocios, por 
que se este enviad•• fõr em qualidade de diplo
matico espiritual, então é necessario crear este 
novo · · 
· Para tratar-se dos nenocios do Brazil não é 
preciso ter lá encar1·eg~o, pois qualquer procu
rador é bastante para fazer as negociações, cujo 
numero ha de ser muito limitado. A 10iados.• 

Uma vez que a camara adoptar o meu pro
jecto de concordata, porque é fundado em direito 
publico, é fundado no evan~elho. 

Só assim é que conseguira o Brazil ser per
petuamente catholico apostolico romano, como 
firmemente desejo. (Apoiados.) 

Por isso as:>ento que a minha opinião não foi 
combatida. 

A' vista do succinto quadro que fiz do quanto 
têm pugnado pelos interesses do Ilrazil os encar
regados em Romn, tendo cu mostrado que de 
nada scn·cm, porque nem no menos têm conse-

. os 1 t a es con ra 
as instituições que se mandarão planhr cm Por
tugal, tendo-se aconsclhallo que seguíssemos o 
jesuitif!mo, mui~o ~e admira <11!~ nesta _camara; 

éomo nlgucm, como hÔmens de g1·andc saber e 
prasti mo ! ! 

Quanto ao que e"!_ disse do _secretado da leg~cia 

que os periodicc>s de Londres pu licão diaria
mento, e era que, retirando-se o b:iriio ou vis
conde de Itabayana para a ltalia, (seja qual 
für o motivo, porque siio segredos de politic!l q11e 
se niio podem penetrar; o cei·to é que foi para 
a Italia,, ficou encarregado do expediente este
secretnrio do visconde, o que fez elle? '.rodos 
os negocios, ainda os de menor importancia, 
manda pai·a o enviado despacl1al-os na Italia. 

0.-a, eis os grandes conhecimentos deste 110-
mcm. O Sr. Lino C1;utinho mostrou qual foi o 
motivo porque foi para a Europa o tal sccro?-

· • i se que e cousa mm o 1versa ser 
secretario ou sei· militar : mas se elle é mão mi: 
litar, que ó a sua p1·ofissão, como podei·{\ sei· 
bom diplomata, para que não estudou, e nem é . - . . 

• o 
muito extraordinaria .que homens taes chegassem 
a ser empregados, absorvendo .grandes sommas 
ele dinheiro, mas torno a dizer, maior e a minha 
surpreza quando vejo que. nesto santnario da 
justiça te;n esses homens advogados. 

o sr. Co.J:rn.on:- O honrado deputado disse 
que me combatia, e eu digo que elle combateu 
11m phantnsma, combatendo o que cu não dis'5e. 
Qniz provai· que eu niio destrni os seus nrg11-
·wcnto:> sobr.i a inutilidade de um corpo diplo-
matit.:o na Europa. . · 

Ora, a camam deve lembrar-se que eu sus
tentei o parecer da commissão reservando para 
a · 1ei que· deve organisar o corpo diplomatico, o 
fazer as reformns que a economia e o serviço 
·do imperio possão exigir. 

A camara emfim deve lembrar-se ·que eu não 
disse que era. necessario um embaixt1dor em tal 
côrte, um ministro em· tal outi·a, um enviado 
alli, um agente acolã, etc. 

u 11. o se 1scu 1r a e1 que ·- xar o numei·o 
destes empregados· e das côrtes; onde os ·deva 
.haver, . eu apoiarei em p11·te ao l1onrado dep11-
tado; · porque, como . elle, entendo que não e 
mister que tenhamos represéntàntcs em todas 
as côrt.es da Europa. 

'.roda via· eu já mostrei qne nós não podemos 
prescindir de, ter diplomatas na Europa, e parece 
-que. raciocinei bem, e· que tenho em abono: de 
minha opinião muitos· .. e .. grandes . exemplos ... e 
.factos que provão. muito. ll.1s. o: ho1,:rB110. mem~ 
-Oro .insiste. na sua tbeoria.ehiue~'° e ~u1er (ciuan·io 

.• . ~ . ' 

muito) que. tenhamos um representante em In-
glaterra . · 

Com elT<!ito, Sr. presidente, não seria mão que . ,., . .. .. -
com o honrado' membro, emquanto quer f·1zer 
exclusiva da Inglaterra toda a nossa diplo
macia. Que odioso exclusivo não seria esse!! 
Nin.,.uem · · , 
e illuminada politica do governo britannico, nin
guem mais 1fo que eu aprecia a genero:.a nação 
ii1gleza, que por seculos será nossa alliada e 
amiga, mas nem por isso devo querer que só 
ella seja a nossa amiga, e que só ella tenha 
commercio comnosco. 

ris;e poré:n o honrado deputado que nó:; po
díamos t·~r U!U diplomata. em Londres ncredi
ti1d•l n·ls demais cõrtes da Europa, e que isto 
bastava. 

Pe1·dôe o honrad > membro que lhe diga que 
elle p1u~ce não ter n necessaria informao;ão sobre 

Não se ndmittem ~m diplomacia taes di plo
mat 1s commu11s. Bastan\ pa1·a convencer dis'lo 
ao honrado deputado, ne eu lho aponte um 
facto. Buenos-A •rr.s man ·· · -
mem d'estado (RibaJnvin) a Londres acreditan
do-o tambem pua Pa1·is. Qual foi o resultado? 
Ribadavia não foi recebido. .. 

Mr. Cmning declarou em parlamento que ueria 
· · in e1ro, ou que nno se acommo-

dava com agentes communs de 2 ou 3 ou d.i 4. 
Não 11ouve remedio senão mandar buscar a Bue-
nos-Ay1·es uma no\•a credencial. . 

Disse mais o honrndo deputado, que não ti
nbamos nenhuma rei ação diplomatica com o papa, 
prevalecendo-se da opinião de um Sr. deputado, 

. que considerou o S!J.mmo pontífice sõmente como 
sacerdote. . 

Advit·ta. o honrado · deput1ido que o pont1fice 
romano reune as duas qualidiides de sacerJote. 
e de rei; e que c.o!llO tal não só recebe C1mbni
xadores .dos estados catholicos mas tambeui dos· 
pro ,;s an es, e que não e novo, por.3m, ao con
trario tiio antigo como os seculos mandar-stl 
embaixadores l\quclla côrte, seja debaixo dá con~ 
sillci:ação temporal !JLl d\ espiritual. sómente, ou 

Disse tambem o. honrado députado. qua ha um 
diplomata nosso que aconselha o jesuitisnio e 
pre#a o apootolicismo. . · 

Nada ha mais facil, Sr. presidente, do que 
fazE:i' diatribes e accusações va:;tas; mas qúanto 
não é isto odio:>o, injusto e indigno deste lugar? 
E' um crime que o l1onrndo de(>lltadô accusa? 

Se o é, declare o nome desse dtplomata.,·:ii;>re
sente as provas, chame-o 1\ b!lrm ·da justiça, 
peça o seu castigo, porém de nenhum modo se 
ueve solTrer aqui, que se de1·rame por meio de 
expressões vagas e sarcasmos, ltmn nodoa sobre 
o nosso co1·po diplo:natico, e se deixe ao arbí
trio de quem 110:> ouve lançar o stigma neste 
ou naqüelle dos seus membros. · · 

Disse igualmente o honm;lo deputado que o 
ministro llo Brasil cm Roma (querendo provar 
a sua incapacidade) não tinha ·.tratado com o 
papa n f1vor· da causa constitucional de Portu
gal. E' boa vontade de arguir e de accusar, Sr •. 

r . . .· .. 
do Brasil em Roma (que é um ancião r.;speita
vel e digníssimo) tratar negocios . de Portugal? 
Como se póde fazer c1u·g•1 a um diplomata por 
não ter arranjado os negocios de · uma nação 
estrangeim? Seria ·a mais· notoria ingerencia, se· 
o fizesse. Emfim nem vale a pena de tratar se
melhante assunipto de nbsurJo que e. Finalmente 
o honrado ·deputado continuou · n atacar em 
geral os indivíduos do cor1;10 diplomatico e JaUou 
eín: particular do sec1·etar10 da legação. de Lon~ 
dres. · · 
, r, lnalstio: :1 no , argumento·· de inbabilidade; para 
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:208 SESSÃO E~I 2:1 OE AGOSTO OE l82i 
ser diplomattt, por inhabilidade para comman-
dar um regimento. . 

Torno a perguutar ao honrado deputado o que 
tem d•i commum um luga1· de gaf1inete, e um . . - . . \ 

bilidade' de for~a.:;- pby,;ica;;, a fraqueza da con
stitu~.ão do corpo, a nimia <lociliJaJe do ge11io, 
podem inhabilitar um individuo para servic:•) <las 
armas sem ue o iuhabilitem >ai--, o estudo de 
gabinete, e para a diplomacia. Quautos exem
plos não h'l <listo·? (.4J10iados.) 

Dirá alguem que so o guerreim é o homem 
digno d<:i oceupa1· todos os empregos, e que ,..,-, 
bom militar é babil para todos os ca:gos? Não 
de certo. {.4poiado.} 

:Fez o honraJo membro grnnde carga no se
cremrio de Londres, por mandar, segando di
zem, despachos a Liorne para serem r.Ili decididos 
pelo ministro, q:ie se achava ent.'lo na Itali:l. 
~ão tratando da fonte, ou do jornal, onde o 
honrado deputado leu esse facto-jornal escripto . ; . 
quanto póde, o rancor, e odio, que tem a tudo 
quanto é brasileiro, maldizemlo, calnnminndo 
(apoiado), e achincalhando tudo quanto nos per
tence, não !aliando nessa fonte im ura direi 
que a ser o acto ·ver adeit·o, long•i de se dever 
censurar. deve-se louvar o secretario de Londre;;. 

Sabe·se S1·. presidente, que os negocios graves 
cm diplomacia são tomados a!l 1·efe1·e11d1tm, isto 
e, que nao sao ec1 1 os sem u tcr1or or cm 
da cõrte, a que pertence o diplomata. E ent.'io 
que muito é, que um negocio que devia vir 
primeiro no Brasil, não pudesse ir tnmbcm n 
Liúrne, antes de ser decidido? Isto pro,·a, não 
incapacidade, porém. sim muita circumspecçiio, e 
cautela da parte do secretario de Londres. Eu 
lhe f-1rei elogios, se· o facto se rnrificar, porque 
estou persuadido; que elle, aproveitnndo-sc da 
facilidade das communicaçõcs, que ha na Eu-
ropa, devia. assim obrar. . 

Daqui niio vem pois nenhum desset·viço no 
cst:ido nenhum eri"'o ás ne"o · - -
cluirei dizendo, Sr. p1·eside11te, que J. .A. · Pe
reira da Cunha tem ·feito muito bem, e muito 
decentemente o ·seu · 1ugnr cm Londres. Co
uhec;o-o pessoalmente,. e posso a ttcstai· o ue 

ig . em ros a nes a camara; que tem i o 
cartas, que o elogiiio, e que ntlest:'io a sua ca
pacidade; o honrado deputado, que invectiva. 
aqui,' pódc · 1er, como eu já li, em folhas in
glezas, que elle tem tido conforencias com :\Ir. 
Çanning:: e, isto ê prova de que niio é iuhubil. 
. O sir.'-Arc_,,;blspo da Dallia :-Não acho 
que s~ja: extraÕrdiunrio q ne . um encarregado de 
neg()cios do Bi·asil un cúrte de l~oma seja ex
clusivame;i:ite e_ncarregado de. negocios ecclcsias
ticos c! não temos nós um ministro da jus-tic;a e 
dos -neg:>cios . ecclcsiastico;;? Niio ha em outi-ns 
partes um ministro dos CtlltOS? :\las O que eu 
quero dizer, é que nós _não somos subditos do 
papa como principc temporal, mas sim como 
chefe da igrejJ, e . isto creio, que se niio púdc 
negai·, nma vez que a religião catholicn nP.os
tolica. roma11a é a religião do imperio; JÍI o 
sabio Fenelon. chamava Roma a patria commum 
de todos ,os, fieis, . po1; isso . quo álli. exiStia o 
centro · da unidade catholica. Eis a disti11c ão 
que e:u : qU:1:z; ·_izer. , • . . . . . 

Quanto á China niio confundi a sua legis
lação co.m .. o . systema _de fechar-se, e seg1·<}
gar~~e ,_do resto ~os povos; 11!.ªl!l quiz mostrur, 
que c.S§(l _ l~gi;;laçao . é o fructo . dt.-s~ç . sy .;tem a, 
ou d,og1l)a;·poli~iC:O,. p()rque desde o moment-:-, 
~m que. ell:l .abrisse os portos nos .esti;a11geiros, 
sentii;ia as n~s~idades da civi~i~açiir-, ~- lllJl!-n~ 
<l_on(lria ºl! s!lus1 ~.stum.~, e rotma. Na.da por~ 
tanto de imitai· a China. 

O Sr .. Yerau~Íro<:-_. Não fallarei das 

pP.ssoa;; l'mprcgadas no corpo diplomatico; deixa
rei de fallar sobre isto, p.:.rqnc trazia comsigo 
a. idé11 de pafrouato, palaHa em que aqui se 
nifo pódc f~llar; toclos . o~ Srs. que têm íal~aclo 

11io que a Am:rica deve s.;r da .\merfoa e a 
Europa . da Europa. 

Jlarece-me tamu1:111 qne todos os Srs. c.mcor-
da1·{aõ n ·· ... · :i. .- - .. • • • 

pregos para in livicluos, rnas sim nomear homens 
pam o~ cmpr1:gos: posto isto é necessario exa
minar primeim se ha ucgocios a tratar : mas 
que negocios podem haver, uma •:cz admittido 
o principio que a Amcrica dc\·e pertencer á 
Am1:rica, e a Europa iL Europa? Todas as rela
ções clüvcm sei· rela<;õci1 commcrciaes, para ellas 
si1 são necc;;snrios os consules. 

A respeito das rel-lçiies politicns, é sabido que 
a Europa tem ndoptado inteiramente princípios 
diversos da Amcrica; a nossa constituiçllo, como 
toilas a~ constitni~õcs amcri~nnns, 1·eco11hect:m n 

fi1ze1· passar um priu~lpi~ fictício de direito· dt
~·ino: o n.:.sso svstcma faz uma Ji!Teren~a muito 
essencial. - -

As na ·õ' \ 
se11tn11tcs nas outras cõrtcs, porque est:io túdas 
ligadas com interesses políticos ; uós nada te-
1110:1 com essas nnções, ellas precisiio ,·igiarem
S<? umas í1s outras, or< nc uerem sem rc 
nprovct nr·se e as circumstancins, e 'uugmentn~ 
i·em-sc uma:> ú custa dns outras : nós porém 
n:io· devemos temer a Europa nem fazer cnso. 
das suas caricias 1 apoiado 9.:1·alme11teJ : assim 
se explica um grande escriptor : desprezemos 
~nas cnricias e ameaças. n;io nos pode fazer 
bem nem mui, e se nos fizc1· bem, este bem re
\·crtc sobre clla, e ó o que fe consegue pelns 
i·clnc:ões commercincs, que ti\·er comnosco : ella 
lia de mandar as sons merculorias, po1·qne as 
11a~ões tia Europa s:'io impclliuas pelo interesse 
proprio a entreter estas l'Clnções comme1·cines, e 
fazer o bem ne nos • • · · · · 
isso niio siio precisos <lipfomnticos. 

Disse-se que será nccessario, e conveniente sa
ber o qnc se pas;;a na Europ:l, mas para iss.:> 
scni. preciso que tenhamos di1.lomaticos em todas 
as naçoeii. • ntre ª' • uropa e :America ba um .in
terposto político, que e a grande naç.'lo ingleza: 
clln Yigiarú coustnntement.e .que a America não 
opprima a Europa, e a Europa. não opprima 
n America : . por i>so parece que é de absolutq 
necessidade que iutertcnhamos relações com .esta 
grnade nação. . . . 

Disse-se, que era necessalfo que tiYessemos 
diplomatas nas diversas nações do continente 
<la Eurupa, porque estes governos nõs pódi:lo 
fazer mui, e é 11ecessario espreiti.lr os ,seus_ pas~ 
sos : .cu já disse )1ontem quo· 1íão posso admit~ 
ti1· que aquellas nações. nos possão ,fazer·_ mal, 
uem que· o prêtendão. Como o p•1deri:io fazer? 
InvaJindo. o nosso. tcrritorio? E' _reco:ihecido 
que niio é pr:iticavel : uma tal operaÇào .'seria 
<lespendiosa, poderi~ causar algum encommodo·, 
mas seria· inutil: exemplos bastanteinente i·epe
tidos o têm mostmdo, t}uimdo ·a· ra:z,'io e racio~ 
ciiiio o não mostrasseni, calculando 'a'' enorme 
<l!_:;tancia que. !'ª· de um P!,liZ ·a ou~ro; por ·isso 

mal, e creio qtie pode faze1·-nos• n1aior daúino~ 
cnti-etcndó nós· rela~ões, · pm· 'isso que' professão 
princípios oppost•Js nos nosso;; •. ·. · .· ·• · 

!ifa:; se se quer espreitar . n santa allianÇa, pa
rece que bastaria um só diplomatico nessflS c_ôr• 
tes, ·que .têm des,..jos "de· nos fazer mal com a 
prorogS:!,;ii.O ._dos· scu:o. pt'incipios, ·no 'caso' de se~· 
tím l1omcm. que: faça o seu dimir; e que não 
nos introduzisse as idcas ultramontanas do:'je
suitismo, que tantas pertubações_ es_Ur·çausmrdo 
na: Ft:ança_,: e que esu\. conduzindo á sun :com-
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SESSÃO E:~l .23 DE AGOSTO DE 1827 ~09 

pleta- destruição a nação hcspanhola ; mas a niio 
ser um tâl diplomata. melhor 4 que nos defen· 
damos do nosso territorio, lan'çando para fóra 
· emissarios do jesuitismo, que cá vierem, e por
' tanto não osso descobrir uti "d m 
que tenhamos diplomaticos nas nações do conti
nente da Europa; tenhamos sim um diplomatico 
'naqnella nação; que tem adoptado princípios 
sãos da liberdade, e que está entre nós e a 
• uropa: e no · con men a uropa as a que 

haja um por tudo em qualquer. cõrte, para qua 
possa ir a outra, quando oeeorra negocio que o 

_ex2:iii se enuni:iou a opinião, que 'Dlio se podia 
·acreditar um só ministro para duas côrtes : isto 
não é . exacto, porque ~pode um ministro resi
_dente. em uma côrte reéeber autorisação para 
se dirigir a outra cõrtc sobre um negocio par
.ticular :· disto ha exemplos: e se nós não temos 
_com as cõrtes· de Europa transacções políticas, 
que obriguem a residencia de um diplomata oc
correndo al,.um caso extraordinario e im i·e-
_,·isto, em que seja pr!!ciso · tratar algum negocio, 
podem-se dirigir as credenciaes a estil dipluma
tico, isto pôde-se fazer. 

Se fos:ie preciso tratar constantemente nego-
• i r n uaç s, en · o e'l."1amos 

·ter nellas diplomalicos, mas como r.iio bn esta 
necessidade, uiio é preciso senão um que esteja 
na Europa, parn se encarregar de qualquer ne-. . , ' :;;_ . 

A respeito dos consules já um honrado mem
bro indicou o que estaya adoptado entre as 
outras nações, e é gue se nOiJ!êe um consul 
geral C?m o ordenado para ,nmn nação, qi1e 
este seJa autorisndo .para nomear consules par
ticulm·es, sem ordenudos: / niio é sõ para uma 
nação que ·se pôde autorisar, mas para muitas, 11 
'pequenas, ou com as quaes tenhamos poucas 
·1·elações comme1·cines, e nisto niio lia inconYC· 
niente algum. 

l,;to _posto, é evidente qne. se pôde reduzir 
·muito a lista dos diplomoticos. Nada direi so-

A . respeit~ porém . de Pariz, e' Vienna, pelo 
: que aca!>ei. de mostrn1·, se Yê que não adm1tto, 
·que hnJa 'le ação em ambas estas cõrtes: eu . . . ' . .,... ,.. 

'dencia · de - admittir em uma dellas. Disse-se 
que· era neccssario tei· uma lega1;ão em Roma, 

·porque _o papa ei·a chefe !la igreja, e que como 
i1l _e111 prec_iso .um diplomata: já ou~'O Sr. ~-e

. pulado . r~spondeu que como as funcçoes deYmo 
·ser. espirituaes, o.u niio toca ao governo esta 
·delegação,. 'o!l era 'necessario ·crear um noYo 
'cargo dipfomatico. · · · 
,. ·Parece, que· isto é bem re..pondido, e ae uõs 
admittirmos ·delegações para o pontifice romano, 

· P!>l'que é _che~e da igreja, então cada um d~s 
· litspados · deYm. ter um l'eprcsentante na Balua . 
·_que· é Dletropolitana: mas ·disto não ha ncces-
.. sidade :' ·o· chefe da igreja fará o seu deyer, e 
"'igualmente •o governo; e . quando nós preci
.. sa1:mos tle alguu1a cciusa, . que dependá,. e seja 
necessario rect.rrer. ao pontifice romano, para n 
creaçiio . de . bispados etc., jà que isto está· in
troduzido, e 'não se estabelece .:i. disciplina 

~rintiga, mais chegada . nos seus instituidores : 
· lã· ba muitOs bnn uéiros a · ucm se odem in-
: i;um . i.r es_tes . negocios. . . • . · 
· .. Por esta. occasião responderei a um honrado 
-membro, que : disse q1;1e não ia dinheiro pam 
Roma: ·e· que· não· sabia: que a::i bulias que 
crearão os bispados, tiYessem custado.' dinhei.ro: . 
não· .sei·· quauto-:custnrão;·. màs ·a· opiniàQ. gei·al 
~" que;R_oma faz. de .graça, ainda, que não ~e saiba 

-quanto dinheiro naviào de custar,. e o honrado 
;ui.,tAbrO:; ",qtij)' Jallçm. deyia. ~.s~'b.er que . s~ _tinha 
-.~eito, d~p~_;co~i~e~ye~, .coi!l: a: bq~la da-su11 
:.investidura; pelo menos se. ess~ .. deaJ>eza fQsse . Toxo4:. -- .. · . . 

á sua custa nã<J havi>l de iguoral-o, · p.,r/:m 
pelo que vejo é o governo quem paga não sei 
quanto se paga, mas creio que a metade, ou o 
rendimento inteiro de um anno. 

Fina · ·- • 
abre as portas do céo senão por dinheiro. Se 
porém, tornando ao fio do meu discurso, se julgar 
necessario '}Ue haja um diplomatico em Roma, 
como soberano temporal, sendo tão e uenos 
os seús es a os, entoo os ren imentos da u·u~ão 
serião poucos, para sustentar represenhnte;; nos 
diversos princi_Pados da Europa. Não acho p<>i·
tanto neeessario que boja um diplomatico em 
·Roma, nem como chefe temporal, nem como chefd 
espiritual. Disse-so que como soberanr. temporal 
podia ter muita influeucia; disto é que devemos 
fugir e resistir constantemente. 

Nós vimos como vieriio ª' bullas mmrpath·as 
da jurisJicção tl!mpoi-al, oppoi;tas oo pacto socbl 
sem . que o nosso encarregado .fizesse n menor 
oppo;;içiio, ''P.ndo-nos obrigados a repellir aqui 
ª' nella n ,, o - b · · · 
~o poder temporal, e até muito dircct lmente 
contra n nossa orgnnisação social : e as:;im como 
·nós rcpcllimos nqui esta usm·pí11;ão, assim, re
pellire111os todos e quae.:;quei· ata nes, · 1 ue a 
curm romana pre en c1· azci·. as nossas rnsti
tuições. Eis já 11111 fücto, q•to mostra. a iuntili
dade de ter lii um diplomatico. 

_Tnmbe!n julgo dcsnecessnrio que tenhamos um 
:;; •C.!i::; ~~-

ções commerciaes s;\o nrnit·• poucas; e políticas 
nenhumas; o ün có11ícdeaaçiio germanica, é ig11:1!
mente inutil, e que não foi admittitlo, e irns· 
sm·ei em silencio ns mais circu·nst meias. qu ! 
occorrcm a este i·e;;peito, o de i\lckle1nlmrgo, 
como mol'reu o padrinho, cessou 11 ncces;idaüu 
tlo emprego, e tafvez se morrerem alguns outros 
pudl'inbo:;i, cessaráõ outras necessidades. 

Finalmente lia cousas inuteis, e ociosas ; e 
concluo que só é sutlicieute. uma legação cm 
Londi·es, e outra no continente da Enropa, e á 
vista disto se õde reduzir muito a des eza 110 
corpo diplomatico, e tombem· consular, segundo 
o sy;;temu actual de .nomear um ·só cousul para 
uma· 1iação, este autotisado de nome1· vice-con
sules sem ordenados, porque ba muito;·que qite-
rcm· servir o emprego. 

.ii:u sei .de um grande negociante de· Hamburgo, 
que propunha ser consnl -de graça: . não foi 
attendido, e julgou-se mai_s conveniente nomell" 
um com ordenado 1 ... .. . 

·Portanto, cori10 ba muita gen~e . que quei· 
servir sem dinheiro, pôde poupar-se muito, 
admittitlos os vice-consutes sem c1rdenado.-

8e bem :que entendo que .nos e.insules se 
devem augmentar os ordenados ( a.poi.t.1dos ), 
pois 600HUOO, é muito· pouco : assim 'dimi
nuindo o numero, podemos ficar mell1oi· se1·-
vidos. -
Leu~se a seguinte 

EYE:SD.\ 

SalYa. a redncção.- e Quo sejiio nugmêntados 
10.000SOOO no .orçamento· da secretaria de ,;istado 
dos negocios estrangeiros par.\ as despezas di
p_lomaticas do - re resentante ·do Brazil- no con: 

.gr 
apoiada. 

.J nlgando~se. 
a materia, prolpoz o Sr. prcsi<lante · f&. -VC?!n~iio ... 
o. n.: &> tal qu'll foi :approYado; ficando" preJ'!-· 
dicldas ns emendas dos :Sr.s.; Vnsconcellos,Yer~~t~t~ 
,ro, Hollanda Cavil!c.antc, e. a. do Sr. • Lino"··Ulll'
tinhó, quê diz· que este novo orçamento. pam 
as despezns das s.:creta:riás competeu~es aqui, • 
,et :'º~ -paize_s · e!Jtrnngeiroa i;e · abaltio "700,,~ll);), 
e e. - . · .... 
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2 lt) SESS.~0 E!l 2:i DE AGOSTO DE 1827 
T::nnl)em s~ julgou tir.~j!tdicada a 1 ª parle da 

emenda do Sr. Lino O:mtinho. - Que neste 
orçamento se supprimão os lugar~s de diplo-
1naricos etc. Sendo appro,·ada a 2• JJ&rte.-
t li ·- . . ··-

e rejeitada a 3._Que finalmente não se ·pague a 
commissão tnixta etc. 

Sendo igualmente 

vad,1. 
Consultou então o Sr. presidente ii cama

ra, se da,·a por c.~nclnida a scgund t dis
cuss:1o do proJ.eclo d<! lei sobre o ori;amento 
das \lepeza;:; para · o anno de 1828.- Yen
c•m-sc, que sim : •l passasse á :1a discussão : 
sendo remettido á commissiio de fazenda. 

l'as.<;ou-se :í diseitssão do projecto de foi sobro 
o quiuto do our<1, 11iio l1iw1>ndo opposiçiio; deu·se 
por feit l a 1• discussão, ri>soh·endo-sc que 11as-
~nsse :\ ~-" . 

jecto de lei sobr.: a abolic;ão de admiuistr;\
ção diamantír:a em '.l'ejuco, sem h'wer oppo
si<;ão. 

Leu.se 

El!E:>I>.\ DE P.ED.\C(\O 

1<DiAll·Se de11ois de tombar - e encorporar nos 
proprios nacionaes.- Sou;-;a França. . 

« X. J: Pertence it resolução soh1·0 as salinas 
de Cabo J:o'rio. » - Foi apoiada. 

Posta a Yotos a resolução, foi approvo.da, sal
'\"O.S as emcndns, das quaes foi approvada a do 
. ." ·. , , , · i a a o r. 
llollancla Cavalcante ( 1) •. 

Pàsson-se á discussão do proje<:to de lei, que 
fixa a fo1-ça armada de terra para o anno de 

o Sr. Arcebispo da Ba1-..1a: - Sr. pre
sidente, julgo tiio iu1portnntes as emendas, que 
~xistem sobre n mesn, pO.N ser isenta de recrn
t.·mwntos a proYillcia UO Ü~llrfl, qne não. pOSSO 
tfoix:n- <le exprimh··o meu voto ,n üsle respeito. 

N:io sou deputado, nen1 filho do Cünrá, ·m'ls 
"ºn brasileiro, e bnstavn ser h01nem, pa1·a poder 
<fizer· com justita: l11tma11i uiltil a me alfonuni -
1mtn. Alem disso sou representante ·o filho de 
uma provincin, cuja hum11nidade para os des
graçados habitantes do Coará brilhou o anno · 
passado de uma mnneira digna de todos os elo
gios (a11oiados), mediante os soccorros de farinha, 
cnrnes o outros generos, que por uma vohmtnria 
o generosa subscriJ>ciio remetteriio os pnraenscs 
pura . o Ceal-á, e aproveito com ~o:>to esta occa
si:'i:o para füze1·· este acto de justiç'l 11.os nobres 
ll piedosos sentimentos dos mous ·honrados pa
trícios. (Apoiad!)S.} 

Não era rissiyel ois 
a sorte· do Ceari1; ou . que deixasse de pronun
ci:U'-llle l'ºr qu11lquer uns emendas,· que se pro
}lOem .n.11lli'\"i11r po1· alguns annos.nquella {lroviticin 
ela continnnçiio do .. rccl'ut.amento. · . . . ·. 

Para sensibilis'lr O: meu coração não em. pre
ciso. 'nem a ·notoriedade dos ultimos factos alli 
aeontecido:;;, nem a tocante I)intura q_ue ·aqui ·se 

n 1 Faltão nesta sessao os discursos das 12 á ·. 
l hor,1, porq11e o lachygraplio os não deu. · , • 
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SESSÃO EM '.2:r DE. AGOSTO DE 1827 211 
attenção desta augusta camam a conceder para 
'ella a , isenÇão , do recrutamento,. eu pedi a. pa-

vra, 1 1 prov1ne1a 
a Parahyba do Norte, a mesma graça, pela, 
mesmíssima razão de. haver soffrido iguaes ca
lilmídádes,. ·fui. , contestado p_elo. mesmo ,honra-

província .muito acima· daquelles da minha, então 
nãó pude responder, porque a bora do·. termo 
dos· · nóssos trabalhos .SOQU, e concluio-se aquella 
se8sã0. . 

Levanto-me agora, Sr; presidante, .para isso, 
e com a· devida venía dohlu;tre .deputado, que 
então eloquentemente . orou, . direi que a minbu 
província· pa!Son e . passa · ainda pelos me<1mos 
aóffiimentos por , que passou, e . passa a do 
Ceará. . . 
· Eu, devo. prevenir o· honrado membro, aesta 
nuguf!là cá!Õam de que não é, nem jamais seria 

vincia. do Ceará, favor qu13 eu confesso, ·que é 
fundado em ju:otiça. O . que eu me proponho t 
sómente que .igual favor seja concedido ã pro" 
vioeia da Parahyba do Norte ; por is:10 que 
iguaes, e mesmo identieas circumstancias o re
clamão por. ella. 

Em verdade, Sr. presidente, quanto de soffri
mentos, quanto de calamidaães ouvi entt'io ao 
illustre deputado, qne cabiriio, sobru o Cearã, 
i1ão foi wais que. uma tri.!lte recordação dos 
dolorosos ractOs, que eu ,.!, e ouvi, suceodidos na 
da Parabyba, · excepto ,um só aquelle da antropo· 
phagía . ~iorrescos rererens.) · . 

' Sim, Sr. presidente ; na Patahyba não cliegou 
a· desgraça a tanto, que mííis comessem assa
dos seu11 proprios filhos, c51mo ~'?m horror ouvi 

rah3·ba. · · 
A guerra cruel, a um . ponto tão encarniçado, que 

as aguas da Parahvba correrão tintas do ,;angue 
dos seus habitanteS ; a povoação de Itabaiana, 
theatro . do desgraçado combate de · 2'1 de Maio 
de 1&21, esteve por muitos dias desbabitada 
ºpela infecção do ar, causada dos míasmas .putri
do.s dos . i:adavercà insepultos,. que ,o juncarão, 
e forão .. ·· 1amentavel pasto das aves carui
vor:1s l ! r ·.. . . . . 
, Taes scenás s_ e repetirão. em differentes outros 

lugares, ·como. ná Serrinha, na Feira Velha e 
oútros,' que me éscapão • da memoria ; bastand•.) 
dizé_r, q_ue a'·. Parabyba ·não s_ü combateu a golpe 
de. esp_ada, nieh'alha e . eanhã~, o partido in
terno;· que se :ab~ndonou á vertigem de Pt!!nam-

füi ÍorÇada, a ter em . toda a sua' fronteira ao 
sul, n? .- _norte e aó poente . tropa armada, para 
repellir a tresloucaàa, aggre_ssao; que aquell~s 
pro,•ineias· me· fizer~o. e part\. que ~prcsenta1·ao 
tropas- em marcha~ a.lêm das .estacionadas nos 
respeêtivos"llmites · ein ,todô _appara(o bellico e 
hostil. , ' · ' . . · . . . . . · · . 
· A. 'túdo' 'résistfo a 'pobre, é pequena Parahyba, 

dando mais essa prova. ao· mundo civilisado, de 
que um-povo não se· leva a força, e que.quando 
verdiideiratnénte .. 9uer .,, faz .º ,, qu~ <t'!er., ~.as 
em_;qu~ .. ;estado, ·nc011. a· mmha:~10re11:i:,provm-
eia, . n a um ,renova-•_·e, 1· , 
preàidénte,-.,~ eiaogue, :.sem:,. gente, sem· agrieul
tnra,' ou-.porqÍle .. ~,:n!io :,fez, -·e não pôde _ama:: 
nhar~emJJempo,. ou .por ue ,essa,-, que ,.havia, foi. . . - ' . \ •· ', . . . ' ~ 

de atupir as cassimbas e enchei· os assudes do 
gado m1>rto, para. os corromper. 

es nror e· gnel'ra succe eu a sooca e 
1825, secca as:Wladora. terrível e cruel, secca que 
obrigou aos habitaote:l dü sertão a desamparar 
seus l~res, procurando na beira mar refr1gerio 

. , . . ' . 
E dePois da secca não apparecea· · uma pesto 
geral! Eu. vi, Sr. presidente, eu vi as ruas jun
Cadus .de moribundos que luctaviio a um tempo 
éom á molestia e com a fome, os adros das 

, igrejas oobertos . do cadaveres, as estradas tor
nadas eemiterios, pelos vestigios · das sepulturas 
que nellas encontt-avão e pelos ossos espilhados 
que os at11pião. . 

Eu vi .••• o horror me embarga a voz, Sr. pre
sidente, e se a minha pt·ovincia niio te.,.e a for
tuna de ser então pfaada como a do Cearã, por 
um honrado membro desta camara que bojo 
nca 11 e a es ar ns esgraças aquc a, eu 
appello ao testemunho dos meus illustres colle
gas por ella deputados, que são testemunha:> 
das verdades que tenho expemlido, e a1;1pello cm
fim aos monumento'3 publtco'3 desta corte ollllo 
certo luio de estar gravadas ns relações destas 
desgraçadas circumstancias, que o go\·orno Ja 
provincia necessariamente (fevia ter feito. 

Ora, i1 vista disto uão estm·ú. a Parabyba no 
cuso de merecei·. a mesma isençiio que met·eccr 
o C.:ar,\? Não é ella tambem uma parte intc-. 
grante do imperio? Não é uma da> lU es
trellas que armiio o seu pavilhão? Venbiio pois 
a ella ns mesmas g1'llças que deverão vir ú.qucllu. 

Ei,; o qu3 eu pretendo, e o que supplico desta. 
augusta camara, e isto para que a mc.;ma ·mmha 
provincia quando haja tle ver que ú. outra sua. 
inu r ui i 

bem merecia, não tenha de attribuk a ommissão 
minha o niio ser-lhe igualmente concedido. Eu 
mandarei uma emenda, a qual creio que deverú. 
merecer a attenção da camar.i. 

o sr. custod:l.o I>l.as :-Parece-me que a 
eamara estit. ainda nos mesmos sentimentos. quo 
aqui . expressou quando tanto ss sensibilisou sobre 
as desg1·al)as do . Ceara ; não duvido que a vota
ção i;eja favoravel, mas ouvi dizer a um illus
tre deputado que , fazendo:s~ essa e:-i.eepção .~o 
recrutamont<>, os povos v1sinhos se passarmo. 
para o Ct?arú. afim · de não serem recrutados; 
sendo isto em favo1· da província. 

Eu direi que apezar disto esta provincia estr~ 
amoaç.a-Jn. de uma seeca terrivel, . e . qual soni. 
o homem ue lá ueim ir morrer ú. fome ? Não 
póde l1a\'er esse receio. e quan<lo o houvesse, 
ll~nl por i~s:> se d!lvcl"ia privar a província do 
tal be11efic10. (Apoiado.)· . 

Aproveitemo-nos,desh occasiiio .para ao menos 
prestarmos este leuitivo. a : tantos tla~ellos, que 
pelos esforços a nosso nl.:ance inda uão nos foi 
possível ·remediar e nem ao menos impedir .. 
·O. meu voto é qúe fique essa província isenta. 

do recruinento, aw . que o contrario se .ordene 
por ieis desta eamára., que cm tempo obser~arii.. 
como .e· quando podera dar o .1·ecrutameuto- que 
lhe competir. TA.poi<U.lu.) · } 

. tolerar _uma ;)uéà :dQ .sr~ ··. epu.tlldo ..• Xavier· de· 

. Carvalho c.que·:.emittio no·;. seu: .. discurso, .}evanto-
me .para:cocitestal-a. . . . . .• . . '·· 

: .. Querendo .ojllustre .. ·depuh~O·;Igu~lar as .. des
·. çraças e calamidades, .da provu1c1a .. ·.·_d~ Para_ hyba_. . 
. a,l.que,.,tinha; soffrido·. a do~ Ceará,.. dlSSe' ,qu~ so 
e~ceptµilva.: e~ac;:..antroph!lg1a,H.endo. por :is_so 
:mesmo·,;_a,.~sat.isfaçao de.-·~11<!· .ficar,.essa nudoa dus 
lfabitantes~:cte"sllll. ,i1rQVUJCla .. 
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.;1,.., - - SESSÃO E~r2:1 DE AGOSTO DE 1827 

a V. Ex. que 

as seguintes 

" A isenção de recrutamento se estenda á p1·0-
vincia. da Paralrd.1.\ do Nol'te.--".avíei! 1le Cai'· 
-callto.11 • 
· " A 1n·ovincia do Ceará fica isenta de rec1·u

tn111e11to atê· Q uc :i nova ·lei o ordene.,-0 depu· 
tudo J>ias.11-Porão npoindas. 

da pro'\"ineia da Parahyba partiiiô · . Cêarã; 
. Parece-me que o. illustre depiitlido· 'es!Â: mal 
mformado; a l'arabyba. Sr. presidente, sotrreti 
pai· efteitos desse · gover110 . temporario, que .. se 
levant'.>u no seu ceuko, . e ·não . ·por ·tropas. do 
Cearà; que nunca inva1irão seu territorio. ·. · . · 

Tenho respondido ·aos ·· argumentoi. ··do - illustre 
deputàdo; voto i>o1·tanto por 'lodàs essas emendas; 
que têm J;>Ol' tiase c1eeptu~r o Ceara dp recruta

' mento,· seJa. qualquer o tempa, que !!!e· :a~'!>l~rar. 
O sr, Deus o Sll'Vo .. : .-A razão dos males 

••• ···.- •• E.S 
juizos nem grau es discussões.'~.' P.:ntanto' não 
ó p1·eciso expender· g1·andes argumentos. para
saber-se como se ha do isentar aqualla•provfoeia 
do l'ecrutamento, porque ena está despovoada, o 

· que sendo assim, que gente pódo ella · fomece1·? 
Julgada sufficient";Jmcnte discutida a materia; pro

poz o ·sr. presidente a votos a emenda do Sr.· Castro 
o Silva-Que nessa lei se exeeptuo· o Cearã, etc. 
-Foi approvada salm a redaceão, ficando· pl'O· 
judicada a outra· emenda do mesmo· Sr.· depu
tado e as dos S1·s. Albuquerque' e Custodfo 
Dias •. A emendl do Sr. Xavier de Cat'Valho ni'io 
foi npprovada, assbn como a do Sr. Cunha l\lattos. 

Sendo. posta . a \•otos a emenda impressa do Sr.' 
Lino Coutinho, foi appr.:ivada. · · ·· . • · 

~r. cnst;ro e s11,·u :- St·. presidente, projecto, o qual foi adoptado o remettendo-se á 
jú n<i sessão passada.· confutci os argumentos do commissiio de redaeção. . . . 
illnstrc depntado o Sr. Xnvier de Carvalho, e. tendo· Pnssou-so á 8.• discussão do \>rojecto de lei, 
me ,-ido forçoso uestn minha confut11cão dizer ver· qnc facilii!' !1 navegaçiio dos nay1os de próprio·· 
dntles 1mblieo;; e d mas pari\ mo\•er a compaixão dade brasileira. · · .. . . - • · . · ' 
desta nugnstn onnrnrn a fa1•ur de> Cear1\, nnnca · · 
me pns5ou pela imnginaçiio que ess'\ a11trop1tagia 0 SIC". Souzo. França': - Dispensão,se 
tJne 011 disse, ser\'isse de uodoa ao c~nr•\, pois nessa foi .. ós navios· de. levar :capellães e ciritr-
n ser nodoa júmnis 'se fur1\ peculiar áquella pro· giões. o caeelliio bem se. {>lide 'dispensar; mas o 
,·i 11cin, íl deixando poi· isso de responder a um cirurgiiio nao, po1·que .. é mdispensavel. em . um 
illnstre deputado responderei aos outros argu- navio de commercio, onde .muitos casos' ha ·em 
meutos que prodm:io. que sejão mister .os s1ccorros ... d1L.cil'.urgia._para 

D:s:;e outro illustre dcputàdo que nenhuma salvar a vida .de ._u111 · marinhà.i1'0; ·p~1·a .. enc,Rl)ar. 
pro\'incin tem soflHdo como s. Paulo;. eu· reco- um braço. ou uma perna, curar umu rerida, etc. 
11l1el,'o qtic 11 Jll'O\'incia de s.· Paulo tem soffrido ~st·\. dispen_sa só se1·.vi~ po!s 'p~ra a~gme_ntar 
muito, que de seu seio se ha tirado mais de os mteresses i:lo commerc1ante contra os mteres-
1:3,000 homens ara a <>uerra 0 · • ses da lnú11anid:1de. . · . · · · .. · 
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fissão auricular,. talvez por seguir, a ópiniíio> dos. 
que assim pensão heter.;doxamonte. Que desgrai;a"! 

E é· crinl que ·.'um· depút 'ªº de tantas· luzes, 
nascido e creado no 'gr'emio da santa religião· 
catholica Tomaoa, em que vh•erito seus p:1es; 
aberre de sentimentos · tiio ve1'tladeíros desvian
do-se· da doutrina sã da igreja t· Não per1nitta 
Deus~ que o Sr.· deputado na ·hora tremenda da· 
sua· morte se veja ·em tal d~sva1io,. e se: per~uada. 
que ·só 'lhe basta· o ·repetir entre os 1ab1os -
Donfüze ·pll!nitet me peccasse ~- nom o simples -
Co1· 'oont1·ituni · et · huinalituni-e" deixe do procu·· 
rar a sua &'I vaçao, · usan o - os me1 p o i · 
e declarado4'·pela"'igreja santa,como são a peni· 
tencia-sAeramentat, ·que é-n·tabo'l·unica da salvação 
dos ·que vivem na religião cà tboliea, · o a imçiio 
extrema;" rujas ·operações não podem fazer os 
cirurgiões o medicos do corpo. 

Por taea "motivos, conhecendo o ministerio a 
neccsaidade que havia de u1u medico espiritual, 
e do um curador do corpos humanos, que nas 
longas ·vi11ens pud<ssem soccorre1· oi navegantes,. 
providenciou que as émbarcações do commet·cio. 
de P-0rt11gal -11ara o Bra->il,. Angola, India etc., 
levassom capellão, e ci1-urgiiio .; o eom mafa ur· 

,gencia. ordeno11 assim . ao .arcebispo da Bal1ia, 
<Nte .· o~rigas1e 01 . negociantes da costa da Mina, 
e 'Africa. eto.., a niio sabirem ~hquelle J?O.rto sem 
taes professores, que curassem. o. esp1r1to dos 
'''ª au s. Em" taes' circumstancias, como os · propl'ie· 
tarios· 'das embarca.:ões do commorcio não podhio 
seguir o seu destino sem cumprirem nquolla 
providencia, executa1•iio-a sempre, apezar de · sen~ 
tit'em diminuidos por esse motivo os seus luct·os 
tendo de pagal' a1nbos· os emprei,'lldo~. e a des
pender alguns reaes. no fornecimento .de um ora· 
torio, e de mnR. botica l DahL prc>vem todo o 
e'mpenllo · em_·quererem taes _ proprictal'ios 'de:>ohe
rnr-s'e dó capeUiio, e.· do· cirnrguio, cujas cargas 
achão ser· as mai.., pesadas, po1"que · as bolças 
ficào inais leves, quando são obrigado:J a pa-. 
gli.r-11\es. E nunca se trag\ por motivo ·a falta 
de sacerdotes; nem de cmu·giões; mas sim a 
filll.a de animo à pagar as quantia;i devidas 
aquelle11 empt'!l~ados, com . uen1: não . so quo!·em 
razoa me 
tes donos. de vasos_ maritimos •. 
· P\lrlanto' voto eêrntr;(· o p\·.:ijecto o· contra o 
anazoado do Sr. deputado, que acabou· de 
talla1·~ · · · " · " , · · · ' · . · · -

ó· Sr. :lnspo' do .1\Xaran.íaão :;,..Sr. pre· 
dente, . nlnguem desej•I que ·o ' com inercio seja 
mai:1 fllvorecido do que eu. e que se facilitas· 
sem todos os meios p'\ra o prog1·esso da ind11s
tria commmercial, porém uao posso admittir 

· que a~ viagens •de longo ~cU:rsó 'sejão. feitas sem 
cap~llª!'• havendo sace.rdotes para esse !l111o A 

deputado, que 'me -precédeu .a . fallar. Nem me, 
parecem' .. attendiveisc· as ponderações : · feita.s ;: por; 
outro ,honrado.:.n1ell\bro;,-. .O .-eapellão:• administra, 

ro 'es irituaes ,_e consola ões nos: ultimo&< 

nas actuae~ circumstancias, em que nos acha7 mos, . ha d1fficulda~e de achar saee.rdotes;·. porque 

contra o. proj~ct-> _ficando salvo 'aos proprie'tarios 
dos . navm~ .. ·Justdicar · a ·falta de : sacerdote 
para:º dito fim; e com despacho da3 respnctivas 
autoridades, fazer navegar s11as embarcaçõe~ sem 
capellães. · · · 

O Sr;·· Lino Oo:utl:nho ;..:..{Pela i·aui:le.:, 
c~>n que· fallou, não 'se pode· apúiha,1•: o sim 

. discurso ; di~. o tachy!Jrapl!-o Peé't:gueiro.) . . 
_ . O Sr: Vorguolr~ :_:.EU. votarei pelo pro
Jecto, pois que a razõe.:i, · 'l ll'-'. teriho ou \•ido· niio 
me . conve·ncem . em '.cont~~tio •. Dis~e-se que os . " 

. dos !D~rinheiros: eu enteado q11e é bastante niio 
prulub1r que levem la1>oi.ados), o os marinhei· 
1·os lú. se ha venhão, , façã() o se11 contracto 
~~mQ lhes C0!1!_ier : se q11izilrem cir11rgião, exi· 
Jao es-;a cond1ça-> nos seus contt·actos, e se os 
donos dos na\·ios não q•lizerem conceder-lhes não 
embarquem. , _ 

No mesmo caso dos navios ostt"io muitos 111.
gares 1·e111otos, onde não pód>1 haver recurso ll· 
cirurgiiio nem a padre, aproveita-se algum quando 
por lá passa, e entratanto os lavradores alli es· 
tabelecidos não são obrigados a ter em casa um
eirurg;ão, e um c:apelhio. apezar do terem maior 
numoro do pessoas do que andão nos ·navios.-
(..tpoi.ados.) . 

E' n~cessa~io qu11 po_r u!na vez acabe essa 

pos da 1gnora1Jr.ia os . governos sujeitavão : o:> 
povos, entendéndo quo .. não tinhão. capacidade 
de· se governarem, quando os governos tinhão 
menos pat·a dirigil-os. (Apoiado geralmente.) 

Taes euos não vogão hoje, deixemos a ·cada 
·um usar das cousas como lhe parecer melhor: 
quem ouizet· levai· · cirurgião, leve,- quem não 
qnizer niio seja obrii;o.do ~quem conhece quaes
costumiio ser estes cu·urgiões sabe qué elles em 
parte nenhuma -fazem. falta, . muit:>s. lavradores 

· morão,. on!lo nunca vai cirurgião, lá tem a sua bo--
tica e lá se c11rão, .,omo .podem. . . · · 

O mesmo digo dos capellãcs ain-ia por mais 
fo1·te razão.: os, que f<1rem dev.:itos podem pre· · 
parar-se cspitllalmente ante.i .. do embarque, o 
nunc·:i. sel'ã por falta de padre- q~e ~ão de dei-

dignos. (Apoiados.) '. 
· Demais já. _o Sr. biipo do Mllranhiio di!ise 

q_ue neste bispado não havia o •numero suffi
c1ente• ~ara as parocbias, quanto· mais para as 
capellamas dos navios· e-- que como· prova.de os 
não haver se-· dispensava· para· se despacharem' 
os barcos·, sem. elles .• Se se ha de ·andar com 
essas.·,'dispensas;' ·melhor· é remover por' ·um·t · 
vez,· e 1)ara sempre este embaraço ·e allivia1· a 
navegação do um om11H1ue lhe serve de perda· 
sem proveito; (Apoiados;}' ·-. • - · · 

Voto ortanto elo ro'ecto. 

momentOs;; da· vida;; i!xhorta para~ a ·penitencia' -.o. 
márin}ieiro" quo~_ma!A facilmente. 11e'justifica pela' 
confissão; .\: · : ·;·,. , · , ·• ', .. , ,' ., ... ·' ... 
-Não;'du~d~ fser,'1)aátante .·à_ coíít~i~.,;-·e- ~mi pN·· 

act,o perfei~ :ae·. ârj!or,· de Dei!!' para,justili!'a'ção· - prietarios" iiàg!lella- _ _ _ • ...diz~r-se 
de q. ua .. l. que._r'"Cb.ns·ta·. º.·. 'Pº. rem·:-es. (.ªª'., ·.actos _ sãoi .que O$.· cap.ells. e. s nu.o··saO'"P .. ree. tSo.s,.- por. que· º. 

n1ulto,'di!Jléeii __ ''nas!tri,b)!la~~ua•·morte, -pélo (\M' · cbri~tiiO tem em•: si• me~mo 08 ·meios 'necess.arios. 
me parece; de, 'gl-ande· neoeas1datle' q'!e · os"-naviOlt para'~ salvaNle, ~1s•aq111 o ciue por modo 'neu bulll 

. sejãu: obrigados. a levar ·c~pellães~. J!i' ~rlo'·'iu-o: _ · ã11ve' -passar il!e:3~':c~ma~i-.,~ }-'P:' • •• :" "" ... -. 
. . . -· ·- . -. ' ,.- .. ~ ' ' . . . 
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!l! SESSÃO EM !3 DE AGOSTO :DE. 1827 
. Uma vez admiitido um tal principio, é con
seqtiencia necessaria, que o ministeno da igreja 
se torna desnecessario, por ue o christào tem: . ' .- - ... 

tanto , não ha . necessidade nem 
mentos, nem . de sacerdotes, que 
trem. 

E' certo ue a verdadeira cont i 
ti car o peccador e seria um e!"fo avançar, que 
um homem privado destes soccorros não possa 
obter a "!:alvação, se elle chega a conceber-uma 
düflntima, e i;ierfeita das suas culpas; mas quanto 
e rara e difficil essa contricçiio sem auxilio dos 
sacramentos, ·que· ·são os canaes de todas as 
~raçns !' Dellés fez depender o divino, fundador do 
christianismo,· como de meios ordin:uios a sal 
:vação dos homens ; não· -procurar estes, o con·. 
tar com os meios extraordinarios, é segnra· 
mente uma confiança temeraria, que a mesma 
prudenci1& humana- reprovaria, e que não póde . ' .· -

nistradores; como· se ha de forear, e com ·jus· 
tiça, aos, embarcadiços a que levem cirurgiões, 
e. capellães em ~suas embarcações? Não -_vi verão 

' e . depois sem medicos,- e cirurgiões ? Não vivem 
numerosas familias ao longo . do interior de 
nossas' províncias sem cirurgiões, - e nem me· . .. - . 
obriga a que tenhiio .uns, e outros? Obriga-se 
por ventura a qualguer individuo quando enferma 
a ch'lmar . cil"Urgião, ou capellào quando não 
quizer? Porque pois. se ba de forçar a uma 
porção de. indivíduos a fazer, o que indistincta· 
mente se não obriga os .particular. es? C<>m. quo 
direito _se ha de obrigar a um cirurgião, ou ca
pellão que embarqu'3? Ninguem nasce, -nem 
fallece se1'n Deus, e . o seu. reino está . -dentro 
de nós mesmos; a_ cunvers:io, e a, graç& ..,síw. 
tificante são .dons _de Dilua, que i::s di .a guem 
quer; e se. be!11 qµe . eu , desejo - ter.· Cllnfcssor 

uma lei. 
· Pelo que respeita aos cirurgiões; não posso 
tambem conformar-me com as hléa;; · do no· 
bre preopinante, niio só porque se devo espe
rar, <1Ue de ora cm diante a mocidade brnzile1ra 
se dedicara com mnis frnct.c> aos -estudo11 do 
ciru1·gia. e se irá co:iseque11temente d1miuuindo 
o numero dos· .:;mpyricos e charlatães, mas tnm· 
bem porque me -parece, que ainda não sendo 
muito babeis esses cit·urgiões de navios re alguns 
lia mui bons) assina_ mesmo pod~m fazer nl· 
gum bem 11as viagens de lons.o curso e nunca 
&crão tão inbabeis, que não sa11Jão adrninistmr 
certos rcrnedios e fazer as ·mais tl'iviaes opera
ções. nos. multiplicados · accideutes, .. ·que a·· cada 

uita. just.iflca, e. seria ,dêiconftar da providencia 
divina, se. julg&s11emos . necessariá . a coopi.sraçiio 

- dos aacerdoteil, quando não e .pos1iivel om tantas 
occasiõcs. · 

passo acontece~1 nos n!lvios. 

h . o ' que teu o feito, e na ultima do Pará para esta 
cürte e1ri 9i dias, lastimei a .falta de cirurgião 
que acudisse· nos marinheiros, que adoecerão, 
ou ti\•erM:o algum de:iastre; confesso que em tal 
apuro e privac;iio senti •. muitas . vezes não• ter 
aprendido aquella. arte para ''aler a esses _ des
g~a1:ados. !' quem apenas pude.fornecei· os i:eme-
1hos esp1r1tuaes. _ . 

Não· se segue pois da impe1·icia- de alguns ci· · 
rurgiões, que ell~ não sejào cuteis e necessa· 
rios nos navios, que se destiuào a longas via· 
gens. Conheço,. quanto siio infelizes em . geral 
os medicos e cirurgiões, commummente olhados 
como assassinos (risadas), apezar dos beneficios 
que de umli tão_ nobre profissiio recebe a lmma-
r1~dade: vejo que .esta prevenção é muito antiga, 

er 1 o em o e son na sua us
toria, de Carlos"V, queo-haven•lo morrido• o.papa 
Ad1·iano _.VI,, que era aborl'.ecido pelo povo ro
n~anq, no ,dill, seguinte . appareceu a _casa do me
dico, que lhe tinha assistido, armada.- de flores 
e gdnáldati com esta inscripção_ - Ao . liber
tador da patria.-Já se . vê, _ que isto é uma in
justiça. e o eJfeito da. mais refinada malignida
de; : eu sou, e. serE>i sempre um dos apologistas 
~aqueB~ .. uti~ii;sima profissão e por._ isso não 
posso ounr dizer tão mal .dos cirurg1oes de na
''ios ; ba bons e mãos, .assim como ba bons e 
máQs medices .e acho ue l'ivar os mariuhei-
ros e em_ a1·éadiç11s - dos soccorros da ··arte, ó 
cxpol·os a 1norrer ao desamparo. Voto portanto 
contra· ·o projecto. ' ' · · · · , ·· · 
-o .. sr. 'cú..t · · . ' 
e revog~r uma ;lei ·por. tantas' . veze!J illudida, 

e de. franlJ.u~r:.a liberdade no commercio den
tro do!' limites razoaveis, nada .. se . nos. deve_ 
oppõr. Se_ :o bem ,mesmo niio·;se deve,.fazer a 
um povo contra-sua. :vontade geral, e. os., me
lh?r~ d.os, p~incipea. que ;_tal:,,1lzessem, .. ~ão~ 
c,nn1~no~os ; p9~ ·.have,.-em . exçedido .,as_. raua.'i. ~e. 
seus dcve1·.is, ~uppoud9-se :.t,luuus_, __ e ·.oiio ·. ad~1-: 

Quanto aos cirurgiCíos, os mais babeis, ou re • 
cus1io o embarque, ou exigem tal illleresse, quo 
excede a possibilidade dos commerciautes, o muitos 
mais os .medico&, e temos vi.,;to appro\•eit·\r n 
medicina sem medicos, e mais se diz que expulsos 
al::tum tempo de Roma pela deseon_fiança da in· 
suliciencia de seu mini:1terio crescara a população. 
(O Si·. deputa-do t1este ltigar usou de uma e;,;. 
p1•ess60, que molitiou ·o riso gnalmente, _ mas 
não se pôde 01rni1· .) Salva comtudo a estima; o 
respeito a esta corporação. 

tcri:i, interrogou o Sr. presidente, se a camar11 
dava por concluida a a.• discu:fsiio do projecto. 
Venceu-se que sim. 

Se o a.doptava .. Venceu-se que sim, e foi en· 
viado á commissão dll redac~o. 

D.!u o Sr. presidente para ordem do dia: 
I.o-3.• discussão da proposta do governo sobro 

a nova organisaçào · da brigada da marinha. ·· 
2.0 -2.• discussão . da propósta do goYerno 

sobre os 'ca1·pinteiros. 
a.o-Discussão das emendas feitas pelo senado 

ao projecto de lei sobre a- ari·ematação dos ren· 
-dimentos das alfandegas. _ 

4.o-Discussão do projecto· de lei sobre a ar· 
-recnda ão das 1·endas da olicia. -

Levantou-se _a sessão depois _das d~as hoi:ns 
data~·de. ·. --, .. _. , 

Dr. PeJro de Ara~jo Lima, presidente.-:- José 
Antonio da Silva 3faia, lo secretario. -Joaquim 
3lm~cellino de Brito, 3° secretarió.· - ' 

.. ) 
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dos Srs. ·se11adorAs os documentos, que se1-vir1io 
de 1notivo á resolução tomada sobre a comarci\ 
do rio de S. Francisco· a son · autorisado a· de
clarar a V. Ex. em res o - · 
ev.e prmc1p10 em uma. proposta, · de que envio 

a cópia inclusa , e havendo-se sobre ella pedido 
ao governo. os esclarecimentos necessarios, foi 
satisfeito este quesito em officio · do Jninistro e 
secretario de estado. dos negocios do imperio de 
10 de Maio proximo.passado, o qual r.om a· eópi4 
do decreto, que se annexou da provincia de Per
nambuco â sobredita coruarca, acompanhou a men
cionada resolução, indo· incluso no meu offieio do 
1<> do corrente mez dirigido '.a V. Ex., nada por
tanto existindo, mais nesta camara a· tal respeito, 
seuão un1 mnppa dnquelln comarca, que· a· ve-
dido da mes · ' · 
mmistro e secretario de <:si.ado, o qual tenho a 
honra de 1>assnr às mãos de v. Ex.-Deos guarde 
a V. Ex.-Paço da '. c11mara doa deputados, em 
2:1 de AgJsto de 1827. - José Antoni<lo da Siloo. 
Jliaia.-si .. visconde de Congonhas. 

Illm. e Exm. Sr.- Devendo entrar na sessão 
• de amanhã em 8• discussiio o project<l da orgi'· 

nisaç:iio da brigada da marinha, e cm 2• o da 
cre1tç:1io de lo• carpinteiros, ambos formados sobre 
J>ropostas do governo: da~ pa1·te da camara dos 
deputados o participo a V. Ex. pan que possa 
assisti..-. querendo, â. dita discuo;são.-Deos gunl'de 
n V. Ex.-Paço da camara dos deputados, em 2C 
de Agosto de 1827.-José .Anionio da Silva Jlaia. 
-Sr. murquez de Quc:Iuz, 

m. e Exm, Sr.-Fiz presente á camara dos 
deputados o officio quo v. Ex. me dirigio· hon
te111, propondo a suspensii.v da votaçiio sobre o 
orçamento em discussao _por 2 a 3 dias : o cum
tire-me pa1·ticipar a V. Ex. em resposta, que a 
mesma camnra jul~ou conveniente nilo sobreestar 
neste trabalho. - Deos gunrde a V. Ex. -Paço 
da cam1u·a dos deputados, em 2-~ de Agosto de 
llS27.-Jose Afltonio C!a Silva ,llaia.-Sr. marquez 
de Queluz.·· 

l'RESll>ENCIA I>O sn. AnAUJO J.l:\tA 

A's ·10 horas procedeu-se á cl1amada o· acha· 
l'âo·se presenteR 81. Srs; dP.putados; faltando 
com causa ·os Srs. Paula e :Souza, B'llgado, Mi·· 
randa Ribeiro, Martins Pereira, Pinto de Al· 
meido, Furia llarbosa, l\fociel Monteiro, Herrera, 
Madureira, : Gomes · ·de Ciunpos, · Dormund, Al· 
meida Albuque1·que, Serpa Bl'andão e monsenl1or 
Pizarro, e• sem ella os Srs. l\lendes Ribeiro, 
Lopes Mendes, Moura · e Llamby. 

O ·S~. PitEsrnENTE· dechrou abertR a sessão e 
lida a· acta; d,\· antecedente, foi· approvada; 

posi~o. i~§ cón~.d,o~, teral,- ~a la .. r.ip~r~iÇji~: d.o. 
\besouro --A' commJSsao dQ. fazenda. .. .. 

2: ~.Do ,:fues~o,,minisko.rc0iÍi Mulul·· rJClama,;ão 
do banco·;.;_A' mesma commissão •. ·· .. , ª·ª I>o.1 .. ministi-6' do ··imperio"'remettendo;Jima 
memoria sobre ,Jlieios• de:· augmeritar ·a ·prqsperi·. 
dade da P.r0l'inr.ià1-de ·'S::},Paulo;~A' -commissiio 
de comwereio. . :· . ... . . . - . . . ."; ,_. .: .: . 

ao oftlciÔ 

" !Um, .e Ex:m. Sr.-Aceusando a rece~ção do 
offic10 datado de · hontem, em que V. :Ex. me 
convida da parte da camara dos deputc1do3 para 
assistir ás discussões qne devem· •ter iugnr na 
s_e~são de hoje,_ dos. pro1ectos da_ organis~çii<? da 
br1~da. da m11rrnha e ~a: . creaçao de ~r1me1ros . 
carpmte1ros, Confio de s1gmfic11r a V. J<::x. ara 

. ra, que po1· on· 
commodo não !'>osso ter a honra de comparecer. 

" Deus gllarde a V. Ex.-Paço, em 24 de Agosto 
de 18'27 .-Marque:; de Maceiú.-Sr. José Antonio 
da Silva Maia.» 

Fir.ou a camara inteirada. 
O Sn. PnESll>ENTE .declarou sem · eft'elto a vo

hção da sessão antecedente-de estar co11cl11ida 
a 2• discussão do projecto. de loi do 01·çamento 
-visto mio se tel'em ainda discutido todos os 
artigos do mesmo projecto; .. 

ORDÉ~[ DO DIA. 

Abrio·se a 8• ·· discussão do projecto de lei sobre 
a prop&sta do governo a respeito· da organis~çiio 
da bri ada da ·· · 

o s., •. Qúel1'oz CQrreh.·a: .~Sr.· presi
dente, visto ter de o"ppõNns ao p·rojecto. como se 
ncha, quero continnnr a cxpen·der a opinião 
contra o wmcido. · · · 

Dizem as emendas-commànilante c-Om patente 
até brigadeiro,-e já n 1 sessão, passada. dis~e que 
era conveniimt.e que o com mandante· da· brigada 
fosse um official com -patente 'de brigadeiro, ·e 
que quando pa-;sasse a marechal, fosse remo~ 
vido . pa1·a G exercito; avançou-se · porém que eu 
dissera que isto não podia ter lugar,. po·rque ellcs 
eriio ignorante;;: muito · estimo, Sr/ presidente; 
npproveitar-me desta. , occasiào ·'para .. dizer· qué 
tal eu não avancei, e· que ·'nidto bóuve mnni·· 
resto engano; eu reconheci· então, como ·aindl.' 
sust~nto que alguns brigàdeii:os · não tinbiio co·-

!llªs · não q11iz com isto ínculénr que ~odi>s fo!iseni 
ignorantes, o que tanto··melhor se prova, ·quanto 
é verd·1dc que na occasiiio em q11e nest~ augusta 
earnara impugnei as razões produzidas pelo mi· 
nistro da mnrlnha. que· expôz n conveilienc~a de 
haver. vagas de maiores· postos, para que· os om~ 
ciaes. não tivessem ·motivos de queixar-se pl)r se 
acharem pretel'idos · pelo exercito; eu ·concordei 
em qu~ estes .brlgadei!'os p11~essem passar ·p.ara 
o e~erc1to, po1:> que ·e · pmt1ca est.abelec1da. d_e 
sahu·em logo do .commando do corpo'" os 'br1ga· 
deiros de artilharia da· marinha quê· pass[io a 

· os r1-
gadeiros do exercito que cominandãó brigadas; 
niio qui_.z:por.ém· fazer ·e~tensiv_a ·e~ta p~sagein 

-para o exercito nos ~111s offic1aes supers..OTes·. e 
subalter - · . : .. · 
deputado ; _ emqUàntõ .. di.~so . ~ue sendo necéssa
rio que tivessémos· uma escola militar naval que 

, tornass~ o.s · ofticiaes ·. experi,éntes êl~se serviço; •:e 
·sendo 1nd1spensavel que· se augmen"tasse a ·b.rz· 
· gacla. ·aa .'u1arinh_!1 ·e. que. bouve:>se :um" n111~e~ 

.'suJHciente d'e vagas· pan1 os respect1vO:S omc1aes, 
.· qu": )iitbão'direito• -~ .·· não~ ser prete~id~·; ~- riio 
!l0nv1nba'que~passa:11em para o. eiter.<!1f.c?,. porque 

. 1Ho os· ·expona a; perderem a· longa pratica adqu~· 

, ,J 
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SESSÃO Ell ·2.t DE ;AGOS'rO; DE.1827 
rida no . serviço do. mar, 120 . mesmo .J.empo que 
elles se , .verião nà necessidade dei aprenderem 
uma .nova tactica que lhes .era desconhecida, 
'·i . .. ,.· 
:Offieiaes. . . . 
· .Tendo· o. illustre. deputado dilo que ·eue e;;tava 

inuito ramiliarisado . com o ser:vii;o naval, que 
tinhà · erfeito conhecimento do 1· •· · · 

ar1a a. marm a,. e que eu não podia n esse 
respeito. fallar como ellc, .cC?nfessou que na.da per
deria se perdesse o que sabia,. quando -sah10 desse 
l!erviço ; muita admiração me causa uma tal 
proposiçiio, e em virtude della espero . .que se me 
conceda que, se nada perderia e porque nada 
saberm, pois que só . quem sabe é que está. em 
risco de perder o que sabe; n1as como o illustre 
deput!ldo ao mesmo tempo. dis:;e, que l1nvia se1-. 
·vitlo 11a. brigada da marinha na qudlidnde de 
rabo e furriel sómente, c11mp1·e-mo responder 
~1 ue os sens conhecimentos não p~uiíio sei. _por 
ISSO S , 
depois, na verdade seriiio insuflicientes para fM.e1· 
um p1·c.jecto ele lei paa-a n 01·ganisaçii.o da b1·i· 
gadn da mn1'inhn; dernndo infci-i1· daqui que a 
qualquer outra pessoa que não ser\'isse na b1·i· 
gada da marinho, era licito expõr ns suas idéns 
a este respeito, sem que nisto 1.1Jfendesse o am"r 
pl'Oprio do illustre deputado. 

Diz mais a cmend12-aj11'11mte de ordens que 
servirâ. de mnjor de b1'igad·1-passe embora, apeza1· 
uo niio ser este o meu parecer. · 

Diz 111nis-sec1·etnrio com graduação de tenente 
-Ett n isto me opponho, po.1·que os l!ecreta1·io~ 
devem estar nos corpos pnn·111es, e nno na bn· 
gadn. 

Disse o illustre deputado que esta praça não 
ser\'in só pa.-a 1tco1npanhar o co~mand>!nte par~ 
amostra· m s 
que o~ secretari?s· 1102 corpos siio ·muito. mui,!! 
convenientes, pcus 11ue têm a seu ca1·go a escr1· 
·ptnraçiio· do uatnlbiio, como Jo livro mestre, que 
11iio c·st:\ na brigada mas no b:itall1iio, altas e 
baixas do hospital, deserções, fés de oflicios, es· 
eus'1s, etc:, de maneira que é iuteit·amenLe iudis· 
·Jilensavel um . secretario .no batalhão, emquanto 
e inutil na brigada, e . isto • tanto ó. assim que 
não ha um secretario. na brigada, mas sim· nos 
batalliões: e estas praçtts fo1·ão creadas por,l1aver 
·que· .. lbes ·dar a .fazer,. e niio pam depois .~e 
.creados se ,procurar o trabalho de que deviao 
ser . cu carregados. como aqtii se .disse .. 
. O séniço de secretario de. b·rigada. e feito pelo 
)najor. ce_ b_rigada .• e ._não p.or. se.cretario, ,que .. a. 
orgnn1s:i_çuo ~o exercito .!.Iªº d~, porque a bri· 
· aJa niio tem· e ri · · 
. s!m; do. detalhe ·gera , or!léns para o serviço, dis· 
c1~l~na -em geral, etc. _ . . 

Diz a emenda-'-capellno.- E'· necessar10. saber 
·º .. ser\•iço. deste capellão, .porque se. fôr capelliio 
de .. bl'jgada . e 11ão de .batalhão, deverá dar:se-l!!e 
.maior .soldo; ao menos. esta. falta de exphcnçao 
dará azo a que elle o requeira, .e -~· qu~ f1ça 
barulho com o que talvez o coms1ga. 

Ha .·além . disto outl'o inconvenie11te, e é que 
sendo .este capellão de, bi:igada e não. de bata· 

.lhào, quando o. comma11dante. lhe • manda uma 
ordem. p~ra: u~. enterro .ou uma nussa, ~u oulro 

. gento.-::- . nobre deput~do qu1z mosti:ar _que e11te · 

. mt?stre de. armas . devu~ ser. encyclo_ped100, ..que · 
. devia .saber .. jogar; o· flore~e, .a~-. sa_ ber: a espada 
.pl'.eta,. a 11}8chadinha, o p1qne,_ a hnça, e outras 
mµitas armas.;, ~sq~e~u-lhe poré~ .d,izer ,q1,1,e_ 
. ~bem;de'l}a •. s~be~ JQgnro pâo,:a.fund11,. .. ~te., q~e .. 
.1g~alinente . .s~ JOgaQ ;. o ,deJ>QtS,,de. ex.1g11: ne.ste · 
.1p~$Je d.e -annns ~nfA?s ~on~ecime~to~ ,d~·l!lo, 

SUJe1te, e, porque os .nao tem. . 
Eu nt~ julgo hà"Q.r nisto contradicção, porquanto 

Jliio J1a mmto tem pi>. que à. ill!lstre. commissão 
. a aca· 

demia. militar tivesse 300$ a1u1uaes, o. que achei 
justo. . 

Demais.-Sr. presidente, como é qne um mestre 
de armas, com n graduação de• 10 sargento,. hn 
!le entrar no· circulo dos officiae.~. ba ·•te 'ensinàr 
a majo1·es; tenentes-coroneis, coroneis, · e·· mesmo 
brigadeiro$, quando estes o' quei1-ão ?• Será de· 
.cente,. se1·ú conforme ú disciplina militar, que 11111 
sargento entre em uma -sala, p111•a tomar o lugar 
de mestre dos officiaes? Eu de· certo itnó consen· 
tiria. que entrasse no circulo commigo, embora 
eu fosse seu disci ulo articu 
respeno o sa cr, s .. j•l em quem fôr: e eomb c•t 
jfüuaie p11desse suppõ1· que se désso tal gradua· 
riio a um ·homem que tutia que . ensinar a om
ciaes, pntecendu-me isto impossivel, entrti na 
duvida se seria mestre ospmgnrdeh·o ou coro· 
nheiro, porque a esws a lei dá a graduaçüo tlu 
.1° fnt·gen to. . · · 

Diz ninda-corneta-mór-, Sr. presidente, eu. 
quizera que se me mostrasse um só corp.o de 
artilharia em que haja cornetas e corneta·mór 
em lugar .de. tambores; se assim 11co11t.ecer, vo· 
ta1·ei som J1esitnr pela emenda, mas como isso ú 
impossível, continuo na minha · oppoaiçio. 

l'ergunuuei agora se ·no meu di&curso aprescn· 
tei, como. se disse, idéas erradas, o comquanto 
muito e muito respeite os distinctos .couhel!i· 
mentes do nobre de utndo nüo · • 
en lll, . no presente caso; emitliJo idéns erradas; 
uh·~i sómente qut> o . fntnró destino deste projc· 
rto ncreditnró a qualquer de nós;. cu fallo '.dlallle 
do publico, que mu ouve. Não que1·0 dizer que 
Bill outros ObJectos eu possa ajuizai· com ·conhe· 
nhecimentos sufficientes, l'econlieço que pode1·ei 
errar muito, mas no presento c)so eu submetto 
a minha opinião ao Jnizo do.3 conhecedore~ de 
:armas. -..: 

Entrando de novo na materia, direi, qae se 
o commandante do batalhão mandar uma ordem 
ao cornctn-mór para .. -ensinar· aos cornetas do ba
talhiio, elle lhe dará a mesma resposta que lhe 
põde dur O·'capelliio;· <jú~ <não•é·obligndo a i~s.;, 
e que não tem nada com o batnlhiio. Quanto nos 
furrieis, eu eµtendo que :o J)Ob.re dep.i_tado co1u 
muita ·u i · · · · · , 
que. nunca_: vi ,dous J'urriejs em uma· ·compan i.a . 
. E' ,·erdade que o illustre âeputado ~ apontou 
onde. tinha v,isto este ,exemplo:. declarou:·.porém 
que um servia de sargento; pois os nãfl, havia 
.cm cavallaria. ·O fuuiel : é,. por .-assim .dizer, cai· 
xeiro do capiti'io,, .tem uma .reser.va,. lida com 

·dinheiro, tem a i·esponsabilidad!J .da arrecadação, 
e dá .contas: ora, é bem claro que .esta .respon· 
sabilid_a•le não põde reca~ir em dous individ,uos. 

· .l<_'OÍ·me- notado O eU ·· diz.er ,-: llaY.\lDetas -:.CID 
l ngar de. - sóldados - :• muit1:Hlint9 q~e e!l.ta. ex· 
prcssiio fosse combatida, .. 01· ue .devo crér . ue 

· · i o ·o ·seri 1 o em· que· ei :· -eu; e 'to· 

·artilharia, têm' armas e bayõnéfas: Combater:i.,~ 
e querer muito 'dé proposit.0' ariiuquilar ·meus ar· 

. c:e.:~Je q=~~~zbi. ~1u~r.e:.~~~~~~?~~~~ia~,i~1uito 
., .. Quam~ó .ae •. cijz-,b9~ei §)e. fogo; •.. l'!~ten!I~.!! -
. força . cJe .. .art1lb~ia.:-::-quanl!o..,sl! )ltz,,: ba;v:!>.!1.e.~ 
, ~- e~~!!!!'l~s~ =- i~f~l!,tatj~ ....;._g_Mpdo. ~·.e. )i1z• .... ca· 
vallos - enfende-se...-ca\'allana.-; ilf!3J9_,g11e ~D{lo 
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SESSÃO E!tl 2.4 DE AGOSTO DE 1827 ~17 

assaz comprovado a justeza com qu·e usei desta 
palavra ....,.. ba:rnnetas.. . · . 
· . Quando " Sr. Vergueiro disse qne em lugar 
de - bri ada - devia · r - · · - ·-
illustre deputado .que conviria, mas que era im

. proprio, porque um corpo com 16 com:P,anbias 
JJão podia ter disciplina, e que para facilitar o 
serviço, devia ser dividido em batalhões, confor-

o-me em pn com o no re eputado; e 
estribando-me nas me11mas razões em que elle 
se fundou para não approvar a proposta do Sr. 
'Vergoeiro, direi· que esta disciplina não póde 
·tambem guardar-se da maneira que convem, em 
uma brigada de perto · de 3,000 praças vindo 
·cada batalhão a ter 1,407 pra~as, e cada com
·panhia 175; e isto é tanto assim, que até para 
calcolos de quarteis nunca se conta com mais de 

·100. p1aças por companhia, sendo este calculo 
feito até por tantos palmos e tantas pollegadas 
para c11da ·praça, Cl'mo já 'O illustre d.:putado 
disse nesta casa e com moita e)Cactidào. 

Avançou o nobre deputado no seu discm'sõ 
algumas cousas pelas quaes deyia ter sido cha
mado a\ ordem, por dizerem ellas i·e11peito a per
sonalidades sempre odiosas, devendo elle umca
mente limitar-se a discutia· a questiio, fel-o porém 
e comb:iteu a minha opinião na minha uuscncia 
o que lhe. não servira de. grande gloria, porque 
é o mesmo que dar em homem prostrado, o que 
n:lo é muito honroso a um militar. 

Disso o nobre deputado que mo concederia ser 
bom oftlcial de caçadores, e que cu tinha conhe
cimentos sufficlentes para com mandar· bem um 

. batal hiio de caçadores; muito lhe agradeço este 
elogio, mas devo dizer-lho que o receberei de 
quem tiver melho1·es conhecimentos da: amm de 
caçado1·es em particul~r. 

semelhante metal niio Pxiste, 
estando o nob1·e deputado tão proximo ao lugar 
onde eu orava, nuo ouvisse que fnllava em 
·azinhavre ; e se o illustre deputado quer que 
eu ·dõ a expllcaçilo, dir-lbc-hei que é a ferrugem 
ou vltrlolo que costuma. cre·ar o cobre 01i ·1atão, 
causado pelo acido e muito principalmente 110 
mar, onde mais. facilmente ataca os met:1es. 
. Esta foi a razão porque eu disse que era menos 
conveniente o uso das, .cornetas,. alem. de .. outras 
qu·o expe,ndi, entre as.: qU:aes ó ,muito attendivel 
a dl\ ~.pei'dli de um. bocal, pois. gue neste caso 
fica · inútil a . corneta ; não havendo este i nconve
nierite, éom' nlri tambor,. porque. rompendo-se a 
pello oi:t.a . ó- ilu'tislituida ·por outra com muita 
;~acili<l~de~~;s.erido,ob!i~a pelo modico preço de 4 

. ·:ra-m~ esqueeendo. résp<lnder 80 iUustre depu
tad(), ; émquanlo .disse que . tinha visto 3 o 4 
comp!lnbia~,· c,om~aiidadas por um s~ official .e 
.até. mesmo por t1arg~ntol!, Sr.. pres1de_nte,. eis 
J>l>l'!'.IJJe: quero . a , orgamsaçao de .3. batalhoes,. que 
.tP.J1liil~.11,1ài0r :.numero ·.de · offii:~aes indispensaveis 
para,.' a b,oa ·ordem, . a.fim de que nüo aconteça 
.isto, .de,,.q~e se,pon~.ero.u haver.. exemplo, devendo 
·coufe sar ingenuamente que eu não quizera ser 
comii andante de, taes corpos, cuja 'disciplina ha 
'de s r, pessima. " . · :. : · 

CÓ110 tenho · uo dar ·o meu voto devo decla-
rar qµe DR() ac 10 om este: projectp, apezar.de 
·que· aqui'se; disso'que:não. é prudente fallar em 
materfo de' que se uão tem perfeito conhê'cimento; 
seria'.~elh()r.:,.s~. presidente, q~e cada~ to-

, e w v~o 
-qué . ~· n(>'~r~· 'dejn1t.!'a~· tem, àpresentadl! Jir~jectos 
emt n.iate~1a:·qu13·!1'!º· _é . da.sua .Pr<>fi~no, !l' que 

. :es~~·~tê_m; sido ·r.eJei~dos.'=(a. -0.mem,'.: a,twdeni)~ ~ •• 
cr~.io-: q!(e :. ~tpu_; fa~\11ºª~. 1!ª~~r~~m, · J,'j!Spondend() 
a·.~tag'l.ll.s ~ qµ'e ·s.e ;m,e. ~erno Jl~O: tis~ndo: eu pre
se11~i' '11111.it(), .. ·~om1s.ei'!.~. que ;!l9oelles; '.S!lnJíore~ 
qne 11ra 'me·clíamao a\ ordem,•tâmbeJti'.o tivessem 

' .. TOW0-4. .. . . . . ... 

· atacou ; não 

ordem. 
O SR. QuEmoz CARREIRA.:- E:;tou fallando na 

or4em, estou-me oppondo ao projecto. 
O Sn. LOBO :- Sr. p1·esidente, o Sr. deputado 

está fóra da ordem; aqui não de\·em consentir-se 
personalidades. · 

O Sn. QUEIROZ CARREIRA:- Eu l'allo contra. o 
projecto {ti or1lem, d ordem, â ordem), voto contra 
o project,_l, porque 11ão tem fürma militar, não 
esta bem organisado; deve ter uma intei19 i·c
forma, uero emittil· a minha o iniào' ):U'a de-
c arar o meu voto (ti ordem. ti ordem), que per· 
feita desigualdade!!! Eu me sento porque e~tou 
satisfeito. 

o sr. Lino Coutlnlu'> :- En creio que o 
nrt. •l.0 se deve supp1·imir, porque nús n:io trn
tamos da .reforma e nposentadcria uos outros 
empregados llllblicos, porque niio podimnos ainda 
decidir este negocio, e como ó que vamos de
cretar a nposent<tdoria elos primeiros carpinteiros 
da armncla? Pois aos outros em.p1·egndo-;, homens 
de serviços littera1fos que têm tit.hl uma vhla 
sedentaria e de grandes tmbalhos, nús não cle·
cretamos lei da i·eforma e apose11tndorh e lm
vemos ele decretai· aposentadoria dos primeiros 
carpinteiros dos na\'ios de guerm? Este art. ·1.0 , 

Sr. presidente, deve ser supprimido, não deve-

ElIEND..\. 

« Que se supprima o nrt. 4,9.- Lino Coutitiho.» 
:- Foi. apoiada. · 

o sr. l\l:a.ia·- Eu me opponho a esta emenda. 
aqui não. se trata dos empre~ados, como em 
outra occasiiio, para os quaes e preciso estabe
lecer este direito novo, trata-se sim de uma classe 
muito divers!l. · · 

o· que acho é que este artigo pôde ter alguma 
reforma, porque . um ofiici:il militar é reformado 
110 fim de tantos annos e com o solilo por inteiro. 

Como não houves:;e mais; quem tivesse a pa
lavra, . passou-se á votação . e foi approvada a 

r . . - .'>•· .. - -

Teve·· lugar a .·2• discussão. do projectO de 'lei 
sobre· a proposta do govemo a respeito dos car
pinttiiros .do arsenal da marinha. 

" Art. l. o Haverá no arsenal nacional· e impo
riel da marinha nina classe denominada-,-p1·i
meiros carpinteiros' do numero. " - :Foi approvado 
som debate. · 

« Art. 2.o Seu numero será de tantos quantos 
sejão bastantes para que haja um em cada.na
vio de gu~rra superior . ás da lotação de 1s· pe-:. 
ças. »'.""".Fui .. do . mesmo modo approvado. . · 

igualmente , app1·ovado•. 
o SR. 'MAJA oftereceu 

AllTIGO' ADDITI'VO· · · · · · ... , ~ 
·· .•. « i>ep~is. 40 ~~ ·._.os· qú~)ó~~crem ~de•s'ér ~o~ 
ineadós ·aeveráo saber, alem da theona e pratica . . . - 2d .. 
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218 SESSÃC..,· EM 2-i l)E, AGOSTO . DE 1827 
das regras principaes da construcr.ão noval, lêi:, 
<>scrcviir e contar perfeitamente,- ~\laia.» - Foi 
a1>provado . 
. E r 

o Sr. Lino couUnl>.o: - O illustre de
putado· que impugnou a suppressão do artigo, 
confundio· uma cousa com outra ; quem dirá que . . . . . . .. .. . . . 
de c:wpintciro official 'militar é uma identificar,ão 
IJUC nunca se Yio. Querer. confundii- um ca:.-pin· 
teiro com um milit..'lr, um calafate, um guardião 
de na,·io c(IJ11 um militar, e uma consa que não 
pôde S<'r, t:rnto que •'"ta lei é no\·issirna, e se 
:;iio militnr.;s, são sujeitos :ls leis militares. e 
euL:io cscnR u.lo é faz,~r uma lei <lc novo. Não siio 
pori\m militar.;s, nem podem ser consid.,rados 
como ta1is: siio ofticiaes mecanicos do na\'io, que 
nunca forào consiJera•los militares. 

o s.-. :\l'.'t la : - Eu ouvi dizer que na nrti-
llmrin h:i muitos oflicints o - · 
ca111cos. e que sii1J r•~ahnentc militnres, e nuncn 
lhes onvi c!tamnr outi·a cou;;a. Siio mnis da clao;so 
militar do que civil, porque têm soldo na fórma 
tios militares, h:1o de ter uniformes, hiio de ter 
rnçües, da mes111a fórma que os milita1·es de 
marinha, e por isso as5ento que silo mais mi· 
litares qno civis. 

EllF-"D.\ 

« ,\o mt. 4. 0 Proponho que a reforma e o 
angmento de soldo só tenha lugar depois de ~ 
annos. - .1/aia. « - Poi approvado. 

O Sr. Lino Couun.u.o: -E" \"erdnde qne 
nos regimentos ha estas cornpanhfas, mas no li\'ro 
l!leslre se assenta- o sold·1do fulano, sapateiro 
ou alfafote, trabalha cm ct1mmlssiio n'l ~~arniçiio 

canicos que >;C disp·e~são do serviço, parn faze· 
rn•n o fü!'damento e fazerem sapntos, e glnhiio 
1nais pot esse trabalho. Estes ofiiciaes mccn1iicos 
pvrém não são militares, e se o illustre depu
tado ns•illl os quizer considerar, não sei -qual ba 
tle sei· o fardame:ito que elles devcrâõ ter: o que 
iiorlem ter e a sua jaqueta e seus sapatos, seu 
d1apêo, calças, etc., como têm todos os homens, 
salve se o nobre tleputado quer dar um noYo 
fardamento, mns não ha lei que tal mande. EUes 
i<iio paisanos como empregados nos navios _de 
p;uerra, que estão debaixo do regulamento que 
se qiwr dar agora, mas · pódc ser considemdo 
militar um cn1·pinteiro, porque um cnrpinteiro e 
um soldado, são cousas separadas; .Elles não têm 
~'.egimento nenhum, srmào o que se lhes yai dar 
21" • • • . • • 

d:iquelles officiaes propriamente. 
J>ost \·a materia a votos. foi appro\"ada a emenda 

suppressiva do Sr. Lino Coutinho, fic1ndo rejei~ 
tadas as mais emenda!! ao. artigo da proposta. 

« A1't. 5.0 Terão de soldo men;àl 21$, quando 
emba1·~(}os, e além disto as competentes rações 
e vantagens, e quando desembarcados, metade 
daquelle soldo. Estando porém empregad.is cm 
tt!rra, . percebér,\õ sómente o 11oldo . por inteiro>. » 
-·.Foi approvado. - · ·· . ·. 

« Art. 6.o. Fi~ão abolidas. todas. as vantagens 

navios cntravão. em fabrico: J) -:F~i. app1·ovãdo. 
« Art. 7. ª A sua graduàção, ·quando. embarca

do~, será igual .ª do· m-estre do na\"io em .que 

o.sr. Holla:nda cavalcan~e :-A com
missão propóz a suppres$ão, não·- só do art. So, 
m~ ~o ~ e ~O,- . rque assentou ~ue a soa dis-

. . 1m n , o que 
de uma lei. Elles de certo devem ·ser subordi
n:idos ao seu superior, e se o· niio forão, là està 
o tronco para os castigar. · · · ... 

r. e xc ra do Gouvêa.-: - Eu tenl10 
votado contra todo o ·projecto, porque entendo 
que quando o go\"erno precisar <le carpinteiros. 
os deve chamar e pagar-lhes, como porém se 
tem as.sentado que deve passar. e como entendo 
que não são sujeitos a esta golill1a, nem a este 
tronco, declaro que rião admitto ·este direito nos 
mestres de assim os castigar, salvo se forem 
sujeitos á disciplina miliLnr. 

o Sr. :no11o:n.da ca...-atcante: - Para 
estes homens ha disciplina do bordo, têm seus 
castigos, porque devem sor obedientes ao seu 

· , . · o s ue v o a r o 
siio subordinados aos seus chefes, assim tambem 
os carpinteiros o de\·erâü ser. 

Isto em nada vai do encontro com o direito 
do cidadüc., porque é cidadão emquanto se com
portar bem, e segundo a lei, e então. tem as 
garantias da lei, assim como quando obrar con· 
ira ella, ha de ser castigado segundo a lei • ..,.!,-\ 
não ha só golilha, e tronco ; oxah\ que roase só 
isso, tambem ha chicote e pão. · 

o Sr. vn .. co:ncollo• : -·Ell tambem 8011 
c'ntra este projecto, e reservo-me para na ~ 
discnssiio fallar contr.! elle, e expõr a minha 
opinião, entretanto direi que este artigo 8° não 
póde deixar de ser conservado uma vez que se 
ado_ptaii\o os . outros, P.or9u_e elle - impõe uma 

· , e nao a o r:i-
gação sem lei. Portanto se s.i pretende que 
e;;tes carpinteiros sejiio sub<>rdina(los, é nece.~
sario qae isto seja determinado. por uma lei, 
por9ue a constituição de~rmin11. que não · haja 
obrigação sem que a lei. a declare. Po>r isso 
Yoto que pasile o artig;, 80, e não se· supprima. 
Foi npprovado. , 

« Art. 9.o As obrigações dos carpinteiroa'\'do 
numero serão marcadas pelas ,instruções -juntãS. » 

o Sr. Vnsco:nc"ilo• : -Tambeni não YOU 
pe_ia _emenda -da suppressio proposta pela' com· 
ll}ISSao, e entendo 9ue se-~evé" conserva,r o ·ar
tigo .9• porqne as -mstrucçoes a que se refere 
o arligo 9o, sãl) disposições,' que bio - de obrigar 
~ esse~ homens,· e. plr isso .~ preciso ·qu~ _seja 

discussão desta~ instrucções, só digo·' que' ac o. 
acertado ·a que fez o ministro, e disse . .:...: &S ·obri" 
g11ções de C!lrpintei!:os ~e nu·mer0 'serãi>" .~arca:~ 
das pelas 111strucçoes 'Juntas; ~ Eis, o _que ap.:. 
pi:ovo; e nao ap.Pr<!.vo a emia11da do ~upp_i:essao 
feita .. Jlela comm1ssao, porque .~.nU.ndo'.: que .não 
se. poJç estabelecer' uma obr1gaçã,~ ··se~ ·q_ue 
l1aJa lei, que a estabeleça, e ·como ne;;b\s m
stmcções · se declarão •. cert'lâ ' obrigações., ha · de 
necessariamente ·J1aver.- uma1lei qU:e a ·'déterinine: 
ei~ ·.o motivo' PC!rque· 'voto'• pelo pi'~jectO_'"do 
mm1stro da mannha, e - contra· ·a'." emenda de . - . . 

<> .sr .. :u9tiii:n:t1.â _ oa:vâ~c~nt• :-.""'"' A~ 
pode1· executivo compete.-dar. as instrucções para 
a ·execução das fois, ·e.·como ileremos .. nó · " 

:: · m, appr_oyar. ·aquillo.·,_-quc,,é,de 
« Art. S.u Todos os carpinteiros e calaratcs que 

embarçarem nos navios de guerra, serão . subot"
di!Jadus aos seus respectivos primeiros éarpin
te1ros do numero~-.>~\'"' ;; · 

O Sn.: Pa&sm&:.-rE:~· Està tambem e_m fliscussão 
a e:~enda stipprêssiva propósti\ pelâ' eommissão, 

' ·- ·- ' - . . '' . - . . . . . ~ - .,; - ' . ,.: .. 

i:-era e~ccução ?"E1L nunca apl}rGvareLtal;- ~ se 
isto ac!>nter.es~e, _ent!i<f · e11gll'ià'.~, a . i ,di~,çUaSão 
destas .. 1~struccoes.~ arügo.poi; .:artigo,,.Pf'rqlle,. 0 se 
Pass~e·- ,um .:_.ai:ti~o • dest!' ;~a[~~· .,es~:J,!l.,. 
s~~ci;o'"! !JS- .1~a~. erao .. 1,nstrucçoes,. Dl~i·~~o 
a. ser.)ei. e\l nao:cstQ11-para;dar_a m1nlia·BJ?P~ 
v~io~·. a, amas .iostrucções; .êm '..muitos .arUgô111 

' ' - . -· . . ~ . - ~ ,.,. ·~. ·~ " - . - - -
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SESSÃO .EM. 2-l DE AGOSTO ·nE ·1827. ~19 
das quaes · deve haver reformas. e devem ser 
alteradas segundo as circ1t1nstancias. 

~ . .. . 
. e 

se não póde obrigar o cidadão senão a CaZer 
aquillo que. está decretado por lei, então tínha
mos que addicionar ; ~as estas o~rigações esm.o 

se quizer que passe o artigo 9'>, vai-se fazer 
u -n grande mal, porque então as instrucções 
passão a ser lei, e não nos t!evemos. fazer cargo 
<le discutir instrucções do poder executivo, e se 
ellas se . imprimirão juntamente. foi porque a 
commissão o julgou neceuario para conlieeimento 
da camara. . 

Não nos queiramos metter nas '1ttribuições dos 
outros, assim como n.ão queremos que se mettão 
nas nossaá ·auribuições : aquillo que pertencer. 
ã formação de leis, a nõs pertence, aquillo porem 
que _pertelÍEe ao executivo, não nos pertence: 

o sr. Vo.sconéeuos : - Eu jó. di3se que 
não podemos estabelecer obrigação sem lei, isto 
é expresso na constituição, e não póde com isto 
~rgumentar-se,. porque a coustituíção não soJh·e 
estes argumentos. 

Dis8e o illustre deputado, que estas instruc
ções são . proprias . do . poder. executivo, ora, Sr. 
presidente, podemos nõa suppõr _que o go".e1·no,, 
que é tio cioso da sua autor1dade, qu1zesse 
ceder della, submetteudo ao corpo legislativo 
instrucções que erão de sua competencia? E' 
uma supposição que n~o ·· posso julgar verda
deira, porque parece até um absurdo, quando 
lanço as vistas sobi·e o estndo das cousas. -Por 
isso niio posso· approvar_ q1ie s~ d~clare, que ao 
governo compete marcar as obra<raçoes dos cnr-
pm eiros. 

O executivo póde dar instrucções que digão 
respeito . no modo da execu1;.ão d11s fois, mas 
nunca tst'lbelecer obrigação, porque é uma ma-
nifesta violação -Oá constituição. · . 

Voto portanto. que se conserve o artigo,· e 
que as instrucções voltem ú. commissiio, para 
serem melhor. redigid!!S, . separando aquillo qt!e 
deve entrar nesta lei, ·Rluda que · a faça nm1s 
exten~a, porque não . Q'!-ererei approTar ; as _!.n
strucções em globo. · Du:er-se - as . ob1·1gaçocs 
serão ·mqrcadas por lei, e o ·modo da execução 
desta lei · ha ·de ser determinada pelo governo 
-'-isto me parece conveniente, porq11e pertence ao 
governo o marcar o modo da execução da lei, 
mas nunca· determinar obrigação. · 

E' reciso ue attendamos ao ue é. obri"a ão 
preciso <1ue . o 1emos que el a vai dimnuir a 

liberdade do cidádão, · e nunca deve sei·. per
mittido ao -poder executivo o restlingir e~ta ~i
berdade. (apoiados): não pôde haver. obr1gaçao 
sem lei'; e tudo aquillo que não. está estabele· 
cido por l!!i, ·pos;>o fazer on de1x~1· de fazer. 
Entenao pois que deve passar <' artigo 9". 
-. o 8;\"., :e:oU.an.da ·Cal.vacante: -Isto 
não é novidade,. nõs. nãó 'vamos. dar .. um pro· 
cesso. novt'I, est.iS carpinteiros exis~em i*· e têm 
suas obrigações marcadas nos regimentos com
petentes. 

proprui'''. âê -hC)me!lS. que. se po~sãó. habilita~ •. 
para 'preencher ··os:· ddferentes ·fins, ·mas .todavia 
áctualoiente,: existêm' :estas praças'· a· bor.do dos 
TJàTioS"·' ·,; ffI têm'' marcadas U .. SÚa:! . ()brigáções llll 
llii;. et~nâo'·precisão';'dê -rióvás instriu:ç~S'. pará 
saberem. o··'que. •devem: fazer. . - ·•· .. · . . .·· 
. Disile-se que•o1govemo .. e ·cfoso, da8 suas pre~ 
rogatiV&S .. ·0.U·COOCedo•gue ell~ é CtOSOi .e .. que O 
minis_tro e muito ,habU eip .remetter.é estaS. iP· 

strueções á camara, para fazer passar como lei 
instrucções privativamente suas ê habili 
muus ro, para que ellas passem como lei, e os 
seus successores niio a:; pos>ão alterar nem re
formar, pam isto é qiie elle apresenta estas in

. strucções ã camara. · 
governo nao ce e das suas prerogativas, o 

ministro apresentoa es·as inslrucções por este 
modo a vêr Sil pegão, se 11ego11 pegou, e se não 
pegou estavamos brincando. O que elle quer é 
que estas instrueções passem como ·Iei, de ma
neira que seus successore:i. as não pos:>ão alterar 
ou 1·eforma1·. Corno é que nós havemos de tirar 
este direito ao poder executivo por uma appro
vação indis•;reta, permitta·se-me tlizer, destas in· 
strucções. 

Querer que vão incluídas no projecto de lei, 
alg11mas partes destas iustrucções, . . .. - . 
balho sem necessidade.' Um íllustre deputa•lo disso 
que não achava necessarh a lei, pois que, qu:mdo 
o governo p1·ecisas.;c, deveria pagai-os : eu n:i.o 
disse assim, mas digo que é ·muito co1woniento 
promuver esta classe, .para ter homens habeis 
para o serviço, o não estar na 'contini:p~ncia das 
ci\·curnstancias que podein dai· occasuio a <JllO 
haja grandes embaraços o estorvos 110 sen·ii;o 
do mar. Não ach.:i pois inconveniente 11lg11m, 
antes muita utilid11de em que passe esta lei, mas 
querer fazer uma lei para reRular as obrign~õcs 
destes rnest1·es o d,>s carpinteiro", acho 1nuito 
desnecessario, tanto mais que estes carpint.ei1·os 
existem a bordo dos navio.:1 o têm as obriga~õcs 
marcadas por lei, o obedecem por costumes, u 
por um i·egimento. · 

as ob1·ii;tações dos carpinteil·os, então !Jlm12em S() 
devia fa,.er lei pira nurcar as obrigaçoes do 
piloto, mestre, contm-mestre, etc., e quautos 
empre,.ados houve5sem nos navios, para os quaes 
não h~\ lei, mas regulamento e costume. Se po
rém o nobre deputado exi~e que estas obriga
ções sejão marcadas por lei, elle que aprdscute 
um projecto, nws eu nunca serei d~ tal pa~dc~r. 
e se este projeeto fõr outra vez a comf!i.1ssuo, 
eu direi que não ·vdjo neces:idade de 101 para 
marca1· estas obrigações. · 

o s.,.. Lino co;.Ulnh.o: -Sr. p1·esideute, 
eu voto que o artigo deve pass3r, que .. deve ser 
e:t1,resso, e nãe deve ser supprimido, p~rqu~ es
tas instruçções para obi·igm· qualquer_ cidallao a. 
obedecer, ê preciso qtto sil"Vh:o de lei. 

errruntarei ao illustre membro da commissão, 
que Qi.ier q11e seja supprimido este . artigo :__ se 
um individuo desobedecer a estas msLrucçoes, 
seró. ou não criminoso? Se um caqlill tei ro de 
na\·io desobedecer, será ou não castiga1lo? Nin
gue1 .• dh·ã o contrario: logo, como e que um ci
dadão pôde ser castigado senão em vir.tude ·de um.a 

. lei? Pois por ventura de~xaremo~ nos a_o caP.1·1-
cho do ministro o fazer mstrucçoes obr1gator1as 
aos · cidadãos brasileiros, para elles lhe· obede.
Ct!rem como uma lui? I;;to seria contrario a to
dos os principios de ju:>tiça universal. 
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SESSÃO EM !i DE .. AGOSTO. DE. 18!1 
eis ·um. artigo essencialissimo. (Leu o a1·t. 70 das· 
i11st1-ucçQes. 

en:.dto é · ue legista;· 
" es para a· 

execuçã<J da; leis. Outro Sr. deputa-lo fallou a 
respeito do juramento; Sr. presidente, nem ·os· 
carpinteiros n!lm os marinbeiro3 juriio bandeiras. 
ma; se 1111 • · 

'r. presi ente. este i>rtigo vale o mesmo que 
aquelle artigo militar, que diz que o soldado que 
espalhar a voz de terror e e:;pant!l, soJja imme
diatamente mort·-. ; eis aqui um artigo tão essen-
· e e porque ne e se etermma 

que guardem o segredo sobre o estado do navio, 
sua mastreação, ruina '.l perigo em que se acha, 
e isto é para não desanimar os combatente;;, 
porque, Sr. presidente, um carpinteiro que gritar 
que o navio vai a pique. não deverá. ser pro
cessado? Este homem não deverá. ser castigado 
por ter publicado este perigo, p.:>r ter mettido o 
terror no animo -dos combatentes? Vale o me3mo 
que o artigo milit.1r já citado. 

· oti ro.;. Elles porém n'fo jurão, e assim· mesmo· 
são sujeitos a certa··· disciplina. Voto portanto 
pela suppressão do artigo. 

Eis as. instrucções que se cbamão de pouca 
monta l ! ! Disse-se que havia lei para rl'gular 
os car inteiros· tã l ·· · 9 • 

----deputado confessa que ba uma lei, por onde se 
podem regular. e como diz que não ha uma lei? 
Diz o illu;;tre deputado que o ministro por habi
lidade e esperteza mandou sujeitar a esta camara 
este negocio, para o. se11 succe;;.ior não poder 
desmanchar a sua obra!· Eu niio .conheço al1i 
e:;perteza nenhuma, porque a esperten 'de um 
Jiomem e obrar confo1·me o seu parecer, mas 

. quando -sujeita a sua vontade 1\ um poder maior 
cio que ~llo, não .sei 01!d~ consiste a ospertez~ ! 
Supponh:amos que o mm1stro quer daqui a seis 
mezes dar outras instrucções, niio o podo fazdr, 
porque o ministro sujeitando isto hoje 1\ assem
btea, amanhã niio púde mudar do ,·ontade. Pt1r 
i~so não vai fazer mal ao succcssor, füz mal 
a si. 

. Não é nor este 
jeitou estas instmci;ões ao corpo legislatiYo, é 
porque: conheceu •}Ue é do seu deV'er e que niio 
podião ter Yigor sem serem approvadas pelo 
corpo legislntil"o. N:io é cousa 11ova. 
· Por .. Ycntura n:'io dissemos que os estatutos 
para as escolas do dircit•J seri:io s njeitos à ca-
1n·1ra para s m~m app1·oyados? lia bem pouco 
que apprornmos o estabeleciment'l de um colle~io 
de 011>biios de S. Francisco de P.aula, e não de
cidimos então que elles devhio ·apresentar os 
estatutos Jo ccllegio, porque não poddm deixar 
do ser approvndos pelo poder legislativo, pois 
q11c elles não os ·Jlodem fazer como quet·em? 
Supponhamo:; que uelles vem un1 artigo diame
tralmente opposto à boa J'llzão e. à lei funda
llleutal do imperio, quem· são os fiscalisadores? 
S lo os iudh-iduos n .o - · ·. · 
qtle que1·em estes .estabelecimentos •. ou compete 
is'!O ao corp., legislativo? Somos nõs que deve
mos examinar todos. os estatutos para vêr se se 
inclue algum artigo <JUe possa offünder a legis
lação actu=tl, a constituição do imperio. 

Sempre me decla1·a1·ei contra estes Gstatutos, 
que n;'io forem approvadoa pelo poder le~isla
tiyo, a quem pertence fazer c.;tatutos e leis. 

o sr. Oustodlo Dias:-Estando o carpin
teiro sujt.ito a uma pena· tão grave,' não sei qual 
a ella se quererá. ~ujeitar. a não ter muito pouca 
aptidão e nem sei mesmo como elles possão ser 

• · · 1i i r. sem Jurarem an eiras. 
' o Sr. :H:ol.tanda Oava1ca.n.1'e:-Pergunto 
e~, põ-1e ou não pode ·o. governo fazer .instruc
çoes · para_ o bo_m re lamento das leis 1 · · ' 

c1on . ou nao · 1. esponder-se-ha".""c
ei" o ·governo impondo obrigações ·a diffürente:; 
cidadãos ·alim de ·.ser executada. a lei~ -eis des
prezado o principio . ~ral dos__ Sr<1. deputados, 
que nenhum cid~ilo:~põde ''Ser . Obrigado ·a· fazer 
ou deixàr de fazer. uma cousa: sem ser por uma 
l.ii feita pelo corpo ·legislativo/ · · : : · · : · · -
· Não e'só· ·o ~er ·legislativo, que legista.; .o 
governo pôde dar mstrucções para a boa execução 
das leis, (A' O)"dem ã urdem)~ · .. 

O Sr. Cun.h.a. 1'1:a1;to .. :-Vej >-me obri~ado 
a romper o silencio (apoiadoç), para beneficio, 
paya liem da nação, e vejo·ma obrig.ldo a ex
plicar algumas eous:i>1, por.Jllll os sénhores que 
a este respeito tem fllll!\do, não têm grande 
coahecimenLo da materia. 

Todos os marinheiros, t 1dos os om.:iaes civis 
dos mn·ios de guerra, no mesmo dia 11e eotrão 
nas embarca ões · 
e ficiio obrigados ao cumprime11t•> dos devere~ 
impostos, e antes do juramento de bandeiras se 
lcm os artigos de guerra •1ue obrigão a toda; 
as l?rac;~s. 'l'cnho ou~ido l".Onfundir praças : os· 
marinheiros são considerados c?mo officiacs dos 
navios e estão nas mesmas circumstancias dos· 
cirurgiões e escrivães, ín~7o se cntend~1c o tacl1y· 
graplto até guc1 disse;. 

O motivo, porque- se supprimii> o art. 8o é 
porque se acliou que estava mais bem decla
rado no art. 20 da~ instrucções, que està con
cebhlo em termos mais geraes e_ convenientes 
para o andamento do serviço. 

Eu sempre fui de parecer que so dessem estas 
instr~cções aos carpmteiros, porque não. havia 
ate o dia de hoje instrucções regularP.s ; nada 

. . ,· - . os 
carpinteh·os das núos, e nós sa~emos . que na 
marinha ingleza e americana, e em todas as 
marinhas ti. exe11pção da portugucza, havia um 
reguhuneuto propl'io p·1ra º'" h •meus fazerem as 
suas obrigações. Estas instrucçõcs são boas, 
Sr. pt·esiJente, têm ao menos muitas cousas 
bo1s, eom pequenas differenças pelos termos.menos 
proprios de que usou aquelle que as traduzio, como. 
por cx.emplo dizer -buracos - e uão...,.rombos -
termo usado. · · . . 

Tenho declarado o motivo, porque a c.>mmissiio 
supprimio o art. 8° porque acha as instrucções 
111,ais bem enunciadas. so~i:._e o terror, que se 

. pode espalhar nas guamtçoes, quando o navio 
estã em perigo. Com effeito està. nos artigos de. 
guem~ e 11!\ marinha - todo uqu111le1 ue disser 

e1u es a o e perecer, e 
' t\Jdtl ~quelle_ soldado que der um g1·ito ~e terror. 

será unmed1atamente morto. Já· o. Sr.· Lmo··cou
!iul~o. foliou a este respeito, e o que disse e muito 
JUd1c1oso. . 

Si·. presidente, nos navios ninguem. põtle· fazer 
idé l do terror gue se apodera dos officiaes, ma· 
rinheiros .e soldados quaudo se diz que o navio 
está em circmnstancias de ir a pique, os ho
mens os mais fortes ftcão nssustados; e por isso 
e um grande crimé .•. declarar ' que. o .. navio està 
em circumstancias de perecer. · ·. . . . .·· ' ·· ·· 

Pelo ue r . . . ' . . ' . " . 
o governo . as. pôde dar. para o. bom. andalllento 
das: lei~; ra,z:-!!_e à. lei, _as. fostrU,Çç~ a~rvem 
para ... a execu~o de,!111,, .. e· p()rt1~to., p~~tence_: .. ao 
governo dal-:as i ,.nao · nero .dizer a be . · 

ao p~ . ence. ass.e~ . . • ;róde · per,teiíéer~l e, 
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S.ESSÃO.EM' !l DE Ã.GÔSTO~DE1f8.!i 
os "ofticia~,' qü!I. ràítarem a' _!\lgum artigo destes; 

o sr. cunl1a 1\Xo;tt<:>s:-Nos regulamentos 
até o dia de. hoje em . vigor ha pena:i para os 
c1imés graves e p~nas ~e correccãc;>. e quand«?, 

nança geral, então serão declaradas as penas em 
melhor proporção, porque nós .sabemos que siio 
penas mui barbaras e mui furtes a.~ que ora se 
lmpõe, e ·que niio podem ·corresponder a _tõdil. a 
qualidade âe cri!nes. 
· Conheço que ha crimes de penas arbitrarias, 
ou para melhor. dizer, a maio1· parto dellas são 
arbitrarias,· e se nós formos a tratar de penas 
para estes crin1es de . mal"inhn, seria necessario 
fazermos um codigo penal, . a esta não é a . occa
sião. Talvez apparet.a um codigo penal daqui a 
l1l'm pouco tempo,.entiio se fará o que fõr justo, 

que evemos conservar o mes· 
mo, que se acl1a ·em vigor até o dia de hoje, 
no caso de· não querermos entrar em trabalhos 
muit•> ext1-ao1dinarios, que não seremos capazes 
dli concluir na presente sessão. 

Propondo-se a materia á votação, e n'l acto de 
se est·1rem contando os votos, disse 
. O Sn. QuE12oz -OARREIRA ;. -Houve um senhor 
que não votou pró, nem contra. 
. o sr. 1\J:ny :-Sr. presidente, .faça favor de 

ine dizer V. Ex., se o regimento obriga a votar 
a l~m homem, que não .dá a discussão . por con
clu1da t PodGrà elle '·otar coutra a sua con:>cien
c.ia, o que • niio for de sua consciencia? Ell por 
exemplo era do· yoto que estas insti·ucções po
dião _ser dadas pelo gover110, no moio. d~ dis· 

que com eft'eito estas instruc;ões devem ser füitas 
pelo corpo legislativo, estou vacillante, e deverei 
votar assim? Eu estimarei que se me diga se 
o· regimento ob1iga, não tenho empenl10 de ·vo
tar, ou não•vota1-; Por· esta razãl) é que cu· me 
não tinha levantado. ·· 

arbitrariedade .. em ~e emen~ 

nbrce _que pertence ao •·p'>der executivo o ni~rc1~;, 
os uni!ormes doil senadores, mas como a mmha 
raziio, a C•>nstituição, e · o que. tenho · difo te.m 
mais peso, por isso voto que se conserve. este 
artigo, pois entendo ser ·da competenciiA·do po•ler 
legislativo o marcar este. neg.1c10, ··como o reco· 
nheceu o mi:iistro que fez· a proposta. 

Ó sr. Cunha uattos :- Vou •"de a"Ccóido 
com o nobre deputado, mas devo dizer as razõe.:i 
po1·que a comnussão ommitto ·este artigo~ . 

Nós sabemos que ·niste um11 lei de uniformes 
mui ricos · :ira ·classes inui obr • nós 
que e neeessario reformar as leis dos uniformes 
para os oftichos do exercit'l e da armada, muito 
principalmente da classe do;; omciaus genoraes. 
clles · niio podem com uniformes tão ricos, eu sei 
as circumstancias. cm que ficão os offtciaes do 
exe1·cito e armada para pagarem O.i uniformes 
que devem trazer, isto necessita de reforma, ·em 
outros J?aizes nno ha uaiformes tão ricos como 
entre nos, e entretanto ·como ··a commiasiio· se 
lembrou que h!Lvin de apparecer o codigo militai' 
e então se b wia de tratar dos uniformes, deixou 
por ora ao governo o arbítrio de determinar , os 
distinctivos P•lfa estes 11omens, porque se deter
minarmJs ag'l1·a por uma lei, que tenhão este.:i 
uniform03, e na sessão 0 q•1e vem, quando se re
gulat• o. uniforme dos . offieiaes comblltentes e otli
ciaes civis ·da armada, marca1·mos outro vem a 
ser uma cousa mm o 1spe.i 1osa, e com o que 
estes homens não podem. 

Eu pela minhà parte confesso que não P.osso, 
porque o solJo é muito _pequeno, e o umforme 
despcndiosissimo. Se o;; otliciaes de marinha an-. 
dassem sempre . embarcados e tivessem grandes 
vanhgons, que percebessem emquanto embar
~ldos, · couviria que tivei1sen1 uniformes muito 
ricos, mais nas c1rcumstanchs, em que se achào 
tão pobres, tão desgraçados, é preciso que o u:ii-
forme . seja mais e.:onomic.:i. . . . 

Eu est()U inteh·amente pela opinião da Sr. V83-
concellos ; ao gove1·no não compete o marcal' estes 
uniformes, mas. como entendemos que seria muito 
dispendioso para estes homens o marcar-se· hoje 
um uriiforme e amanhã ou da1ui a 8 dias. sei: 

----~~!lit.!Lcj!._..l"J:ltoJU~rullLClld3--SCuppn~h'lll-pl'<llPJ:>S!&-~e~l~le:tm;múdado yor uma l~i geral, a;;sentamo·s qu~ 
1 . r . .n . ar!) 1s : ag. ra. . . . 

o sr. Llno. Coutlnll.o,:-Eis aqui um ne• 
gocio, .. a que se pôde applicar eSta. maxima
de minimis non exrat Pretor-o Prot.:ir não . cui
da. de . bagatenâs:--oomo é que . esta· augusta 
eamara se · hà de .oecupar cp.m . isto, e de.cidir se 
os ·carpinteiros da vem te!' casaca azul c9m. botões 
de ancora, banJas dke1t'ls; collete branco ou 
azal com· botões . de ancora, calça branca larga, 
ou· azul, botins, , chapéo redondo com ·• presilh'\ 
do ouro e laço n·\Cioual ?. Para que !Jastar tempo 
com isto? Ç> governo· marque: os.u1uforµies, que· 

' . - . - ' ' ,-- - ~ - . ~--- . -

Mas disso-se que não. é. conveniente o deixar 
· ao governo ~sta arb.itr.arjeda:le,, porque v~i apr~
. siintar figunnos, .. que _fazem gastar muito d1-
nee· o . ma 81·.. residente .. di •J.., o .co o .le is-

; l!ltivo, .. que __ os·· )lriifór!!ie~ ,1 ~2s. ~n~~~~.~~f). os 
unifor.rn,es .. p~ cpr~o~11ço~ seJ~~ !1e.1p()ui:o custo; 

. ma~ a~b(), que,, 1!.!!<>•A conve~l!n,~~, .. <J.~~ •. o .. ~~rpo. 
Ieg•Jll~t~v~ ,d_e>ç11 ~,marcar .. ,boü;~,. C&1ç~;,~~; ,, · 
~'.Como': e ;..que· ha 'de ~.o.,. corpo.;:legislaüvp ·• ~n~rar~ 
a. maréarouniforme.de;µl1l: exercit.O;'l,-P,ertece ,-ao 
poder. executivCl,.ello·.· fal:á ·º que.julgar+ !D~.CQn .. 

. voniente, por•1~e dis~ l}lUito .depende:~-1?.oa~ord.~m 

. do. serviço.· E .. o. m101stro d!'- repar~~çno, •'quem 
b• cte conhecer' o que·. e"melhor~ra ·Q' aq4q-
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·SESSÃO EM U. DK :AGOSTO DE, 18!7-
4., • ' .. - ... - .. ' • ' ~ ~ .. ',_ -· .• • . -" 

mento por isso a elle é, que per-. 

Nós não ilevemos usar· de uniformes riquíssi
mos, casacas bordadas, nem de grandes galõe3, 
à Ameri_ca-,.Inglei.a. qué tanto· tem 1igurado no 

com b~tõ~-s amarellos ; tal , ti o unifo1·me destà 
nação, qué dá· liçõus de valor, de política, e de 
bons arranjos. Por isso declaro que .os UQiformcs 
devem ser . sin~elos, pouco cusf..1sos aos indiví
duos, mas·que nos não ilevemos marcai-os, pois me 
parece. 'indigno do corpo lt•gislativo. Voto pela 
suppresslio ~o artigo. · . 

O sr. Souza Franç" :-A questão .é sim· 
pies, convirá que o governo tenha o arbítrio 
de vestir a cidadão;i de certadasse, como bem lhe 
pare~ 1 Eu nunca vot U'ei por. um tal arbiirio, 

is ue então · · 
\•isto seguir-se até aitora, e e mudar-se o uni· 
forme todos os dias. E' pois reconhecid l a utili· 
dade do art. 10. . 

Julgando-se a materia sufficientemente discu· 
tida, e posto a votos o art. 10, f.,i approvado, 
resohendo-se que o projecto passasse á 3• discus
são, sendo remettido á commissdo de marinha 
para o redigir. 

o l!lr. Odorico :-Entre as necessarias des
graças, que a ·nova'.ordem de causas trouxe ao 
Maranhão, b!lm como ás outras províncias, de,·e 
contar-se o estrago ·de gados e de outros gene
ros, feitos aos inrtiéulares pelas tropa'! de todos 
os partidos : esse mesmo estrago tem sido ex11· 
gerado por ~omem~, qúe pretend~ndo- tornar odio
so «? systema ~e independencia e liberdade ue 

o, sem . ~o a gum se . atrevem 
a aftl.rmar que os brazi eiros quizerão a sepa
ração de Portugal para roubarem e matarem. 
(.4poiado.) · · 

E muitos .debaixo, do protext0 de lhe terem as 
tropas do_ Maranhão estragado os seus gailos e 
lavouras, vão justificando dividas nascidas de 
imaginarias .esti·ag<'s, afim de setem indemnisa
dos pela fazenda _nacional ;. tal diz que se_ lhe 
devem 60:0008000, tal diz que tem direito de exi
g1r- da nação a enorme - quantia de um milhão 
de. crusados l .Emfim, por· esti. aberta q11erem 
éoncorrer .. para .a. ruina do estado. Um . rndivi
duo_ .destes const<l·me _que tem dado justificações 
falsas .. a este respeito, e que 6$1a a. ponto de ser 
pago a .custa da. nação de uma somma immensa. 
na qual diz ,que se acha re"udic11d e -

es s _ mu anças .po 1ticas_. 
E' necessario advertir, . que este homem, An

tonio José -Meirelles, foi o chefe 'm'lis terrivel 
da füncção unti-independeute : que em sua c:1sa 
é que .. se f!lziào os clubs atrozes . em _que ·se 
tratava ·dos · meios . d•1 obter a nossa eman~ 
cipação, e _que portanto pretende indemnisa~ões 
de perdas, que solfreu ·por causa de· uma guerra 
que ·eUe mesmo excitou 1 íApoiados) Peço ur
gencia ·para ler um requerimento ou indicação, 
pela qulll 'so bajào de :Pedir ao govemo escla
_recimentos .sobre este- ponto, afim de: que a M· 
se · · · · 

tt Requeiro 11ue -·se peçiic) ao· governo os pa{lEiis · 
co1u:ementes -ao pagamento qne se diz· vai .ra~· 
zer-s-e ao._ ne~~ante "Antoftio José_ Meirelles pelo 
~hes~uro-:nac1onal; e~' .C()~sequenc1a __ de ter elle 
JUStlficado que as tr0pas-·1ndependentes -no lia~ 
tanhão ... -.Ih.., gaatarãe-' gados. ''e mais coutias,.: 
que lhe · pertencião,' -dando'- ao ''mesmo temp0· o• 
governo e~clarecimentos que tiver a:este"i'espeito; 
..... M. Odo1-ico.• Mendes.» •.. - • ·•· .. ·• , · • ·., 

.' .J:'~id!', · it-P.o~ad~~ e '. .. dej>Ói8 veucida ~ ui:ge~c~_a,, 

se~ado ao projeeto 
das alfandegas. . . . _ 

E.1trando em discussão a ta emenda, disse 
o .sr. Si>uzn 'Françà. :-Sr. presidente,. & 

razão po·rque nesta camara s'3 não.· fez menção 
do dil·eito de reexport-.ição, foi porque se enten~ 
deu que não havia direito.pa1·t1cular para are-: 
exportaç:io. Os reexportadores devem. pagar . di
reitos do consumo~ se suas mercadorias não tra· 
zem " destino de baldeação, porque então jlagão 
sómente o. di.re~to do porto, que. são 4 .. por cento, 

reexportnr. Não faço pois ditfer~nça, senão de 
dircito;i de con;iumo, e baldeação. . _ 
· Tod1n-ia se· álituma cousa ha a este respeito 

de antecipação dd direitos, quando se reexporta 
de umas para '?utras alfandegas, pag 10du-se 
parte na alfandega, donde se reexporia e parte 
na outra alfandega. pa1·a onde S•) reexporia ; o 
que depender1\ talve2 de ordens ccononiicas 
do go,•erno, que eu ignoro, embora passe a 
cm9nJa. · 

o s .... Vnsconoouo• :-Sr. presidente, e11 
appro,·o multo e3ta l• mnenda, ella é. necessa
rm e a nossa ·Jei a comprehendia. talvez ;J1ou
\'es~ esquecimento na redacção. Existe já uma 
lei de 26 de Março de 1812, qu.e _ trata .dO:i 'di-
reitos, u.e se hão d -
4 por cento das tazen<las inir ezas, e ó. por 
cento das outros unções. Portanto acho gilo se 
deve accrescentar ao artigo esta l• emenda, que 
o senado ora olferece. 

o Sr. Cloniento PoroU,•.;& :-Sr •. presi
dente, a e1nenda, sobre que versa a discUS8110. foi 
prol'osto e vencida nesta cama1•a, e não posso 
atLnbuir não ter, --ido , no prof..ecto,. senão , a 
falta de advertencia ua redacc;ao. Elia ti sem 
duvida necessaria, porque na alíandéga lia di;.. 
reitos distinctos de baldeação, é reexportação, 
não põJe po1· consequencia deixar de àpprovar·se 
f'.Sta emenda. , 

Approvou-se a l• _emenda; bem como a 2• sem 
debate.• 

O Sr. Ous'todlo Dlo.s·:-Estas expressões 
dão-me que entender (1·isiida8). (Apo~.). Jiiu:Jui 
sempre inimigo d;} voto absoluto, sempre fatal 
em politicas. · · ' · · · 

Nõs ·estamos decidamente nas ciÍ'cumstancias 
de solfrer um vet.o absoluto irremediável, por 
que_ a camara -do, senado, quando·· lhe·· parece 
sabe com o s'\u veto; .e -veto que não tem· (rre.: 
medio que te;u o :da camarados deputados; pois 
que esta: quando o bem da nação () pedir, póde 
~er ,dissolvid~ eis _o remedio. O veto imperi~l 
e -so u · 
nado.· 
. ALGUNS Sns. DEPU'Í'ADOS :~A questão. a qlleâtão •. 
o Sn. CUSTODIO Dus :-Portanto niio osáo f~zer 

umen , senuo con s .. o a suppt:~IJsâ()~ 
Estou J>erl!u~dido que uq!J:~ ~a sõ }l!D~ r~ao ppnde
rosa a:deCidtr-se, se ha,ver1a âl_gum dir~1to .de. pr~
P.ried_adé'e sei:> !J.a;-~o.,J>àree,e_Ju~~ ~aze~,· ~ta .• ~8.": 
ti.ncçao, e ,~1~1.n.,~s~o ,conv~r ,,~pi,a_ ~uppre~o .. 
porque· ~-~Pt>O.nlío .• ,um .al_>sur.:lc>,,-' -~' ·~"!' .'llQ.d~ pas.:; 

- ~r ,;.,aq111,: __ ~stt\ .•. ~~lyula.,,,a q1.1C!?Q, u111~y~·~~ 
que_,n,a~ ,11tai;:a o 41~oit,o,,d~Hl>1:9P.i;1~~a~e. • .i •. i 

Ora,..,eomó nõs não .. te1nos aqub'har1os0,.,do;11e.: 
nido: solire isto;. não, sabemos á razão, Jioique 
Cl?lÚ, \lll.l.!'. ;s~ .P.illavr"~ ~.eSll~t á !11i~~ :u,ur .P.~· 
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SESSÃO Eàl.'.2-l DE AGOSt-0·· DE· 1827 
juizo remarcavel, porque ·a haver o direito de 
propriedade, é. neceesario resalva da nação, mas 
a. não haver_,_de_vo se a oiar o adiamento v· 

· . . mara os sena ores tem divergido ne:ite 
1>0nto e nós não podemos prescindir deste ob-. 
JeCtO- . 

·o .·.sr. Verg11.eJ.ro ~--An 
ma raa a ·ques -o farei uma observação. Dis:1e 
um Jiorado membro, que não se ·conforma com 
o v~o .absoluto, .q.ue o senado exeroita: 'eu-c!e
claro, que não so me conformo, . porém muito 
de.;ejo. que. se . éxecute, . e respeite quanto está de· 
terminado na constituição, na qual está confe
rido ao Renado o veto absoluto, assim como a 
esta camara : os nossos votos devem ser para 
que o senado, e esta camara usem bem desta 
grande '.prorê>gativa, porem sustentai-a emquanto 
estiver consagrada na constituição. 

Entrando na queo1tão so~re a emenda do sen!l· 
do ue uer a 
p1Jr cento ao corretor, o· quo vale o mesmo que 
conservar este meio por cento, mostrarei que niio 
é admissivel~ Qnando• •dous contractantes ·estão 
seplrados é necessario qus terceim pessoa leve 
de· um. a ·outro as· condições ele contracto, e ó 
este o c.fticio de corrretor; porém .quando os con· 
tratantes estão presentes, . como acontece e:n 
h·1sta publica· fica deanecessario o oftlcio de cor-
retor_ • . .. · · · 

Donde concluo que a. emenda considerada em 
si. mesma não deve passar ·porque admitte um 
officio . desnecessario, e sómente despeza ; exa
minarei porém -se ella deve passar por conve" 
niimcia . 
. Se adoptamos a emenda,. passará a lei, que se 

presume elevar as rendas da alfandega a 25 por 
cento e sendo esta talv 1 a · 

guia o bem publico, e n:io o partiéutar, . quan-. 
do se ·não oflende alguma lei, n~o póde. de 
modo algum;· approvar uma Hemelbante emenda; 

Não se·di · ue · · · . · 
no corretor m'lio por C!lnto de todas ª"· arretQa~ 
taçõe:>. das rendai publicas, . n qual se acha em 
pleno vigor, emquanto 11iio fór. revogada, porque 

· as leis posteriorc.'i, que. têm aeabado COI!! cert~ 
nrrematiJçõe:i, o tem pr1v!ldo dessa pro.prna; ~o 
menos naquellas extl11g1uJas, e pua andemm
sar-se dessa perda, já esse corretor por uma 
consulta do desembargo do p1ço, foi promovid11 
ao lugar de membro da junta do commercio; 
lugar que lhe rende pelo menos seis mil cruza~os 
por anno, e como quer elle agora essa propina 
i:le uma renda q11e nunca • se arrematou, e sue 
de novo 
(oi mais ou11ido.) 

o sr. Cu•tmll:. Dia•:- Não posso ser 
arguido de má fé, eu entendi á letra a auppres
siio, não pôde ter outra interpretação e por isso 
julitava que a suprreHilo ai.acava o direito de 
proprieJai:le. 

o Sr. V'Hoonoolln• :- Sr. presidente, eu 
devo fallar com alguma liberdade •.. As nouai 
leis dão meio por cento ·ao cnrrector da fazen1l1' 
de .. preço de todos os contracto:i e rendu publl· 
cas que se arremntare.n ; · niio é de· razao que 
estas leis sejão oxtdnsivas âa arrematações das 
rendas da alfandega : . · ·· · 

I;o Porque niio se arrematando estas rendas no 
tempo do actual corretor, nenhum direito a ellu 
póde ter. 

·º ortlue a azenda publica não està em ter~ 

· tu o .j>eso .me ... az,,,que. com a~ .reJe•ç!lo, .. da 
enienda )ique\privada: a.,nação,do_ ,accresc,mo de . 
12 ~.'por •. c~nto, d~·;; suas. ·~·t!nl.las, .• ,pore. n .esta 
responsab1hdade nao recahmi. . sobre nos, . que 
teniio_ P.romo.vido· .. ~sse _.,augme.nto ·somos impe~ 
didos :·pelo~ sf)nll;~O~ ~ •.. ... , . 

de seu· etjlpr!)go; como se ha de dar a este ho· 
mem· meio· p.>r ·centi)? Havemos. de concordar 
com tudo que o se.nado. quizer? . . 
· Acabe-se tudo, mas 11iiJ a honra e dignidade 
da cainara dos· deputados · (ap'Jiados), <i senad(I 
faça ériibora o_ que quizer, a 1'.ªll!ªr~ dos. d~pu· 
tados porém nao descerá de ·sua d1g111d:lde e tra· 
balharã sempl·e pJlos :verdadekos. int~~es!les. d'.\ 
nação~ (Apolados.)' · . • · ... · • · • · .· ·.• • .. ,· · , 

·neniàis .íiõs . :temos -Uni ineio . in\ih'.ecto de fazer. 
á n~Çi_i~ :' aq1;1eue·,:g:ra11'1e · b~nellcio sem, olf~nd~r 
n ifign1dade_ do 111~sso alto ·~IJlpregq, é, a. aboh~ 
ção ~do inut1l .offic1e1 d~ c:orre~r. d~ _fazenda, _que 
já . estâ 1fro.a>.c:>sta; suJe1temo~nos'J>01s, a_ - este ro
deio visto ·que ·o Sfl~ª~º .~os embaraça -. de c:a· 
Jllinhar · · · · • 
de . .,C~er, a. fel!çid_ade ,dª.::naç!to •. fica,!ldo salva a 
digmdade da · representaçao ;,nacao_nal •.. Voto. po:~ 
ta!l~CI pelo,adia~eJ.!tOs até. se)~x,tingu1r o _pftic10 
de':co:1'1"e~~9r. <,; '> ;/... ., . . . . '. e;· . . ..• ' .·' 

Portanto o m~i!!'q~e"farei 'é pr~pôr q'!l~;fiq~é 
esta emenda adiada .aLé" ue se a1scutiLo. meu 

ro·ecto a .. · - : , .. . •.. : . ·· ·· · · ' 
Ô Sr- Ledo.:"""' (NO.o se óuíiio.) 
o s~. :Lino coaUnho :,.- Sr. presidente~ 

eu sinto amargamente não. me· der 'Confür~at 
.. ,- • . >'- "º:,.i u_s r~ .·. eputa 01: a.~ a ·de 
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corretor? Porque é _pois que assim.assenta 6:cercà 
de .uns e .não. áeerca-de _out1·os?.Para que,o 1Hus.
ti'é deplltÍldo bdesse sn 1}r tiió boa idéa d 
ar e o sena o, pr~·ciso que D emenda l'iesse 

concebida _11e.stés termos geraes « dis que os _arre
matadores "riiio serão obrigados a pagar propinas 
de quàl,idade alguma » JIOrém declarando ao de-

· - _ s pias, nao approva 
tacitamente as outras em que eutriio a;; ilu cor
retoi ! Porque é isto, Sr- presidente'? E' porq•~e 
cid!'te 'uma Iti graciosa. que manda -dar uut ~cio -
por cento das arrernatai;ôcs dllS rendas pubbcaJ> 
a ·nm homem chamado corretor, que nadR faz, 
ou tem a fazer, e eaitilo queremos nós que pa_sse 
uma lei que p(:lde dar lugar a uma cllicana 1111-
11\ensa, e por fim a uma decisão judicillria a 
favor deste particular, que em nad•& fica lesado? 
Eu me O{>ponlio a isto, é m1elhor que não passe 
e_sta lei, e melhor que a na~.ão fiq,ne privada 
desta utilidade, do ue dizer-se ue 11os a ro·J -

uma - emim a · a -qua result·\ sómente uti
lidade a um particular e prejuízo ·manifesto ao 
interesse .pushco. · 

E _o q11e ouvi dizer ha pouco nesta c-1ma1·n, 
Sr. presidente! Ouvi dizer que este chamado 
corretor -tinha obstado ao .passamento desta lei 
llQ senado por via de um simples requerimento 1 
. Como é que um particular. pôde emb;irgar o 
processo de uma lei nas camaras do c.:.rpo legis
lativo, e is~ _por um seu_ requerimento 1 Estou 
abysm:adoLJ .Como é q~te <f senado tom-01;1 em 
consideraçao um reque1·1me11to de um. particular 
~ue Sd _ 011pôe a _uma. .medida legislativa. 

A' vista do exposto, S1·. \!residente, torno ·a 
dizer, estou. pela .opinião -do llh1stre deputado o 
Sr:. Vasconcellos. Não. pnsse a lei-muito embc;>ra; 
mas nunca a camara ilo d 
:uma emeu a, .qn.:i é contraria aos princípios do 
interesse e da liberdade publica, (Apoiado gcml.) 
' o s~..- Souz:a ~nnc;:o. :- E' par1l lamentar 
que tendo a camara dos deputados feito totlos 
os esforços por apurar uma lei por cuja utili
dade se têm· pronunciado todos, hou'\'esse- com
tudo _esta lei_ de .sotlrer. ociosos embaraços que 
a; faierri retrôceder á_ mesma· ca1riara ! -

Na commisSão de fazenda DlUÍ miuda e circnm
spectameiite -se tratou 'de "remover todos os emba· 
h.ços- que 'na . pratica pudessem oeeon·er, não 
escapou ã commissiio a lembrança de_ que esta 
lei seria inexequível se acaso se pagasse ao co1·
i'etor- 'da fàzend-\ um mei() por, cé1\to, que leva aos 
eontractàdore.s das reudas publicas : l'emafaveis, 
por(ttte -CllStà muito a encontrar negociant~S que 

· · · • n rar num 
contracto; pagando _só pela' transacção djl prompto 
50 mil -cruzados, em q\\e mont~rà talvez .esse 
meio ·por cente. - - _ _ _ _ _ 

Sr. presidente; o officio d_e corretor de fazenda 
se'.-,:ontlriua a existir,·_ "não é porque ~eja mis~r 
ã,s·r_e_n d_ns ·pu __ blicas,_ .. e por.<jue_ es_ta_v.ª--. 1 __ 1 __ ·º_.ahnanack 
ae; Port~al, ; quando aqui se -creou o-, conselho 
da fazen. _a~ _ _ _ , . _ . . _ . -
. A.góra combaterei a opiniãó particular de _um 
~lh1s~~ ,,depu~do memll!º: .. da_ ;~oµimis!!~º-·: Eu 
conv1na' COR\ ellt', se nao pre'\-1sse o exito que 
terá à lei" assim com ' · · · : · - · · 

O. Sn. LEDO:- Eu escuso. 
O Sa. VAscoNcELt.os:_;.;sr, · r.::siderite' ·existe 

· e corre r - a · azenaa,' ·e · 'estou 
que se não deve loeupletar c()m og<t'lmdllrientos 
Jlublicos:· por este motivo voto que este negoçio 
fique adiado, não indefinitivamente, como tem 

· · . · _ . _ , , -que 
passe o me11 projecto sobre a extincção do cuu-
selho da fazenda publica. _ · -

o Sr.- Lodo :.:... Eu tambem apoio o adia• 
mento. E ·proporei á camara quo 'se· peç:l aó 
senado o requerimento d~e hômem, afim~ de 
se saber o que elle -reqttereu, porque eu· ainda 
não desci da minha opinião. _ · _ -

Approvou-se _ o _ adiamento até que 'passas&e a 
lei da extinção do officio do corretor da fazenda. 

O Sa. VAS'- o::sc&LLos, requert•u urgencia· sobre 
este projecttJ, a unl foi a · -- · 

Entrou cm discussão o projecto ·de lei .sobre 
as rendas arrecadadas pelo cofre djl po!icia. 

o sr. Clonio:nt;o PereJr~ ~-Sr .. presi
dente, nada direi sobre os arts. lo, 20, 80 uté:4n; 
porque a sua materia póde passar; mas quanto 
ao -art. rio algumas obst!rvações se me offerecem 
lle!C). Sr. presidente, ou .já 'Ponderei aqui por 
varias v~es, e estl\. camara tem prestado. a sua 
nttenção a estes meus principios, que não. con
vinha misturar em uma me3ma. lei material intei
ramente di11tinctas. pelo perigo de poderem umas 
ser approvadas e outras emendadas no_ senad1>, 
e como niio temos reunião, seguir-se o mal de 
se perder o bem, que poderia resultar da-parte, 
em que ambas as camaras concordão. 

Tudo, qua:.to se diz na lei a res eito d~ 
• · · a opm1ao pu ica, e eu ne-

uvi•la tenho, de que ha de passar no 
senado, mas quem sabe se o artigo sotire a junta 
do eommel"c:io ha de ter nlli a mesma sorte ? 

Eu niio quero dizer com isto que .este tribu
nal não de contas. o que eu quero só é, que 
isto seja. objecto de outra lei, uflan de que ae
sejando obter dous bens, nõs nl\o -arrisquemos 
a perder uni. Co>ncluo. propondo a suppressiio 
de.ite artigo. · _ - " · ' 

o sr. souz~ Froiu;ió. :-. E'li taml>em _me 
conformo com a mesma idéa, e a . r&Zão aa: dlf
ferença quo ha para 'se nílo tratar deste negociO, 
é que. a junta do ·commercto ~em :leis eip~i~es 
e el\cnptas, pelas_ quaes exercita. aql!-ella ·Jur1g
dieçii.o -na arrecadaç1\o · das rendas do _seu· cofre. 
E' n . , • . ' '. -· --, 
nccessario reYêl-a, para com conhl!cimento de 

. causa·a1teral-a, Estou p_ersuadido.que as';réndas 
do corre deste triburiat· dêvem'''fazer~'piirt11 da 
receita do tbeso11ro; não obstante me Jli'ónuilció 
c<!.ntl'a a inserção da· mat_eria ·nesta Je1,~:~aqúi s_~ 
nno deve trat.ir senão'·d~ '-pór em.ds~hll\lç~~;-~ 
rendas . do cofre da_ policia, o mais e assumJ)to 
de uiµ · projec~ -particufai· p11m poderuii>~l".~~li~ 
berar -com a c1rcumspeeÇion con1 que: o.- obJe.ctó 
cumpre ser -tratado. · - - ' ---'"• · -

' ., . : ~ 1: '· . \ 
~ L~u~se _a segúin~ 

·.-.' 

• , «< ~ro~onho •!'- snp_pr~~;llo do ~r~;1;o_::_'c1~~~*~ 
Pei·ew~.•-'Fo01 ·apo1ada.-- - .-. ;- . ·_· , "· • . . :· . ·.. . ' - ., 

sil:o convenienté, pelos motive>s <JUe 'expóz. o no- _ 
bre deputado o. Sr. 'Glemente 'Pereira; ·o...-artigo 
poderá. deixar de passar no' senadot:e' assim ft_cai'á. _ 
privada:: a nação· de• -boas dispósii)oes~ 'so""por:qué 
um• artigo•J1ão,agrado1t:ca alguns .dos•ll!etts-repre:.. 
-sentantes.•lA ; camara •em• occasião''?tiemelhantê-' já 
obrou' 11a-conf~nnidade doc·que· me·J_)ll~tf~Yllr-~e 
adoptar, um" iUustre deputaôo,,·n~o "'!18!".!8 'o ~r~ 
MeDo> e; Souza;, -propo~i -u_!na .nu!flidlll-'CJUe".obfeve 

• • . . , . - • - - • ," -·· -"'' '• -· ·-. ', ~- e .• 
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-SESSÃO EM 2-i. D.E: AGOsr-0 DE 1827 
a appro,:açap ,~jl· ca~ara ácer~a dos casnmentos; 
mas aqui se determinou que se desligasse da 
r , . 
appat·eceitdo. este no senado talvez lá rnão pa,;
.sasse .. ,por .ver .. nella . en~ertada a lembrança do 
~esmo . Sr. Mello e . Souza, . e. e1n conscquencia 
fizemos duas resoluç\)es. E' o ·caso em ue estamos 
e cumpre ll 1 erar. o mesmo modo. 
• _o S:t". Vascon<;'ell.os :- Sr. presidente, eu 
nao .ªP.Provu ,esta lei, pela maneit·a, em que está. 
concefü!l~· E verdade que a intendcncia . geral 
,da pohcia .. deve pre;,tar contas, mas tambem é 
• ver<hde que· ha a junta do .. commercio e outras 
repartil:õiis que as nà•1 prestão e devem prestar. 

.. Eu on:e!~i ·um p~ojecto geral, :para que tõdas 
as repart1çoes prestem·· contas ;· foi. ó. · commissíio 
de ~azenda,. e.}á .f!cou~ . Pot·. um só artigo, SI'. 
pres1de'lte, eu obrigava a todas as autoridades, 
,q~o .nªo, pl'estão:con,tas, o.u as .devem restar só 
. . . . nai::c .ª ºl:l pres -as 110 .t 1esouro pu 1co. 
: · E nã~ será. o meu ·prpjectó preferivcl? Eu 
.mandai:ei uma. emenda á mesa concebida nestes 
. termos (Leu) •. Por este.· .. modo parecia-me · qtie 
. ficava. esta. obrigação comprehensiva de todas as 
; r~partições, .. E~ c;onheço que esta . i11tendencia 
. !lllO . deve; ex1st1r: . sou ·desta opinião; mas dese· 
:Java _que nun!la da.c~m,ara dos deputados sahisse 
, \}ma· só proy1denc~~. que. !osse parcial, isto é, 
,qµe merec.esse mais attençao um negocio parti
eu}ar, do que um.·tzeral,, em uma palavra, esta 
}~1, !leYe. se!:. compr~hensiva. d!! todas as reparti
çoes que nao prestao contas ou as prestão só ao · 
monarcba. . .. · 

Lei·ão as segui~te~ . 
F.l!ENDAS 

carcereiro, um commrssario., geral, ou,. que , baja 
uma . ·repartição .de outra , s.emelhante . natu-
reza, porque . .el.las hão: de. e~istir, pois que existem· 

:~taes ;em.:exei:e1cjo;,.ê.por isso. q:ue ,eu temo .. a 
".'exequibilidade da emenda, . visto que ella vai 
• ·obrigitr a .. todas essas. repartir.ões á prestação de 

.co.ptads ;_ com,,o ll. ~ .ql.l.ew.r ,,~.· .Y~tó. ço~t!Jdo . pela · emen a.· · · · ' .. ·· · · · " ·· · · 
• ' \ ... , • - ' ., .. • • ' ' i 

... :O. Sr. · :Oaptl.s'to. Pcr-,,lra,:....,,.S!'.. , presi-· 
: dente, ;eu conviria, :COIJl a. emenda do. hom·ado 
. >'!Dembrt?,.· se. ell~ pudésse·:"ter lugar. neste pr~-,. . . 

poder~ .r.ice~er consign9ções, dondll. t)unca se 
receberaQ? Por consequencia não me. c~nfo1·mo 

em~nda do Sr •. Vasconcellos, se ena fosse con
cebida com mais clareza, e neste sentido 
. 1'a1!1bem não me conformo com a emend~ sup
pressiva do art. 5.o. Esta emend•l do Sr Pauta 
e Sousa po<!!a deixar de . ter ll~gar aqui," porém 
com_o ella nao altera as füncçoes do ti·ibunal 
da JUnta do commercio, póde passar. · · 

E .cu1.!1pre que se refiicta que em nada se 
mod1fi~:~o, 011 se aug'!lentão ·as attribuições, quer 
da. p~licta, quer da ]Unta do commercio ; o alvo 
prmc1pal, a que tende este projecto, é a a1·rcc"1dação 
dnquclla parte d~s- rendas publicas, que se fazião 
. . _ , pre Pll c·que 
se façao . no thesouro, como ·• ·1mico • centro· e 
com ist~ niio tiramos ~s despezas, • que fo~em 
n~cessarms a cada uma ·dellas; o que deve 
vir no orçamento geral para que a, nação sniba 
o. que tem, e o que gash, e o como, e o em q11e. 
E portanto s"melhante medida . da mais tran
sce~dente utilidade, e em nada se oppõo ao ex
pediente dos negocios de taes rep<utições. , 
: ~·SI'.". 'LlnÕ Óo1i.t1n1~0:-:-PeC;o a V. Ex. 
que1~a mandar ler a emenda ((Qi·, satisfeito) .. Sr. 
presidente, en me opponho ã emenda dú ·mustre 
deputado ~: S!· · Vascóncellos. apezar d'e reco· 
nhece~ a JUst1cit d_ell~; mas· não é. nqui 111gnt· 
propno: esta lei . 13 ·somente para· as rendas da 
·policia, -e mandar r6colher ao· cofre dá·' uação 
todos· os direitos que percebem as outras· re ar· 
1çoes, e a e10 e a. 

O · the:!ouro · Sr;· presidente, como nós aqui aca
bamos de ouvir no ministro da fazenda : tem 
·Ohrig~ão de .. ·tomar contas.: ha lei~ que 'assim 
manâao ; e eu achava· melhor, o proJecto, que .a 
em cm da. · · 

O SI'.". Vasco.n.ccllôs : - Sr. presidente, pa· 
rece-me . que q 1llustre deputado não entendeu 

·a · mitiba · emenda: · Ella diz-aquillo m'esmil'que 
eue·. aca_ba de ·dizer, porque eu quero que todo 
o dmheuo· vó..·para o ·thesouro; · a emenda .. pn. -
1·ece-me que e bem clara. .. . · · . · . 
. ~llvi · aqui dizer_ que só a intendencia da po

hç1a era a que nno prestava contas;' mas outras 
'ha · qne . rece.bem 'di.nheiros publiéos/ e não dão 
· C?'!_ta~, tal. é a jtint~ do í,commercio; e a r~pat·· 

'l\làl! diz o .iÚttstrEf. <l~put~tló, o· miiilstro da 
fazenda.deve tomai· est.as contas:. ~ste foi o·:argu
~entoJ?orq,ue no nnno passad~ se.nao derão as pr\J
v1dencias que.· eu propuz, isto mesmo se disse, 
e· o ministro não tomou as contas~: e.' contimião 
a escoat·•se. tantos .. contos ·de réis por ·essas re
partições· Entendo pois' que a mirih'l' 'eménda 

·:!Í.1!"º ser·. preferida ao · projecto, ·;'ll0rq1ie" niiô. ~ó 
·-·comprebende' casu'·delle, mas·: ate•·se· estende . a 

to.das as outras repartições em igunes oircum-
stanclas; · · · .:. · -. ·· · · ·· ,, ·· · 

o SI'." .souza. Fran''.a>-
: convfr co11l a.·. em_e,nd:;i.: do;;illustr~. dep11tacio, .em
bora a . s11a lembt·ança SeJa. boa, ,.ella. ,einge_ .. to

.. da via, um, pr2jE!ctC? .de. \ei. pa_r.i._deseuvolver ·o 
.assumpto,,e. n~o, :pod~ cie ·maneira· :algo,m,ã'-en~i;-ar 
_ e envo · nes e proJec o, que a. 'camara .. ·man· 

. ~o~ f~er , el;pe<:ialmente pa1·a.·as .r~t:d~s·:ua po

. hc1a entrarem no. thesouro, ·porque: aryendas da 
;·poliéia nada=:1.êm::de' con\·mum··.·1:i>m"'ªS •do ;cofre 
®.:outrà;i. ~epartiçj'i~ .. ,, ,0 , 0 ,;_ , -.; ... .;;;; .,, ':'·: , 

_ . E:;'~.á,n_ 1!1~g1~d() dE;: J~er ;l.~1s, á~i~f?ºllr; por 
nmendas .-iaea!)~' que .,e.·ugem'.'Jlai;t•cular' debbéra~o. 

: Ea 'j!llg~,~- oomo ··o· 'Sr:·'dcp*ad,o;' ;.que 7todas' ·as. 
·rendllS ·do··estado devem entrar'para"o:tbesliuro; .......... 2i'''' 
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todayia -rr>to qn~. ·passe o projeeto com a sup-
ressiio re uerilh. · el · ' · · 

respeito ao cofre da junta do comme1cio. 
. Nã•1 se póde ter a sua arrecadação na mesma 
conta que a da policin, isw ê un1a injuria que 
se faz a este tl'ibunal, pois as suas re11d·1s têm 

· ç-o, e app 1caçao que es mandão fazer 
outras leis : se são más estas leis, o corpo le
gislativo trate de reformal-as; mas a junta do 
conunercio n.ão · é int<lndencia gera\ da policia, 
cujas rendas por··nml manejadas nem par>\ illu-
1niuaçiio da cidade ''Ci1cgifo, e todavia sobcjiio 
}lal'a pagar a espiões. · 

o s,._ Vu.<:con.c ... 11os :-Sr. 1n·esidente, o 
íllttstre deputado t1·ata <le defcnJer a junta de 
conunereio, mas eu não a ac.cuso: o que quero 
. é que elle preste co1;t'&s dos dinheiros que re
cebe, e julgo que a isso se não ncgm·h. Diz C) . ~ . .. . 
idéa nova, que não póde ter lugar neste pro
j.~cto, porque já está. em Sa discussão : ignorará 
o illustrll deputado, que na 8• diseus~iio se 
podem admittir emendas de materia? Salvo se 
elle julga que só as minhas emcndn.; d~wem 
ser c>xchudns. 

Diz outro illustre deputado que votaria pela 
emell!la, se ella estivesse mnil\ bem redigi<ia, 
pois então olftireça uma emen11n ele 1-.1cl11cção, 
ou l<Juve-se na iHustre commissiio .de reclncção. 
(Não (oi mais ouvido.) • 

Post..'l a . '\"Otos a materia, f,Jl'iio · rejelt..1d·1s na· 
emend·1s dos . Srs. Yasconccllos, e Vergueil·o, 
sendo approyada a do Si·. Clemente Pureira. 

Consultou .o Sr. presidente i& camara, se dava 
po1· concluída a ;Ja âiscus ã;o · · - -
ceu-se que sim. 

Consultou.mais se o adoptára. ?-Yenceu.-se igual-
mente que sim. · · 

A commissão da ·1·edacção· das leis apresentou 
redigido o seguinte~ · 

rno.TECTO DE RESOLUCÃO 

u Artigo unico."'""0 governo fica autorisado a 
fazer 111edir, demarc.ir, tombar, ~ incorporar nos 
proprios naoionaes aqueua· parte da · marinha 
do districto de Cabo Frio, em que a natureza 
produz em certas e;:t.ações o sal m11rínho, arren
dando immediatamente cm hasta public:\ as 
respectivas salinas por tempo .de 3 annos a 
contractadores manufactureiros, que do seu pro-

· 1ca maior q uo a 
parte, que a concurrencia dos licitantes olle· 
l'ece1·. 
· « Paço d11 c:un:ira dos deputados, 24. de Agosto 
de 1827. »-(Ass'gnauos os senhores da commi>isão.) 
-Foi approvado. · 
·o Sr. presidente deu para ordem do dia: 
l. 0 --Continuação da discussiio .. do project·l de 

lei da commissiio. de fazendl\ sobre a . conta 
geral. 

,2:º-Prinieira discussão do projecto de lei que 

3.0 -Resoluçito .sobre as appellações dns ca-
. ninras ecclesiasticns. . ' . 

-!.~-Terceira • dlscussiio . dó 1·,fec 
na o por cen o . ao méz ·nos bilhetes 
degas. · •. ·· ... · · · .. · .. ·. ·.·.···. ·'· 

õ.o-Té1·cêh-a discussão do projeeto sobre os 
5 "/o n<:1s rendimentos. dos bens de · miio mo1·ta. 

Levantou-se a sessão ás 2.·horns da tarde. 
·• . Dr. ' Ped.~.<i-_ de ·:..ú:auJo. iün~. Jlresiàerite.:

·Jasé. .1b~tonio :dá Silmi '3laia, · L 0 secretàrfo.
Lui.= J<'J•an.cisco .·de. Paúla Caooléá1itc. de Albu~ 
2t1ei·qite, .seêretárici. • · · · · ' · 

PllESlDE~CI!. DO sn. A'R.\Uf() LISl:A 

Feitl a chamada ãs 10 horas, acharão-se 

111otivada os Srs. Paula a S.mzà, Oliveira Sal
:;(a•lo, Martins Pereira, l\Iiranda Ribeir.l, Pi11to 
de Almeida, Ba.rbc.sa de )\fodureira, Maciel .Mon
teiro, · Fa1·h1. Barbosa, Gomes de Carnpos; e Costa 
Aguiar; e sem ella os Srs. Custa e Herrera. 

O Sn; PnEscoEm-E decla1·ou. aberta a sessão,· e 
lida a acta da antecedente pelo Sr; secretarfo 
Pa~Ia Cavalcante, foi approvada. 

O Sn. Qci;:rnoz C.mnernA.. mandou ã mesa a 
seguinte 

DECLAR.\'"ÃQ DO VOTO ·. 

« Declaro que votei contra o vencido· na parte 
que concede só dois batalhões ã. brigada de ar
tilharia de marinha, e ao estado maior da 
mesma os lugares de secretario· geral, capellães, 
e corneta mõ-r, que passasse este pequeno es· 
.ta lo maior para cal!a um dos corpos; igual
mente votei coatra · o dar-se aos mestre d'8rmas 
a praça ' e soldo de sargento, e bem assim cor
neta$ a estes ·corpos de artilharia; e finalmente 
contra a for~a concedi.ta a cada batalhão de 
1407 praças, e de de 175 em cada companhia . .:._ 
o deputado Queiro: ca.1·1·efra.)) 

C.>mo n,io houvesse expediente, passou-se fogo ã 

ORDEM: DO DIA 

Entrou em 2a discussão o o.rt. 2° . do prvjecto 
de lei sobre· a conta geral da receita e :despeza 
do thesouro. 

«Art. 2.<> A receita garal do thesouro nacional 
para o anno de 1828 contand" do l• de Janeiro 
ao ultimo de Dezembro, :lica orçada na.· somma 
d e • • • 7,60:>:003$000 

A saber: 
A receita ordinaria da província · 

do Rio de Janeiro calculada com 10 
por cento de augmento. . ; , •.• 5,500:000$000 

Ptoducto calculado ·dos impoatos 
ora em projecto, sob1·e vinhos, aguar
dentes e lojas em totlo o itnperio · 

ece1 a ex raor 111ar1a ta qual 
vem calculada no. rclatoriu ;, • 
· •Augmento da quotisaçiio das pro-' 
vincias da Bahi-1, ·Pernambuco e M:a-
rnnbiio~ p111-a o pJg1unento da di-
vi•Ja · extern l • • •. • • • •. · ;- , ~:OOOSOOO 

. 7,600:0003000 
o sr. X:.lno oout1i1110: - Sr. presidente, 

cu a fallar seriaménte nã1 .sei . tomar ·pe neste 
orçlimento de réceita~ que .Squi :. se apresenta. 
Annlyscmos desde o seu rincipio; e.tl rimeira 

e o. 1 u o.,.-rece1 gera 
· do thesonro nacional· :p :ua o iumo de.: 18-~ :•:
não sei como isto seja receita do tbesouro nacional; 
não se incluindo as t·eceitas ; das. diversas -1>ro-
.' • ' .. ·- ' • ' - .. 4 .. 

de Janeiro: com alguns l>equenos aPP.endices·ma.is 
de algumas das provinc1as: porque.aqui ,de; certo 
nno entrão as receitas proyinciaes ; o. que· .de,faéto 
faria montar o , orçamento. da' reçeita a . muito 
mais, de 13:000 éontos de ·-réis, ~$egundo··o· cnl

_ cúlg~:que,.ten~o,J~ito, -~,,v:ista,. d~,al~ll~asl re
ceitas aus prov1nc1as, q\le , tem .-.'.Vindo .,;:i& mJ.~ha 
mão; e sendo .assim, não convém. ·.e:'seria'.:um 
. erro·.·· o' chi1tnàr-se :receita 7'QO .zimperio' ,do.o:,Brazil, 
quàndo ''ella não e' simão :de uma' (!e' suas .· vro-
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SÉSSÁO.·ElL25 DE AGOS1'0 DE J8!7 
vincias, isto é, do Rio dé. Janei~·o com p(,queno 

· accrescimos. · · 
Ora, agora, Sr. presidente, passemos ás par

cellas, que fo.rmão este _computo de 7:600 contos 
• ... .res mem ros con ao 

com o augm~mto de ~O por cento ? Eu desejava 
que me explicassem isto ; podião contar com a 
eque?:'. quantia de augmento n~ ~rrematação 

sado, e podião contar ne~ã parte ua razão d; 
10 por cento, mas entretanto . a cama1·a dos se
nadores - por attenções Jlarticulares fez ·caducar 
uma lei de utilidade gel'al (apoiados), a qual não 
passou, nem sei qu:mdo passará, porque ainda. 
quo nós apresentemos o projecto para a extincção 
deste lugar de Cl)rretor da fazenda, não passará 
lá comtudo, pcís que se a cama1·a do::; sena
dores quer á força que este homem tenha este· 
dinheiro, ella ha de continuar na sua mesma 
teima e ficando este. ne~ocio no que e1·a d'antes, 
muit() ·menos_ a commissao ~õde contar com este , 

ra, isto :lSsim_ é, se não temos nenhuma 
• cel'teza de que os fiscalil:;adores da fazenda pu- -
b!!ca hão de ter maior cu\dado em arrecadar, 
hao de tratar de tapar os •·ombos, e frizas por . 
onde se escoão as rendas publicas, se não te
mos nenhuma certeza de que hão de J1a\·er es
tes concertos moraes, se antes devemos estar 
desgraçadamente certos que as cousas· contin11ão 
no mesmo ioão andamento ; que dados temos 
nós para contarmos com -estes 10 por cento de 
augmento em todas as rendas publicas ; pum 
fazer maior a receita do que aquella do anno 
passado; para contar com aquillo que não existe? 
E' avançar mais do que cabe nos nossos dados 
actuaes. (Leu.) 

Sr. residente, como se conta com um pro· . .· . . - . 

Quem· _disse aos illustres -membros da com missão: 
que de facto este projecto de tributo ha de yir 
a passar ? Aqui estou en, que me declaro ex
pressamente contra elle (apoiado.~), e contt-a tudo 
o que fór . tl'ibutos ; e como é que a illustl'e 
commissão conta com esses tributos, que estiio 
ainda na massa do futul'o ? Supponhamos ainda 
que a lei passava,. e que se ia 1;1õr em ·pratica. 
e execução, quando é que principiaria n ter · lu
gar a cobrança destes impostos, e · a sua arre
cadação? Para o fim do anno ; _ e como ·é que 
se conta jà com este rendimento ? 

Para se sup1>ór o orçamento da receita deste 
anno,, maior âo. ·que foi o nnno pass11do, el'a 
necessario que o calculo fosse. feito sobre quan-

- tidade.a r~aes., e não imaginarias! po1·q~e i~to, ·e 
• r ' ) " 

entrar qult.nti ades imaginariRs, e que .não exis-
tem na realidade. 
· Receita . extraordinaria 1.300:000$ __ etc., (leu). 

Sabe Deus como ·são as contas deste recebi
mento, porque _nada se põde saber ao certo, 
-visto. o _ erario _ não saber tambem o que recebe, 
e ·o que gasta; (Leu); Tambem é um calculo 
destituido âe fundamentos, e eu quizera, Sr. 
paesiderite~ que ós iilustres membros da com
missão examinassem bem as circumstancias, em· 
que. se acbão - estás ~rovincins : sabem elles se 
ella~ _põ~eni : dar . mais esta , quotisação? Conl~e-

premio, e o preIUio, porque achou o dinheiro 
foi de 10 •/., ! 

'Demais, Sr. presidente, o que é que estas 
províncias ue contribuem tanto ara· ª"' -
mento o emp1·estimo, receberão deste mesmo 
empre;;timo? Pois uma província que não rece
beu cinco reis, um real mesmo de emprestimo por· 
assim _dizei.", ha !1e estai." pagando uma quota. 

, , so porque a e r e o 
_ io de Janeiro o i:pstou, porque os negocia
dores do emprestimo comerão, e pelos disper
dicios, que têm havid•1 em todos os · genero>s? 
Ha de agora a pl'ovincia de Pernambuco, que _ 

"não recebeu cinco reis, estar pagando a quota . 
Je 60,000 libras, e ha de ainda a isto accres
centar-se outra quotisa«ão? O que recebe11 a 
proyincia da Bahia deste empres_t!mO? Quatro 
duzms de antenas podres, que estão enter
_radas na arêa, para mio .acabarem de apo-, 
-drecer, e que de nada servil•ão, nem ser.,em ! ! ! 
Eis ahi o q11e lucrou a provincia. da Bahia do 
ao amoso empres uuo e·· · e tau os m1 iões ; . 

e agora pag \ 60,000 libras por 4 duzias de páos 
podres] l Maranhão tambem nada recebeu, e não· 
só · p_aga, mas ainda tambom se lhe accrescenta 
mais uma doso!! Eu a falhu· sel'iameute - niio 
sei entender isto, e tomára que me expliq11em 
alguma cousa, para eu poder fallar, e votar 
com mais acerto. 

o Sr. Odo1•lco: - Se o St·. Lino CoulinJ10 
tanto disse a respeito· da Bahia e Pernambuco, 
o que· nã\3 poderia PU dizer pelo que toca ao 
Mni-anhào, cujas rendas são menores que as de 
qualqul'r das duas referidas p1·ovincias? 

O l\Iarauhão além de· concorrei· annualmente 
com 40:000$ parn as despezas do Pará, tem es
tado sujeito a immensos e continuas saques feitos, 

• • 4 • 

rendas sejão de 700:000$, e ns da Bahia de 
1,500:000$ para mais, paga igualmente 60 inil 
libras esterlinas pal"I\ a âh·ida de Inglaterra; 
Pernambuco dá o mesmo, e se o que paga não 
está (:lll proporção com o quo pa~a a Bahia, 
quanto maio1· desproporção não sotrre a n1inh'l. 

• provincia? E será isto justiça? Será isto ign\ll-
dade? E' mui focil a resposta. · . 

l\las emfim, Sr. presidente, já dou que pague 
o Maranhão as taes · 60 mil libras para esse des
graçado empreslime; o que de iuodo nenhum 
posso admittir. e que seja ainda carregado com 
um augmento tão grande do qu9tisação, no qual 
augmento vejo a mesma desigualdade que acima 
referi, isto é, não se attende á relativa escassez 
de suas rendas. 

entramos na analyse das despezas daquella {>ro
vincia; ella gasta annualmente 400:000$, inclmdos· 
os 40:000$ com_ que soccon·e o Pará 1 E quando 
se diga que é demais, que _ ella póde 1·eformar, 
ato suas despezas ordinarias, responderei que 
esti\ no caso das outras provincia;i do imperio., 
que todas hão mister· reforma; emquanto se não 
faz é forccso dar dinheiro para as suas actunes. 
despezas. 

Accresce que em toda a província não havia, 
quando de lá. parti, mais que uma escola de·pri-· 
meir11s letras ii~ga pelo. estad_o 1 Alli nãQ existe.· 

o imperio; e feita d:\ receita a subtracção, essn' 
quantia, o. resto e -qne prop1•iamente 'se deve. ter 
como sobrru. _ · 

A commissão porem não obrou. neste sentido; 
e dispoz _do "Maranhão sem·. regulàridac:le alguma.: 
Lã nãil',e."ti~te dinheiro par~: o~' qu~:.se• quer,-se, 
tiramos 400:000R «tue·a-11rov111eta'<lispende 'couv 

- ,,_. ''l - ·-··, 
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SESSÂO :Eii · 25 DE AGOSTÔ 'DE 18!7 · 
300 e tantos, que a 

libras do empresti~o, 
Sr. -presidente. nós todos sabemos quae;; os. 

abusos ue. têm havido e co · 
iça o as ren as d'l nação.; em mesmo tenho. 

visto mandar um presidente de província . tirar 
l:OOOS da j11nta da fazenda para sua viagem ao . 
Rio de Janeiro; emquanto os de ntados . dess . 

• · ·, ao s S • .! (Apoiados.) 
Eu vi muit.,s dos ·presidentes ma11darem fazer 
obras em palacios . que esta vão em termo de 

· serem habitados ; ol>ras que jmp;)rta\•ão eui 14 
e 13:0:J0$, que .se tiravi'io da junta'' da fazenda. 
por unia portaria sua ! ! ! . . . . 

E!IU:;:XDA 

1e Que as despezas pl'ovinciaes no futuro nnno 
de 1::i·!8 não excedão ás estabelecidas em leis, 
e que as extraordinarias só :possi\o fazer-se "ª 
parte da lei de 20 de Outubro de IS-la. - Vas· 
cmicellos. »-Foi apoiada. 
·o sr. Paulo. cavalcan'tc:~A esta 
li •·. ,- lf_O; 

fac;a-se o orçamento dus provincias. se isso fõr 
pos:;ivel ; mas a segunda parte me parece vai 
faz,'r grnnde mal ás provincias, porquanto, só 
ncdando o conselho dispõr de uma parte das 
sobras, e ficando as provincia<> sujeitas aos saques 
illimitados das diver.-;as secretai·ias de estado vh·á 
a não 11aver sobras, e 11s rendas. das províncias 
a ·sei· consumidas nas despezas geraes da nação 
sem ciue sobeje cousa alguma applicavel ás ne· 
cessidades locaes e economias de seus respe
ctivos l1abitaotes. Boa· providencia para as pro-
vincias ! · ~ . 

o sr.' Vasconcellos: - O illnstre depu
tado está eng·1do: póde despendel'-se a oitava 
parte das re11das sem pr •posta nlguma do go· 
~·era o, d estas despezas não trato : eu ' 

. or marias qut! não hão de ser 
füitas eo1n esta oitava parte, mas com os rendi-

. mentos geraes das provincias, e essas despezas 
não podem ser foit.as sem appt"O\"ac,;ão do con· 
selbo, e e o que se não tern observado, porque 
o governo tem mandado' fazer estas' despezas 
extraordiuarias sem proposta elos . conselhos, e· 
assim tem feit 1 muito mal. 

A rrara mesru? acaba de dizer-me um . illust1·e 
dep~tado, que C? presid~nte ,d'.l pr.ovincia do ?a~á, . 
que felizmente Já se nao ach·\ naquella provmcia, , 
mandou 2:>:000$ para Londres, afim de comprar 
moveis e mobili;1 para o pnlacio do Pará 1 ! ! 

E11 sei de outro que jaí. inoneu, que em Ssr-
gipe esi.ava fazendo ª· titulo de · : ." . . ·: 
um Jar im para recreio e ornato do seu palacio ; 
em Se1·gipe, Sr. pres!dente, em Sergipe, uma tap~-. 
ra onde não ha habitantes, onde as casas cstao 
vasias, e onde tudo esta .abandonado!!!. Este . 

. palacio de 12 janellas de . frente foi começado 
· âesde os alicerces por elle, e pa1·a o qual mandou 
buscar ó. Bahia as .grades de fü1Ta, e parece que 
a natureza reprovando uma tiio injusta ·como 

· asnatica dGSpeza (apoiados), não consentio que 
ellas chegassem. a sálvamento, _porque a .. e~
barcaçlio foi· ao fundo na barra daquella c1-
daqe· mas elle mandou buscar novas grades com 
as q~aes fi;~al~ente or~o11· o ~seu _palacio.; e q~e 
direi cles:;e Jardnn botamco? Elle nao servia senao 
para plantar capim p.ira os seus ca\•allos •. couve11, 
repollios e arvores fructiferas de utilidade par· 
licnlar. · 

1s, r. preswente, co1~0 eu. tenb~ visto ·esc0!1" 

. A commissão de. fazenda q11~d!> apres~nta.se,qs 
calcu\os não ten;i a presn}llpçao de os Jlllgar. m-. 

' falli'\"eis; na dtira necessidade . que a. COll!!tttµe 
a ohediencia de apresentar urna. base pat·a sobre 
ella começar a discussão, e a · ctimara ·assentar 
as suas rt!soluções, fez uso de todos. os. eleme.ntos 
que estwão ao seu alcance, e t1ran~~ ,de~les 

Se o illustre deputado consultou bem a lei, 
ver.\ que não tem nada contra a felicidade das 
provincias, antes e muito conforme com ella, . 
ix,>rq~e o gO\'ei:no manda fazer .. despezas_-.extmQr~ 
i:Jmarzas e mm 

. um resultado que lhe pareceu possivel, disse que 
ficava orçada a receita ·geral do·· tbesouro ·na
cional na quantia de taf1to, o ,que pas~oll depois 
a -demonstr~r.. · · 
. Dev..o.. . . . , .· 

a; 1:.r lsao. e que eu. proppnt.o a . minha 
emenda. 

ar.em estas despez'lS sem consultarem -os con
selhos; mas as fazem· arbitrariamente, quando .a 
lei determina que. nenhuma .despeza extraord1~ 
naria se possa r:1zer sem ue o 

o sr. ~ino couUnho:-·Eu não .me 
opponho ao adiamenfo desta indicação. gue. á 
n1~~ mandoa o Sr: deput'.1do, tnns · creio que 
nos .. devemos· estatturc alg!!m&· OOUS& que ooarcte 
aos. presitlentes das' provincias e ~.J~nta& de 
.Ial,enda :o. f11Zere1J1 ~eJ!pjizllll e~t1'acn!tin~~-•~•.~u. 
bel-prazer. · · · 
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SESS.4.0 E~i!2ã DE ·AGOSTO.DE ·1827 2!9. 
ão anno de 1826 apparece realisado este augment'l 
e· vi.o mais que· no orçamento. do· actual mini:>tro · 
vem tambem calculado um excesso de 10 % sobre 

. - .. 
·E dir-se-ha áinda. que se não sabe ·como a 

commissão fez este calculo, ou ~o m•mos· poder· · 
sc-ha dizer · que conto~ maJ c9m e&t~ aecres~ 
cimo? Aecresee ue animou ·a tanto mau; a fazer · 
isto, quanto além das fortes r-azõcs que pon erou 
n·o sen parecer, que.,estando approvado por esta 
camara um J1roj1icto de arrematação das rendas · 
dii alfandega, e fazendo a . estas a maxima: parte 
das reridas do Rio de Janeit·o, está. neste pro
jccto detem_iinado.·q~e. ellas serião arrema~as 
cóm · 10 % acima do .mm1mo producto dessas ditas 
readas. . . 
·E será sobro bases falsas que a eommissão 

ai; ·entoo o seu calculo ·? · · · 
])isse•se m'lis como se tinha atrevido a eom

missão a contarcmn cousas que ainda não tinbão 
• ..: J 

Sr. presidente, isto não passa de vontade de 
fazer accus:ições. · · --' . · 
·A commissão formou os seus pl•mos; examinou 

a receita, examinou a divida, proc1uou ·os meios 
de saldar o daficit, fez finalmente um systema de · 
diYersas operações, e apresentou â camam todos 
os seus trabalhos. · 
· E' contando com o systema · •tue ella formou, · 

é contando com as suas medidas, que pondo em· 
htrmonia as cousas com o seu systetila, ella tira 
ou ~ropõe taes resultados~ ·Isto é methodo, i:>to 
é orilem. . . . . . . . . . 

E que havia· 1\ commissão de fazer? Havia de· 
tirat• as consequencias de premissas que esta 
tinha e-stábel~ido, ou da;; que estabelecerião os· 
outros e que ella ainda não_ conhecia? ,.- - . . . - . 
i<léas, o 9ue. se segue? Sub.stitue':-e ~ q~e a ca
mara. determinar ao que a eommissno tmha pro-
jectado: · ·. . . 
· Disse um nobre deputado que não sabia se a 

receita extraordinar.ia está bem· calculada, mas a 
commissão pergimta.:.... e· elmo ·havia sobre o ob-. 
jécto incerto, e · illiquido de calcular melhor? Os 
mesmos motiyos que militão para. o Sr •. ~i~o 
Coútinbo ·não. saber se·está bem calculado imhtao 
i"lllllmente· para a ·commissiio. · E .o que. 11avia 
de fazér a commissão? O que· fez9 deu o calculo 
por cento, por isso que sobre .objecto tão con
tingente ninguém ·melhor que o miliistro podia 
calculllr. · · . · · . . · · 
· Todos'· os 'argumentos que se têm· feito a res- · 
·eito das ·quotas que. pagão. as .. provincias da 

· · · a buc e· 'Maranhão são ·bons · sno 
plausíveis, ma3· deve a pri:>vincia do . Rio de ,Ja
neiro . carregar só com as despezas :gernes da 
riaçà;:i ?. E' sobre ·~tia que deve carre~ar ~ p~ga
mento ."do. 11mprest1mo? P_!lrq~3 a· Balua nao· tirou 
v:mtageus,. porque . as nao tirou P~rnambuco. e 
l\.laranhão, .segue"se. qne fosse o Rio de Janeiro 
ou quem · as. }irdSse oti quem deva p~ga~ ?. E. 
qual ·é .. a razao, porque nenhuma. provmc1a .do 
Brasil o· deve pagar, e só o Rw de Janeiro 
deve gemer com ·o seu pezo? · · · · 

Mas deixemos isto de parte, não é sobre estes 
árg\_ltilen.to~_qüe .eµ ·ql!eli?· estabele"._er, a ~e(ez1~ 

producto, é porque to.las as outras podeín apeou , 
bastar· á ·sua desp~za ordinariat e em.algumas 
até nem para tanto chegão as rendas actuaes, · 

) ·-

o sr. s :>uza. F1.•anQa. :-.Quien todo lo· 
quiere todo lo pierde, diz o hespanhQl, e é o que · 
os. illustres. doputado3 qrie tem fallado contra o 
orçamento hão de ver, se não passar esta lei. . 
Disse um Sr. deputado que a provinc!a do :Ma
rauhão não póde dar 30:l:OOOS, quer dizer que 
se continue a regular pelaá !eis existentes que· 
áão ao ministro da f 1zenda todo o. poder discri- · 
cíonario de. ma!1d~r tirai· quanto quizer do:i co-. 

Portànto. se esta i~i não passar,. em lug1r de 
300, hão . de tirar 400, 500 e mai_s. contos, e não· 
deixaráõ nem dinheiro pam pagar aos emprega
dos, e qual é o nbstaculo que Sd [iõe a esse poder 
discricionario que dá a lei? . . . · 

Nós não estamos em sy:1tema federativo, pela 
constituição fazem.os·. um só corpo político? ta.alo· 
dinheiro, quanto hYerem de sobra as pi:ovmc1as, 
está ás ordens do presidente do thesouro para 
o .mandar . btlllcar, uma yez que. fü,tne ao .·seu 
arbitri•l, e se ltouver alguem qu(l queira oppor-se. 
elle mandará· um . batalh,io. e com bayonetas fará 
obedecer~se·. . ·. · · . · ' ,. · · . ·· . . · · · 

• E' necessarfo attetider ·~ .. que. ~;;ta lei é .de 
. circumstancias, não é lei que haJ.ª d~ ter effeito. 
. continu·J. por muitos_annos, é uma lei ?phemera 

~ 18-28; . para que se 1·estri~ja na· ª· miiii~tração. 
e. des!leza das rendas· .publica;; áqlltllo som~nte 
que o· corpo legislativo !he !axa·; é· !!ma let de 

. calculo do orç\mento, nao e uma lei, em_ que 
: s9. conte. com ex•1ctid1io pratica; é . uma 101 7m 
• que se não p"óde mesmo fazer o bom, mas s_o o 
que· convém para um anno: · . · . · 

Dá-se uma. receita .. ao. thesouro de 7,600:000$, 
• por ventura aind_a que. esta receit~ · ordinar1a 
: seja ha de existir? Por :ventura nao podemos· 
: ter· '·por exempló, um bloqueio· qu~ ·nos ~me a 
: ba;ra e não ti.cão então_. reduzidos ·a nada •M 
; rendi:Uentos aa a:tfandega? Se em Minas houver. 
: uma revolução, poder-se.-ha contat• com. os conto~ 
de .réis que ·resultiio do gado que, se. talha aqui 

: daqueUà província? Todos: os rendimentos . ~a 

deixará .o governo de · fizer a: tle,-peia ~orqllo' 
: lhe faltou a receita? .Não ha de recorrer a todos 

os meios ao seu alcance para lin_ar. do nau_fra
. gio a ná? · do estado ? . . . · · • . . · 
· Sim. Lorro a lei é meramente hypo.thetiea, isto. 
· é de applicai;ão de rendas realisa veis . para. des
. pezas oro;adas. A lei é necessa~ia, é lei que a 
· constituição. manda fazer, . é. lei. fiscal pai;a as 
. dese_ezas de 1828, não excedem ás: facll~dades ~ª. 

. naõa~~~jecto póde soffrer algum~·e'mêúaai; ai~da~ 
· e.a•:eommis!fào·"ã as _tem q!J.asrem term.()s. de 
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230 SESSÃO _.EM ~5 D.E AGOSTO DE J8!7 
estes rendimentos terão um · 1.1ugmento de 10 % 
pelo menos; por isso acho mui razoavel este. 
calculo e · 
da leira A. . 

Fallarei agora da letra Jl.· Sr. presitlente, eu 
entendo .que a commissão não podia contar com 
essa quantia no or~amento da receita ois ue 
a camarn aio a não · mos rou que queria taes 
impostos, e11 não digo que . elles passaraõ ou d~í· 
xaráõ · de passar, mas quanto a meu voto não 
hão de passar {apoiados); entretanto póle ser 
que passem, e quando isto aconteça, se assim 
acontecer deilgraçadamente, quem assegura que 
taes impostos augmentaráõ as rendas publicas? 
Não. é sabido, senhores, que os impostos algu
mas. veze& afogão a industria, em vez de augmen
tarem . as . rend11s publfoas, concorrem para a sua · 
'liminuição ! deixemos .. pois o orçamento da letra 
B,_ e vamoK á letra C. · A.e o • . • • 
ria de f.300:0008; eotrão nesta receita extraordioa
r~IHO:OOOS de Sl!<lues sobre as proviocias da Bahia, 
Pemambuco e l\[aranhão, e· mais 288:000$, p1·0-
ducto do pão-brasil, saque verdadeiramente sobre 
Pe~am~uco,. porque é quell! P!lS'l essa quantia 
conJ.unctamente com as . pr:ovmciB;S. · da par~hyba 
e Ibo Grande, de. maneara· que a quot1saçao do 
5lO:@S.p~a .estes 288:00011 que sabem ta_mbem 
das prov10cias, . e vem eulrar no lbe;;ouro naci:>
nal; eu, Sr~. p~~idente, quero que. as. provindas 
todas contr1buao·. com: a sua quota para as des
pe~& .geraea, do· imperio, esta ·quotisação· porém 
deve ·ser em. proporção da P<>pulação, que é quem 
constitue a ·riqueza das províncias, ellas serão 
tanto Dinis. ricas. quanto mais povoadas,· devem 
pois .cóntribuic· na razão da sua populac;ão. 

Para r . · · 
ás. des~ :do· anuo. futur•'• não temo avanc;ar. 
9,_Ue ine declararei antes a. fa\•or de um. empres· 
timo puramente nacional, ·é precizo pezar istO bem. 

Alguen1.diri. talvez que os. tributos serião mais 
convenie.ntes ; seja~ine pem1ittido fazer uma' unica 
reftexão, Sr., p.i'esi~ente, o . tributo ~ão _póde dei
xar de ser pago. emq uanto .· uma lei nao deter
mine .o contrano; a leí que impüzer tributos, eu 
dou .. a minha palavra. que ha de ser sanccionaila 
(ap1JiadosJ; mas· . a lei, que o tirar, ou será "ou 
nao (apoiado~) ; e como. havemos de lançar este 
onus so~re ós no~so!J. cciristituinles, cujos inte-
resses ·viemcs aqm advogar! · 

Eu_ sou de accordo que tomemos medidas pa1·n 
occ9rre1· ás necessidades do _estado, de que está 
dépendente a' felici!lade da' nação;_ temos feito 
um exame s re· · -
tenha sido rigoroso, coinfüdo é" proporcionado ás. 
nossas.. circm(lstancias, ··não . fomos : escassós '.em 
dar ào· govérno· .. os .nieios de. ,promover 'O bem e 
felicida'de' geral' da ,nação; ha porém •um deficit· 
na receita, .temos· de o preencher> e o meio mais 
obvio é, como disse, um e!nprestii11ó puramente 
nacional, é por este meio que_ nós vamos .sup· 
prir as necessidades presentes; necessidades, que 
se supprem'por uma vez; e_'Jue e necessario que 
nãó. continuem, -- recaia pois sobre . nôs o onu:i 
deste cmprestiíno · e.'ttraórdinario, · que· póde ser 
pago com.as economias das nossas i:endas actuaes1 · -- - . '~- ·- ·~· '' . ·- --- ·- . - ' .. -
atacar a industria' riaciona ; . e que em. lugar ;de 
remediarem·• unicamente as nos3as ·•necessidades,. 
virão ·ª servir para àutopsar a continuação dos 

Nenliuma provi11cia·scrá preferida exclusivamente: 
e assim não virá a recahir o onus sobre Bahia, 
Pernambuco e llaranbão sómente. · . 

Não obstante o t;1Ue acabo de dizer, devo pre· 
'·en~r que a comoussão não foi injusta em apre
sentar no orçamento a qu,ota · que as províncias 
da Dahia, Pernambuco e l\hranhão, denão pagar, 
J>!>rque· coino contou com os tributos, disse que 
ião ang!J!en!-&r a r~ceit.a, não só . na cõrte, mas · 
nas provmcias. · · 
.E' verdade, que est1 quotisação,era, sõ, ... para 

as. outra; .provincias, ·porque ,_o accrescimo de 
renda' (se é que o haveria! deveria ser em todas. 
as ~ovincias- . . · . 

Nós;poréD), . que· não. temos ainda dect:etad~. 
este augmento de rendas, e~tes t1ibutos, que não - . . ~ ' . ' . . 

impostos em pr~jectós, dos quaes ú.us estã(> ~inda· 
nas pastas do3 m~tres députados, e butr03. que. 
têm appa1·iicido, têm a.:ha:Jo opposição, não pód'lmos 
orçar esta qu·1ntia de 400 e tmtos contos~ 

O deficit virá. sem duvida a ser muito maior, · 
mas nós quando trat;arm!>s do ai~ 4.~ 1'erem~s. 
como npphcar os .meios u preencher este deficit 
pois cer~amente não vejo ,que pos&a ser ."exequh'él. 
a maneira propc::ista .pela commissão~ . . . .. · 

Tornando ·ao_' al't. t.o_ repetirei .qu(nãp posso, 
approvar a }>&reella. _•de • leti·11; ·n. e .D e . aepr9vo . 
a de . letra :A: e O, · sobre isto · mandarei uma 
emenda. . . . . . . . ' ' . . ' ' 

. Direi ,a~ora .· al,.uma .. eoúsa. a "respti~<>:: do : que_ 
disse o illustre 'ãepu_tado da ·commissao; : · -

Fallou o -nobre ,deputado, sobre· ·as ·conttjbUi~ · - ' .. ' - .... ' . ; - .. ,_ ' .. 

abusos · · ·, ' · · •· ... · · 
e~;i~. s:r;- pr~f!Ídente; dei!:º diie~-o:. aqui. é aliás não e1·à. nece5sario. tal órçame~uto, "porqu~: 

que lstó d~ve ser dito; dev(), dizel·o publica~en~ . se . tivosse. à füeilldade de• faier saqües sobr~ as: 
e necessar10 ·, qu(l :. o govern.o. tenha · dcpendenc1a proyJné_ial!; . e se:· .as ·provi.ncias ·fosse~ .ob~ilás · 
de· nós, qú.e·depeO:da dc::i.eorpo Iegislativ:o, c_:quat a pagar~ c?;tão t1rar-se-J11a .tudo,•e·.nós'·n~o te"' 
é o meio de -o• faz(!r depcuiler 't'. E'. dar-lhe uni" 'riamos'eónstituição. {.Apoiados.)' ... ·.:· ·.''. · ""· " · 
camente . .o qúe; preci,;a. este .anno0 e' sé.o préCisar Não· se· digã que podem ir bayonetils áS 'pro-. . 
p~ra o , anuo, n(l_s, lhºo d~mpti Jgll~~nt~, ~as; V!_n~ias,. p~- .as. o__brigar. a .PS;gitr:·o . ~~e; ~e· ~ei·. 
11~ :deYemos, dar ,.~-q.do, ... de, ,.l!m.!- ,:ye~,· • :P.~.a · ;n:a~;o\ na9 ~~yem ! 1. ,~: · ~aC), ;,~r~; }.lr~1d.e,n~t!;'~~; s~~...°"'. . 
J>Uf ~m ~a\>&iQJ.ql!' ,~4el!~.lJÇ1}'!1.!li .. «L_f#~i: ·-~ ·,«J9!l,. -.. resl.~!l .. ~;~ .. ~';!t~~~~; fôf..,~~~~?~J~!i~~l,~.~!';9{ 
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. SESSÃO EM. ·-'!!'.l ·DE AGOSTO DE t8!i ·231 
. "Será obedêeida. e ·se· ·mandarem força. ha de ser 
rep~ 1 a apoia $ ; se· querem o 1enc1a s 
·ordens, mandem ordens constitucionaes; ellas se
rii<> obedecidl\S. (Apoiadas.) 

Disse-se que o emprestimo de Londres não ser-
. • • o·to·.ea-· 

neiro . tirou grande vantagem : eu· quizera saber 
_·quem tirou vantagem _dos capitaes, que vieriio 
para o banco ; ·esse . augmento do · numerario ··no 

·Rio· de Janêiro, a quem foi proveitoso 1 .O Rio 
de ·Janeiro é a ·~nica pr()vincia que . tirou utili· 
dade do emprestamo, todas as outras ·tem tido 

·o ónus, e o -Rio de ·Janeiro a vantagem. Em uma 
· palavra, ce;;sarei de fazer ·as :mmhas reflexões 

e mandarei a minha · . - . 

EllE:SDA 

. Total......... • 6,SOO:ooasoo:> 
:- « Hollanda Cm:alccmte. 11 - Foi apoiada. 
, o sr. Ledo • - Sr, presidente,_ dous meiós 
ha de fazer face á -úm ·deficit. ou "tributos ou 

. emprestimos ; a sciencia dn. economia não ensina 
outros recurso;;, porque não . ensina a fazer mi

. lagres (apoiados): OU impostos _OU_ emprestil~O.i. 
· Disse o Sr. deputado que é. melhor:. um em- · 

~ . .· . ' . - - - ' . . 
das já contraliidas, como af.é: aqui se 'apr_esênta 
no orçamento do anno · futuro. Mas não será, 
•lepois de contrahido o novo emprestimo, neêes
sario pôr impostos J>&ra o pagamen_to dn. sua 

. nmortizatiio. e . juro?_ se· . as; rendas actuaêS .não 

. bnstão .para fazer face - ás dospE:z11s ·_ oxdina1-ias, 
como, ha_o . d~ . bas~r, para fazer. fáce . t\S . dei!peza,; 
extraordmar1as ? . . , . . . · · 

. A C()mmissão. tambein .se,inclinari~ !lº ,systema 
do emprestimo ·comtanto. que. clle .. seJa feito com 

. ordem. e . debâixo · dos principiôs: h9je · adoptados 
e seguidos pela8 nações cultas : mas .collío Jazer . 

. depoi.il o. se~ pagamento 'l Oo_m.o. ~stabele,cér .. os· 
fundos para Pste fim? Disse o ·sr~_deputado ·q11"' 

. os .i~po~tos Jivrn,o .M ·goyerJJo-~a·· depeilde~ci,a; · 
. que _tem,. do_· corp_o. __ leg1sla_ttvo ; nao·; eatendo,, ne_m .,_. - . . . . ' . . .. . .. - ··- ~ : . - ,., _;-· . ' 

J.>OSiçiip\,; tr_atandé): S.Õme11te Jcl'se_!ltido,'' .!J.úe. '.m~: 
e _oby10;;: d1rc!i :;,-_COllJO, é', que::e.m: systenia ·xepre· ·· 
sentat!vo.~se· ·aiz-:<J.u1ca. imposição·· dcH ',tri!>u~ôs. 
que~rao', ·a_ dependenc1a: que . devo. ter . o.: g->verno 

· do eorpo .legislativo 'l ' ·· · -· . · · . · · 
. ~ois' ~ão. 4!' de·. ll. corpo__ l~gislativó !lecretár 
ann~a~.men~, q!laes s.ãi:>, os .trtbuto,; .que d_ev:em 

_ c?n~t1!_l1l\1:• q1~'les · oa.-_que deyem c~ssa~ 1 ~enhum 
·. c1dadao_ . !l.. ob.rigado ·,,a,'. p:tga,l" · se.nno ·.·aqu_1Uo_ que 
fór.,'1lS~J?elec1do ... :P~lo. çorpo_;leg1slat1vo, ·e,: se o 
come> legrnl\tívo ,: ~·~sei: g_~e t1;\o;. contit111~ . a. pa_- : 

:·ga!"~. de_: ~~~?)tem.eo.:el!l·'.di_!'.nt~,Ji~ sein·._effeito 

O Sr~ Eiollmnda CaYa'lcmn.to :....; Quando 
~ou a·preferenf!!a de empre'3timo a imposto~; niio 
e porq11e .. e11 .nao reconheça qne os emprestimos 
Têm a recah1r sobre o povo, porque não ·só ha 
de 11agar o capital, '!las ·<? juro! leritbrn-me po-

• o ~apital fica na nação ; e prefiro 
prestimo·a. impostos, porque o emprestimo -é me· 
dida extraordinaria, de que se lança mão uma só 
vez, e ·os impostos são perpetuos. . _ . 

As rc!nd;\S actuaes da naçiio chegão.para as suas · 
despezas, e não devemos. onerar o povo com tri
h}lfas, para f!1%er .. face a despez~. extraordina
n&J: porque o·--tr1~uto;- P.ºr tsso que é,.estabe· . 
lecado· P<Jr uma le.1,- contmua permanente,' e é 
necéssario' outra lei para o derognr~ · · - . 

. ; Diiise:se ·porém qtte _uma vez 'l_Ue . se 1disser que 
nlo _se:· pague ~1-_imposiçiio, '_nao _se ha :d~~- pa
g.u;_ oxatá que a~1m. fosse,• na() acontece porem 
assim; pôrque ·a· nossa .. constituição · é · dift'erente 
da ingleza ,êmqnanto .deter.nina q~e_ o _imposto=-~ 
_deverá _S!!! pag~ emql!anto uma· lei. niio '_l!Jandar 

vez que m;lhorem . as· circumstancias, · hàja ·de 
propõr um_projecto pàra 'a éxtini:çiio deste;i novos 
1mpost>s; .mao o senado estarà _p:>r' isto ?--Pàra 
que nos iremos. metter em·duvidas quàndo·temos 
a ce1·teza da ·nossa ·miió '? ·se tenios ·o .meio do 

. emprestilllo-para ·razer face a_Cstas despezas ·eitt;a· 
orJina1;ias,· porque .razão · havemos -de · lançar ·um 
imposto, .. que neces;ita 'de nova )ei para· dero- · 

· gar;s'e;· ·te. i que ·não. ·d. ep:iríde ·de· 11ós 'sõ'mente·'!' 
Quem são. os fiscaes de . garantia$·, dos pO:vós ? 
E' ··a ·_camara dos deputaitós·;· é a ·_c_amara-<dos 
deputad<fs ·que não dev.fpôr imposto~ senlio_qi!_ando 

· fõr necessario, e . essa, n-?cess1dade: ·agora 'nao · re-
conhéç~. < - -~ • . e . . . • :. ' •. ·. . - '. - - . 

o, ; 'p_:>v~ : c:Io'; B~it.;está _ milito· carrêgld«? . de: im· 
postos ; .. se, agora_ o sobrecarregat'lllos. de · nQvos, . . .. '.; - . . . . " . - ' . . . , 

quê _cóm ~ élle Í"l\rianio3 à ,nossa· fc!lic:idade ; 'l\~~i-~ 
· ga.men~Ei_ pi:gava~o~ ;muito ~e11os; e:·como: é.;;.que 
agora nos ~andao pagar 1!1ª'~ 1 0 Assmt,~atac:ao a -
nossa,. propr1edale.? · l\fald1to systema, ··que, nos 
veio sobrecarrcgar·:,de :impostos_;·,;eis;~_ senllores, 
o q'ue -dini. 'o; poyo, e :.os·, inianigo's, da. : i:aus";. se 

· apróveitão deste. descontent1l_met1to. : -. ... . .· . 
Não; 1 senltor_es,, não. voto, por, .. l!lem_elhal)tes .. ian-

p )Stos ; · embora se diga . que: ha_; nece.l!!Si!fad~ de 
. diit~eiro, o!>tenha·se por ~eio ,, (~- ·e.nprestiu~o. q_ue 
ha -de. ser. pago>, SO\Jl. s.r,,.preca~o., l~Ç!lr n9vo3 
imposto~, -porq11,e -1\S rendai act~aes.; es.ce~!lm, dó 
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SESSÃO" DI :25 DE"' AGOSTO' DE= 18!7 
1lugmcnt.ar,·etendosido a.- favor~d&·toüas.,as- ra4 

pas; . estas cesqWldrns; ·stneções pecuniarias que ;se têin . posto nesta 
nambuco não·. levãrão camara; mas. ella trilhou. outra vereda; não ha-
tudo foi. pa~ á Cllllta verá remedio senão votar or um destes· meios: 

i - · ec aro-me pe os emprestimos. · 
cações extraordinarias, impostas por chefes mi- . Se,.por ex.emplo, afim ae ~orrermos a despezas 
litares ; esta mesma esquadm foi su;>prida por . necessarias, fültão-11os vin·te milhões; usando-se do 
aqueUa. provincia em~nanto alli se demorou. meio do!! impos~o5, '·ai:se carregar o. povo . com 

Quanto ás outras, diga o Maranhão o que fez uma rap1da e violenta cobrança, o que sem du
lord ~krane. Qual foi o dinheiro do eml'.res- ''.ida é . um ga·ande mal: o e1nprestitrio porém, 
timo de I...ondres. que foi para Pernambuco? Essa po!!t.o que damnoso, !'ão o é tanto; porque sendo 
provincia que diga as d~graças que sotrreu em .o seu pagamento. feito a pouco ·e pouco,· a as

. consequ')ncJa . da re,·oluçào, porque com o seu sembléa legislati-va póde ir ton1ando pé nestes 
dinheh·ó e sacrificios 'ella mesma remio·todas· as negocios de fazenda, e ii·atnr das economias co1i
despezas. ·Do Rio de Janeiro mandariió-se. com- · \•enientes pam sem gravnme _do :Pº''º• provelld~ 
mandantes militares e empreg;ldOs publicos, p~ a una arrecadação melhor, vir a contra~alançar 

. rem nen~uni dinheiro. .. a des eza com a receita:. ist.o m 
o sr. octortco : _sr. presidente, eu. não e rnsoave . Já digo, · ,·otarei pelo emprestimo na 

·votei por esse empresUmo, a que. 0 ministro da ,coUisi\o·entre elle e os -impostos,. inas nunca af· 
fazenda chamou famoso ; famoso P.ela inconstitu- fira~are~ que· é . um bem, · princip~Iniente. t:le · fQr 
cionalidade com que foi . contrabidô; famoso pelos . cont111b1do debaixo dos mãos ausp1cios desse tão 
lucros que delle . colherão os negociadores ; f11· celebre e famoso. (Apoiados.) · · · · · 
moso emfün,.pela rapidez com que desappareceu. O nobre deputado o Sr. Hollanda CaTiileante, 

que falloU: mu~ dignamente sobte•a materia, mo,;· 
O Sli •. CUsi-at>10 DI.lS : - Apoiado. . · trou, que sendo o . emprestimo . feito· dentro . da 

.· O_ SÍi. ·oooftico : - Mns eu1retanfo a câmara ·naÇão, ficavào os juros nella e não nos seria 
votou; a assembléa geral parece-me que assim ruinoso~ · l'?r .cei1o ó. menos mal que o empres· 
tambem yotará; não ha remedio senão pagar : timo . seja. nacional, sem embargo. que· ·a ·naç1\o 

. bem m11 custa, .doe-me dentro d'ahna. (A11oia,10.) . não l~c1·a os juros, màs lucriio-os os. inJh•iduós 
Quero que. a· minbà provincia; a Bahia e Per· q ne fizerem· o nosso- emprestimo: entretanto , 

. nambuco, concorrilo com a sua 'quota para esse qualque1· cousa é preferiv11l 'ª impostos. '" · 
. pagamento; nem d'entre · os Srs. deputados que Quo.es siio os bens que temos foito ao Brasil, 
. fallliriio, 11ouve . um só que pretendesse 'é:tcluir e que o po\•o conheça immediutam~nte? · Algumns 
aquellas rovinciits : a uestiio tem yersad leis al um s e . 
o .quanto,. so ré o mais ou sobre o men.os, com que o snbio 011 o ir.struido no .fundo do seu 

·que .deve .'entrar cada uma. · · gabinete, é que póde colher º' proveito, que ha 
O . Mara11l1ão, ainda o repito, concor1·e com uma ·de Yir a resultar para daqm · a uns nnnos: 

.desproporção extraordinnria~ porque, tendo de ren· ml\s a massa do povo não · nlcança bem esta 
· dimento i:etecentos e tantos .. cóntos· annuáes,. dá . ·útilidade {apoiado), são cousas ninda abstractus 
. como a ·Eabia sessenta mil libras; o que junto pnrn elle. · · ·: · · • ' · · 
. com o augmento projectado de quotisação sóbe Se :eorém carregarmos anaçiio com impc.stos 
. a. uma sonima exorbitante, com·. qúe a pro\·in- ·nas circumstanci(\s actuaes, far-seoha a compa
. eia não· pôde; isto rião é igualdade•; ·e' foi 'o que rnçiio desses.poucos beiis com um· m11l ·tão g'l-ande 
eu disse. e não que, deixasse de pagar algt.1ma e dirolcto; e. a· bala.nça ha. de· pender contra ·a 
cousa. . ·. · , · · 'nssembléa. geral: eis. o ;que querem osdnimigos 
' :E·, cer~o gue a minlla provinéia tem sÓbras ; :rn:as : da ordcin, '.do systema . eon~titucion!ll (apoiádo 
. a commissao.não calculou .·bem,·emquanto deixou · geralmet1te): nada de· mais ·tributos,.;:11ada. 
de· apresentaf. uma quantia, dostiuada para Jne· ~ lApoiados.) ' · · · 
lboramentos que alli devem ter lugar, visto que ó sr. · so1,1z'a. F-ra..iça ::.:...Tudo quanto.dis· 

. ~lia :do ·seu •• sei!" pedir .a ninguen~, tem P,sra .tu<!o · setji~ · ~s lôlobres. oradores t~ril sido fó::a da ordem 

, mas am a so rc, ~m e c1t que,. o ir • se ca cufoü. deste .. me>do? etteu"' em ·conta' 'a 
p.rosressiv!lmente ar1-uinando. ' ~º· .. é Jsto u~a .. add.icÇao. de· 3101 cioosooo; q·ue esperavá: d·e'· .. um pro-

• (ies1gualdade·'l •Pague· ernbol"&:tnal:s: o Mt1ra11h11.o, ~jecto de, leLjá · ofl'erecldo 'ã-.tjlmànf:··sé:'·acaso 
· orque·mais tem ;-:porem·não seja gravado, ,quando ellé não J)as88r; supprima-8& a addiéção ;"ê 'ó ' ·110 

.-.. - ' • · - · - .. ·--- · - . o ,~er,.-ru~a~--:~Dl---!~- _1_SSC?, ~..-- ~g~.~~s_-~on1 .. 
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SESSÃO EM ;25 DE -AGOSTO DE 1827 

neiro pague tudo, -porque i;ou deputado peh pro
víncia do Rio de Janeh·o. 

E' necessario, senhoi·es, que nos consideremos 
ciJadiios do l3rnzil e não das no · ·n ia 
(apoiado 9e1·almente), ó necessario que partici
pemos dos bens e dos males, dos vicios e bon
dade do gover110: isto é o que entendo : se o 
governo : ó mão, emende-se, eis o que eu digo, 
mas púde-se obter issc já ?_N1io, não, ó necessn
rio ir tlc vagar. Se as rendas publicas f.,rem 
bem apuradas, podem cl1egar para as despezas? 
Sim, senhoi·es, sim senhores,- mas pó<le isto fazer
se em 1828, nem em 1829, nem em IS:JO (apoia
dos), assim- se despedem empregatlos prevarica
dores e ladrões dos seus empregos? Pois nin
guem é ''irtuoso em um paiz, onde se não cns
tiaiio os v· · . -

E' .,necessai·io marchar nestas cousa~ com cir
cumspecçiio e deixar lngnt·es communs, qne não 
servem p:u·a o caso. 
· Trata-se de indicar ao governo qual é a fonte 
donde ha de · prove1·-se de _dinheiro, para occor
rer ás despezas decretadas; nisto não ha ditli
culdade. Quem não tem, pede emprestado, ou ha 
de· ficar devendo . a alguem ; oncfo não Jm o rei 
perde, dizem os do commum. Pui• isso o calculo 
1la receita é facil de fazei·, n:to gastemos tempo. 
A despeza cslti. tlecretldn, o que 1·estn a Jecrctnr 
1! a receita : dec1·cte-se a que hom·c1-, e autori
se-se o governo pelo deficit. 
_ o Sr. _Odo1.•1co :-E' facil o increpar, mui 
difficil o provar a justiça da increpaçiio. 
· Um membro da commissüo de fazenda upresen-

1 pr nnos e e 
impostos: não terião outros deputados o direito 
de emittit· igutilmento ns suas opiniões, e de re
bater as expendidas em contrario ? O que dis
semos, não fo1·ão lugai'es communs ; uão foi•iio 
1n·incipios gernes, desligados da questão sem ap
plicaçao ·e t\ esmo ; que ó o que se chama lu
gai·es . communs, no menos segundo o parecei· 
_do padre . Quintiliano, _que é bom mestre destas 
cousas. . 
. O nobre deputado que nos increpounada disse, 
-poi·que -nlida pi·.:. vou : devera rebater os argu
mentos expostos;- -e prefei·ir · proposições vagas, 
que para nada prestào. Veio com o grande prin
_cipio,, que_ eramos representantes -da .. nnçno, .i 
que niio convinha que. mostrassemos p1·ovincia
lismo,: cousa bem tl'ivial e . bem commum ! Po-

. - ·, u e qun quer provrncm o 
uma - injustiça, .. qu-1ndo se pro V•\ que ella deve 
entrai· ·na~ despezas . do impe'rio com n devida · 
-igualdade,- não se defende !)Ó a provincia, defen
de~se a unção toda, porque se sust•mta -11 con
stituição, _que assim o determina. A(poiado.) Ao 
nobre deputudo compelia mostrar que.havia com 
.etleilo. prop,01·ç1'io, e que e11 me tinl~a enganado o 
~orno . .taL não. f..:z, elle é. que caluo cm lugares 
,coin_mu_ns, ,cori10 as: vezes. costuma. _ 

'!'orno li dizei;, -niriguem votoi1 a proposição 
de, que. es~as provin.cias não deviilo- concorrer 
cotu a sua quota; .mas tiio sómente demonstrou 
a. mJ_us iça. _com . que se_ quer ex1g1r o certas 
maiores sacrificio.s ,que .das outras, . 
· o Sr. Va.sconcollos:-Este artigo .não se 
· odia·. bem discutir sem a rescn a 'do ministro 
'da':: fazenda,. pois· 'ellw devia expõ1·-nos sobro que 
·bases'' fundou 'o orçamento ·da ·receita que ;iprt!
'Seiltou : r como porém· não ·se acha p1·esente, e se 
tem assentado em que se discuta. sem ~mbargo 
disso,, ''direi alguma cousa. -
·. : Eu ·niio approvo este ·artigo ·senão pelas criti~ 
'Càs_. circumstancias;''em·que nos achamos; temos 
de fazer esta lei ·de oi·çameuto, e nos faltão. os 
dados• necessarios:- para- a fuer, vamos portanto 
com os p9uoos existen~es,-'posto.que de(eituosos. 
Eu entendo, que· este - art.· ~20 deve-- ser -con· 

TOHO 4, 

clarar~ em 
mento da 
o art. 4_o. 

, ev11 ne e e-
- importancia total do orça
accomodar-se a esta redacç:io 

entendo que a commissão do fazenda não errou 
no calculo que foz das nossas. rendas, elevan
do-as 10 por cento ao seu actual rendimeuto, 
talvez que fosse clla muito moderada; refiicta
SI! JJ€s;;a lei da arrematac;1'io dns alfan<legas, que 
vai nclla'> introduzir a mais cxacta liscalisa<;:io, 
e elevar os seus rendimentos a unis 10 por ccuto, 
e niio se perca de vista, que o Brazil, sendo um 
paiz novo, e cuja riqueza yai cm progressi\'O nn
gmento,- não púJe tleix:u· de perceber maiores re-
ditos annuaes. - · 

Ent.rndll poi,; c1110 muito acertndamento calcnlon 
· • .. : a e .. essu angu\011 o 

de ren,Jas, posto que est!'ja certo serem e.~s··s 
os nnicos dados qac tc\'e, pois fnllnriio-lh•l as 
informn~ões elo governo. 

Yú.~ bem sabeis, senhores, que os ministros 
!t"~m confos;;ntlo su·\ ignoranci:1, aintln nas cousas 
mnis trivia1>s tle suas repartições: e quem o s:1-
bcr:\? Xús? N:io tomos o dom de alli\'inli:w. 
Niio, podemos pois deixar de nos decitli1· por i 11-
forma•;ões. 

Nilo Jigo o me.;mo a re;;peito do nn111ero B, 
o entendo q1t1) nesse calculo so cquivocon n il
lustt·o. commissiio de fazenda, e que nem o devill 
aqui intrnduzir. Que dados tove a commbsào <lo 
fazenda pa1·a este calculo? Posso atnrmar •1110 
nenhuns. E se ella foi pr11cnrar a bnso da im
portação actual, para regular o seu cnlcnlo, u 

.:fraudo e extravios, são mais pi·oductivos, e a 
historia d.:i todas as nações confirma C!' ta vci·
dade. Este mesmo projecto de impostos pai·ecc-me 
inconstitucional, emquanto estabelece po1·_ uma 
tal mnneil'I\ . impostos - directos. Estes impostos 
siio sempre funâados nos rendimentos, que so 
suppõc nos contl'ibuintes; o que dnt!Os teve a 
illustro commissão para calcular os rcndinwntos 
clcssas tabemas sobre que impõe? Nenhuns de 
certo . -

Accrcsco que n ~oti.stiluic;ão ·muit~ cxp1·cssa-
mente determina e à a 1 · · 
tribuiçiio directn, e _impôr na fórnm do projecfo 
aào ó rerartir, nem n_ commissiio' tem nutoridn<le 
para alte1·ar _a n 1tureza. dos impostos.'- · 

uando bouve1·mo's de e ·.;b lc ·· r im 
1·ectos, procederemos nssim: n· ri içiiu pagnr1i. 
t1rnto, po1· . tacs c.,,taes impostos_ dirc.:tos, ,e de
pois OS repartire1nos pebs: p_rovincias, .. S!Jgp.~do 
os ,seus liaveres, do maneira. 'que a ma_1s rica 
pagar.\ niais que n menos. rica, _e -.é o que pede 
a raz:'io .e n ju~tiça. .-- _ __ . . , ·, - . .- - . . 
- -_Quando eu uo . orçamento das. <}esppzas ofl'~r.:c1 
'va'rias: emeridíis rcdu'ctivas,'ou extinctiv;uf de. or
Jena<tos, oppõz~se-mo nii.9 a . injustiça. das. emen· 
d_ns, . m1ts sim u impropriedade <Ia. lei., dó>orc;a~ 
mento para -acabai·--co:t1 taes·desp~zas ;- e ·ns;;en. 

30 
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SESSÃO Ell 25 DE AGOSTO DE 182i 

tou·S•l or u111a lei 
isso azcr. 

Agora que1· a ilhtslre commissão que se ap
provcm já os impostos, que propôz sem que se 
examine a sua natureza, . impo1·tancia, e resul-

, prece en e 1seussao os pr~-

jectos que delles tratão: com isso uunca irei eu; 
não convfrei jámais em incoherencias. Se no 
or<;amento das despezas não se podh"io fazer dimi
nuições, t.'l.mbem no orçamento da receita não 
se podem fazer taes augmentos sem leis parti· 
culares, e neste caso o.leve ha\·er mais circmn· 
specrão: a nbolirüo de tlespezas inuteis apro
ycfü\ incontesta\·elmeute á maioria da nação; e 
JlClo contrario impost•J nenhum, qual11uer que 
seja, põle ser·lhe proveitoso. 

.Fiualmeute cu ente;1do que os tributos actuaes 
co111 t1ma hoa adminish·n ·-ão chen-ão ·-
pnra as ( cspezns or inaria~. e cxtraordinarias 
(a1;uimlos) , sem excep~ão desses mesmos empres
timos tão ruinosos a nai;üo. (,tpoiwlo.~.) 

A nado p 1~a a11nnal111ente :.!<"• 111ilhões de cru
zado;:, iiai:ra, dij:(o mal, :urecadão-se nos cofres 
publicl\s :!~• rnill1•-•0S li•~ cruzados ele imposto;,, 
mas o qu.~ :l nn~:io rcahn<>nto paga, feit11 n 
conta :los impostos, e tle>:J•(·zn:> tle nrrecndação, 
e lncNs 1los arrrmatnnte~ e :i1hninistrndores, 
clwgaril a ]():'> 111i1111ies de cr11z111los. Eu posso 
fallnr nesta materi:1 pelo •1ue se passa em 
2\lirrns com os dizimos; quando 11111 mmo de dí
zimos ü :wnliado em 10 coutos de réi::;, o arre
matante conta. com 20 ou 30, e feita a conta 
110 que elles percebem dos contribuintes, ns veita
<;ões que lhes fazem, e ns de;;pezns e custas, a 
qne os obrigão, se convencerá <le u .-
c.·cesso no cn cu o. 

Ha demais muitas despez1s illegaes que devem 
ncahnr, outrüs Qxcessivas que convé.n reduzir; 
,·, emfim necessal"io acabar com o lnxo asiatico 
desta nov:l cl•rte. IApoiad1)S.) lh tambem muitas 
pre,·:iricn"ões, e delapida~õ~s tias rendas publi
cas, e convém t\Vivnr, despertar as admiuhtra
çocs, fiscnlisando-ns com a possi\•cl exactidão, 
e rcs1)Qnsabili;;;ando os c1·inlinosos. (,t1Joiados.) 
Penuitta-me V. Ex. que pol" esta occasião eil 
peça a urgencia das emendas postas pelo se
nado i\ nossa lei da responsabilidade : muito 
convém, senhores, que eitaminomos se r1:spon
sa.(Jilfrlatle é palana vã, e que nos desengane-
111os com essas nntoridades que de nús zombüo. 
(..t1wu.Hlos.) 

E' sõ depois destes '."exames uc en o 
,, v· em a gum nnposto. Nem se diga que 

desco11hecid:1 a tlesneces:>idatle, se nbulirá o i:n
posto, ('Sta idéa nãD ê exacta. 

Um imposto é semprP- um mal, diminue o 
consumo do p:encro, 01.>rig.l a mudança de em
prego de capitacs. e com est.11 se perdd sempre 
muito, e algumas vezes p~lle acabar com um ramo 
de industi·ia. 

Kiio se poden1 pois a<ln1ittir taes ensaios cm 
matcria de impostos. Além de que considere-se o 
que tem sido até o presente o imposto: tem 
:;ido como a ferrugem, que dando no ferro 
nunca mais o deiita · -
necess1 ade. O qne acontece com os impostos 
para o banco? Não devendo durnr alCm -de -1-0· 
annos, acabào de ser declnrafos perpetnos pelo 
ministro <la fnzenda J l E coul·iru a admi s-

" . ·r .,.en . unca, pe o meu voto, isso 
at!o11tece1·à. 0 

Vamos economisar, Sr. presidente, muito temos 
de f•zer a este respeito. O:> empregados puuli
cos no Brazil são como formiga, embora teuhiio 
pequenos ordenados, esses pequenos ordenados, 
•l\lO nii.o são tão pequenos como se diz, avultiio 
(•m muito pelo seu numero infinito ; e é preciso 
dirninuil-os muito. 

A necessidaJe dos povos é de sere~n pouco 
Povemndos, e só naquillo sem que possão pre-

e nunca a diri.,.ir e assin1 limitado. desempe
nhar{, os seus deveres com poucos empregados. 
O grande numero de empregado::; e de leis go-
vcruat·v ·· • • 
do cidadão, Yexal-o o opprimil-o. 

Quanto á quotisa!:.ÜO das províncias em numero 
C uão deve passar. As provincia;s uão J>Odem 
com suas actuaes despezas, como poderão con
correr com css~ a111tmento do projecl.o ? Não so 
clame pela centralhação das rendas, isto não 
tem parentesco cc,m o que se trata; não se 
paga o que pretenJe a commissão, não por 
falta de centralisaçiio, mas por falta · de di
nheiro. 

O que ha do fa7.er a província de l\Iinas 
(leraes, por exemplo? Ella paga um milhiio de 

· · .., · , apaga 
aind:l. 111nis uai alfandegas centrneã e tão mi
seravel está, que se não póde alli satisfazei· o 
imposto da decima dos predios urbmos; 'e po
der:\ com no,·<>s i111postu:1 ? E deverá concorrer 
com mnis algntlla despezn para esta côrte? Seria 
até incoherencia quo esta camara assim o dete1·-
111ina~so, quando mandou nccrescentar GO:()()()S, 
110 orçamento das despezns, porque reconJ1eceu 
que nquella provinci:\ niio podia com tantas des
pmias. 

Eul niio melhores cii·cumstancias se ncl1ão as 
outras provi11cias, uiio lia males que lhes não 
tenh·~ causado a iguoraucia e eegueiru dos ministros. 
(..t1Jotados., · 

'rodas as provincilB soffrerão com as comíno
çõe,; politicas, que as perturbulio; almunns se 

- · , ' n o com a 
morte •..• emfim, para qualquer lad() que se lancem 
os olhos, só se deparão co:n abnmo.> cavados 
pelos ministros 'Apoiados.) • 

E scril por falta do centralisaçiio? Niio de 
certo. 

E' a :i_ninba opinião que se conceba em geral 
-a receita do anno de 1!:!'28 fic:l orçada em tanto 
-para ~nche1· o deficit se contrahirá. um em-
prestimo, que será pago à custa d11s rendas or· 
uinarias, porque para o anno se póde exami-
11:1r esta m 1t~ria, havemos do diminuir o nu
mero de cmpregldos publicos, havemos de fazer 
com que se fiscalisem as r.indas da._nação, e 
talvez que tenhamos meios de diminuir -0s im
postos; tah-ez haja dinheiro de sobra uma vez 
qne se faça a paz, e qne se faça a reducção 

• · apoia-
elos), não tenhamos medo e que não haja o 
necessarfo para pagar o emprestirno. Não expo
rei os males ou bens que rl!sultão do empres
tirno, nem a prefercncia nos impostos ; niio é por 
ora esta a q t1estiio. 

E' sauida a m·gencia da:> despezas jú decreta
das e estas não se podem f;1ze1· por impostos, 
cuja cobrança púd3 ser muito tardia, e ta•is 
despezas niio podem esperar por essa cobrança ; 
não pôde po1· isso' deixar-se de lança1· mão do 
em presti mo. · · 

Estes emprestimos tambem são ont'lrosos 
· j i~1 os como o empresti-

mo brazileir.> em Londres;· mas não hnvemo;; 
de t-0mat• a~ medidas para prevenir estes males ? 
Ji~ ttmos uma eo1.nmissão encarregada de exa-

com que se conhet.ão melbor os -prevarica
dores, para q11e tenbão o castigo, que in
fallivclmeute devem. ter os. autores de tantos
n1ales. _ -

Não fallarei sobre as provincias ben.:fi~das 
com este. e1nprestimo : eu . não sei a _que ,_teve 
esta ventura, o que sei é que. todiis temos tido 
o br:nefieio de sermos obrigad()s a contribuir para 
o pagámento do juro desse emprestimo, é o unico 
benelicio que temos tirado. · · 

. Torno a dizer, .as provindas do Brazil , não 
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SESSÃO El\l 2:, DE AGOSTO DE l82i 235 
ode:n dar esta 

"mpos s rev1verao: erra smta, phisi
catura, bulia, commissões militares, emfim tudo 
quanto havia de mão tem revivido ; não podem 
portanto ..:ontribuir com_ esta quotisação. 

J.'a-;amos aos nossos constituintes o bem que 
pudermos, e que devem esperar de nós. Se a 
honra e di$nidade nacional fõ;· verdadeiramente 
compromett1da, hã<> de apparecer as sommas ne
cessarias, do que já temos exemplos. 

E' pois a minha opinião que se conceba este 
artigo deste mudo-fica a receita orçada em tanto 
e continua1·-se-hão a cobrar os impostos estabe
lecidos or lei- or ue se assar ai um · · . 
pos os, o que.creio que não poderá poderá ter lugar, 
està eomprel1endida. Quero mais que se declare 11ue 
o deficit será cheio pelo cmprcstimo. 

E' necassario que eu diga ainda mais uma 
palavra : segundo o que n9ui se disse parece 
que se ent<mde que as provmcias serão constran
gidas n concorrer para o emprestimo ; não admitto 
esta idéa e assim se entende, voto contra elle 
(apniados.) 

Eu quero que o emprestimo seja espontaneo, 
que se convidem os negociantes a conconer 
para elle, ponderando-se as circ:umstanchs da 
naç>io : e não se encarreguem os presidentes de 
província a fazer e;;tes cmprestimos, porque estes 
presidentes como tenho dito varias vezes, seguem 
o systema. o são herdeiros universaes dos ca
pitães generaes. A oiado 1walmente. 

preciso ver o modo porque elles procedem 
n.;stes casos : alies expedem uma portaria ao 
eonunandante militar, dizendo que ó preciso que 
elle convide aos militares para concorrerem a 
este emprestimo ; outra aos magistrauos, e assim 
âs mais autoridades,. e o emprestimo em vez 
de voluntario se faz involuntario. Eu quero que 
este cmprestimo seja feito como fazem, as_ naçües 
civilisadas, .eelos particularns espontaneamente, 
e sem coacçao; aliás a nação não adquirir;\. o 
credito á que aspira, e de que tanto precisa, e 
de maneira nenbuma se deve obrigar ao em
prestimo. 

Eu não quero violencias, nada de encanegar 
isto aos presidentes de provinda ; qualquer ne
gociante poderá fazer melhor <Jste emprestimo 
do que o presidente. Nada de residente nem 

ovt:>rna or e armas pa1·a contrahirem em
prestimos. 

Eis a minha opinião, e se fór necessario man
darei á mesa a minha emenda. 

Lerão-se as seguintes 

E:!l!ENDA.S 

(( Supprimão-se as palavras seguintes de DU· 
mero D. para pagamento da divida externa. 
- Paula Cavalcante. » 

« Supprima-se . o augmcnto da quotisa~'1io das 
. · · , • paga-

mento do emprestimo, segundo as posses de cada 
uma. ~ Odo1·ico. » -:::... .Forão apoiadas. 

Pedindo-se ci .a~iamento da discussão foi apoia~ 
' ,~, 

.. Julgando~se. a materia sufficientemente discu
tida, propõz o Sr. presidente a votos o artigo 
salvas as emendas: foi approvada. 

PropÕz depqis ·a emenda do. Sr •. Hollanda Ca
valcante iJa parte somente rel~tiva {& - suppressão 
do no B; Jo1 tambem approvaoa. · 
- Propôz em, seguida o reSto da mesma emenda, 

e por parte as outras_: foi _tudo rejeitado. '-
' Trahndo-se do· -ai:tigo 2o, -o governo fica 

viesse da commissão, para 
para ser redigido segundo 
se venceu. 

e assin1 

Entrou cm primeira discnssiio o projecto de 
lei para extincção ao tribunal do conselho da 
fazenda, e sem debate foi approvado para passar 
í1 2• discussão. 

TERCEIR.\_ l'ARTJ:: 

Passou-se á discussão da resolução apresentada 
pelas commissões ecclesiasticas e de legislação 
sobre os recursos das causas ecclesiasticas. (l) 

O Sr. llis1•0 do l\raran11ão :- Quando 
s i s pn<;sa os aqui se apresen uu 

esta resolução, S. Ex. o Sr. secretario Almeida 
Torres expcndcu a snn opinião, diz,.,ndo que na 
minha emenda ou vol•J cm separado ao pare· 
cer da commissiio, e:u produzirn idéas contrarias 
aos princípios de direito publico universal. Pelo 
que sou obrigado a resr1c•nde1· a S. Ex. ii vista 
da emenda que se acha sobre a mesa e imprt:>ssa 
juntamente com o parecei· da illustre commissão 
ecclesiastica. 

Sr. r1residcnte, eu não sustentei <;ttte os subdi· 
tos brasileh·os fossem obrigados a 1r litigar fór.i · 
do imperio. 11-em aindtl que se estabelecesse no 
Brasil algum tribunal composto de estrangeir~·s 
e por consequencia não me parece ter otreudido 
os sãos pri11cipios de uireito publico universal. . . . 
11osso direito publico comtitucional, porque não 
prnpuz que as camms ecclesinsticas fossem jul· 
gada·s cm mais de duas instancias, como detc1·
mina a constituiçiio do imperio. 

tiómente olfercci ,\ consideração uesta augusla 
camara, q•1e havia uma lei emanada do poder 
espiritual ou uma constituição uo santissimo 
imdre Bento XIV datatla de ;J de Novembro cio 
1741, e que começa - JJei mise.-atüme - Por esta 
constituiçiio emanada <la autoridade legitima da 
igreja ó determinatlo, que appellando da sentença 
proferida em 2.ª instancia o defensor dos ma· 
trimonios, não pudessem os litigantes passar a 
contrahi1· matrimonios, sem decisão da causa. 

Eis-aqui o que apresentei à consideração dei;ta 
auo-usta camara, para que ã vista da legislação 

o .. . . 

conhecimento de causa. 
Não intentei entrar em alguma contestaçã•>, 

nem defender que neste imperio fosso creauo 
alo-um tribunal composto de juízes estrangeiros, 
e ºnão existe11te em outras nações, que estejão 
cm harmonia e união com n sé apostolica. 

A sobredita constituição benedictina está rece· 
bida entre vós, e po1· isso deve ser attendida e 
observada. 

Eis o que unicamente propnz. 
o s~. Al.tn.eida Torres: -Pelo que acabo 

de ouvir ao honrado membro o Sr. bis o, co-
n 1eço que e e sent.1 comnugo, e con essa que 
suj citar-se este _!!~g_oci.o . ao poder pontiticio. é ir 
de encontro aos princ1p1os geraes e os. mais so
lidos do direito publico universal, e muito prin-.. . .. . .. 

po;'}UC quando failei sobre esta materia -diss~ 
que ...... O bonrado membro confessando tudo isto, 
e .estando en de aceordo com elle a este r135peito, 
argumenta todavia com a. bulia do santissimo 
paare, e diz que ella precisa de·· ser por elle 

(1) -Faltão- nesta sel!s~o os_. dis_cnrsos pronnn~ 
ciado:> desdtl as' 12 ate as 2 boras da . tarde, que 
úão derão oi! tachygraphos. · 
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SESSA~· Ell 25 DE AGOSTO DE 1827 

: ·.- •Jr<ltn ns regras prescl'ir•tas o. mesmo i~lustro Sr. bispo •. ~ creio que ~isse que 
}ldo chefe da igreja a c.;t•J 1·espeil-0, que cu e :unda depois de se br dec1d1do cm 2a 111stancia 
todos reconhecemos ser d.1 sua competencia: o que algum matrimonio csti'L nullo, póle entrar 
qne cu digo ü que não põJe ser recebida ent1·a cm questão se os couirallentes pottem passar 
nús como materin dtJ di~ciplin:i que se oppõe ao Yalidamente á segundas nupcias. 
hc111 sc1· da uai;iio que está cm 01•posiç:io com hto, Sr. presidente, pa1·a mim não é questão, 
os 1.osso;; costumes acluaes, (o que muito i111- po1·quc annullar un1 matrimonio õ aunullar o cou
porLa) co1n os princípios 1n·ocla111atlos na nossa trnr.tl desse mesmo matrimouio, e quem n:io 
cv11,;tituii;1io..... sabe que annu\lar um contracto é declarar que 

o sr. -u1s 110 ''º ::\l"arnnlu'im -A lei este uunca cxistio ,-.didamente; e como o nntrio 
ccclcsia.;lica recebida pela nn<:iiu brasileira e n:io monio como sacramento sú ê yalido quaod· 
1-cvo!!acla pela com petcn l e nut ,,0~1~·i~d~a~d~e~c~o"_1~1s:t~i~t~u~e~_tiª"'s~~ticr8'1 t~' .iEe~1=11~c~o;,•~!:h~·n~ctt~·>---;'·i.a~lí~<lrco~,~fi~c~aitip!"o~rüfsÍ!íiidie~~,1"c~11~a~---

1111 > • • •• • ~ • _ , ·,. , , • , • .: ençn e nul ·d ade do 
conse•J1te11cía deve sc1·,·ir de rc~1·a e norma nos coutra-:to se eonclue <ln nullidade do sacramento 
;ui:w~. que nunca cxislio. po1·que elle ê nullo todns as 

Foi reconhecida e oMe\"e o hencplncilo do g,,. Ycze:; •Jlle r•!cabc sobrr· contracto nnllo. (AJ)Oiado.) 
YCrJI•) q11e então dv111iuav11 no Urazil, omlc até E,;tns idéns siio trhincs e muito mais hoje 
o presente tem sido cx•~c11tada, assim como cm que todos sabem, ex repto o.s muito nltramon~ 
outra,o; muitas 11a<:ves que seguem n religi.io tanos, 11ne n fnculdad.: de •Jeclarar os i111ped1-
cntholica. mentos mnlrimouiucs l•Cl'tence no podei· tem· 

A nn.;ào brasileira pela sua constitnitão reco· poral, por<JUC o dh·ino fun lador da relirriiio 
uhece ser C!lla rcligiiio a tlo estndo, e por con- mstituio este sncrnment.o sobre o contract-0° do 
i::equencíu to{las as · sun:; leis existentes e nem as mntl'imonio, que e todll temporal e ji' existia nnws 
púile. tlcrog:w, porque não ó tia competencia do de ser cle,·ado n sacramento. 
sen potlc1· temporal e legislati,·o. o sr. Llnn coutinho: -Sr. preshlente, 
~em se 11údc di2!e1· que nquclla lei ecclesins- posto q110 11cla minha profissiio 11iio possa ampla· 

tica. se oppunha no bem estal' da nflo;;iio brazi· mente !aliar cm m'lleria de ac~õcs recorrentes 
leira, l1orq11e se tlirigc n manter a tr>mquilli· it igr .. >j11, comtud<> alguma coUSll direi pelo que 
dade • as famílias, pro\'idencinndo que niio sejiio me occorre e leio 1 • •• 
con1 · , ·· · ·, • t o 1 ustrc deputado ac·11ia de dizer que ~endo 
cerin facilmeiite, pendente a nppe\laçào interposta todas ns leis polític:1s rcmo,·h·eis segundo ns 
pelo defensor dos 111atri111011ios. mniorcs ou mcno1·cs circumst 1nd •s, vinha uma 

F.ís aqui o que propouho :\ considera~i'io elos bulia d•) papa ou uma lei ecclesiusticl n i:er uma 
illustrcs deput·1dos. lei immutnYel e iufollivcl. ' 

o ~r. ctcn:icn t.c Pcr~irn:-Os principio.; Entiio, Sr. pl'esidente, ''inhn o pupa 11 ter um 
que ~1cabo de om·ir siio perfcit<tmentc auti-con- poder muito maior qne não tinha llnl corpo le· 
stitucio1rnes e ni1o pólcm passai· nesta cauuua gislatiYo, pois que as leis dos corpos le,!;islnti-
sc•m gr:\\'e censura. (Apoi-idos.) \'OS são mudave1s! A bulia foi uma insllh1içiio 
, Dh: o li:x1i1. sr. IJiSJJO do llfaranhão que a do rei de Portugal que na'luelle tempo go\'el'· 

11 u;.i\o Ln1zilcirn tem reconhecido peb sua cot:· JHwa o Brasil. (A1>oiados.) 
s(i!.aio:;\o a reli!!;ão cntliolica, e por conscquencia Esta lei só podia ter vigor, se l1ós hoje fos-
todas ;\s suas leis existente;:, e que por conse· semo_; portuguezes, mas, Sr. pre,;idente, desde 
qucncia não pú'1e deroga1· e!!las, por.:iue esta attri- que o Jlrasil se sepnro11 de Portugal pela sua 
l,uio;ão não é da· competcucia do seu podei· tem- independcncin, nós j\1 não somos portu~ueze~; e 
pornl e JegislaliY•J. prec:so que se dcseng11ne111 que nós l1oje já não 

Isto, Sr. presidente, importa o mesmo uc dizer pertencemos á uella nu ã · · · 
, , e e csias 1cas sao eternas 0 iurnm· mro~; e sendo isto uma institttição · do defunto 

tu;·ds, poi·que sü poucm ser mudauas quando 0 rei de PortuRal, por eonsequenc.ia já nada temo,; 
papa <1uizel', e este 11\ulca lia de querer que se com essa bulia do pap:i, clla cstà inteirnmente 
mudem, se assim 0 11C<Jir 05 sims interesses l ncabarla e11tre nós, e, nem a constituição propõe 
E eis aqui t·m1os o poder temporal imjeito enJ scmdhante t1·ilmnal de legacia. 
cousiis deste mundo ao poder espiritual, que Pois haYemos de 1·ccorrer á curhi romnnn plira 
t~m o seu reino sún1ente lá no 011tro-reg11.wn um estrangeiro decidir de nós a 2 mil legnas '! 
meum non est. de hoc mundo.-::\Ias perrrunü\.ra Isto é cousa que se diga em u111 paiz constitu
cu ao nobre Sr. deputado, tlonde as lei~ dísci· cionnl? Por lllodo nenhum, Sr. presidente, o 
plinarins da igreja, :i sua forç 1 obrigatoria que caso desta. mulher, e todos os casos que esti· 
tem temporal111enle? Acuso dos concilios; acaso ''crem em 1guacs circum:sbncias, hão de ter as 
dos pap:1s ! Xào cert-tmcnte, é. do consenso ou rc_vistas que. a . constituição manda no supremo 
appro,·ação . ue o oder t, · · 
pe o :;eu eneplacito, sem o qual não tem \'igor. Eu creio qúe seg1uame11te nisso .não lia ne· 
Logo o poder t~111pú1·al couta ci1trn as suas in- nhum eontraclo justo, quando este caso obsta 
questiomweis attribuiçõe$ a:s de negar ou con- e a1mulla <> . contracto. . . · : 
ceder a sua approvação ás leis ecclesiasticas. Eu não sei · 

"' e negar G seu beneplacito a estas leis, que nao vai contricto e qtie não vai nos termos 
não o poderá tambem. retirar d-\quellas ás quaes uecessarios ••• · Por consequeneia, logo · que o 
o tiver concedido'? Sem duvid'l, esta é um'' con- contracto está nullo, não é preciso nenhuma dis
sequencia daquelles principios, concedendo 0 benc- pensa de sacramento, uma ".ez que se ·mo$tre 
placito exerce uma attribuição legislativa . e tão que o contracto é nullo· por sua natureza. ·. · 
alta que importa o mesmo que, a approvação ou - o sr~· Qust;odlo Dias·:......;' Dous' centros de 
reproYação aa lei, e retirando o seu beneplacito · poder temporal -são incompativeis 'em ·um estado. 
der!'ga !_' mesma lei ; attribuições que sempre Ao_ poder ~piritual • não compete imp~r· penas 
forao, sao e 11ão de ser co-1·elativas e anne:xas temporaes, e· o pontdice romano por ·sr· e'· seu:; 
no .~esmo' pgder pela 1íatureza das cousas. . . delegadas··não-sujei.·tarãtá.'sua1doiiJinaçiio os in· 
~ao se, d1$a portanto !!Ue a uação ·_bra,ztleira cµvid~~S. 4a Qo:;54 · u~o. :N:õ-> · :le~l!14~~~ d~ 
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SESSÃO EM·· 25 DE· AGOSTO DE 1827 . - . 
e permittidas todas as 

,,. 1co, su con 1ecemos 
úm circulo n ... sociedade civil e 11m só centro .••• 

Se na questão presente se trata do matrimo
!JiO en.lra catholicos, a religião do impe1'io está 

de instituição divina, e !!Ó aos crentes ~ão pcr
mittidus os premias da vida immortal, e penas 
eternas do outro mundo para o qual não legis
lamos. 

O matrimonio como c•mtracto cm tudo é su
jeito · ás leis civis, como sacrame1,1to, então de
vemos regulnr-nos pelas leis e fórmas da reli
gião catholica apostolica romana. Nen1ium artificio 
ou poder ltumaf!O fará nullo o que Deus apJ?r<_>vou, 
uma vez exercido o sacramento por ministro, 
materia e fórma subsiste independente de qual
qu"r fórma d•? governo, e seus dons não se li-

· - · · · " - · o emp(>, como 
espirituaes e •la ''ida eterna, - e o cidadão su
jeito ÍlS exte1·ioridadcs da lei civil SNZaríL das 
graças que o sacrmnento confere, embora fique 
privado dos bens temporaes que a lei garante. 

Estabe1ecida a . lei fundamental, adoptada a 
continuação da relii;ião catholica apostolica ro
mana, está. reconhecido o seu poder espiritual 
nos crentes: se pois tem o poder, como ntlga
remos jámais os efteitos? Seria conceder o peso 
e negar a gra\'itação. Além de que sendo eleitos 
os principaes ministros da nossa religião pelo 
chefe do poder temporal, e sendo J>attos seus ser
viços pela nação, é necessario confessar a po
tencia de. sua acção, independente no que sendo 
espiritual nada perturba a tranqnillid·td•? e con
serva~iio da socieJado, e desse modo sustento 

• · · ma r1momo como sacramento 
obtendo no temporal os fructos compatíveis com 
as leis civis, icdependente de quanto é espiritual. 

o sr. Vasconcellos: - (N1;0 se om;io.) 

liti antes. Pelo 
opiqião emittida pelo illustre deputa•Jo, ainda 
tendo em vista a constituição do imperio. 

o Sr. Clcancnte Perelra.:7~ ~llw;tre . . . 
tabelecendo o senuiute argumentJ: - o matrim~nfo 
é valido log 1 que existcll} contrahef!te_!l c~m _ .a 
materia, e por consequenc1a pôde. ex1~t~r matri
monio valido independente das leis c1\'1s. 

RP.sponderei ao nobre deputado co:n o .seu 
mesmo argu,1ento reduzido aos seus verdadeiro.; 
te1mos : exist-? matrimonio vnlic!o sel!lpre que 
existem contrab.;ntes com materia e forma va
lida : mas a materia deste sacramento é o con
ti·acto : logo só haverá materia '"alida quando 
houver contracto valido: mas estabelecer a va. 
lidade ou nullidade dos co.1tractc>s pertence ao - . . . . 
nio valido, quã1111.>" ~lle se celebrar contra a,; 
leis, pelas qnaes o mesmo poder temporal de· 
clara o contracto nullo. . 

Re~pond1?rci ago1·a ao argu111e!lto do Sr. blSJl.O 
do Maranhão. qno ponderou, Q!le muitos conc_1-
lios, o principalmente o lridentmo . e:il,a1:>elcccrao 
impedimentos scmt1lhantes do matrunomo,_ e !1,Ue 
estas leis ecclesiasticas têm força de lei entre 
os povos cltrist;1os. Isto é urna verdade ; m~s 
vamos a princípios : porque t~m estas d1spos1-
çõ"s dos co u:ilios força de· _lei :ntre os Pº".ºs 
clnistãos ? Não é por.1ne obtiverao o beuepl11c1to 
do poder temporal? Sem du\•ida, e sem elle ellas 
não seriíio exequíveis. Log<> a f~culd·~de ~e de
clarar os impedimentos do ~ntr1mo1110 o t«?da 

. temporal, poi~ sem o be11eplac1to destes taes 1m-

contrario p1·evalecem e subsistem ~:J imp~dimen· 
tos dirimcntes, que o poder temporal qwzer es
tabelecer declarando nullos os contractos de 
mntrimoi:ios, que forem contrahidos por tal ou 
tal fórma, porque não pód~ lta\"er sacramento o sr. Bispo do l\J:aranlulo: - Sr. pre- valido quando. o contmcto e nullo. . 

sidente, seja-me peimittido fazer uma breve ex- E como 0 mesmo senhor tem insistido sobre 
plicação. Disse o Sr . .José Clemente que ao poder a necessidade de um tribunal ecclesi!1:'ti~, que 
civil competia regular o matrimonio, porque o julgue as causll.!l ecclesia.sticas cm ul~ma rnst~u
Divino Mestre instituio este sacramento sobre o eia com delegaçao da cur~a ~o.mana, n~o me posso 
contracto civil, e que é sujeito ás .leis da auto- conformat· com ostcs prmc1p1os i·elativam~nte ã 
ridadc temporal. delegação da curia ro1nana, porque esta nao t~m 

Porém o -illustre membro, cujos conhecimentos poderes, que possa delegar e.ó.. para o Bra~ll, 
ett muito respeito, não poJerá contestar que a pois que se tratarmos_ dos esP,mtuaes os nossos 
Í"rcja aulol"isada para publicar leis em materias bispos têm quantos ~ao . s.u~c1entes, e se t~at~i;· espirituaes~ tem estabelecido muitos impedimen- mos dos temp:>r&•:S JUd1c1ari.os,. nenhU~ll8 JlUlS· 
tos de matrimonio, os quaei tem forçi. de lei · - . · 

· • · • constituição .não admitte.juizos est!angeiros p~ra 
Approvou-se que houvesse tribunaes ec~lesias- julgar cid'ldãos brazileiros : ~-.nao ha duvida 

ticos . para decisão . das causas matrimomaes, e que 8 constitúiçãó d_eve · sr.r rel1giosa!Ilente opser
outras ecclesiasticas. _E como estas devem ser vadá {àp.Oi<:ido · gel"al), · comecem?s desde' .Já ~ 
julgadas em· duas instancias, é de ·absoluta ne- cumprir . este dever fican«!o no. ~tretnnt<! _sus 
cessidade & creã~o de Ol!-tro tribunal.nesta côrte pens:i aqttella duvidaate qne . uiµ conc~ho_ a 
p:ira .a ~llllda , ms~nc1a. -Figuro '. a, .h;vpotltese ilécida para quem padecer destes es~rupulos, ~omo 
ile uma '1ide de. nulhdade de mat:r1mon10 _no ·!11'- muito bem já.· ponderou' o. Sr. ·V\l;Scon~éll<!~· · •.. 
cebii;pado .,da ~bia: sendo. profer.1d_a ~ ·pnmeira . - < -·' ·r~. i.~Gi :êó~~u.~o:.,.,.,_(:f Sr_. ~·:biSp<> . do 
sentença ·1~a .cur1a,metropolitana. e 1nd1Sp1;Jnsavel -u~~!h-' ·~ .. -·ai de ~al· 

8
, peior _ 

6
, diz que 

0 Jlaver_ .ouµv_.irib~~-- pq-a -,Q·.qual appellelll Q~ .. ·~!"t .~9- .:\'. • .• · • · • ~. · · ·' ~ -· - · ·- •· · - -
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!38 SESSÃO EM- ~5 DE_ AGOSTO DE 182i 

pedimentos de matrimonios; e que este negocio 
de se casar a gente pertenee mais ao ecclesias
tico do que ao cM 1. 

Pois er unt.., eu Sr. r sident.e a t 
J1aver o pap"\ não se podia casar? E este ca
samentn antes de ha"\"er o poder d.J Jl&pa era 
lei ?... E ainda hoje em muitas nações, cada 
qnal não se casa conforme a lei do seu paiz ? 
Por consequencia foi sempre consentido como um 
negocio licito. • . Desenganemo· nos, senhores, o 
matrimonio é da lPi civil, e as leis ecclesias· 
ticas nada têm o ei\'il • porque, Sr. presidente, 
11ma '·ez que o casamento é ,·atido ci\'ilmente 
tem sacramento sem ser preciso materia e fórma ... 

Emquaoto ao qua disM o illustre deputado, 
que era preciso ba\'er trih!lllRi?S proprios deste 

, . • . " , g em Jª n . 
J?OU a jurisdicçiio dn -v1gario geral? Alguem ji& 
destruio o poder do bispo ? Por consequencia 
11ão são estes os tribnnaes proprios deste caso 
ecclesiastico? l\las dfa o illustre deputado, ü 
preciso lta\'er um tribunal que... E quAr que se 
appelle para uma O)liniiio estr11ni:ieira '! E que Sil 
appelle para mn l1omem que niiQ e nosso so
berano, nem tem doininio sobre nós?... Por 
consequencia sigamos o conselho do Sr- Yas
concel\os, e fique este negocio lldhdo para um 
concilio geral. (Apoiados.) .,., 

o Sr. Arcnl>lspo da. D11hil\. : -Sr. presi
ileute, eu não me levantaria, e talvez mo con
forll''lSSe com o parecer das duas illusties com-
01issões, se niio ti\'esse alg•ms escrupu\os sobre 
a mnte .. a · r icn d " · • 
cussão. Ant<>.,s porém -de expendo>r as minhas idéas, 
cumpre-me faZ'Jr a distincçiio, que já po1• outras 
vezes tenho feit'l, a respeito do pontifice romano, 
entre a qualidade de príncipe temporal, e de 
r.11efe d~ igreja, visto que estas d1rns cousas se 
tém confundido, ..-epetindo·se continuamente que 
se não deve obedecer, nem sujeitar a decisão 
dos oos;;os. negocios a um principe estrangeiro 
na conformidade da constituição. 

O .soberano temporal de Roma é sem dU\·ida 
tão estranJ?eiro a nosso respeito, como qualquer 
outro principe da Italia, m~s numn poderá ser 
assim considerado o chefe da igreja. o sueces:sor 
de S. Pedro, .1 -pai commum de todos os fieis, 
que sendo con~tituido á frente de todos os pns
tores, é obrigado a vigiar na <ibservancia dos 
cimo11e.s · v ece sid · 
não . põde · -por consequencia deixar de ter in
specção, e tomar conhecimento ·de todas as cousas 
que possão interes~ar a unidade, a paz e a 
tranqui\lidade da igreja; d·onde se s~gue que, 
se não somos subditos do soberano de· !toma, 
somos como catholiccis romanos subditos do su
premo pastor e chefe da igreja universal. {Apoiaç_los 
'leralmente;) · -
· Isto supposto, não se põde duvidar (}Ue o di
reito de receber appella..:oes em materias pura
mente ecélesiasticas ·é um direito inherente, e 
derh'·a~o do primado de h?tira e j11risdic9~0, qu: 

direito reconhecido por toc1os . os publicistas ca: 
tholicos e não suspeita de ultramontanismo, como 
se -pôde ver nesse mesmo compendio de direito 

ublico e ecclesiastico de Gmeiner dó 
pela. 'llniversidade< de C()imbra. 

.-E· verdade que consultando os monumentos de 
anti~uidade cliristà; eti vejo desde os primeiros~ 
seculos, combatidas e repellidas essas appella
ções, ou avócações das causas ecclesiastieas a 
Itoina. · ' ,.,_, - . · ·. _ . 

A igreja d'AÜica, tito ·celebre ~lo seu zelo, 
com que Swite:Dtou 'as suas. liberdades, foi a que 
mais se distinguio a· esLe respeito,' condmnnandó 
as appellações transmt1rinas,' ci>tuo 'oppi:istaS aos 

, decretos ·dos ooucilios de NiGeia,., Coustautinopla~ · 

presbytero Apfario em 417, que sendo' excommun
l?Sdo pelo sen bispo, appellou para o papa, e 
foi absoh·ido sem nudienc1a do bispo, o que deu ·- - ~ .. .. . 

gicamentc os princlpios da !'lua disciplina, ·escre• 
vendo ao papa uma carta sydonal, onde os bispos 
se queixão nlhmente de taes appellações. 

A igreja galicana seguindo as mesmas pisadas 
mostrou sempre igual opposiç.'io a esses recursos 
extraordinarios, e supposto o negocio de Jansc
nio fosse submettido 1mmediatame11te ao conhe
cimento do suinmo p.lntifice, comtudo os bispos 
francezes tiverão a cautela de declarar ua assem
blé"l de 1('.60, que aos bispos perteuce prónuneiar 
em mataria de fé, e não receberáõ as decisões do 
papa. ~e.não 110 .d.ia de juiz_!_), isto e p:ouunciando 

d'ltarios. ou e~ecutor~s das bulias. 
Parece-me, todavia, que estes t1 outros factos 

não proYão que se deixasse du reconl1ecer como 
li>gitimo o recurso ao papa, mns sim que não 
s0 tolera,·a o nbMso das appdlaçües, omisso m.e
dio, como se explicão os canonistas, isto e, pre· 
te1·ido o jnizo do proprio bispo e do metropolitano, 
ou do cont!ilio pro\•incial, abuso que muito se 
au::rmentou e e;;tendeu durante a confnsiio da 
meia idade. e que' foi s1biamente acautelado pelo 
concilio de Trento na sessão de 2! de Ueformat. · 
cap. 20, reguland<l o coabecimento das causas ec
clesinsticas nas diYersas instancias. E;;sa mesma 
iJ?reja de França tiio zelosa das suas liberdades 
só 1·ejeitava as appellações immediatas, ou per 
saltum, de q1~e acabei de fallar, pois qu9 uma 

moso d·Ai:iu~sseau: era que as contestações nas. 
cidns em Prança devião ser ahi mesmo discutidas 
e julgadas, antes de serem levadas ao conl1eci
mento da sé npostolica. 

Logo, as nppellações interpostas depois de es
gotados os reo;:nrsos dn primeira e segunda ·in
stancia, longe de serem contral'ias aos principios 
da jurisprudencia canonica, siio muito conformeti 
ã disciplina geral da igreja e ás -verdadeiras no
ções do primado do pontifice romnno. 

Como e JrOis que o corpo legislatiYo poderá 
sem a inter\'enção do poder e;:piritual declamr 
findas todas as causas ecclesi11sbe11s n'.\ segunda 
inst•mcia, e suspender os effe!tos de _ dppellações 
pendentes, e legitimamente rnterpostas da re
lação metrapolitana? Como pod~rà ~ustar a m.ar-. , 
nullidade d~ matrimonio, e habilitar por con
sequencia os conjuges a passarem a segundas 
nupcias contra o que se acha expressamente 
determinado pe~a constituição de Bento XIV já 
citada pelo Sr. bispo· do !1-laranhão? 
· Embora supprima o tribunal da legacia na 
parte da jurisprudencia civil e externa, cujo 
exercicio deJ>ende inteiramente da \'ontade, e do 
beneplacito do imperante, 1nas abolir o conhe
cimento das causas meramente ecclesiasticas em 
5• instancia, e derogar a legislar.ão em que elle se 
fnnda, parece-me não ser muit<> conforme com 

· ui , u sepa o s ous po eres. 
Eis aqui pois o fundamento dos meus escru

pulos, desejãra ~ue me dissessem, como por um 
acto do podei:_ civil. ~õde · ficqi:: d~ nenhum eft'eito. 

uma causa ecc\esiastfoa,- e como p·o eràõ passar 
a segundas nupcias dous eonjuges, que em. vir
tude da mesmq, appi.Uação a lei ecclesiastica 
t.em declarado inhabeis para contrabir; eis-aqui 
porque eu julgava que se devião · impet1·ar da 
se ap1>stolica . 11rovidencias sobre· as. cal1Sas, que 
para· o futuro_,.. se bnjão de suscitar ; · o_ que· é 
muito conforme a doutrina ·de Bento· XIV, de 
SY.n~ .Di~cesana a · r~peitó. 'daquellas. consti
iu1çoes geraes do pontifica . romano, euJ& " exe
cução:, tiver · alguus _illcouvenieutes · em , : uma..· ·ou 
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SESSÃO E?tl 25 DE AGOSTO DE e 18!7 

porque ainda quando cu· pudesse conformar-me 
com os princípios das illustres commissões. eu 
teria toda a duvida sobre a causa p:irticular de 
qno se trata; pois não sei como em materia · 
; e · • a a m isso u 1 1 a e o 

sacramento do matrunonio. se possa com segumnça 
seguir na praLica outras regras, qué não sejüo 
aquellas ·que estão marcadas pelas leis ecclesias• 
ticas. 

Nem se diga, como J~ ouvi dizer, que o papa 
niio põde legislar, semelhante principio ó repro
'·ado por todos os publicistas, que rcconliecem 
no summo pcmtifice o direito de fazer leis para 
manter a unidlldt!, e a obscrvancià dos canones, 
leis a que se deve toda a obediencia, posto que 
niio constituão regra ou fe ainda em ·pontos 
dogmaticos, exce to se ellas são aceitas e ra-
1 1c as pe o consenso de toda a igreja : quanto 

mais que se o papa não tives'-0 esse direito, 
níio Jinveriu. na igrej·\ quem exercitasse o poder 
legislath•o, vista a immensa dilTiculdado da con
''ocação o reuuião do:1. concílios geraes nem l'ºr 
conscquencia quem pndes~e occorrer aos erros, 
e abusos} que se possão intl'oduzh·, e alterar n 
união e p1ueza da fé em toda a christmu.lade. 

N iio me farei cllrgo . de responder a outros ai·
gumentos, nem á opinião de qne o concilio de 
Trento só fora composto do bispos italianõs, 
opinião desmentida pela historia deste concilio. 
que se pôde ver nos seus dous mais cdel>res 
J1istorindores Pnllnvicini e Sarpi, pois a cllo con
correrão os bispos de quasi- todos os reinos ca
tholicos1 e sabe-se quanto a maior parte delles, 
principalmente os hespanboes " francezes se o u-

- s pre ençoes u ramon anas. 
Concluirei pois votanQ.o contra a resolução, Yisto 

oue me pai·ece incompetente o poder ci\'il para 
regular o processo de causas ecclesiasticas, muito 
mais em materia de sacramentos, em que convém 
procedei· com todo o escrupulo e ·segurança. 

o Sr. Souza. FranQo.:- ... (Não pôde co
llte1·, o · seii discurso, .ti; o taclty[Jl"aplio Pece,
g1w11·0.) · · 

o sr. FoJjõ: - Sr. presidente, cu procura
rei !aliar na questiio mais como deputado, du que 
como ecclesiaslico. O caso ó o S(!guinte : O de~ 
fe11sor dos ·matrimonios appellou de uma senten1:a 
de nullidade proferida na relação ecclesiastica para 
o tribunal· da le~acia, tribunal q11c lia muitos 
annos niio existe entre•·nõs. (A oiados.) Nada é 

· · , . . . n· . appe açao 
ti nulla de sua natureza, por ·isso .·incsmo que 
involve um· impossivel. (Apoiados.) . A relação e 
qualquer bispo em sua diocese devia dar cum
primento a sentença nella pt•oferida ; mas não 
o fazem : a parte representa ao governo, e este 
sujeita o· negocio ú· deliberação da assembléa. 

As commissfüs eccleslastira e de legislação, reu
nidas olTerccem ·u camara a presente resolução, 
que por priuCi!)iO algUf!l. pôde ser contestad11. 
(Apomdo ge1·almente.) Vejamos o que resolveu·,as 
commissões. (Lcie.) . _ . . . . • . .·. . 

Pois, Sr. residente havel'á uem. di a t e 
e usas scn enc1adM no ull.imo tribunal ecclesias
tieo do· hriperio devem, eternamente parar, por
que á indiscrição do defensot· . do. .matrimonio 
nppella para um. tribunal, · ue niio. existe (~poia, ". . . r. i . . e~ . l"; ugar, en re nos 
{Apoiado gei-al) . . ., ... · . . , ·> .. • .·' _ -· . 

O . mesme ministro .nã<> nffitma,,que no, mesm~ .. 
gover!}o .P~do, o proeuradt>l' .da .,coroa. pr<>Lt;S· 
iou contra o;~r~buna! da legacia, p~qu!._ti~n~c10~ 
nal 1 E· <!epo1s. de Jurada . u constitmçao arnda 
se pod~rá conil~ntir na, crcaçio <le uma terC<!ira 
lnstll!JCIS !JAP~ic,ldo ge1·~l~11ie.) .. ' .. · ' . ..>' "·' 

VeJ:lmos.:o que. dize~A>s; Srs .. d.8'ulados ,aa 
opposiçiio - Quando .~~n!)dicWX{Y nao. ,~rmitte ·· 
que se ·c:lsem os·litigantes; seQão depois de duas 

duvido que a b.!llla - Dei mise1·atüme -. tivesse· 
o beneplacito: porqt1e todos nó.i sabemos, que 
a maior parte dos decretos pontificios tem -se 
introduzido · · · · 
ge1·almente) ; segundo, quando obtivesse, nós o 
podemos e devemos suspender (apoiados) ; por isso 
mesmo que é incompatível com o nosso systema 
politico (apoiado ge,.a!mente); porque é onerosis-· 
simo e dispendiuso ás partes. (Apoiado.) Isto, 
Sr. presidente, não é novo mesmo P.ntre nó;; (.4poia
dos.) .Creio que no tempo de el-rei D. José se 
suspenderão alguns beneplacitos, e a Austria nos 
otferece muitos exemplos. (Apoiados.). Naquelle 
imperio ha secu!os se lia publicamente a lenda 
de Gregorio VII, mas o imperador jul~ou a pro
posito suoprimil-n por conter pri11cip1os ou dou-

·1 • • -

e das Chag.1s de 8. l<'rancisco suscitiiriio arden-. 
tes quest\ies entre os theologos, e o imperador 
impôz silencio aos disputadores, supprimindo taes 
festas, o pa~a se calon e o~ bTspos obedecerão, 
só hoje no Brnzil apparece tanta delicadeza ? 
(Apoiado ge1·almet1te.) 

Sr. presidente, a origem dos. beneplacitos já 
niio é tão modertta. IApoia1los.: .03 governos ca
lbolicos estão na prudenttl maxima de r~ro,·ar 
as leis ecclesiasticas disciplinarias, que nao lhes. 
convém, e só nús niio poderemos usar·" delln.? 
íApoimlos.) · 

::li'. presidente, os governos cansarão de soffrer 
invasões d•1 curia romana. (Apoiados.) E.ite ob
jecto é disciplinar, ninguem . o pôde conte::;tar ; 
porta~to, sem nos imp~rta~mos com o espiritual 

tribunacs ~cc esiasticos, nós o consentimos, co1~
tnnto que não exced11 a\ 2• instancia, feito isto, 
vejamos para onde appelln o defensor dos ma
ti-imonios, e se appella1·, deve sei' ca~tigado pelo 
prejuízo e encommodos q.ue causar ás partes 
(aJ!oiados), e so algum 1>1~po '"luio quizer cum
prn· as sentenças das relações, 1·econão as par
tes ã corôa (apoiados), e este tribunal o far{L 
cumprir, aliás deixem o lu$a1·, que não falta~á 
cidadão que o occupe (apoiados), e que saiba 
obedecer as· leis do impel'io. (.4pGiados.) 

Sr. presidente, n'outro tempo era admissi\'el a 
3• instancia porque o· civil tmhn terças; quartas 
e quintas. . .· 

Os monarchas guerliio ; e note~se que a bulla 
1le bened!ct•l X.IV dã·a ent~ndoil'. a exi;tencia de· 

~a ou 3a appellaçi'i.l - e estaremos em c1rcum· 
stuncins de cre·1l-os ! (Apoiado ge1·a1.) . · .. 

SI'. p1·esidente, eu tendo lido 0::1 beneplaci<fos,. 
qne os nossos antigos reii da vão ás, crede.nciaes 
dos legados, no~ei que: rostringE\o·! ~im~a:!ii.O. ,e 
modificavão de mil maneiras, e os su1e1tlvao .mte1-. 
ramente aos regimentoli e leis civis, etc. ~ mas · 
ninguem os despresa,,·a, .porque erão·. régios •. Por
tanto,· Sr. presidente, eu v.oto. pela resolução; 
ella ó filha da necessidade e é :·c~ncorl!e com. a 
constituição. . · . . . ·' :. : . _ · . . . . , 

Julgando a matéria sufilcientemel}ta discutida, 
a ·eso. uçao 01 _po1 .a. a . qua • 

um o cio e cinco mi cruza os .. p_or . ann.o, o 
qual no temp;> d•l guerra da nossa ~n~eP.~n.den; 
eia se Jeclarou inteiramente nq~o,.:m1m1go. E 
preéisO saber, . qrie , na SU!l, casa ~ra::_.ao~de. Se 
fazia· o· club do Madeira., e· se tomavao resolu~ 
~es ; as<ijm elle vivia .ne~ ,~mpo :,~CE1ª~ndo 
a guerra~ e ()3palhando ·a. desorJen't. po~,,todo. ~ 
Brazil~ .• Log.J . qué .o lfade1ra s~ re!lr.oa est!I ~.o·. 
menf'tfatou· t•lmbem.'.dc se retirar-· d:\ Bahia, ·~ 
veio pâra ·º Rio de':,J"ft!leil'.!J. O .. lJOV<l!:•o· aqui _ne· 
gou:lhé a ·entrada· como porluguei:, tirou-se o bt· 
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SESSÃO E~f 2i DE AGOSTO DE 1827 

" Imlico q11e se pcçiio iufu1·nrn~iics an ,::o,·crwi 
1\ccrc!1 Ja consulta ilc l'c1jro flt!tumio, P"."~ qunl 

REQClmt~IF.:\TO 

n }{eq uciro que se pc1.:n no gowmo q111) inío1·mc 
si~ tem entrado no thcsouro publico o p1·oduclo 
do imposto de 100 r:i. po1· escr:\\'o, npplicndo 
para 11m hospital no J.nzart!to, que nunca se 
fo7. ; e cobrado pelo cofre de snudc puulicn no 
mesmo Lnznruto: e Ili) caso de niio te1· cnh':lllo 
q11c o mesmo o\'e1·no informe que destino so 
tl!m n o a es n impor nn e qu·m m, que rmo 
púdo ser ml!nos Jc 3U n ·10 contos de rüis. 

« Ilcqneit·o mais quo igunlme1ito so peça no 
º''ot·no uo informe se o cof1·0 da .snudo tl!m 
atlo contas. 110 thcsouro d1\ rec1dttl o tlcspcztl 

do imposto de ~00 ·rs. por csc1·n1·0 grnndo, e 
100 r4. por dito pequc119, que o mesmo tc!ll 11r
recndndo, e llc\'e t•JI' 1111portntlo 0111 mms do 
40 n üO contos, com npplicni;iio pn1·n 1·cmunc1·1u· 
os cirnrgiües e mestres tlo nnvivs \le cscmvos, 
qun mai,; se distinguirem no SCll bom t1·at11-
1ncnto, e cntrL\l·cm com pouca 111ortnndnlle; .e 
qunntns reumnernçüc:; so tem fcito.-:\gosto 2;; 
do 1827.-C/t1ment<: Per..:ira. >> 

Pcdiua lambem n urgcncia foi apoinun, o tle
pois vcnciú11. Fez-se scgnndn ldtut·u, e foi u p
Ill'O\'ndo. o requerimento. 

O Sn. Pm:sro.,;:-;·n: deu parn ordem do <lia: 
1.o- Discussiio das emcndns foitns pelo scna<lo 

i't !oi 1la responsabilidade dos minish'l.ls e consc· 
lheiros e.lo e~tndo. 

:J.o- 3• tliscussiio do iirójcclo sol.iro o meio pot• 
cento ao mcz nos bilhctt•s dn nlfnllllcgn. 

3.0 - 1tn so 1·0 os u • u nos ens \o muo mor n. 
·1.•- Discussiio cln rcsoluçtio souru cl'imes do dc

sorçiit). 
ri,•- 3• di':lct1ssi10 do projccto sobro snl'g1mlos· 

1111'.ores o njudnnles que sur\·em 1101:1 corpos tlc ~" 
linhn. 

l\, 0 - ~· tliscussi'fo do projccto ull ld sobro o cs· 
cri viio do ponto o protestos dns lotl'l\s. · 

1.o\'nnto\1·so n scssiio tlopois tll1s U horn~ dn 
tm'llo. 

Dr. l'1!t/1•0 d•! ,l1•1wJo I,imcr, p1·csidontc.- .f<isc 

A11tll11in <l<t Sili:a. Jíriin, secretnrio.- .TosJ Cul'los 
Pi:1·dl'l1 ll1: Alim:ida To1·1·1:~·, secrêt:u·io. 

A c:ima1".1 dos doputmlos cn\'in no senado n 
p1·oposi•;:lo junta, e pensa que tem lug1u· pcllii·· 
se llll impcl'!\dor · n s1t \ s:111cçiio .- Paço tln ca
mnm tio!! 1lopntmlos, cm :?.; de .:\.::tosto de is,n. 
- l'.1'111'1> d~ A1•a1<io. Lima, p1·c:1i~le11tc.- J.os~ An-

r .tl::SIDl::NCIA DO ,;n. ARAllJO 1.lllA 

A"s 10 !toras procedeu-se á chnmn1la e nchn
rii.o-sc prescu les 87_ 8rs. dP.pntnllos; faltando 
com pa1·ticipnç:1o do causa os Sl's .. Paula e Souza, 
Co$ta Aguliu-, ~hlg:ido, Bo1ja :Pereira, l\Inrtins Pe· 
reir·1, Piuto \le Almciún, Pnuln Cn,·1llc1111te, Fal'la 
B:wbozn, Mncicl '..\tonteil·o, ?lloma, llo1:1·cn; o sem 
clla o S1·. Gomes do C<.1mpos. 

O Stt. Pm,:,~ID1':\Tl'! dcchrou aberta n scssiio e 
lid11 a neta d 1 unteccdcntc, pelo SI'. sec1·etario Al
m~itln 1\•r1·cs, foi npp1'0\'n1ln. 

O S1:. S1::cnwr.1r.10 i\I.11.\ leu os seguinfos 

01''1'1CIOS 

ritlmlc dn p1·oyi11l'in de S. Po.ulo. 

:< Illm. e Exm. Si·. - E!ii 1·cspostn no oflicio de 
2:3 destll mez, cm que Y • ..Ex. me com111unica q111J 
n cnmarn dos dei:iutnd.os tem l'esol\'ido dirigi1· i't 
prcscn~n tlo S. M, o ImpHo.c.l.01· umn dcputaçiio 
pam lhe rendei' grnçus pclu prorogaçiio· <la.nssem
l>lén; participo .il V. Ex. 11110 o me~mo augusto 
senhor hn \io1· bem rccc\Jc1· n • ditt\ deputnçuo, 
nmi1nlu'i 27 to corrente, pelas 11 horns da mnnhii, 
no pnço til\ cid·1dc. O quo V. Ex. lcvn1·i1 no co-
11hecimc11to dn mcsmn cnmm·n. 

1< Doos gunl'l.lo n Y. Ex. - Puço, cm 2G tlo Ai::osto 
do 18:~7.- Fiscond..: e!<: s. Lco110lclo.- St". Josú An
tonio cln Silvn l'.lfoin. » - Ficot1 a cnmn1'1\ intcit'mlu. 

u Illm. e Exm. St·. - Em respóstn nos quesitos 
conlcitdos no otl\cio que V. Ex. mo diri,::io om 18 
do Julho pl'oxirno pnssutlo, l?º.r dete1·min~çüo d11 
cnmnm dos <lol1utnuos, pa1·t1c1po n V. hx. pnm . '. . . ., ·-
mhlndu UL\S ortlens cxpodillns i1s .i l111tas tio faze11dt\ 
tlns provincias das Alngôns, l'tio~Grantlo do No1·tl.', 
Pc1·1111mbttco o Pnl'llliyl.>11 dovom ollm1 c11111t1l11tivn
monto romcller pam J...omh·cs 2,000 quintl\Os do 
p1h1-bruzil n111111nl111cnto; mns qunl cxucttçuo tom 
dado i1s diln~ 01·dons 111to consta no thesouro o 
po1· conseguinte ti solt tempo lovaroi no conhoci
meuto tla ml1smn c.n111a1·11 o quo so pnssu n o,;to 
1·c1:1p~ito. O custo tlcst11 mntlcil'l\ ô clcptntlonto 
do~ njustes quo nas muncionallns juntns so t•!m 
fuito com os contmctatloros quo n forncco111, C' o 
maior, po1·quo so tom pago o quinlnl, ó o tlu ~~ff. 
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depende do con ecimento, que não temos, da exe~ ~ 
c11ção das l>Obreditas ordens. O liquido dos rendi
ment-0s das · vendus colli~e-se da conta dos corres-

ondentcs tlo banco em Londres uc vai inclusa 
e '·em a ser C(•m pouca differença uma libra e 
tres scbcllings por quintal, o·que deixa ver que 
excede a ceuto por ce•1to o luero, que yem á fazenda 
destas remessas. · · 

'' Dws guarde a V. Ex.-P~o, em 23 de Agosto 
de 1827.- lllarque.: de Quelu.:.- Sr. Josó Aut.Onio 
da Silva Maia. 11 -A' commissão principal de fa. 
zeuda. 

« 11lm. e Ei1n. Sr. - S. !'.I. o Imperador manda 
remelter á camnra dos dt>putndos a consulta in
clusa, a qu~ se procedeu pelo cousell~o da fa~cnda 

aos ofliciaes do expediente d~ algumas jnntus de 
fazenda, e St> deneg:io cm outrns juntas no,; mos· 
rnos ofticiaes; para haver regra geral que tire a 
variedade uns decisões a este respeito. · 

« Doos ~narde n V. Ex.- Paço, etn ~ de Aguslo 
ile lb'27.-.Va1·q<1e.: de Quellp.-S1·. Josó Antonio da 
Silva~l\Iaia." - A' ,commissiio principal de fazenda. 

O mes1no S1·. seci;ctãrio l\laia fe~ prcso11te tl cn
mara uma participação de molcs\ia do Si·. ::\Iou1·1!· 

OHDE.\I DO J)!A 

)'Rll{l;IR.\. l'.\RTE 

t 
dos ministros e consellteiros de esta 
são de. 14, pag. 128.) 

c ... mcçou a discussão pelo art. 1°. 
O s~. Custohlo D

0

lus :- Get·e cu.·am /Jo11i 
.' 1iominis'- Se isto é recommendado a um parti
...:ular0 como ,é ·que nma nação não deve cuida·r dn 
süa: dignidade·~ ·interesse? Uma lei, que ia fazer 
honJ"a: :â nação, 'vai ser vilipendiada. com emen- • 
das. t:étid~s; .có!ll a,, quaes a .mesma lei fica_ ~nti
const.itucio.naJ,:Qu,.. contre.,. o nosso credo pohhco ! 1 

-~11~:,poré~iio.,me,.querct singulru·isar; se acamara .... 
·,quizer .'ado~ .~tas.emendas, o-m•m voto não 

pôde emb~_ :a'. mesma deliberação. . 
o Sr.' $oii:d~ Fr~nça :-Eu appróvó toda:> 

as 1 emendil!í ·. nitd of ue' me confor e · m ella 
(apóiãdo'.gerálmente), e até seria cénsumdo que 
cu: ou ·qualgüér Sr. deput:l'do, ·que voto11: pela ·lei 
da respoilsã:tiílidade, Jtuuvesse de mudar d'e opi
niã~; · confóro\'an'do-se com· estas emenuas (apoiado 
geralmente!; sê voto por . cllas, faço este· sacri-" 
ticio ·dil.' minha opinião_ 1\ felicidade da minha 
piitria (apoiátio geralmente), porque sem esta lei 
não lia constitui~ão, e ·é preciso fechar os olhos, 

· para ·principia1·n)os por este novo methodo de ad-
ministração;· ' .. 

Podci•emos emendar pai~a o 
cioso. ; D1~ . para , .não _dizerem 

> _ . ._ ·• - .. 

senado se esq~ei:estie de todas- as idéas de.juris-' 
prudeucia,; ·.era _ necessario que ' uão ·tivesse. em 
vista .. que.· pct.is"Ieis existentes do Brazil, a m.a-1 ... 
gestade.do: jui~o criminal .não sotrre.,que~•réo_ 

_ compareça. l·O~ ~lh procurad?r; ·e, se: l_llisumas 
,, vezes , comparece,. e por, uma dispensa: obtn:la·-pela: 

autoridáde competente. _, , . - ., .. . 
A:·:ausenciR do 'réo "não se'éi>mpadece'éom'a"ma-~ 

gestade d~ jui?-o crim_in:it; e se 'nos iui~os_ parti
culllres nao · e :perm1tt1do. que, :<L reo. ·.deixe de 

TOKO 4; : o . '·'i"'·:·•,. '"' - ':';t; · . .--,,. 

::Ht 

X:io hu tnl exem pio 01;1 oação uenhurn constitu: 
ciD11:11. P .. reco ato qno a camarn do .scnuuo [ez 
uma injuria n si mesmo, quan'do j!l!go11 que a 
preseu~u Ju um rninistt·o du estado, uccu:m1lo 1wla 
1111çiio, podcrin inllttil• ri'l sua condemnndo ou ah· 
sol\'içtio. • • • 

S1·. presidcnlc, ~ião se d.:ivem tc1· Cl)mfoscen•le11-
cins co111·1~111 homem que é r~o; u01:1 v.i:z que (\)r 
uccus!lllu , d1we compu1·1\ce1· pessonlmen te ; isto 
seri11 nté um meio t.le po:Or cmuamços a que so 
commcttão crimes, porquanto só u le•nbrauçu de 
gue r.t•de ser ncclll!adn, e quo t.IC\"H ent.:io co11111u
reccr pct·ante o corpo legislativo, flll'in com qno 
clle tivé::1so mr.ior l:ircumspecçiio em todos <•s \seus 
netos. Apoiado.) .• '\, 

Voto po1·ttu1to com 0::1 olhos f~~ha.dos pelas ~mcn-

tenho á mi!1ha patl'ia. 
o Sr. o ton1onto P"rolr..1.: -A .aumittir

se, Sr. prêsiJcnte, quo o senado quiz que,os e.rimes 
co1111netti<los contra a dignidade e interesso na
cional !icassem impunes, seria preciso não fazei· 
· e,;tc sucriflcio; mas o senado niio teve um vista 
certnmente que os .ministros ficassem impunes 
pelo's crimes que · con1111ettc1·em "'contm a digni· 
dade e i11te1·esses da naçfio; elle entendeu e en
tendeu bem que esto crime devin ser considcrndo 
n9 a.i·t. ao daqudles que prevarici'i.o por abuso Je 
poder, porque com · effeito crimes dest:1 _ Qaturcza 
uão podem deb:ar de ser collocados dcbliXo deste 
artigo. _ . '. _ . . 
•A. nação, c.>nfiando á discrição ~.dos ministros. o 

cele11"1u· tratat.los, exig_e ~elles, q~e, não compro-

o fizei'em, qaem po.'ierã duvidar q tte os iuinis
tros abusa1·ão do podm· que a nação lhes cc.>µ
fiou, e que por este abuso:·elles devem scrpro
cessados? Niuguem certamente; uma vez ,que .. cllts· 
prejndiqn~m a neaão, de' cérto riãq ficaráõ~i~~ 
punes. · ,... · _ 

E' esta a razão porq 11e vuto pjla eajcndá, e 
a não esta1· seriamente convencido de q~·estas 
forào as vistns do senado, quando approvo11 'a 
emenda em questão, eu não faria o s11cdfici<>. 
que .aqui se· tem dito que se deve 'fazer.de:.& 
a rovar · ara te1:mos uma lei de res onsabili-
dado; este encargo pesaria muito na mmha con
sciencia;,porque este é o ci-ime· dos'. mini~tro.fl, 
que maiores males pôde trazer ·ao rn1peno; e 
como· queremos que 4al crime ·fique impune? Eu 

io ne es e ó ior cri 
recido entre uõs (GJ19iudo); os t!'._atados têm ~om· ,.~. 
promettido a nação com as naçoes · estr.mge1ras, 
e a ~amara dos.<leputudos não pÕdJ ,snr inditre
rcntc a• estas considerações'. .;P•>r isso voto pela 
emenda. ,. ; ·~.:.:- · · _ .,i.> . 

Não trató :igora das mmna<, e quandO''.~hegar 
ãs outr.1s, me confomi•irci com·eU'ls. E'· de muitn 

. conveniencia que approvemos,estas emendâs;:uma 
vez que'éllas nãocxãq.~o~ti:_a,!> interesse dà n'.lção, 
nalll offenden1 a constitu1çao.i · 

~l 
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') ! (.) 
-·1- SESSÃO EM 21. DE lGOSTO DE 1827 

A r•wolu.;i'fo principiou, porqu_e a admiuistrn~i'io 
publica eslil.\'l\ mnf montada, lt'lvia g~·1111d~s p1·a
vnnca«:l:,:s, os direitos dos d1.h1d:los 11:10 eruo i·es
peitudos; o o pt•Yo. descontente, aln·aço11 com 
avidez o svs~em· · ·· · · ·· • 
melhorar úo administ.raciio. Obteva c1m1 effeito 
uni governo coustitucio1ial, o porque razão não 
paron aiutla o cspidto rcvolucionat·io '! 

.,\, 1· azão e b .·· ,. ~ ;- o ' 

fü11 qu.i promoveu n i·evolução: a :1d111ini:;tração 
e os empregados ainda estt'io sem se rcformárem, 
·~ ui1iguem e><pere qmi n re\·olução p:h·e em sna 
cnrrcirn, emq 1uuilo a i-.1form:t que clla solii:ita 
><e não Yerilicnr: cm1111:111t•) uuo consl•gnir o seu 
lin1, el111 irá s11111pre <:m prc•grcssi\'O n11~n1e11t1), 
:\Ias L'Stns reformas niio se potlem oL(.el' se111 lei 
de respousabilidatle, o ;. po1· i~~o 111111 \'Oto 1u•l:\ 
con,·c111<·nd11 d11s <!llh}lllhts, n111:1 \'l'Z qn.i como 
ji1 tliSSt', ll<lc> nll'en.lem t\S ÍllLCl'CSSt.'S "ª 1111~ii1,1. 

Posto n .iwtos ·o·· artig-.), f..,j :tp{ll'tll~<l!!o. 
(.. ... Nt.·. ,.U.ll>CC"lll•~'" 

Yolttçilo co111pl'elwnuin touos os 11t1111et"lls, tJUC 
com c,ffeito for:io approvm\o;; t1,uos co111 o ur-. 
ti~a. Queria ,portanto quu sa uiio tliscntissc tutli;; · 
sou1·e o q~e esli1 veuchlo. 

Decidio·se que na voln•;iio fô1·1l comprchent!ido 
toúo o artigo. 

SagltC .. ;S~~ ·o nrt. 2.? 
am lClll seguu·e1 o voto 

geral 1la cn111:1ra de npp1·01·:11· estns emen<lus 
ul>solutnme11tc, pol'cm tenho mais tJUO tli:1.01· 11ind1\ 
u 1·e~peito du secção oª do pu1·ngmpho. Eu nüo 
:iclw dfl 11oss11 dignidn<lc quo saia daqui uma lei 
com :is emcll1las 11ne n dla 111011vc o senauo, 
111:\s nisto 11iío se pôtlc fllllni", sao cou-;ns que 
1icaniõ 1i . :tsscmliléa gemi. · 

:\! un·o;; Sns. D1::1·u1'.\ 1ios: - Ao souaúo, ao se· 
nado. 

farão approv:\dos os .. arts. H e 19 da mesma 
secção. A seci:~'io 2ª foi npprovada. Re,o;taya o 
cnp. 4°, que tmubem foi approva1o. Deu-se por 
conclui da a discuisil:o, e foi o ro· e 

· rc acr.ao. 
· o s~-. l."'c:.ijÓ :.:_ Parece-me que é necossario 

, que a caumra admitta no r~gimento uma emenda 
para que cada 11111 Sr. de utado" o s • · 

om razao, e motivada a caus:i.. Eu 
l]úero mesmu dllcliirar qu~ votei a favor destas 
emendas por capitula~ão. Eu prop()nho a emenda. 
(Le1i-a.) 

« P1·oponllo que na discnssiio sómente destas 
eme111lns possiio os Sr.,;. tleputndos moti\•a1· a de
clara~~º dos sons voto;;,- Fdjú. » 

Foi npoin<111, e sendo ded1u·a•1a urgente enh·ou 
cru discuss1io .• 

O S1•. "Yu.sconccllo" :- St•. ,Presidente, cu 
me opponho :\ cmendn (a poif!dos:, cu niio julgo 
lllllito 11cc1·tnllo ne ;; ' . . 
nu tao perfeita como a cnm:u·a 11.J:> deputa1ll•s 
quize1·n •1uo fosse (flJ>oimlo •Nr<Clmcut..:,\, e que 
n;;sim vai, ou pela iguomucin _do senado ou ·por 
q unl11nc1' 01111·0 motivo. · 

• ·so p•H·e111, e es 1 dlgnn dii' receber a 
sanei:iio lmpe1·i·1l e ú por este motivo que·· eu 
vi1tei, fir. o men calculo, comp1u·ei os bl'ns e os 
maio,; ~uo ,t·es.ultnvão de se uppt·ovnr ou niio esta 

Con hcço qnc o sennuo estrat1g11lot1 a nossa lei, 
quo tinha merecido elogioa em nações estrnn
gdras; mns 011t1·ctanlo 11assem as emendas, o 
se1muo fogü. :\ i·1:unilio, q ucr dominar, mas não 
uomiuurt\.. .. . 

O remedia porém ngo1·a é nppro\'ar as emendas, 
antes tio que não ter lei de 1·esponsnbilid·1de .tios 
ministros e sec1·etnrios d'estado : 111:1s a lei uiio 
esti'1 bem fdtn, coµ10 podia ser. Pa~se ella porém, 
porq11e. a camnrn julgou prcforivel·no adiarncnto, 
porque em melho1· haver ·lei ... má, do, que;uiio 

O Sn. :u ... u :.- Emq111111to no nrt. !?o, l'U :tcho • haYe1· nenhuma. Elia na vc1·dadf' assi · · es 
nestas peims cstnhelecidns .nnu\ 111nnife t ·• . { 111 0 uupci· cita, P<>lo pa;;sa1•; . ..i1:ns 

~ · • · ' , 01 ttc 1z ·'lue o mi· N1io ado1it.o porém esta ucclar~çiio que. foT. o 
~1istro é cri111i1Joso po1· suborno, e 11i10 lhe. dií Si·. Feijó. · . . ... ,...,. .. _ . 
semio a pena 'de suspensão, o n:io n de penln 0 si·. Lln.<> ooutittJJ.o :.:..:. Votô."contra a 
do emprego: u que quer dizer quo o miuisti·o , . . .. 
quando estfrer com a scnh•J}ça cumprida.tomara emenda <lo· Sr. Feijó; ·sinto bastaut.e votar coutrn. 
a ser ministl'o, e coutinnnril a cxci·ccr 0 seu elln, ctt desl'jarit\ ir .conforme com .ella, .mns a 
crillle. Nisto nclto. grande incon\•cnicutc: pois foi passotf'Por 'l<otaçiio :nossa o . sérfo. :'uma tles· 
<JUe a susJJousiio do crnpr<·go qnei· <li%ci· ,1110 dollc - honrn para a c11.111arn o doclu1·11r ·qu.e· .. cupituli\mos. 

-1lt::1 1>ri\'ado tempoi·nriarneute, 0 !lcv.:ii.~ púd•: ser O qne quer di1.or decltu•1\r1 qtt<.1 uma camara 
.reintegnido. ~ • e11pitulo11 com outrn? Nós, Si·. 11t·esidcntc, luve

uws de sustentnr os noss,>s di1·eitos, o nüo fa-
Foi upproYndo afinal o nrligo. ze1·mos c;1pituh1çõas com. c01·po .nenhum. 
~o SL·. :\lu.ia ~ - Ett ,ta1ubcm, torno a Jizer, Por consequencia a lei pa;;sou, porque a.cimnrtl 

seguiÍ'ei o resultado liual, n:ns u:io posso appro- dos tleputndos nssent<.111 cm sut1 alta sabedol'ia 
''a1· 1\ emc11da 110 a1t. ;, .. (fou). 'l'ir:'1rüo-;;e po1· esta .CJ.~IO pouin Jlnssar. Niío digo que seja_ perfdtissin\a, 

'. emend·i. todns as garnuLiao nos estrangeiros · impponho mesmo que o nosso Pl'OJccto ó mclhol' 
: (11poiu.tlo) ; csti:s niio se hiio <le natm·111isur 110 do 'q1w· ·este, ums ·seri\ melhor· ficnrmos sem lei 
. 111omeuto e1n q11e cheg.n·em no Brn7.il, ,\ 1wc<~'i· de responsnbilidatle., 011 ficn1·mos com· nlgnmn 

:;ll!'io.· primeh-o que tenhiio conhtJcim.cutos <lits oonsa? Demnis l'stn· lei niio'e eLerrn po•lo ·cmen-
,,,. 1'/l!ll.age11s e convenfoucins •1u.,o rnsultiiO Jn natu- diir-se e. niio se P•)derilõ fazer rnuitns alterl\cões 

l'lllisnçii.o, parn que úllc;; !:'- reqlleh·ii.~; e ..:01110 é .Plll'll o nn.10. que vem, e para o.ouu·o ·s outro? 
<tll•l so [Jl'Íl'll n ·~stes Jwmen • · • - ' •· , · •, , . s:>a · 
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SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1827 ::u3 
me conformo com o que disse o SI'. Yasconcel-
los ; ignoranci>l do senado.! ! Admitfüla a l1ypo
these por um momento, se ella existisse com 
etfoit-0 seria uma ruziio para a camura convir 

"l'iesta declara .ão da ca iilula .ão? De certo ue 
não conviria nem convcm, nem isto ê c 1pitula
çiio, nem deve deixar-se suspeitar qne o seja; é 
muito perigoso, e talvez fosse. isto embaraçar a 
sancção dest!l lei. 

1 i • r .vo o con ra po e-o· ec arnr, pois 
não foi isto admittido na lei da dotação de ~- M. 
Imperial? Como se· póde suppór existir capitu
lação? Sei·ia · até vergonhoso para esta cnmara 
o fazer uma se~elhante declarnç:io. E11 porêm 
nunca approvarei <1ue os membros desta camura 
sej1lo privados da p1·ntica admittida cm todos os 
i;:o\•ernos constitucionaes, que ó de declarai· os 
votos para a r•?salva da i·epRtação dos depubdo.i. 

o Si•. l\J:a. y: - Eu Yoto contra a declaraçiio de 
voto moth•ada, porque assento que,pnssasse a lei por 
<1ualquer dos motivos, sempre u desah·oso i& cnmnra . ·-. . .. .. 
scieucia dos Srs. deputados. Aquolles que ti\'e
rotn sido de opiniiio contr1ll'ia lk.i\rão mal, i>or
q.ue deviiio tôl-n exposto na camara, o os que 
forem a favor tambem ilcaráõ mnl. Declare-se 
na orma do regimento, 11uu sem moti\'açiio. 

O Sr. Souza Fran.c;."a. :-A mziio, porque 
adoptci as omendas foi por cst1u- coll\·oncido da 
utilidade da ado iio tla lt:i e creio ue tambein 
a camara as adoptou por este motivo, esta é a 
rn~~o, ouLra raz,no não 1111.. ·Não stli qne_ yenha 
ut1htlado alguma em se fazer· n declarac;ao mo
tivada. 

o sr. Vorguolro:-Eu votei 11elas razões, 
que acaba de expender o Sr. deputado, poi·que 
entendia que er1i uLil approvm·. 11.s emondns, ni'io 
poi·que estava convencido quo a lei tinha melho
rado com ellas, i1ois estou convencido que poio
rou, e· peiorou· muito: mas em consideração aos 
males; que· resultaviio de se rejcital'em ns emon
dns: 1'!?mando em consi.deraçiio os males que re-

está conhecido que niio approvnrin 
estas· emendas sem discussão: põde·se dizer pois, 
que a respeito da maior pnt·te dellns niio houve: 
quasi opposiçiio; niio approvaria, digo, tiio prom
ptamente estas emendas, se mio fosse esto in
conveniente de não p~ssnr a. lei uiio passando 
e lias. Esta : raziio ó :conhecida põr todos, e é 
escusada a· declarnçiio. · 

Como haviamos de approvar emendas, , a não 
serem os motivos de conveniencin, e a i·esi~ten
cia do senado ao cumprimento do nl't. ('l da 
constituiçiio a respeito. da fusão das cama1·as ? 

Como havi11mos de approvar, digo, emendas! 
que nte são injul'iosas no ·senado, como aquelln' 
pol" exemplo de J?Oder o ministro mandar. o seu 
11l'ocurador e deixar· de comparecer, faculdade 
•111e se niio concedo pemnte os· juizos ordinarios ?, 

Nós quereriamos· sustentar a dignidade. do se-' 
n,ado gue talvez por ter collaborad<1res ministros .. · 
d'estado o conselheiros d'estado, deixando-se levar. 

ela influencia abandonou,' P.squeceu·se della. · 
· p}lrove1 po an , e a camara approvou as· 

emenilas. pelos motivos (jUC . são ·bem patentes ; 
esta lei,·depois de saucc1onada, pôde ser .. refor
mada; porque'· eli não estou· convencido.· da uti~ 
lidado das· emendas, e qualquer Sr;, deputado 
W:rT. ~~1ze~;~ºdª,.~fr~s~~tar um proj~~to p~r~ 081~ 

o sr. 1L1no.'Cl.ou'tlnh.o:,~,se acaso esti
vesse' decidida ·'esta· graude questão, do·art. 48 'do 
1·egimonto connuum, se as cnmaras' se'reunisseni 
para vo~r proD1i~oua_uie,uto,; .es~~:~~t? ii~e·. no~ · 

' . ' 1 .. . • • . > ;,, ' ç, '' ~ l 1. ~.,.. . 

nhum de nós adoptada esla lei com semelhantes 
emendas; mas nas circumstaucias em que nos 
achamos, quando o senado se recusa a obrar n:i. 
conformidade do art. til da constituição, quando 
se t"·us 1 ·- · • • • • • · • " • -
mm·a dos deputados iL" · tudo pela agua abaixo, 
deixa1·á obrar os miui;;tros a seu bel-prazer, sem 
te1·0111 uma lei, um freio? . E' nesta triste con
j unctnrn, IHl~to,; a ort.os que a ca marn. dos de-
im a os a op a a ei, sem eu 1·ar na una yse as 
emendas, iiorque, como dis,;e o S1·. Ver~ueirn, 
depois do sei· sancciouada, depois de existir, nús 
poilem•>S propo'1r nlteraçõos aos artigos que 11ão 
parecem con \"CnientP.s. · 

Aquelles :ii1·s. que Yoti&riio contra n lei, decla
rem o seu '·oto uu fó1·111u do regimento, .; não 
queiriio declarar quo foi por cupitultwào, o quo 
~ contmrio ao i·egimcnto. Opponho·mc portanto 
a emenda. 

o s .... :Fcl.i<• :-::\"'' estamos nus circu111st1111-
cias de nppro\•ar n lei tal qual veio emendadi& - . . . 
bilidndc. O sen~•lo ulleron, fez o que lhe pm·o
cen, 11. cama1·a dos depnt·ulos não est•°L pol' estas 
altemc;õcs, nms entl'dnnto as upp1·0\•11, e que nomn 
d11i·il111os uús a isto soniio o de ca itul11 'ão '! 
Nós 'l uc1·c111os 111111\ lei boa, o senu o n •1uer 
com condi~õe,; : nós não u q ucremos com estas 
coudic;•ics, nms dizom - passem us condições 
muito embom, porque 1 uei·emos cumpl'il' com o 
que mnu ll u cons 1 mo;no, e 1n·o1110\·c1· a e ici
d1tde du 11aç1io - pol' isso uiio temo.; ontl'o 1·u
medio s<·niio 11pprovnr a lei com as cmeud:u;_ do 
se1111do. 

Eu fü esta indicnçiio, pnm que os Srs. dopn
l.t\1los quo polo amo1· tlu pntria votl11'1io quo p1ls
sasse esta lei. ·declal'olll IJ ne nppro\·iu·:lo ns u111c11-
c111.s do sonado, porquu ern co11vo11iu11tu, pol'qnu 
do contrario resnltnYn qne n nução vendo l]UtJ 
nppal'ecêr1'io estas emundns, o lJlltl a c·1111nra dos 
deputados 11.s appl'O\'OU todus com esta rapidez, o 
que ha de dizer? Ou que cstavnmos vendidos, ou 

ue cstawunos i...,norantes da matet'ia, ou •1110 
se api·esentill'iio por 111spu·aç110 1nnn, púr<Jne 
uiudn uiio nppal'eceu um projocto ucstn camani, 
ainda o mais inslgnilicantc, que passasse tão 
repenti1~m11ente COl}lO este. Devemos satisfazer 

declarnçilo ·do voto motivad1\ sómente a respeito 
desta mntcria. • 

o sr. l\lontcir•., do Dtu•ros :-Tendo de 
dar n razlío porque votei, declaro qno foi pelo 
principio 1le direito,_ quo ó -do dous ~nal~s .. \> 
menor.-E11t1.mtlo pornm quo n mnenda do :Sr. l! ~~JO 
não clo\'e sei• admittida, por<lue yem a tet·· ellotto 
retroactivo, porqno se clla tav.~sse lugar par.1 um 
projecto que ho11Yesso do rassar para o futuro, 
entiio bem estava, mas vai ter elleito para uma 
lei que passou, o niio pó1e po1· isso ser arlmit
tida. Devemos declamr os nossos votos 1111. fóm1a 
d() 1·cgimento, qne.pi·ohi!:>o que so declare o motivo. 

o sr. souza. Frun.<,'a :-Com esta emenda 
se pódo justificar um voto, o dizer-su : a cam11ra 
dos depu!.tidos foi coactn; suspenda·se n snncçiio 
desta lei, ella não foi approvada pela maioria d1t 
camari\ · isto convém i·emov.cr. Cada um Sr. de
put.ndo 'disse que n sua opinião não era con
formo H. do senado, mas e11t1·etanto votárão, t~ 
voti\rão constituciona e 1vreme11 e ; o se e1 
tiver voto não e i>oi· nossa resistencin; nós ,.o. 
tamos e approvamos esta lei na fõrnm da con-
stituiçiio. · _ 

Posta' 11 votos n emenda, foi rejeitada. 
Leriiii;se as seguintes . 

. ' . . DECLÚl.\ÇÜES DE' VOTOS 

, «' D~cluro'.'quo' vot~i· ~~n;ti·ã as emendas do se
u11Jo:-Cas(,ro. e.sm:a.» ·. ''···~; . 
~'!:!," 11., ;;: ·~··~'}' ' ' 
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SF.SS'10 EM 2i DK A.GOSTO DE 1827 
" D.!cl;ll'O que votei ~ontrn as cmeud'1:> do ·se· 

nndo na lei d& responsabilid·tde dos ministros e 
conselheiros de c;;t 1do.-Xai:ier 1''e1·1·eira.11 

. ira ese 
tn<;âu a S. J.\1. I., sahirão da 
t11dos q1te a compu11hiio, sendo 
d11dos pelo Sr. presidente. 

E11t1·011-so na 3• discussiio do p1·0jccto do lei, 
que impõe meio por ccnt•) ao mcz uos b!lllet.:s 
da 11.lf1111J.egn. 

o Si·. ''usconc<-llos:- S1·. presidente, cu 
ino op11011h0 a esta. l<il. J11ioiadas :, o julgo quo 

... . - . ... . . . .. " i 
impú1· 111uu espct:io Jc tributo, ou f>or outra, \'ai 
cxigi1· um premio desses bitlnites da ulfandcga, 
t]ll•3 1111ssn\·;\o os ne~ocinnies que 11iio pngavào li. .· . . . ,·-

razões que assistirão no legislador pa.ra. f.i.ier 
esta ou aquella ínstit11ição. 

. Olhando bem attentatncnte para esta instituição 
confrontando-a com a ratica das - · ·• 

i 1u, . en o ''lsto que em quasi todas é o 
mesmo; em uma· ha portos francos, onde . se 
admittem ·os generos sem tl'ibuto n 1 caso de 
reciprocidade, e isto para combinar o in t'!resso 

· ex or a ores ; em ontms está 
estabelecido que, quando estes ~enerns que so 
importão e se reoxportiio, se restitui'io no neto 
da reexpot·tação os direitos; e para que é isto? 
Para p,.omover a industria nacional, para que 
uiio sofihio os especuladores graves ·prej11izos. 
Além disto que imposto é este da alfandega? 
E. indirecto; qual é o caracter dos impostos in
dh-ectos? O primeiru. é que os consu1uidores ó 
que vem a pagar, e o segundo qne clle fica. 
muit•l commodo; por cousequencia admittindo·se 
este 111·Lig>l vimos a. cstabelece1· o contrario, pot·
que \'Olll a ser niio os consumidore • • 

, i 1por a oro3 os qu> pagão este direito. 
Admittiodo·so estes J>ilhctês da alfandega sem 

ontts pn1·a podei· \'ellder os generos e .:om o 
prodllcto ª"ª1' os direitos "~. · -
a 11ng11.1· os s < ireitos. Demais, nestü caso vinha 

E' portanto necessnri•i exmninnr so convém, so a 1•ecahir o imposto sobre. os capitnes, porque 
a 11tilhlad-0 publica exige que se estahelcça este era Jlreciso quo os .negocinntc3 deixnssem· Cunl!os 
pt'cmio ou cst~ ll'ibuto, OI\ como lhe quizerem i·esen·11;dos _ P'!_l'll pa~ar os impostos: . 
eh muu· <le u 'll a · " · • erc . en o a. u i i a. o que va1 

Eu entendo, Sr. 1n·esidente, que a utilidaJe · produzir esta lei, vendo pelo co11tr11rio que se 
1mulica niio o exige, o que osto premio de que segue prejuizo {& fazenda pnblica, cmquanto vai 
ti«tt 1 n lei, reduz-se v1mladoirame11ta a nada. diminuir o prodncto· dos imposfos; l"c!ldo ·que :;o 
· DC\'crnos couside1·111· scmpl'C que· nunca nas oppüe .~10 prog1·esso da riquo;o;n e indu3tria 11a-
11o~s11s deliberações devemos ser menos liberaos caonnl, •\mqttt\uto obsta à importnçilo de l\erieros 
que o nntigv go,·crno, e se elle qniz Invorccer e mercndorilts que constituem a \'Crd11de1ra ··i-
a industria iior esta mnneira, como queremos queza nacional, não posso app1·0Ynr· esta lei, e 
nós pôr obstaculos no set~ v1·og1·esso '? Dnqui \"oto contra ella. 
l'Nrnltnria que a a;;semblén gei·i1I Cl'I\ menos li· o sr. souza. x•~r."l.nç.i:- E' neccssario re-
hernl que o antigo J"egimem nrbit1·1uio. mont-ir um pouco mais longe paM trazer as rru:ües 

Que ntilisa a fazenda publica com este meio que J1otwe para se adopiar este artigo. Ve:ido·se 
P'W c~u1o? :-inda, absolutamente nn<la. • · • • 

• · · · ·· · e • este cambio diariamente est1í. diminui1i o os ren-
qllc imponl1a tri· dimcntos, foi esta. uma. das razões pa.1·11 se admit-

hnr:os, neuhnm res 1ltado util yai produiil'. tir esta medi.Ia. . · . 
· Yerdatlci1·amentc o que Yni fazei· esta ·lei é Ora, procnl'emo:i a origen1 destes assiguados ou 

protlnzir dons elfeitos : o primeit·o é q111i o nc- bilhetes ·da nlfandoga. .· . . . . 
p:ociall(e hn cfo deixar ~l':Uldc 1·csen·a de fundos Como btwia negocíante8 de credito$. cm cuj1t 
flfü'a ]lOdlW pagar US dit·eitos tle importai,;.iio, C lJoa. 1é podi11.· repousar O antigo governo COllCe• 
por cunseqmmcia a impo1·tação tiiminue, e logo deu-lhes este que elles· pudessem tii·ai· as suas 
••sse \11'Clllio ou lucr.i p1·ompto, q11e se ()spern. mercadorias da alfandega com os direitos. a 'CN· 
tfo~s:i lei, vem a J"eduzir·se a ua<la, porque se dito para os pagar em certo e determinado tempo. 
se ~:\nha por um lado, se é que se pú<le gnnhm·, Estes nei;tociantes habilitão·se pe1·ante o con-
penle-stJ 11or outro, porque se pe1·de 11ela menor selho da fazenda, obtcm proYisiio e com .. esta 
impottai;iio. que se ha dti seguir necessariamente pr.ovi&io vi\o-se apresentar na alC.lndega tiara 
ileste impo.>sto; o segundo· effei1o é que .devendo ·fa.;o;crem estes· assignados para o despacho das 
o ue{l'o.::i1111tc tor ue i·eset·\·a pa1·te dos fundeis para suas me1·cadorias; a maior. parte .delles .até_ não 
pngnr esl<.i impostl), lia de deixar os generos e usà(). desta faculdade, ·e empresUi<> as suàs.firmas 
as ancrcnJorias depositadas na alfandega; e · eis · por uns tantos por cento, o que é,, muito van ta-
u nééessidadc de augmentm· os nrmazens, e nó.;; JOSo, _por•111e. ~iio , teµdo Ja:i;endas .. ,a de~P.achar 
decretamos no orçamento que não se augmentasse gan~ao uu.s :tan~os, p,or, cento>· esw,. tem, sido a 
mni:;; a alfandega. . · · ·pratica. ~· · · · . : , , , . , .· . 

Poi· isso longe de rei!!>ultar ben11fiein ã. fnzeuda Nôs não temos ·commercio, a· maior arte do 
· . · i, resu grau e amno ., i. s. sao -es rangen·os,, que tamboril. são' 

emqllanto '\"ai empiltar as fazendas,º mercadorias admittidos a -assignantes da'. ·alfandega.· . " · · 
e gcllervs na alfa11dega, cmquanto vai· diminuir. . . Disse-se ·qtte .isto vai; ento~pecer o. -commorcio 
()S c•productos da importação; demn.is,. Sr. presi- e gravai-o •de ttibutos ;_ l,lª~ª d!St~j. Sr; presidente,: 
dente, posfo que eu não seja milito amigo das ante;;., vai pôr; em eq~1hbrio: () .comm~rc10: . , 
antigas ·instituições, tenlm . co.mtudo. o ·m'aior. cui· O iíüe ~quer di~er . despachar, : cu ·:que. não sou 
dndo, quando 'Se trata de rc'l'Ogar ·•uma'·dnllas, 'àssignante da alfandega, as· minhas mercadorias· 
}lorq11e trato. de v<ir- ~~go se ha. razão boa. (por- e: :pagar promptamonte, .• emquantQ.; outro;-; tetl! 
\]11e ~11 nduu~to a hrpothese de o _governo .an- :rrazo .c<>np_edido J)ilra pagar. <1s,;~ire1tos;? P,odere1 
t1g<>. 4!1.n occas1~~ de enga~o ter razoes boas para e!f entrar nuncà em ~01,1currenr~a. ·com '?" nego; 
ndR!..lttir. uma 1e1) porq~e e no: cas.catho oude; se. . cu~n~ ·.que p,ag._'1.P$c.d1~1~ .. ,daqH~ p.. B!»S mez~. 
achno d18.lnantes; por isso quero-zne1nteirar das· ou mais? Ets ·.que ·-este:negociaute q'ue tem este 

• .'O..').. 
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SESSÃO El\l 27 DE AGOSTO ·nE · 18'27 
p.l'ivilcgio pôde Yender por menos 6 por cento, 
1>orq11e se f.lU niio tenho o dinheiro Pª!ª pagar 
os direit<•s vou tomal-o a preinio e a nao menos 
d~ 6 ~~r cento. · · 

n , . :i 

privilegio concedido aos assignantes, porqu~ sem· 
pre em eomm(lrcio se de\•e tt·atar de fazer com 
que haja igualdade no merendo e não que .seja 

apontei que a maior parte dos negociantes 
emprestão as suas flnnas com premio, e por i5so 
não ho. desvantagem; demais ho. outro conve
niente, e ú que estes assignantes da· alfandega 
sabendo que hão de pagar por força meio por 
cento em vez de o faze1·em po1· seis mezes o 
farão por tres. 

Os negociantes percebem uns. tantos po1· cento 
por emprestarem suas firmas, e ·quando a fazenda 
Jlltblica precisa do dinhcil"O \•ai rebater os bi· 
l1111t<>s da nlfande,:?a 11 •Será isto conveniente? E 
como ú que se diz •1ue esta instituição dQ go-

. · • . oa ri.zao • mo se 
trouxe a comparação do diamante que se achu. 
no cascalho? O que digo ti, que acho gue o go· 
v1.m10. foi. muito ignorante, poi.s quo dovja cal-

culou nisto .nem em outms cousas. 
No .. antigo systema não havia• calculas, o go· 

verno entendia pouco de algarismos. . 
Portan · · · · 

commerciaes, e não resulta p1·ejuizo nenhum ao 
commercio. O. negociante que sabe que tem de 
p·1gat·. meio por cento a.o mez, em lugar de pnssar 
o bilhete ·por nove mezes, passa-o , por seis ou 
tres, e não lta prejuizo da fazenda, porque uiio 
se .deixa a porta aborta 803 ex11ctores da fazcu:io. 
i1ublica a fazerem o .rebnte dos bilhetes da alfan
dega, que ú desnecessa1·io (apoiados) ; porque 
entendo que todos qu13re111 aceitar bilhetes da 
alfandeg•l; ett sou o primeiro que os aceito,. e 
não lia nenhulll que o não faça, e tal v.1z seja a 
pagadoria das .tropas a unice.. repartição onde se - . . . . . . 
por serem pagamentos pequenos, mas pagamentos 
grandes fazem-se· .em bilhetos da alfandega. 
· E porque razão· ·ha de o thesouro estai· pa
ando meio or cento de r bat u " · . 

percel:>e cmquanto empresta a firma par.1. outro 
·sobre ella fazer o seu negecio? Eis a raziio que 
houve vara fazer esta lei que assenta em boa 
economia, e portanto deve p:lssar., . . · 
. o. sr. v"rg~cl!-"<>.:~Es!a lei não _se propõe 

a impõr .um nove1 .tributo, nao faz miu:;. elo que 
revogar. uma graça que se tinha concedido . aos 
assignantes. . . , . , . 

• Os. direitos da alfandoga siio. r!!cebidos logo 
que se despachão; aquelles que,.11.:lo têm apre
rogativa de s~rem assigoan~s são obrigados a 
pagar logo, e os que siio ass1gnantes, como taes 
s:io .acreditados na alfandega, e têm a.liberdade. 
ue pagar .. á vista ou ·passar bilhetes. da alf11;nde~a. 
por uns poucos d~, mezes ;. º" que: faz a. lei ?,Diz 
" aquelles que não são __ al!Signant~ p11guem !i-. 
vistà, e aqueUes que. o sao n>io quer1mdo. pagar n: yista, p11gar~õ ·.u~ preinio· que. é' ó. usual.- na 
praça.,, ·esta let vai est_abelecer a 1guald.ade entre 
uns. 13 outE?,s. · 

n~elltàr, c911t.1-a;a/lei, nina: njio ,s~, obriga, se,,~iio; 
.~uer,·.pagar o,prernio,.faça.,o seu dev~r?.pague á 
'vista, como·;fazem os· outro>s, ,e;está alhviaa~. lfas . 
Se ri.ã9;Jemj,diiiheir!) á ,yi~ià.;,oti se lhe faz:níais. 
eon~·i, ,~ll!pregal:°- ,.n!) desconto, de ,,letras,~ pague. 
principJ.!.~me~.~.·:na' C?CCasi!iC),jl\ll. que a, l!açao paga 
pr•1_1,jio~(, tã~,. g~nde8';: .. !ll1ª.~do.,. a,·,naçao . mel!"!ª. 

~:~! ~~~~é~~~~. :Br;1sS~~ q;::·~if t>fteqã'.e'~t; 
~\~e~'::e~tf~t>li~cr~:.:gJ:S:fuÍtúii~ií'~ ~'"<ilte·'c>·' li~l!ô-. 

' . ' : . . ' . ' ' ~ .,., . 

ciante em lugar de .pagar dinheiro á vista,. passe 
estes bill1etes ; precisa porém reduzil-os a moeda, 
vai talv:ez. ao. mesmo negociante que· toma ou 
conserva gratuitamente em seu poder estes di-

.iros a. naçao, e escoa a-o;i e o premio 
de meio por· cento. E deve ser admittida seme
lhante cousa? Se· não tivessemos tanta precisão 
·poderia a _nação fazer este acto de. generosidade, 

nomia. Mas disse-se que aggrava o commercio, 
só se assentão que se devem alliviar os direitos, 
e então fllça~se uma lei para todos, não seja pri
Yilegio só para us assignantes. 

Se fõt• necessario diminuírem-se os direito~. 
diminuão-se, mas creio que isto mesmo não póde 
ter lugar, porque nos veriamas na neccssii:hde 
de piir impostos em outros objectos que os nii.o 
podem soffrei· tão bem. Entendo portanto que o 
projecto dcYe pas:;ar. 

o sr. VnsconoeiLos: - Vejo-me na neces-
sidade do re etir o • ue disse r ue m · 
Srs. deputados assentiio terem-se destruído c.s 
meus argumentos o eu assento que todos elles 
ainda estão em pé .. 

Por isso mo vejo obrigado a repeür para que 
se respnn ,., o 11110 can e111 a v1c or1a sem erem 
Yisto. o inimigo. 

Que especio de ciume t9m a commissão. eµi que 
os· negoc1.antes luct•tJm ! ! ! Quanto_ mai!I . lucrarem 

O nea.:iciante em ltigar de importar 10, ha de 
import;'r 9, 8, ou 7, ou menos, P."rque de\'e r~
servar fundos para pagar os . unpostos, e ets 
menos importação, e por is.;o men_os direitos de 
import'lção, não póde haver duvida alguma: a 
este respeito. . . · . 
. Cemais,, o. que não fizet·. este.-. calculo,_ ou 

aquelle qne pot•, accid6nte, da fortuna não. tiver 
podido apromp!.ar; a reserva. pa1·a P';litamento 
destes direitos, não so verti na nece.sstdade .de 
deixar estes ganeros na alíandega ate ter meios 
de satisfazer os impostos ? Eis. já a ·. nec.essida~e 
de augmentar, m·wazens, e dalu resulta· que nao 
se pode· conseguir bem algum, por<1ue nós tem<?s 
determinado ·que não se continuem a faz13r 1na1s 
armazens; e isto .vai d11.r meio_s .~ que se contin~m 
e.ss:lS obras, e eis um, preJUJZO . para a nat~· 
Não,, se ·;verifica . _p;,is nenhum lucro desta lei, 
antes resultão os graves inconvenientes, os.gran-. 

. des: .. males. de. se diminuir a.Jmpoi·tação~ :e de. 
; , ~ 

nlfandega: , , . . · , . ; ,. .. · · . 1 

Temos dem~is,, que, todas as nai:.ões., procurão 
fttvorecer. os . importad!)res,; porq~e , .assim . C?n
vém. ao progresso da riqueza,.nac10nal, .. e ·os 1m-: 
portadores . são. por esta. . lei; maltratados •. ~te 

. tributo ,.em::Jugar; de. .se.r.-, P.ªRR- pelo ;,CQnsum1d.or, 
é pago .pelc).:i1J_1portador,: per1e 'º ~}"&cter, d~ un
posto .indir.e'Cto.: e~q~!'ntoripaga,,~ tri.butp :á9uelle 
q_ue. iipporf.!l, Q .. ,nao, mvoluntar1amente, ou ms~n-

, s1v · Imente ·• eomo · anuelle . nue · consome • vai-s~ 
· poii"c;1esnituràtlsai :o.oêàtli-~Dii>'óSto!" -' r. ! ,.º · ' 
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2!6 SESSÃO E!l. 2i DE AGOSTO DE ,J827 . . - ' . - . 

l\fas disse-se que tambem os negociantes são 
esti·angeiros, ou que a maior parte delles o são; 
e· que iniportu que sejão estrangeiros, eomtanto 
que o Brazil augmente em riqueza nacional ? .. ~ - . . ,' ~ . . -

são nquellas contra que se tem clamado nesla 
casa; lllas se estes abusos citist.em, elles de . 
1íenlmm·a manéira podem j11stificai· uma lei, que 
não tem out\-o fün · seni'io mostrar o es it·ito 
niiu º .. de miposiçao, pois nen mm jnteresse J·o· 
~u~ta · â· fazenda ·. publica, o causa graude pro· 
Ju1zo ao commerc10. 

O Sr. Souza França ; - Já se n1oslrou 
que isto e uma lei de privilegiQ, q_ue cousU· 
lue desigualdade, que sempl'e e preJUdieinl, C 
principalmente 110 commcrcio, porq1\e já mostrei 
que o .negociante, que tira as fazendas a crc· 
ditó de· tantos mezes, as tita mais barato do 
que aquelle que se vê 11a neee.;;sidade de pagar 
a. vista. Disse:sc que. não se deve cstcrvar, 
o.u ·emp~cei. o. r.ommerciO ;. po}s bem, façamos 

os armazens da' alfandeg.~º_s~o de deposito por 
certo tempo? ·Para 1ue e pois o argumento de 
armazens ? Quando os negociantes . tirão as fa
zendas a credito, recebem o dinheiro e negocião 
com ene: 

E será este meio por eento motivo do nego
ciante não tirai· a sua faz1onda, ou de deixar de 
a importar? Em quanto.anda este meio por cento? 
Supponhamos que . os direitos importi'io em um 
conto de réis, quanto vem a pagar ao mez? 
5S ~; e por isso ha . de deixar de import·u ou 
despachar as mercadorias? 

Em alg:umas mercadorias ó necessario que o 
direito de· importação seja elevado a cento po1· 
cento, e necessario que uma lei bem estlldaôa, 
re~ulu melbo1· os direitos que se pagão: ·pois, 
hr:nquedos de criança· bii<> de pagar ló por cento, 
quando o illípõl'tad'or~nha lff!O· por cento, em
quanto a baeta; que deve cobrir 'O' pobre, paga 
t.a1nbem"15 por cento1 Artigos de luxo nas·ou-

. - · - u· ' , vu n · al ud li· 
ha generos que pagão 200 por cento, e estas são 
as verdadeiras leis, e e esta administração de 
governo que· entende df'stes negoci<>s~ ' - : ' ·' ' 

O que' nos embaraça·· que ·venlião·:rendns de. 
França ·a 11128()· a · nra ?- QuenF quizer ,. pague 
12$800. Isto é'uma leii que' vai i~ualar a•tcdos 
<>s ·importadores,-·· sejão ou· não ·acc1onistas, e\não. 
havend~ nenhum doá ineonvenientesíque·aqui se·. 
apon_tarão, -votO que passe·ª' lei'· áJsegunda dis-
cussao. · . , .: ... ; : : , , 

'o·~,.. u'oú~c1a:;o~-y~1·~~~~~.;:i~3l~~~ 

de todus os J1omens, comtanto que satisfação os 
requ.isit<1s da lei e tenhi'io fümt;.a idonea ; e eomo 
se diz que ha desigualdade?. O que se quer ti 
promover que o maiôr numero de capitaes st>ja 
em1iregado nas inercadorias, tanto de importação, 
como de exportação, o niio se cunsegue uma 
cousa sem a out1·a·; para liawr exportação, õ 
nccess:n·io haver impo1·t·)ção. 

NüQ acho' portanto desigualdade na lei e voto 
que passe á segunda discussão. 

o SJ.'. B~p1'l •'to. Peretra: - Sr. presidente, 
n czar dos ar nmentos no se ti!m roduzido 
para fazei· cahir a presente lei; comt.11 o voto 
por clla · e . uão acho nenhuma razão, que n10 
convença de que deva praticar o· contrario. 

Y e· o ne a na ão a a o. todos os credores 5 
e 1; 1>or cento, e niio ac 10 raziio paru que o so11 
de\•cdo1· niio lhe pa~ue inelo por cento ; pois este 
terá maior prh·ileg10 do que aquelle? Quando a 
eommissi\o ile fa-ienda foz esta lei, foi só para 
sa \•ar a· n ç o o pre 'z e con o , ne 
soft're no des!XJ11to das· letras, e niio -eotno se iz, 
pelo ~iume dos lucros dos negociantes, menos se lhe 
póde intitular o·ibuto, como se disse; e11 lhe cl1a-
11mrei antes u111 ~remio mercantil, que vai des
truir um prh·ileg10 que estava estabelecido por 
uma portaria : ·é medida que iguala os .direitos 
de todos os negociantes, e portanto não se re· 
cêe qlle o seu etTtiito seja o. demom, ou empate 
das faz.indas nas nlfandcgas. Finalmente, Sr. pre
sidente, cu niio acho razão nenlmma para que· 
só a naçiio pague aos seus credor~. e que estes 
t·eci rocamenle o · niio fa .ão li nella. · · 

V1:.to po1'tanto que passe a ~i à segun a. is
cussiio. ' 

o Sr.. Ahci;;n1s1>0 D.\ D.\111.\ como orador . da de· - ~ . . 
Discunso 

(< A eàmiwa dos deputados possuida dos mais 
puros e patriotieos sentimentos, não podia z·ece
ber com mdifierença o salutar decreto, pelo qu·ll 
Y. M:. Imperial se digna - prorogar a sessão da 
assembléu legislativa. aM (): dia. · 15 de Outubro· 
proximo, e julgou do seu mais s11grado dever
enviar-nos á augusta tiresença ·de · Y. M:. -Impe
rial como inte1·pretes do seu intimo jubilo, o 
reconhecimento por este luminoso testemunho da. 
incansa\'el s~lic1tude com qu~ V. M. Iniperial so 
occupa dos mteresses da naçao ·e do febz anda
mento desse .i~n:mo\:t.al · cod\gl); <mde est.'\o depo· 
sitádos · os altos destinos da· futura gran•ieza e 
prosperidade do imperio. . '' ' · ' , .. 
·«A •cainarà.'dos. deputadm, .. senhm\-.'·ia-.·i:om 

J?rofunda. mag<>a '!pproitbnar·se ·o termó que Jhe 
e marcado pela· tet fundamental, sem. poder apre-

.·· e conh~ 
, cidos es C>l"Ços; o" ·resultado: dos 'lnais -uteis'. o 
indispensaveis trabalhos ·tão· in1periosamente te·· 
cbunados pefu.g· necessidad~:,,11u\ilicas, ·e part.icu· 
larmente·recommêndados por V; 'M;;.·Imperial na 
aolenine'· abét-tnra:· da··.assembléa geral;-'mas nem 
era: pos~i'Vél ·em· tão· curto. espaço ·de•ctempc>•'.e· 
á face _de:•tinas.i<insu~ravcis diffic.nlda~es1°pre~ 
encber os·deseJOS de" V~ :M. ~-aa. naçao, ·nem1 
cabia ·nas attribuições· da camara alongar aquello 
pra.Zo.i· ,·•• .. ·-: , ..• , .... '. · .... ,._ .... ·: "','' 

« G?'r18 jl.O iJlumil:Íado·patciot.ismo ;ele V';.~{; 
-'~--:-;··-~' ·' -"-;·- ... ,. ···-·-·-· ...... ~ ' __ -.• .-.~--'_ , .. --
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SESSÃO' E~i "2i ~DE AGOSTO DÊ 1827 
Imperiàl, a providente e _opportuna medida ·da· 
prorogação f.;z reviver todai · as esperanças, e 
accreseentar a tantos titulos de ·gloria, q u~ ador
não e abrilhantão o throno de -V. :M. Im erial 
uni novo ireito ao amor o gratidão dos brasi· 
loiros pelo us•) legitimo, esclat·ecido ô maguaui
mo, que V. M. acaba de füzt:r de uma das mais 
bellas .prerogativas da sua ·corôa. 

cc ra:>il, sen ior, app au 111. o este neto phi-
lantropico e generoso, contemplará com ·admiração 
em V. ~I. Imperial o mesmo pheuomeno qne -u:n 
antigo politiZo admirára 110 reinadll de um grande 
príncipe, a liberdade de iníios dadas com a rea
leza sentada sobre .o magestJ"o tltrnno brasileirv. 
-Assim cumpria, na verdade, pl)is que a con
stituição foi o fructo da sitbedoria do V. li, e 
•:om clla está identificnda sua propria gloria, e 
a felicidade dos seu:i subditos. 

e< E' animada deste espírito que a cn"Jlara dos 
deput~dos nos encarr~gu de protestar a V. l\I. 

o período da. proroga.çilo todo~ os mu1os quo es
ti\•01·e111 no seu alcance, e redúbrarú, so ü po,;
sh•el, o seu zelo e acth·ldadtl para ultimar suas . "' pectaçào. dos seus com1111ttciites e à confianç 1 de 
que- _V •. M. Im~erial ~caba t.lo. dai· a prova mais 
uuthonl1ca o lisongcira. . 

cc e 
os mais felir:es resultados t.las suas importantes 
fadigas, e o coD1plemento dos seus m·dentes voto:> 
pela segurança, creJito, esplendor, e prosperi
dade do ianpel'io. - Romualdo - arcebispo clcit·J 
da Bahia. . . . 

Finda a leitura participou o nobre orador, que 
S. l\1. I. se Jignàra dlll' a seguinte respost11 : 
u Posto quo cu já esteja muito satisfeito 
com o;:; trilbalhos da camm·a, espero licar 

ainda mais .com os trabalhos da pl'orogaçilo. » 
Esta resposta foi recebida com muito e:>pecinl 

a rado.. .i 
. Entrou em 3a discussão, o ·projecto de · lei, que 

. estabelece o imposto de meio por cento nos ren
dimentos de bens. pertencentes á corp.:irações de 
mão morta. · · · 

Depois Je ~erem orado · alguns Srs. deputados, 
cujos discursos niio .deriio os tachygrnphos, ofle
receu . o Sr. 'l'eixeira de Gouvêa a seguinte 

porque estamos gravado3 com uma. grande di-
· yida~ a .qu'3 é preci:;o acudir, e ao fut11rt1, por
que é preciso acudir tauibem ás nossas de.;

ez·1s. 
Tem-.;ç enten lido que. haventlo mellioi· muthodo 

U:l UOSill administrat;iio, tl boa. fú llOS llOSISOS 
adu1i11isti·adores, as nossas rendas devão chegur 
par-.1. ns uo;;sas. <le:;peza~. eu convenho, ma,; niio 

• < · mpres imo , em que es amos,, que. nao 
poJe ser remodiado, senão por medid:is extraor
dinari!'s, que ê a lei.da fundação da divida, da 
qual e parte esta, e outras que fazem a cai:u 
da a.noorti .;ação. . 

Por co11seqaencia p.iço a V. Ex. que proponha 
o adiamento, pOl'<tUe eu voto contra esta lei, e 
fndas ns mais .desta natureZl, se não passar a 
lei d~ fundaç~, e atê qu~ria que se tratasse 
dM leis dos tributos, dejJois de estar sauccio· 
nada a lei da fundação, porque, a niio se s.ln
cioniu·, vol.o contrll. todas estas ieis. 

'endo 
O 8_~· Dhu :- ~lio. votaria. pulo. adiamento, 

se nito achasse· que devlamos ter do govf'rno a 
infor~açil:o' sobre os reditos do~ estabelecimentos 

sabermos, 0111 3ue deve cahlr o tributo, quando 
por um 1 futahJaJe esta lei passe porque se 
nca,;o este.> rendime:ltos se de.;peildem no exer
cicio 1lo ie1hde ara uo havemos de ir tocar 

·nesses ei;tabeleeímentos dedicados á instr11cçiio 
p11bliç11, e ü. .Piedade? De certo que n!io pode
mos impô!' tributos alguns, :1endu assim. · Por
tanto voto polo adiamento até que venhão os 
esclarecimentos. 

o Sl". Souza F'ranQ•' :-Niio ha esclare
cimentos uouhuns a se exigir; é necessario dar 
provhlencias p:nn o. futuro o .para o emprestimo 
11uo temos coutrahido ; tleve:uos occorrer as des
pezas, que tivermos de fazer, . se quizermos ter 
uaçiio ; para o rutui·o .it'emos eme1tdando a aduü
ni.;triu;iiu, por-1ue tnl vez tenhamos· i1nmensas 

ceuto e~tu contente, porque o seu dinheiro, he 
dii alguma cousa ; e para o futuro talvez daqui 
a 4 ou 5 annos, conforme a energia do governo 
pira faier e."ec. utar as leis, teremos alguns me-

ElIE:-<o.\. lboi·amentos. 
Eu, Sr. presidente, vejo que a causa J!Ubliea, 

·. « Todos e quaesquer c~ntrnctos celebrados por é aquella com que ineuos .se tem. misericordia, 
es.tás co1·pomções só. teriio. vigo1·, sendo feitos porque ainda niio vi que ninguem deixe em le-
por escripturas· publicas. >> - Foi . apoiad11.. gado 5 1·õis para a nação : mas isto· prueede que 

. · todos estão· Je mi\ fé contra a admimstraçiio pu-
o Sr- s '.>U..-.a. França : ·- Os argnmen tos blica, entretanto eu torno a repetir que esh lei 

do illustre deputado., Tclduzem-se ús excepções, ó. para prQvi.Jencim· os nossos males· do,prete
que se' fazem· na !.~i (litu)•: nenhumn das i-cpa1·- rito, .por.que j1i:disse igm\lmentll quo ·a niio passar 
Liçõ~s, de que tratou O illustre d.:iputadO.'-!:!iiO a lei da funilaç:iO, n1\0 votarei po1· 5 réis de 

, iucluidn,;. neste, tributo. ,.ellas fieãci e;ceetua~as. tributos. . · 
. Entretanto peço a V. Ex; proponha. o :\diamente ~· . 
: atê passar a lei da fundação da divida, e de· =--º sr. CtHU-."Y·crSllvã. :-Requer o .iUustre 

SÉ'jára" "qU:e . a: presente ,lei fosse. ã commissiio deput l~O o Sr SÕ11Za l!~l'aJ!Ç:l ·~ adiame!'f.?: de;;ta 
para determinar ó tempo p•i1·que este tributo lei, ate qu~ pas~e a da· ftlndiçao 'é!~ divida. na

. deve continuar; pói·que o modo de impôr tl'ibu- c1onal, porem o .1llustre deputado.. nao metteu ein 
tos' agora d. eve · ser: dif!_erente d.o t.flm_, po antigo; linha de cont:l · o. adia'Í!ento, que tem tido;e vão ' - . ' • ' ' " séuí d v· 

, rias• e que cão ·perpetuas; e com o caracter esta ten\ :am um adiamento -t.a,l_vez·maiôr, âo q1:1e 
- fi:s:<>·: já··citei•'n'outra<occasiiio ·as.: contrib11iç<;ies, o que pretende :o Hlustre deputado,·. Demais; 
. que :··.oç povôs. de .; Portugal lançarão sobre si eu JUlg~,-qúe.~ão. é a app~i~Çà!h _: <11:1~· se, ':~i .iar 
'· para'•a·'guerra• .da· aeclamação de D• João IV,, a .este m1posto, o motivo de ser ,ella sancc1onada 
"que :i'oi• um •compromisso; que os povos fizerào, ' sem a justiÇa da ! imposição! plir!f':ig~~~ar.: :esta 
__ mpoasv~sª,.~gpraoiv·.s.aq. ~- ª .. !!.u. e_r···(·:a·· .. ·. ,ª,_.-.·~:bº ... u· .. ;: ac'h·.·ª• ... ro.-o,-.. s,,e, os. ·classe com as outras na contnbo.i~o dos unpostos .. .., ·. d\..., " , , , • .. ·. _ .· <e-~uia despri>porç:io já-se étern''1,e~i5' yer ,n~; ~i~-
• ··Por Cónsequencia ag.Jra que e3füínos para cui- · cu;;s"'~·;h~rr~~}~·~Y!>~~.f-O"?ti;a.? tl:~~:un~~.-, ;·: ' 

, .1lnr n~ desp~as,, e reformar .a,,all~!!istração, . o sr·.t.l\Iãy,::~Sr~: presidente,, puece-me,que 
·deve _esta let entrar, CID .uma pa~te da,_re~OtJ!!&,'< _-,é,,.Rsta, a::p~i!D.~ial 1Jei,,sobr~;J~p~~~!I,; Q~l0:~Je_m 
e nós temos dous casos a remediar.; o pr.?teratn, chegado a adiantar-se bnf.;;, e t; JUStame·ntc por 
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SESSÃO- EAI :27 DE Afi-OSTO. D~ J 827 
i~so que eu desejaria poder chamar a a!t~n'>ão , 
da camara sobre a delicadeza de sua pos1çao na 
fixação deste primeiro imposto, que ,·ai recahiL· 
sobre os bens de n1i'io-mo1·ta. Sr. presiden~, pi•in
sipiis obsta sero medicina i;aratur, cu1n nrnlu. 

,, · • moras;-e :IJnmos e r.i-
1lectir bem antes de deixar passai· a lei sobre 
qualquer imposto ainda mesmo •sobre bens de 
mão-morta. 

., . -
ba de apontar o adiamento desta discussão como 
justissimo e necessario ·emquanto não passa a 
lei da fundação, e islo parn niio ter de. c:lrre
gar com ímputa«:ües de precipita~:lo, irreflexão ; 
o mesmo digo cn ; par:\ marcharmos com n•gra 
reconhec;:nmos n totalidade Jn nossa divítla, 
e examinemos quaes os recursos de que Jlrecismnos 
lanc;:ar mão : comparando uns com outros e es
cl)lhcndo os menos onerosos para fundação, e 
n1nortisaçii<> da dh·itla porém Sl•ja i~to feito com 
.summo 111elindrc ~piemo co11bccimeuto de causas 
o d.1 elementos. · 

" 

ordem e pnrcimonln, eriio muito sufficientes para . 
fazer face ás no;;s"-S precisões, e esta carnara 
est.<\ lembrada qne o nobre deputado se pronun-
cioll altamente - · , 
sob1·e tc-,dos os mais, julgantlo·os desnecessarios. 

Ora, Sr. presidente, como poderei eu, à· vista 
do expendido, votar por qualquer imposto que 
seja, sem que primeiramente tonbnmos reconf1e
cido nossa divida o concluido os trabalhos pre
~ar11torios -da fundação? Voto portanto com o Sr. 
~ou:i:a França : tique adiaúa a discussão e ha
jamos de marchar sisudameute: eu torno a 
1·epetil:, _ Sr~ presidente: pri11cipiis obsta,, . sero 
?íu:dicina paratw· cuni mala pei· longas mva· 
lu.cre moras. 

l\lu_itas serião as reflexões rnoràes que eu teria 
a fazer antes do votar por qualquer imposto·, ·e 
~ntre ella.~ te:ria de tocar nas qite fiz perante os 
Srs. senadores secretmios de estado, e mesmo 
perante o Sr •. ministr9 da. mari1iha, quando se 
discutio o orçamento do anuo que vem ; e tam· 
bem eu teria de repiza1· sobre aquellas, que ha 
diás produzi quando fallei 110 Yagar, e no me
thodo com que o· estadista deve calcular as contri· 
buições, :Sua fixação e seus t'ffeitos ua ar1·ecada ão 

· v1 as que evem ex1sur .a respeito de 
impostos~ c1nqunnto su não tivt:rem esgotado to· 
dos os meiós possi\"eis e provaveis para extirpar 
delapidações e de~caminhos. Eu já disse e-agora 
o repito, não é nec~ario_ tirar.nada a n\ng1J,em, 
nem carregar a naçao d4il m1postos,~· o que é pr!)- . 
eiso é acabar.· cum quixotadas· por :,um lado, e 
peculatos por outro_ , .. · . . .. . " . 

Não h:1 necessidade de'.'tirar nein diminuir or
denados a ninguem:; mas ó necessario'-esperar 
com pachorra 11ela reforma da mão do tempo, 

e não prov~1· mais lugares : .e deixar .á morte 
grande parte da nossa reforma, e não encher as 
vagns, senão aquellas que forem índispensa\"ci.; 
para o andamento dos nego•;ios e não accumular 
tlu lica · . 
em pessoa alguma ; e eu estou bem certo no que 
digo na parte relativa ás províncias, de que te
nho 11mplo conhecimento, e tambem pelo que toca 
a algumas ará o uorte. à vista -

r. re\·er<!ndo ispo do l\laran!Jào, que de certo 
não a\'anl'.aria a sua proposição, se não estivesi'C 
bem certô tlo estado das nossas cousas por 1:\. 

Demais, é necessa1io, Sr. presitlehte,- que esta 
c:uuara manifeste suas duvidus sobrn imposto;;, 
e •JUe não fiqueni outras leis em projectos, sel'
vimlo <lo pessimo pre.:edt!n le para !'e fixarem 
impostos. A experiencia já mo.strou no .Rio de 
Janeit·o que· nu1 mão projecto de lei, que ainda 
niio lia passado, servio <lc moth-o a u111 decreto, 
911e veio ng1·ilhoar a impren~a C.!_ll 22 de Nove1~
bro de 1823. depois da extincc;:ao da assemblen 

· · · , j ·a e\•1 ar, quan o 
em mim esteja, que venha nlgum destes projectos 
de impostos servir de prececfentes ou de pream
hulo no estnbeloicimento de impostos, e isto digo 

stituintcs em !\linas-Geraes saibiio qnul é o meu 
modo de pe11sar a re~peito do melinúre e do co
nhecimento de causa; com que voto nestas ques-
tões, sobretudo en - -

n divida nacional. 
·Direi tambem duns palavras sobre o empres

timo nacional, em que alguns senhores tocarão; 
eu desejnva que houyesse muittl c:mtela antes 
de contrahirmos r.o\'os cmpresti:mos, por isso que 
a experieucia tambem nos tem mostrado quanto 
é ve1·datleiro o rifào: 

Bens de sac1u-i$tiio, 
Cantamlo i;em,. cantando tllo. 

Porém, em ultima instanciat eu pro~eriria este 
ex ediente aos i · 
prestimos estrangeiros. contra os quaes altamente 
me pronuncio. E' ver~aJe_, . e. eu ro:conheç~. Sr. 
p1·esidente, quanto sera ddlicil realisar l10J~· um 
emprestimo 11acio11al capazmente: e$le ex ed1e11te 

pen e a or1:a mora , e esta. sabe V •. Ex., ,se 
tem estragado muito desde a L.1seravel bei·ncu·da 
de 30 de Outubro, e sõ se poderia hlvez pt"iri
cipiar ,:a resurgir por meio· de um!l. séria 1·ts1pis
cencia pelo passado e cor.1 o auxilio de valentes 
manifestos, e appellações ao brio patriotico. bem 
na fórma qne apo11ta Nccker no seu capitulo. D,cs 
Ressoiwcs Patriotiques d:1 administr:1çüo das ti-

. nnnças de !~rança; mns para isto, sr,. presidente, 
ó pl"C'Ciso pulso minist.erinl. Voto port~nto, p_elo 
adiamenlo do Sr .. Souza França, e nao. decido 
emquanto niio passar. a~lei da. fundação~ e isso 
para prócede1· em -regra~ _na fiscalisação de im
postos. 

Posto :i ;otos o adiamento~ foi approvndo, sendo 
fixada a época· da sua duração até -que 'passe .a 
lei da fundação da dil'ida publica, como< o re-

' querer<l o Sr~ Souza :França. · 
Entrando· em discussão à resolução sob1·e o 

crime· de deser1;ão, ~ \'ersando a discussão sobre 
. , :_ - . 

., Odorico, e julgando-se a mater_ia sullicientemente 
discutida, e. posta a yotos, .foi ·appr~vada ,a re
solução proposta pelo Sr. ~olfanda 911.valcante, 
e ioualmente a emenda do :sr. Odorico, ficando 
prejudicada a resoluçã~ oifcrecida pelo Sr. Cuuha 

. 1\Iattos ... -.·- .: 
Foi remettida a resolut.iio á commissi>o de' re

. ~acção. 
O Sn. QuEJMZ C.\RnEmA m~~doti p~ra n. mesa 

a seguinte ' · 
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SÉSSÃO Ei\I 27 DE AGOSTO DE 1827 
DF.CL.,RAÇÁO DE YOTO 

« Declaro que votei contra a resolução tomada 
em todas aR suas partes respeito á numefra de 
ex licur o crime de .t• li• '" e 1 · 
principalmente no ultimo artigo da resolução.
O deputado Queiro:: Carrcfra » · 

Seguio-se a ·· 3ã discussão do projccto de lei 
solt1·e og saracntos-mó · · 
''em nos corpos de 2• linlm ; com os artigos 
adJiti\·os. 

?.fandou-sc ú commissiio de reilacção. 
Passou-se á ultima parte da ordem do din. 
Segunda discussão do projccto sobre o escrivão 

do ponto e p1·otesto das letras. 
Entrou em discussão o art. lo: foi appro\"'ado. 
O art. 2'> t·1mbem foi appro,·ndo. 
De11-so por concluidn a 2• discussão e decidio

sc que o projccto pnssas;e {1 3•. 
Es,.otada n ordem do din ro 117. o Sr. n-csi-

dente, se podia entrar em discnssiio a 1·esolnçiio, 
em que se -autorisn o go\•erroo para conceder ao 
seminario episcopal do Pari1 11111 terrmo cont.i· 
gno ao mesmo • 

• ss1m se ec1 10. 
Ahrirta o· discnsaiio, foi nfinnl appro\·ada a re· 

Rolnçiio, · remettendo-se ú. coin111issiio de 1·c· 
dacc;l'io. , 

Pediudo a palan·a ;li,;se. 
·.o Si'. I<~crrctra. de ::\lollo :-0 m;1I que 
tem 11avido por fnltn · de trocos, .é r.vidente~ o 
urge medidas proprins para e,·itar mn\es 1111uo-
1·es ~ esta necessidade ullí• prnvem, porque tenha 
sido pequena ·. a quantidat.le 1le mucdp, que se 
tem cunhado : pois consta-mo quo desde fo. 
11eiro ntéagora se tem cnnbatlo üOO:OOOHou OOO:OOJ$, 
no mesmo passo que se tem cunhado toda essn 
qunnti:1, tom desapparecido de entl'e nós com 
grande espanto a pest1r das ol'deus, que exis
tem parn .nüo snhii· o cobre para f~ra deste po1·to. 

diar este mal que eu vou ler~ (Leu.) 
« :A asscmbléa geral etc. 
« Ai"t. 1°·'Cunhar-se-ha uma moeda 

com a mesma msc1·1pçno a nc na , en o na 
frente o ·yalor e por baixo Rio ele Janeil'o : no re· 
verso d,~ moeda uma corôa impe1·ial com 11. .crnz 
tocando ·n'l orla supel'ior, e no centro por baixo 
da coroa cm .lugar <las al'mas a legonda-P1·<> 
nunc. · ·· · . 

« Art. 2ó E~la m·oeJa cori·erif só, e exclusiva
mente. 1i'esfa . cidade e província do Rio de Janeiro 
e em . nenhuma podcni cone1-, debaixo de qualquer 
pl'etexto, q~e seja. 

" Art. 3.;• Todo aquclle,.~JIÍ.ic contrariai' o dis
posto "·º art. 2° inco1Terá.''-nas penas de falsifi-
cador de moedu~ < · · . 

« .Art.· 4•' Logo·. que cessarem· as actuaes ·cir
cun)stnneias ,esta moeila · fica1·á. do nenllllm valor 
e pol' isto·. cessará de correr . nesta ct\rte e pro· 
·vincia. · · 

«. Art.' 5«>. O govi'.rno por um edital nffixado nas 
pra~.as public·1s e inserido., nos. periodicos decla
rará .. ~ci .dia, em que. termina. o valor circulante 

·~· " ' . 
co~co"hiio ~ ao,. thesoti.1·0 ·. com én7i para. t1·ocare11~ 
pur riotas · do · ban1:0, ·ficando pira isso prohibida 
uma.:nóva emissão destas • 
. « Art. ·6.oLToda;a,'moeda'de cobre deste cuuho, 
CJUC fôr encontrada em circulação depllis da pro-. 
11ibição do seu.giro serà considerada .do nenhum 
valor. · 

" O thesouro .publico ordenará··que a permuta, 
deste cunho. não encontre obstactilo. '.fazendo-se 
a mesma pela manl1ii e {l tarde, · 

To:UO 4, 

" Paço dn. camara dos <lc:lJuiadn;:, 27 de Ago;;to 
de 18'27. - O deputado Fe...-eu·a de M ella. » 

Pedida, apoiada, e depois Y•mcida a urgeucia, 
fez-so 2a leitura, e j11lgando-se o objecto de de.· 
· · • i o · comnussao prmc1pa e 

fundando? E' o empl'estimo 
so acha liquidada. 

Ora, vamos ~\s ontras, '" g., deYe·se a fulano 
-1:000:1, e quer fnudnr a sua t.livida, ,-~111 com o 
seu pnpel; e se est:i. nos tcm1os de ser paga dli~ 
se·lhc uma apoiice da quantia de -1:00011, vcn·· 
cendo o seu j111·0. eis-aqui ·liquidada a tlivida 
individual ele cada mn dos aedo1·cs; e ao lll••smo 
passo já se vai fmhiando. · Enln:tnnto. a com~ 
missão não descobria base 110.ra o proJl!Ct•> que 
se pretende; se algum S1·. deputado se lembrar 
de alguma base, a commissão desenvoh·erà o 
projectc. 

L!!u·se a seguinte 

E~EN.IJA 

« Que a illnsfre com missão ·de fazend ·t orgauise 
um pl'ojecLo pora se liquidar toda n_ diyida. i!li
quida, e quo ª?ro.mpte outr~ de fundaç_a.o da d1v1d~ 

apoiada. 
Jul,.ada a· uiaicria .suflicientemente discutida, e• 

posta."' a votos, foi approvado o parecer, ficandi>· 
prejudicada a ~.menda. . .. . . ., · .. 
. O .síf VAscoNCELLos offereceu a seguinte 

: _. ' 

~:·. . · ~.DICAÇÃO 

« Que se ,~ecommend~ no miuistr.:i e secretario" 
de estado do~ negocios do impe1io a ~·hsernu1cia 

32 
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SESSJ\0 EM 2i DE AGOSTO DE 18~7 
,fa lei de ~O de 01liuliro Je lS·!:J, que apprnvou a 
lei das ciirles de I.isbo,1 sob1·e as att1·i1111ições 
da secretaria de estado dos ne~ocios do imperio, 
,;egundo a qual ~odas as gmças. e condecoraçõ~s 
1 • ~ :l • • • "I ... • • ' 

de est:vlv. - r·a.~r·onedlo.~. ,, 

Ficüu para ;:?a. leitura. 
l.eu-se o :iúgn inte 

" A assenihh'a ,::.•mi legislnth·11 decrefa: 
« ..-\rl. L" As ll(•la~ <lo. l1n11co dv Brazil, netual-

111l11lt• c,m CÍl'culn.;üo s:io cunsi<ler:idas como apu
lices tle Jj\·jJn 11:1t:io111l, •JUu Y<'llt:•'l'ilu o juro 
annnnl de .J. ''/u da Jlromnlga~iio tia presente lei 
clll dinnlt>. 

« Art. '.!. ~ ,) go\'cruo for•i 1lnr um b:1Ja11•;•) ii 
caixa dn IMnco, prvcutlen<lo i11111wdiat1une11tl• a 

. '' ' " • '· cupi lll•S li 1 •'XIS Clllt'S p<! os 
ue~iv11i,,t11s, llll fúrmn ""gniute: 

" I. 0 Se (),; cn1•ít.1cs existcnks na cnix11 excc
iler•·•n nos d11 enll'ltda do!! nccionistns 1·oco he -
~ ..... ut cusu es o:. .. ox.c~sso -0 cnpit •·~s d Yulor c..:1r· 
l'í.'Sftútltlcntc ..in notas emitll1la>, pn·fel'iuolo-sc ns 
•l'ª" ,;ej:io 1 cnli:zaJas ns nola~ <lt• ll/I, scrn que 
1•rim.:iro o tcuh1lo :.i•lo as de IS, u niu1im as de 
'.,' .'. 1 . li Cll t1 :1-. UC<;oí'S SCl'll 
th\'itli,Jv pelos 11cdo11i..;t11s. 

•• :?... s., os capitws r'xis1c11tc•s O•JllÍ\'<licrêm uos 
~1" •º1tll'<11la .los accionistns 111·océtlér·sc-h:1 110 di
,.i.l;;n.I•.>, e com cllé ccss111·áu tot111s ns trnn:>· 
:!e~:,~~::s, t}UC possa J1avl·r cutJ·c o cstaJo e o 
L.tUCO. 

;:,.. :;.- PS "ªJlilat'S 11iio r•1t1i\· 1l.-iro111 ú êllh'lllla 
tl•JS ª"eiouislas, o governü fari'l emittir, cm 11ot:1s 
d•.• 11\'"'Sln•' hnnc.,, a •inunliu que f,\r l!l·ce~snrin 
pnra lll'•'t>llClter o Y11lo1·· das 11et;ües pnm a total 
yuitui;üo dos mesmo• accionistas. 

" Arl. 3.u 'fo,llis as \li ,·iJns do uanco, 11ue niio 
fo1:em a cio esta.•fo, :sento titlns como c·t pitnes 
··x1stl'11l<'s e111 cmxa, e co1110 t1l:s e11lr111·no no 
<li\' itl..,n<lo tlús uccionistas. 

" Art. 4 .o li 111n lei especial r<'gn lm·ii. Q pagnmen to 
d(•S jnros <lo capitul rllpl'•1SClltll\lo pelas notas em 
cii·cnlnç11o, e .:;;tas co11tin11nrií.õ a sei· 1'êcebidns 
cü1110 moeúa llfü> estações publicas. 

" Art. Z:-1.0 O ministro dn fazenda apresent.al'à 1\ 
cnmarn dos deputados nos priJncirvs <lias <le s1~ssiio 
da 1n·oxima rclmião u1n relatol'io circumstanciado 
da <:xecuçiio da presente léi; licnndo desde j:í re
ve>gndo,; o ah-'nrá de l:? 1le Ouli<!lN .do 18fJ::l, que 
c1·"'ou ·o uanco do Ik>'lz1l uc:st:l curte c toJas as 
mais leis em conlrario. 

" I>aço <la cnmam dos depntados, 2i' de Ago~to 
tle JS'!-7.-Jfollanda Ct1.i;alcante. 11 

PetiiJ:i, apoiada e depois Ycncida a urgencin, 
foz-se 2ª foitnra, '" julganJo-se objecto J<J deli
beração, foi r,;mettido o projecto :\ commissfto 
principal de fazenda. . -

O Sn. F1::nREIRA Fll.\.NÇ~ oflereceu a seguinte 

« lnllito que o,; impostos sobr~ ns carnes frcs· 
ca:; scjào traspassiiltas ás carnes salgadas e 
seccas. ,; 

TeYe }a ·leitura, e, declarando-se urgente pol' 
ser negocio <le fazenda, te\•e logo 2• leitum · e 
1·emettcu-sc ú commissão principal de fazenda. 

o Sn. L1;o;o CouT1~;io, comb memhr" <fa com
mis~iio · mixtn leu a seguinte 

« RespoMfl •i sustenta.çiio de 'l.•oto, que fi.:;e1·âo os 
qua.tro S1~··- senadores, qite na commisséio mizta 
di~coi-1l<ir,io do 1ia,-ec.i•· tlo.~ outi-os 1nemlJl'os, 
â~erc11 ·da i:twdatf.eira intelliqencfo do art. Gl . . - .. 

" Os alinixo nssignados, membros da commiss!i.o 
mixta, que pOL' pat·te da camara do~ deputados 

., .- ._ • ~ o' . - ·- o .. 

coummm, estaviio bem fóra de prevenir a ::na 
r~spectiYa cámara e o publico, com os argumentos 
p1·õ e contra que na commissão houve1·iio, quando 
11a org:rni~a~iio do dito regimento eommum se tra
tott do ge1111ino sentido no art. Hl da constitui1;fio, 
soure o qual foi basentlo o urt. o!.Q, que naquclle 
regimento se ncha escri~to, pois que se guarda\'ÜO 
pnra exp.irem suas razoes, apenas o diio projedo 
de regimento, sahin<lo <lo senado, entrnsse em 
.i iscusstl..1: mns \'endo que pela illlpl'ensa se tem 
foi.to correr o parecei· e argumentos dos quatro 
S•!tind•>l'cs q11e na co111m1:o'siiu discor<láriio ; e isto 
, . . . 1 s 1ncu car y1c r111, 
e lanc;u1· de novo a lu\'a nos seus adversarios, 
cnjos 11rgu1ncntos mcsqui11J1nmente esboçados foriio 
alli truzidos como miscmveis ca til'Oil atados no . -
dc\·er uprcseutni· ~o publico, que já - tem lido 
nr1ncllc 11rrazond•>, ª" armas com que no. seio 
da co111111iss1io núxtn ioriio completamente debcl-
lndos 11 nclles illn tr -
o nos~o silencio se niio peuse que ó a commissiio 
tln cnmarn <los deput11dos, a q •te'. pretende tor
cer o germino sentido do ttl't. 1.H da constituiçiio 
e nem fiquem por isso om pé, e ·como verda
deiras os razões dnquellcs quatro Srs. dissi-
dentes. · 

" Dizem elles que o p:irecer da · commissiio 
mixta, i·elativo no nl't. 48 do parecer do regi· 
mento commnm, é contrario aos principias fun
rnentnes da constituiçiio ; pC1rqne, admittida e::;sn 
i111:1gin11dn frlsii.o, j:\ niio existem""duas camaras 
distiuc.tas, ~1~ não .existe· consei;uintemente a as-

, . ' 
mesma constituição, elln é composta da cnmara 
dos depntaüos e do senudo. - Este argumeuto 
hnpart1\ o mesmo que dizei· que a essencia de 
uma com osi .iio ei::ti\ -
t~s componentes, lembrança sob1·e maneira exo
tlca e q11e não faz m11ita honr.1 a quem a tc\·e. 
Oonsentem os illustres dissidentes que as ca
maras dos senadores e deputado.; se possào 
1·eunir; porém negão que ellas assim reunidas 
possiio comp1ir a 11ssembléa geral : se assim é, 
niio saberi1 os infra-assignndos que intcll.ig~n_!:ia 
SJ hn 1le d:lr no nrt. l\) d'l tit. ::.0 da consbtnu;uo, 
cm que sa cbnm'l sssembléa geral a reunião tias 
duas camaras, visto que pela noYa descoberta 
dos Srs. senadores diss1tlentcs, a assemhléa g-cral, 
i~to é.:\ reunião consiste na sep11raçã,o :-llisum 
temmtis t - Pa1·ecc que . de proposito os illustres 
dissidentes torcem ci v1irdndeiro cspirito do nrt. U 
fl,1 co11stit11ição, o qual· é inteiramente conce
bido em um sentido moral, chamn11do-se asscm
b!en geral , não j\ l'Cllnh\o physica 'das dll!IS 
cnmaras, mas sim a ,·irtual âe suas.· decisões; 
guando pelo c.mtrario · 110 art." Gl se trata de. . 
j1~ncçiio. pby.;ica, e bem assim n\) nr.t. 19 que elles 
nao l}erem -ver. · 

is , - eons 1 mç."º• em o 1·e er1 o 
m~t. l>l, mtwca uma ex.cepçiió á regra gei;al ; · e 
pessima logica scri11 argumentar com nquellli para 
destruir e.sta: a questt\o portanto se . )imita a 
snhcr se. o artigo estabelece 011 não . a· dlta ex
ccpç1io, porque, a ser ·assim; a regrii geral fica 
em· pé, .:i o artigo nos casos · marcadós· · de,·e 
ser littei:ahnente cumprido. Quantos ·~orp~s. c~e~
dos por lei e , separados com ' attnbu1çoes di· 
versas se não i·e1mem, em cert_as . circumstan-· 
cias, po1· mandado da. mesma Jc1 que os crcou 
<lisl-inctQs ? · Q.ue -a· c1m13titniç,iiQ ·no art. 61 el\tabe-. 
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SESSÃO EM ~7 HE AGOSTO DE J82i -~""1 -;) 

lece 1:1mâ. éx~pçiio á. regl'a geral se depl'ellendll 
d11 leitura do outro 126, pelo qual a impossilJili
dade pnysica ou moral do imperador paru "º" 
vernnr deve ser evidentemente reconheci<la ~lu 

, p ura 1 a e as camarAs em separa o; e para 
que esta declaração, se· a regra geral, que não 
~olfre _exeepção, co!llo dizem os Srs. dissidentes, 
J~ assm1 o determma para_ to~os os negocios? 

., . 
« Demàis a conetituição ordena mui exp1:essa

meut~ q~e ne~buma ~ei possa. ter vigo1· sem a 
sancçao imperial, e nisto consiste n esse11cia tlo 
poder moderador, e élaquella parte que o mo
narcl1a de,·e ter na factura das leis; mas no 
entr~~nt-0. é a mesma con;:titulçi'io ª· que marca 
o p1·1v1legtn~o caso, em .que um~ lc~ púd1! ser 
posta em ''tgor ~em a dita sancçno imperial; e 
perguntaremos nos agora se esta excep1;iio des
t~õ~ a resracgerul, se ella se. oppÜ>! aos p1·in
c1p1os fuudarnentaes d:l consbtmçi'io e arruina 
a re ia d r · ., 

«< Se o poder moderador solfre esta tl:tcep<;ão 
em suas <M&alidades, sem que comhtdo se destrna. 
a essencla, como _so · não quer ve1· •. e. He cba1~1a 

ni\ regra geral da soparnçiio, o distiiicçiio ti 1s 
duas i:amaras, quando sem 0!111 niio timmos 
p1·oveito algum do corpo legisl:1tivu, assim di..-idi<.lo 
cm duas camnras, ois que tliscorJaudo ordimuin· 
mente aqui a 1 o 011 actos, estaremos sempre 
no ponto donde havíamos parti1lo, isto é, na 
proposição unicamente 1 

« Desta sorte n constituicilo b1·n:r.ileira ·\·em n 
ser mais npertfida· e mesquinha, Jo que a de l'or· 
tugal, Bolivia e ~ornega, o que de maneira al
guma se compadece com ns nossns nctllao~ cil'· 
cmustancias. 

" Dizem 11\aiS;' que as nossas instituições :eo· 
liticas ni"io devem se1· confundidas com as uaçues 
estranhas · e n~m mesmo com ns da ::\'oruega, 
donde o dito _a_rt. Gl fôra cm pnr~·i de<luziJ_?, 

.do.s duas camara~. Este conselho se1·i~ justu e 
rasoavel~ se os membros da camara dos depu
tados se tivessem, alguma vez, servido do um 

~ . ~ 
contrario elle~ nunca ·uverão em vista senão a 
letra do reforido artigo s~m se embamç·uem 
com a ,fonte, donde elle ile diz Cl>trnhido : 1;01·q ue 
sabi!m, que a fonte de uma lei fundamental ó 
unicamente a vontade geral da nar.iio, que a 
dictou e abraçou.;. e uma vez que côm isto se 
nos m·gnmenla, então diremos. que é muito de 
snspeital'., que o .artigo fosse de proposito füito 
pelos Srs. redactores da C<1nstituiç1\o na positiva 
mttillige11ci'4.dia fos~o, que agora tanto se im
pugna : pois que, nuo sendo o arg11111en to pro1lu
zldo por nós .i sim por. elles, é isto um s•llvo 
conducto, que se pretende tomar. Demais, se se 
pretendesse e.stabelecer uma cousa ditr.•1·cute, far· 
se-J1ia· express11 declamçi\o âella, afim de ob· 
vi!\r toda, e 'qtialqiier duvida, ·que pudesse occor-
1·e1· á respeito, visto que sendo a constituição da 
Noruega a fonte da nossa,· de necessidade e se· 
gundo ns regras da hermeneutica~ se havia. de 
rec<>tTe_r .. a ella .em ,caso dnvidoso. Porque pois 
os illustres redact-0res da eonstituitA1o braúleira 
na.o u1 icaraó o reme 10 ou orman o m 01 -
missão 'niixta tifada de· anibas as camnras, como 
fez agora ··na con'stituiç.ão de" Portugal ou crea11-
do uma-:tercei1·a. camara, como encontra naquella 
O}ttra d1tBolivJ11:? Pórem·,pon<lotudo de parte, p~e:
c1so. e co~cluu:, _q~e os .Srs. redactore!j n~u1~0. 
de propos1to .. calnrao aquella · parte da ·const1tu1:- .· 
ção da Noruega, que determina a votação pro-· 
miscua, . eomtudo · elles substituirão a · mesma 
doutrina, · p(>sto · que com -linguagem dilTerente, 
t:omo ·se .mostrarã, entrandc.-se 1 na·-analyse gram
u1atical e geouin11 siguificaçiio de S'.lllS terntos. 

Já hom·e tewpo, em qne alguns Srs. dissid•m
tes, que Corão rndactc.Ns da n,;ssa constituição, 
e11tende1·ão ·o artigo a•> pó da letra e consegnin
temente ad111ittfriio a votai;iio promiscua; uias · 

OJu cs a o v1n mt·~ 1genc1a e axa a e a)· 
surda e anti-constitucional:-Tempo1·n muta11tw· · 
et mutamw· in illis. . 

« Contirmão os illustr•J!< dissidentes, dizendo 
t]ue a votllção promiscua destróe o \•eto, que pela 
constituição ê dado em singular á cada uma <las 
camaras para sujeitar.:111 reciprocanvmte ; que com 
a intelligenci•i que damos no art. 61 tiramos· 
t:sse freio, pedra nn)!ular das constitui~õe;;, q un 
como a nossa admi~tem du:1s curn111·as. Se n•sim 
é então nd1ius constituiç'io de Pot"tugal, porque 
nessa desapparece este veto que por via de uma 
commissão mi:üa se reunem para decidirem os . 
ueg,•cios em ultima e tina\ instincia. 

" O argumento trivial e mui batido, de quG 
havendo . 'ºot·u;iio promiscua, o senado seria sem-

dos dupla em membros, é filho ile um j uizo pr,;ma
Lm·o, e de um juizo offonsivo dns boas intenções 
Je homens, que, 1·tJpresentautes da nação, devem 

· · · • - ll ca de tos •. 
E qu1111ti1s vezes ncoutecerá, que muitos deputa
dos, mudsndo ele opinião s6 encostem aos se
nadot'<>s, e fllçiio piissur a lei, segundo· o querer 
destes 111timns? Alé.u disto seria preciso, _para 
se rea 1znr t110 em 1ypot 1eso, que as ec1soes 
da cnmnra dos deputndos fossem sempre da unu.· 
nimidnde ; 1>ol'qne pôde acontecer que passando 
uma lei ua camam dos deputndos p;,ln plnrali-
1lade d11 metnde, e mnis um, nhi fiquem 50 (p9r
t111e os depntndos s:io 102), qne junto n.;s votos 
do senado f.lri'io pre111Jer a hnlnnça para o par
titlu contl'ario. Porém concedamos de hamio que 
são bem fundados os 1·eccios dos 81·.s. senadores ; 
pergunta1·emos nós-então, se será justo tnmbem. · 
e de rnzüo, que nm negocio decidido pol' 1 U ho
mens :e aqui ti11tra a meta·lc menos um dos mem
bros tio seuatk• oss·1 ser re 1row1do 01· l -t, isto 
•i, n m!'tnde e mais 11111 dos mcm ros, com que 
o senndo so pôde reunir '! Scri\ J·usto ~ ma,; niio 
seguudo os c11\culos de probabili 1lde, e nern se
g1mdo :t l'ect11 raziio ; e no entretanto a consti · 

· lllÇllO aSSllJl O Ili 1 1 , 
tlos resignada lhe obedece sem mur111urios, ou 
i•am melhor nos expressarmos, sem tanto sobre
snlto e arripio. 

" p,1sscmos agom aos argumentos da nnnl'y:;e 
gr11111matic11l do art. li·~. com os q uaes os nossos 
adve1·surios se julgão .acautel11dos e seguros, o 
Yeremos que_. ainda assim nestes elles sno com
pletamente wmcidos como ja forão nos outros. 
Diiem os illustt·cs dissidentes, que dn lt!tra do 
'rtlftlride artigo se entende unicamento qu9 a dis
cussão deve ser promiscua, por(i.m. a vutnçã.o em 
separado, vistú que nell,; se não falia em s1~- . 
melhante votaç.ão. - Se o nrtigo não folia em 
y .. tação, comt.udo elle exprime <leste modo : ".se , 
seguirá o que fôr deliberado. n E nem se d11p 
que deliberà1· e opinar; 1;1orque se. se 11ão ~Ótte 
serruir. uma cousa, que so t<.!nha sido d1scut1da, 
e sobre a qual não tenha ainda assent·1do. um . 
juizo seguro e firme, isto é, umà ''otaçii.o, assim 
se vi\ 

0
que - ;l'eguir drp?iS ·,de dtilibemr :- e O 

1 . 
deliberai· segundo o d1ccionario da ling11 t por
tu..,uez·.1, e segundo outros muitos dicciouarios, 1L. 
sy'ftonimo de resolver. ~e d~liberar,_ como. q~e- . 
rem os nossos adver~ar1os, tl synommo de dis
cutir, então o referido artigo ela .constituição é. 
exotico e absurdo, quando diz . ..;,,.. e conforJne o .. 
résultado da _discussão, se ~g.uirá o que fôr de
liberado - poi'que então o per1odo. se convel'.Wró. 
no seguinte deiS~roposito- .e·. conforme o. r~ul· : 
-tado ds. discussao, .se ·seguira o que fór d111cu- · 
tid.1. -Porem não : a p1\lavra - deliberar- depois 
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~HSS1ú EJ\l 27 DE AGOSTO UE 1~27 
d•1quelln outra - discus;:ão- é o me»mo que l'e· · 1 
s•:>lver ou V"Otar ; e com esta 111t.!s111·1 siguitic:1çifo 

1
1 

em outros muitos lugares da constit1liçiio se en
c<>ntra a dita palm·ra, "seru que comt11à<J ate a~Qra 
uin,.,uem. foa · " 

" Cantin~1an.do ai~Ja na sua itnproccdeute ana
l:;:>e g1·amm,:i.t_u:~l, d1~e111 os nossos_contrnrio~, que 
se a const1tmçao quizesse que· no senado se \"O· 
'tlls"e ·o · · • · • 
té1·ia ito-e ahi se seguil"li. o que r.:.r delibe~~d~ 
- incluindo-se porta,1fo, •1ue a falta do ad1·er
bio ,.- a.11.i - indka que a \'"Ota~ão deve ser feita 
fóra, em cada u111a das camaras : mas se os 
ill11stres senadores quize1·em umdat· as g11ardas 
deste seu uullo argumento ve1·iio ignalmente 11ue, 
sr;. a constituição, üepois de ter fundi lo as duas 
camarsts; q11izes:>e que. a \'olaçiio fos;e em se· 
parn.do, haveria dito - e fôr't se seguira o qu·~ 
für d<'lillerado- e cons<'gui11te111,,nto a om111issão do 
advel'bio fi.í1:a nas _circ1ímsta11cias Ja f11si1o indica 

hc a · votai:ão dt!\"c ser feita t1ltl, loRo uepois 
· .:; , . · e "n se sepa1·a· 

nim ; tanto mais quanto pelo 1n0Jo, com que se 
t::tp\·imo o a1·tlgo se dep1·cJ1en1le que est1u fnnc· 
çõrs são continuada~ e não intcrrompiuas. 

11 n os . 1 erniis, e 
lqgicos dos St·s. issi<lentes : passemo-> ngor•\ 11 
u1n m~t_l'O d<'! conveniencia nos. p1·i11cipios politi· 
cos· :do sy_,;teu1a constitucio11al, e que elles nsseu-
.ii - - .. ... 

sé1· Ílquellc, de que n votação !>romisc~a ó o meio 
d9 p81'al}·sar n tyriinnia do s~natlo, qutlnuo por 
desgraç~ llOssa, uma tal idõa concebesse ; 11111s 
dizem elles que neste C•lSO então nnnca o i;e· 
nnào, pam ol)\·inr a juuci;.tlo, se set·\·iria uo meio 
à11s enicndns, e que ao contrnrio hnçaria 111ão 
daqu.:llc outt·o 11:1 rept'O\"nçlio- in limim:- 10~0 
que se lhe apresentas-sem os pl'ojectos, lic1111d•J 
assim estt' reinedio, nullo e insutlkiente uma \'ez 
.,que niio ·potlia t.lestt'Uil'. essa .s.npp•1sta p1·e,·uri· 
crtçi'io; co11ced•fü1os de barato, q11e ú remeilio ni\o 
;;.:,ja absol ntum1mt•? ctlicaz: lllllii elle o é tim pat·te; 

. _ ., · · ·, uÍI' u 111a e accres-
centar o bem ; porque 111esmo rn'io se póde encon· 
tt;ar ulgn111 s~·stema 'politico expu1·g•llfo complc· 
1~111r11t;; 1lc lt!dvs os incoll\'tJUientes e defeitos, 
y·~ 

t.lé pu,lor e grnnde a11imosi;l~1de uifo e~·a preciso 
ter n si,uado para dt! chofre repru\'ar projectos 
<lc uwnífesta e rccouhecida ui.ili.Jade, e mesmo 
i11·cd;;iio '! E neste caso do qn•i meiü $e sen·iria 
ellt1 para cohone::>tar 11 snn tyn.1111ia, a u:io ser 
o· elas en1enúns, estn11do j1i. tle antemiio certos, 
(lll~ niio ·1iaveria reunião e \'Otuc1io l'l'Omiscua? 
1'td é Jcs~t·açadamentc a 111nrcl1a" d11s nossos ue· 
µocíl'Js le:!fslutivo~, e .a w1ç1io brazileim se acha 
sust·,ntando duas ca111ara5, sem collier totla n 
ntilid11<le, qu;i n co11-;titniç:io qniz que se colhesse, 
01it>ret·e11do uo art. !li o 1h1se11lace tle todns. as 
qnc;;tõ1.·s al'Cluas 11.us negocios mai::; iuteressuntes 
da 111\Ç>lO. 

" Con\·6m out1·0 sim trat-11· aqui da mesquinha 
rdm11ç:1o, qu<J fizet·:io t1s Srs. dissiJ.euies ao argu
mento da prnuiiscuidadc dos as:;cut<>S, quando 
reuuitfas as duas cawaras na casa do s1Jnado 
debaixo de uma só presidencia; dizem el\es, que 
- razões bastantes e po11deros•1.s se poderião pro· 
tlnzir Jara· • · 

os 8rs. senadc.1·es <lis;id1.mtes '! Pela constitui
.;:1o <to Brazil o.i <luputml·JS · e senadores - são 
iguues :--ambos t/!111 o niesmo tratamento e ambos 
são representantes da naç'1o ; or ue. não obs-

• o 1mpem 01· na list:1 triplice, 
o~ senadores são em tudo de nomea~iio popular. 
De:ienganemo-no:i tlll umà ''ez, que o go'\"err,o 
mixto do Brazil ó c .. m1posto de dous unicos ele
• • .· · ". · eia:· cm· 
bom lnjii.o entre nós e6sas honrarias e títulos, 
que não p 1ssn do uiero appollido ; pot·qua á fi
d1ilguia historica da encanocidn Europa, essa que 
fõrma 11111a clll:Btl p1·h·ilegi-ld11 llQ · estado, não 
eltiste entl'e nõ3, e 11,:m D.ius lia de p.irmittir, 
que ella oxista ji\111ais: :;s os · Srs. senadores 
pois se pêj:io de serem 1·epl'ese11tante$ da naç:\o 
IJrazileira, nus QS deputados declaramos mui al· 
tament~, que nisto fiu:ernos.cousistir to.la-.uos~a 
honi·a e t1mbN. A p1·omisc11idude portanto dos 
assentos debaixo de uml\ só pl'esiuencia indie:l 
uma pel'feita fusão, mna unitlade da tmbalbo 

· . 1e o a a 1 ea e dons corws 
separadlls, posto que dtlutro d<l uma só e 1nesu1a 
casll. 

sep•ll'ado os· g 'lpes dos nussos contt·at·ios e eom 
a; armas da 1·11zii:o e da logica iuutilisado os 
seus at 1ques, com·ém neste mo111e11t.o tomar a 
off~11siva e· veremos untüo como ba ueiiio á vish 

s e· sos apon a os 0111 muitos . e diffe1·e11tes 
urtigas da _coustituiçiio, taes como a nomeilçüo 
da i-egencia, a escolha de. noni. Jynastia, o reco-
111ieci111ento do príncipe imperial, a dotação do 
imperndqr etc. etc., que todas siio da exclusin1 
uttribuii;iio da as:<emblên gtir11l e exigem uma _ 
prompta decisi1o. Vejamos ll tangente, po1·que so 
Ju'eteudcm .;scnpnr ; é aquella de que a nenhum 
destes casos se ha de occorret· ; · se1n uma lei 
pré vi-1 q ll~ tlisponha a res!)cito. Pol'éiu não virão 
o~ Sl's. dissidentes, q11e ellc:> se "acbão cm 11m 
cit·culo \'icioso, onde o cmninho niio tem fim ; 

or ue nelle e v lt · 
se lm.\'ia partiuo ? E não passando em ambas ns 
camnms essa lei pt'<h·ia, que se quer admittir, 
niio fü:aràõ indecisos os negocios de -tanta 
1nonta e llrg.Jncia, como os ue· J1avemos a on

. ', ·as 1zcm o es q11e, se· assim acontecer 
" remctlio se1·ã facil, propondo-se. Je: novo· no 
anuo seguinte a lei que fóra reprovada, sem se 
lembrarem, que ella pode sei· proposta uma, dez, 
vinte ,·ez'es, sem que consiga jámais a- -appro
yaç:'lo, que clles pretendem das dnas camal·ns 
cm separado; e nem s.i grite- ad im1JO.çi;i.bilia 
nenw teiwt11r-pois que bem sabillo é de· todo o 
11uuido {snlYo dos que de ·proposito não querem 
s 1ber} que a mais de U annos "em :Inglaterra 
e nn camara dos communs se_ propõe a lei da 
.emancip·tção dos catholicos,' sem q~e comtudo 
até hoja ella tenha podit.lo passm-. Além dist~ não 
\"•~m el\es, que negocios sobremaneira .. apertados 
podem Sllbre\'ir e :\cerca. dos· quacs .serij:· mister 
tomiu· uma prompta _!leci~üo, não e}n · UI}\_ ~nua 
ou em um mez, porélll suu em .um· lrntco ·dia, 
se · possivcl fosse? Que faremos --nós, 'Se dous 
pretendenttls ao throno se apresentarem. susten
tamlo cada um _ os , seus 'presumid•>s _ direHos ? 
Deixar:"1õ as dtns camaras 'divergentes arrébenta1· • , . • • . .. .. --.e 

11rb111idnde, com que o senado <J<>\'ia receber cm 
sua J)>'Ozn-ia casa os deputados,· e a consideração~ 
dt>vida ao augusto caracter de i·eprcsentante da 
nÍlção, fizerão cüm que a constituiçiio or~tni?.ada 
ein -nt!!lbot·es · ·te1npos em tnn paiz , · om1e feliz
n~ente ne.!li SCl quer -vestigios de f,•udnlisino mui 
d1sc~eta.mente . co1_1templassc _de uma_ nnneira de~ 
c~rosa· e de que na' Europa· apimas ha exemplo 
li? go,•emo dos :i>aizei:B11ix0~:, · .. ·. •,. .. . _. , 

t"> ' - . . - - - ... 
di'cisão de tal negocii> ? eixaràõ correr o sangue 
dos partidos e perig.u:- a. vida politica d? i:s!_ado, 
quaudo neto n. · 5 do art. -14 da co11stttmçao a 
ass"'_mblca ger1~l pe\·e de P!Ompt!! resolver. ns 
d~v~das _ que _ occorrem á • suceess.ao ·d~ ~ol'Ua ? 
·Assrtn parecem querer. os membros · dissidentes 
dó senado; affastando-se da litteralintelligencia 
d<r 'ai·t~' 61. · · · · : · ·e ". - · 

-~"A.•' vista pois dó que liavemos'~x~sto', o pu· 
;blicQ bra.zilt:iro e o~ ~siraug~~~. !lec1diio de que 
parte se achit a , razao· e· a· v1ctor1a ; · e q,ual da$ 

.. Q11em não vc ne.>h tirada '" fôfa lingu:~em 
da a1·istclc1·acw, ~ue debalde pretendem ~uculenr 
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SESSÃO EM 2i DE AGOSTO DE 18!7· 
conJmissões se acha impenitenttJ e caprichosa, s~ 
á da camara dos deputados, se a do s~nado.-Jose 
Lino·CoutinhtJ.-Lui..: J>aulo de Araujo Bastos. -
~fanoel Caetano de -4lmeúla -4llmqu~i-que.-Jftt-

. . - - .· -. . , . . ,· ... 
G.oie"éa.-liaudou-se. imprimit·. 

O. Sa. M.\u. leu as seguintes 
rão approvadas e se maudá1·ão 

« Art. 1.0 As forças terrcstrns de Ja linha pa~a 
ó anno fµturo de 18-28, monta1'áõ a 3U,OOO comba
tentes de todas as armas, emquanto continuar a 
guetTa: Fazendo-se a paz os cabos0e soldados 
serão reduzidos a .U,000 de todas ai armas, li
cenciados os que exce:ie1·em. esse nu013ro. 
. " .A.rt. 2.0 As t1·opu da 2a linha pode1•áõ ::;ur 

e.merega(las em. serviço activo durante aquelle 
penodo, dentro sómente das i·espectivas pro\•in
cias, se não fô1· possh·el fazer-se o rccl'Utamento, . . .. . 

« Art. 4.• Orgu.nisa!'-:se-lia uma tabella regula
dora da quota do recrutamento em cada µro
vincia. a qu'll sera\ immediatamente publicada e 
affixada .com p1·ecedencia ao mesmo recrutamento, 
fi.:ando o ministro do imperio incumbido de com
rirnnicar · ã.. camára dos deputados nos primllÍl'Os 
dias da sua reunião, assim n regulaç1io moti\·a<la 
desta tabella, com:> o resultado do re.:rutameuto 
feito pelos pl'tlsidentes tla:? rovincias. . 

" Aft. ú. 0 As disposições dos a i·ts. 3° e '!º não 
comprehendom a p1·ovincin do Ceara, que lica 
isenta de contl'ibmr para este recrutamento. . 

(( 

de 1827." - com-
missão.) 

•.·ir'i .... 

: " lllm. e Exm ~ Sr .-Passo ás mãos tle V. Ex. 
inclusa ·a resolução da camnra dos deputados, 
rcJlativa á nova 01·ganisaçiio da brigada de arti
lliaria da marinha, sobN proposta do poder exe
·cutivo, afim de q~e seja po1· V. E:x. apresentada 
á..camara dos Sr. senadores .. 
· « Deos guarde a V. Ex .-Pa1:0 da camara dos 

dcJputadoi, em 27 de Agost,1 de 1827.,..-José An
tqnio da Silim Jfaí.a.-Sr. visconde de Congonbas 
do Campo. 

· « A· camara ··dos deputados envia á cmnara dos 
Srs. senadore:i a proposição junta do podt>r exe
cutivo com as emendas, e pensa que com ellas 
tem ltigar. · · 

"Paço da camarn dos deputados, em27tle ,\gosto 
d.e 1S·i7.-Pt1dro ~ A.i·au,jo Lima, presid1mte.:....J osé 
.Antonio da Siloa .. : Maia, J.u secretario . ....:. José .. - ' . . ., . .. . . ' .. ·. . 
· ~ A'. asiieinbléa geral legislativa dç imperio, de-

creta: . · 
· ·. ~ :Art. l~~ T~das a5 contribuiÇões qüç Rt.J agora 
. se a~ecadavão,.,_pel1;1 :cofre par~ieµIar '1a.,in~en

dené:1&,.geraJ d' pohçia, entrará.o uo~.the.~our9 pu- . 
blico; e o ·11residente do. mesmo. thesouro provi
denciará. .sob1·e os meios da sua an'tlCadáção •... 
: « Árl~. ':io' Â~. :dest>~iiS da ci~telldencia' g6m1 "da. 
pu~cia; ·<J~~ .foreJl1 autorilladas po_i:::!ei, ~erão feitas. 

pelo recebedor ou thesoui·eii·o della, o qual para 
esse effeito receberá mensalmente contribuições 
pacuniarias do thesouro publico, onde deverá .lo-
galisar as suas cont1s. . 

e i a as con ri uiço~s app 1ca as 
a esta 1·epartição Sei"á lanç ula em livro especial. 
e privativo para esse fim; e as consignações para 
as déspezts nunca pude1·áõ exceder ames-ma' re-

~ . 

reud~s publicas. 
« Art 4.o As despezas ·mencionadas serão in

cluídas iumualmeute com as oi1tr.1s do imperio, 
no orçamento geral que o ministro da ·fazenda 
deve apresentar na camara dos deputados,. con
forme o art. 172 da constituiç1io. 

« Art. 5.° Ficão revog;tdas todas as leis, alva
rãi!, regimentos, d·~c1·ctos e mais resoluções em 
contrario. · · 

•.Paço da camara dos deputados. 25 de Agosto 
de 1827. u-;Assignados os meml:.ro:> da commissão.) 

" A assembléa gemi 
ereta: 

legislath·a do imperio de-

" Art. 1. o As causas ·. " 

rlllação competente, te1·ão sua _inteim e~ecuçio. 
« Paço da caniara dos deputados. 27 de Agosto 

de 1:::!27.•-(Assiguados o:> m1:mbros da commissão.) 
Leu -se por p·arte da com missão de fazenda a 

segltinte 
llED.\C(\o 

. . 
" A commissüo de fazenda havendo examinado 

as emendas !llit.a~ ao projecto ·de lei sobre a ap
plicação dos legados pios não cumpridos, apre-
seu ta a sua redacção do theor segum te : · 

. ~ ~ ~ 

tembi·o de 1826, peloº qual erão applicado:> .!lº 
hospital real de S •• José da cidade de Lisb<;1a as 
duas te1·ças. partes dos legados pios não cum

ridos no tel'l'itol'io do im erio com· reserva só-
mente da terça parte para os bospitaes do paiz. 

<t Art. 2.o Todos os legados pios não cmnpri\ios · 
nó iln pel'io, licão applicados in solidum .ao:> hos
pitaes do di:;tricto respectivo. 

« Art. 3.0 Nas p1·ovincias em que por ora não 
ha hospitnes de caridade, far-se:ha a àpplicaçiio 
dos moucionados leg·u.los á. creaçao dos expostos. 

« Paço da camara, 2;) de Agosto de 1827. » -
(Assiguados os membros da comwissão.) 

l\Iaudou-se imprimir para entrar em · 3• di;;-
cussão. · 

O Sn. CLElIE.~TE PEnEIR.\" offereceu o seguinte 

PROJECTO DE LEI 

" A as~embléa geral legislativa decreta: 
" .Art. 1.o Todas a-o aguardentes de canna, ca

chaça. ou giritiba, ou outras quaesque1· bebidas 
espirituos~ f~bricad~s no . Brazil, Q:U..!3 se ex ?r-

tllll vez doi! direitos. que até agora paga vão, so-
mente 2 %"de cousulado. ' · 

«. Art. ·2.0 Aquellas q~e sé. éxpi>r~a.r~iii . df uns 
para outros P?rtos do 11npe_r10; sabmio ~vres <!a 
direitos, e somente .·os · e:\l'regadores .sao 9bn-
gados: · · · ·.. · ... ,,. .... 

· « Lo Manif1:~tar .. na_.~lfa11~eg~ d() lugar da, sa
bida, o numero;de pipas, _'OU' outro qualq~er :va
silhame ·cq11e pretenderem embarcar, e o··port-0 do 
seu· destino.. . . · · -· · · :: -. ~ · · - · · ·· · "· · · 

. ... 
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SESSÃO EM .27 UE AGOSTO DE 182i 
11 :?." Prestar na mesma alfandega de1'10situ ou 

fiano;a do duplo dos direitos con·esponden tes, 
co1111•11tados pelo preço corrente que a aguardente 
ti\'cr ao tempo do embarque. 

blMlo por .algum caso 'rortnito. 
sentação da ccrfüliio sobredit:& 110 tempo que fôr 
marcado, Scl 11rocederá i111mediata111ente n le,·an
tameuto do deposito dllS direi1os, ou :i execuc.ão 
pulos inesmos bens do füidor, a fnvor da fazenda 
nacional: ficando sempre salyo aos prejmlicados 
o direito do reclnma~iio, que só lhe i:erú. attendidn 
no unico caso de pro\·n1·em que niio puderão 
upr1.-sc11la1· cm t. '111110 as mesmns certidões. 

" Art. :J.0 Nenhunn n~u·,rdonto pôde s:ihir pan\ 
o n'l\'io, on•le d11\·e cmo11rcar, ou seja com des-
tlnu lira fõra ÍI • n -
porto11 d~ste, St?lll ir aco111panhnda da competente 
"Ilia dn - alt11111lega respecti\'n; da qual constu 
31:1ti11ctamente a qu•llidade e numero das Yasilhas 
e su11K res1iecth·11s marcas ; o nn\•io e orte do seu 
o~ no, o uouw o cancga or, e os direitos 'lUC 

ficilo 1111gos. dtipositados ou atiam;:ados. 
" At·t. -1.0 Toda a aguardente que fôt• encontrada 

com d1iati110 a i.mbarcar, sem a· uia exinida no 
ar go an cce ente, sei~\ considerada como ~xtra
''i11J11 dos Jireitos, tomada P"r perdida, e Yendida 
iuun.,diatameuttJ em Jlllblico leiliio: e o seu pro
Jucto dopois de pagos por elle os Jireitos da 
fazenda uacional, será untregue aos 11pp1·ehen· 
Súl'eS. 

" A1·t. :'.> o Fica sundo conside1·ada co1110 em ca· 
minbo pat·a embarcar com o fim de se extravial' 
aos direitos, toda a a:;uardente. que tiver embar
cado ou o:;tivur embarcando dos trapiehes, ar
m11zeni1, ou JJraias do porto do embn1·que sem 
guia. Aquella que Yier em lu~rcos de fór!l do 

o ar1;11ue11s do 
com tlireco.:.ão 
port.o11 donde 
U<Y a 

. . 
mesmo porto, emqunnto navegnr 
aos mesmos nos liarcos desses 
tiYerelll sabido. E;tàs mesmas . - . 

tr11\'iad11s aos direitos: 1°, se forem encontradâs 
·~om direcçiio ao lugar onde se. acharem naYios 
l'JllC ~s possão receticl'; 2'>, se forem encontradas 
adiante elos tr11piches ou a1·maz1:ns, aonde os 
'1onot:t as costumiio descarregar; 3°, se forem en
contradas cm embarca<;lies do porto onde se di-
1·igem. 

" Art. 6.0 Ao goYemo compete dar as inst1·uc
i;:ões uecussnrias para que a presente lei tenha 
a s11·1 mais pel'fttita cxtJcuçiio. 

« Art. 7.0 Pica l'evogada a disposição de toda 
e qnalqui:r lei em contral'io. -

« Paço da camara dos deputados, 18 de Agosto 
de 18'!7. -José Clement11 Pe1·di-a-.-Foi remettido á 
commissão princip:tl de fazenda. 

J,eu mais o mesmo Sr. deputado as seguinte,. 

RESOLO<;'ÕES 

gi a 1 va, res<. ve : 
" Fica cessando a visita chamada de inconfi

dencia, . que actualmente se faz nos navios_ vindos 
de po1'tos·portuguezes. 

" Paço da e.amara dos deputados; 2Ó de Agosto 
de l!l-27.-(Assignados os memllros da commissão.)u 

" A. al!Seinl:ilea gerai l&,;islátiva~ 'resolve_: _ 
«. Nenhun1 marinheiro _que _se achar Á bordo· 

de 1111vio·11 quo carregão escravatura. podera ser 
prtl!io para o servjço da mariuh'1 nacional e im· 

perial, emquanto os me:;mos navios na occasião 
de entrarem nos portos do imperio, não ti_verem 
chegado ao seu ancoradouro. -

« Paço da ca111ara dos de utados 20 de Anosto 
e .»--{Assignados os membros da commissào,) 

-:Ma11dárão-se unprimir. _ · 
Leu por ultimo o seguiute 

. 
" J{equeit·o que se peça ao 'governo que envie 

a esta camara com urgeneia a conta : to, <ló nu
mero d-0 pipas de agu1rdente que se expoi;tão, e 
das que se consumirão nesta capital e suburbios: 
no anno de 1826 ; 2°, do nume1·0 de pjpas de 
Yinho e barris, que se consumir;i.o nesta cápital e 
snburbios no mesmo annó de 18"26; 3•, do nume1·0 
de casas onde se ,·ende agua1·dente simples ou COlll·: 
pt:1sta, e quaesq uer outros licôres, . elassificundo 
e~tas casas por arniazens, tabernas ou vendas,_ 
ho i · - · 
l~oi appro\"ado. 

O Sn. ·PnESIDE:o.-n: deu para ordem do dia : _ 
1.•-. Discu-ssão das. ~~cndas feitas pelo semdo _ 

do projecto de lei sobre . o 

de lei sobre 

;uaut~s. 
4.0 ·- 2ª discussão do projecto de lei sobre a 

abolição do tribunal do conselho da fazenda. 
;;.o - 2a discussão do projecto de lei sobre a 

caução que de,·em prestai· os devedores do es
tado. 

6.0 - 2a discussão do pl'Ojecto de lei s~bre a 
provedoria-múr. 

-Levantou se a sessão ás 3 11oras da, tarde. 
- Dr. Pedro de Ai·au,io Lima, presidente. -
Jose Antonio da Sili:a ,)faia secr<: · -- • 
quim Ma-1"Cellino de Brito, secretario. 

ÇOES DA CAMARA 

Illm. e Exm. Sr. - Passo ás mãos de V. ,Ex. 
inclusa a 1·esolução da camara dos deputados 
l'tllativa ás eaus1,; ecclesiastic11s, afim úe que· 
seja por V. Ex. apresentada ti eamarn dos Srs. -
senadores, com os docmnentos que lhe dizem 
respeito. - Déos guarde a V. Ex~....;.Paço da ca·. 
mam .Jos deputadoi:, em 27 de Agosto de 1827c 
- José A'11tonio da Silva .i\Iaia. - Sr. visconde 
de Congoohas do Campo. _ · _ _ 

A camara dos deputados envia ao senado a_ 
proposição junta, e pensa que tem lugar· pedir·· 
se ao impel'lidor a sua sancção.:... Paço da' ca· 
mara dos deputados, em -27 de Agosto de 1827~ 
-Pedro de Ai·m(iO Lima_, presidente. - Josê An·' 
tonio da :Silva J[aia, _lo secretario. - Jos.J Car· 
los Pei·eii·a de Almeida Zoi·i·es, .2° secretario. , 

Illm. e Exm. 81'. :;,_A camara dos deputados· 
a· bem das pro,•idencias, q~e llu~ incumbem, 
so 1·e a azen a_ nac1on , pr~c1_sa que pe a -~e-
part!ção ~o _!;hesou1·0 se lhe mm1strem as .segutn~ 
tes illustra~oes: lo se tem entrado. no._ mesmo, 
tl1esouro. o producto do cimpos~o de.;top, réis. por __ 
cada escraYo .cobrado pela provedona da. sal!d~; -
e destin'ado: Pllra - um · 11ospita~ no_ Lnsar~~. o·_. 
qual nun~ .se Jez, e !'º ~caso de ilfii!W.a._tiya, 
qual tem , si__do a apphcaçao dada a e~t'\; lllllJ91'.· _ 

·t·mte quantta: !..'° se o cofre da refenda prove
doria tem dado conta no t.hesoürà. ªª''.receita o 
applicação do 'impos1o de 200·.réis sobre cada 
escra\"O maior, e 41.e 100 sobre cada um dos meno-
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remunerar os cirurgiões e 

Illm. e Exm. Sr. - A camara do:; deputados 
alim de prover o bem da fazenda n?cional pre
cisa que pela competente repai·tição se lhe dê111 
circumstanciadns informações . sobre a consulta, 
pela qual consta, segundo a indicação de mn 
dos membros qa mesma camnra, Betamio ó man
dado reintc .. rnr no officio de se11ador da alfü.n
üeoa ua Bábia com etTectiva restituição de nma 
consideravel somma, que fôra recolhidu aos cofres 
da f~ze1~~n pu~li~a proveniente do. rcndimen~o 

füra delle prh•ado. O que me culllpro participar 
n V. Ex. pai-a qne suba ao conhecimento de 
S. M. o Imperador. - Deos guarde a V. Ex. 
- camara dos de utados em 27 de 
Agost<l de 1827. - José Anto11io da Sih:a Mnia. 
- Sr. marquez de Queluz. 

Illm. e Exm. Sr. - A camara dos deputados 
~uer s 1 • • 

e providenciar quanto esteja da sua p1u'te 
sobre a applicação das rendas nacionaes, precisa 
'\ue pela repartição dos negocios da fazend•l se 
1 1e .remettiio os papeis concernentes ao pnga
lllento de uma conside1-:.wel so111ma, que segmido 
a indicnçiio de um dos membrns da mesma ca
mara, consta que o negociante Antonio José 
lieirelles pretende tlo thesom·o nacional por jus
tificação que fizera de prejuizos, que diz causa
dos pelas tropas brazileiras na lntn a favo1· d·t 
iudependencia e do. imperio: ministrando.:sc-llw 
ao ·mesmo. tempo o esclarecimento a este- res-
pe1 o. que me cumpre par 1c1p11r a . x. 
para que suba no conhecimento de S. M. o Im
perador. - Deos guarde a V. Ex. -'Pato da 
cainara dos deputndo;:, cm 2i de" Agosto d·i 18'2i. 

' . . . . 
de 

Sessiio em 28 de Agosto 

PBESIDENCIA DO SR· ARAUJO J.Uf,\. 

A's 10 horas 1u·oced ~u-se í' clmmadn, e . acha· 
riio-se presentes 8! Srs. deputados, faltando com 
participação .de causa os . Srs. Pa!11a e Souza, 
Sal..,ado, BorJa~ Binos, Leite, Almeida Albuqner
que~ Hollanda Cavalcante, Far!a J3:arbosn, Ma
ciel l\fonteil'O, Bricio; e :Ma<lurc1ra, e sem ella o 
Sr. Cruz Fereril't\.c ' 

O s~. PnESIDl!:.'<TE declarou aberta a sessão, e 
lida a acta da anLecede.nte pelo Sr. secretario 
l\larcellino _de Brito, foi appromda. 

. 0 Sn;· SECRETAUIO 1\faIA :lett OS seguinfos 

<1 Illm. e Exm. Sr~~ Dd ordem de S. l\I. o Im
perador ·passo· ás mãos de V. Ex. para ser prf!· 
sente· A camnra dos deputados, e ter •opro;;cgm
lluiii11~nt~ · ll?arca<l? na eoils~ituiçiio ·do imperhi, a 
1nch1sa. coµsulta, .a que se mnn,dàra p~ocetler. p_elo 
consçll_l?. suprem.o ~ilitar sobre o ohjecto da re
presenl:açào'" do. alm1111nte co:mmnndante em· chefe;:;; 
das '(01;Ças'. n\yáes do_ Rio. da 'l'i'atu; re~ativa!11entó 
fL diyi~ de. pr~a!J,_ Visto que, -se'!dO :~~m_issa f\ 
noss i: Klltual ·tAg1slaçno áeercn· da d1str11in1çao. das 

; . " ·' , ~ .. - ' . .. 

2:3 de 

« Illm. e Exm. Sr. -Havendo o senado ado• 
ptado e trailsmittido á sancção imperial, a reso
lução da camara dos Srs. deputados, declarando 
que a lei que actnalmente regul<\ o monte-pio da 
marinha, não concctle ás irmãs dos contribmntes 
a sobrcviveucia de umas para as outras : me or
dena que as,;im o pal'ticipe a V. Ex. para o fa· 
zcr presente. á referida c tmara. 

« Deos gua1·de a V. Ex. - Paço do ; .senado, em 
~1 t.te gos o e · •. - '·tscom e Mtgonhas 
elo Campo. - Sr. José Antonio da Silva l\Iaia. " 
- Ficou a camara inteirada. 

Foi presente á camara uma partici ação de 
moes 1a o r. epu a o ornes e ampos. 

o SR. l\faIA, como relator da commissão de 
redacçiio das lei;; regulame11hres, leu a redacção 
do ro · ccto ele lei sobre os crimes de .ia e 5a 
deserção. - Foi approvada. . . 

O mesmo Sr. deputado participou~que não pr.?
cisava de nova. redacção a resoluçii9 sobre a 
concessão de um terreno ao seminnrio do Pará ; 
a-isim eomo o projecto de lei sobre o meio. por 
cento nos bilhetes das alfandegas .. 

o sr. Odcrlc o : - Eu peço :~ camara que 
me conceda Ier uma resolução sobre. os contra
tos das carnes verdes da-1 provinc.ias do Brasil, 
porque cm Dezembro se vai arrematar .este con-- · 
trato na. minha provincfo, e é. preciso prevenir-se 
isto. J>or isso queria que se. lêsso .e · remettesse 
11 COJlllll~"SRO. 

PROJECTO DE_ LEI 

"Art. unico. F11r-se·ha extensiva. a todas a:> 
províncias do imperio a resolução de 1ll de Agosto 
de 18"23, ácerca do contrato dns -carnes ve·rdes, 
excluindo-se ns medida~ alli tomadas, que só· são 
npplicaveis 1\ côrte do ll.io de Janeiro; e em lu
gar dellas, ficando as cama1·as . obrigadas a· tomai· 
as que forem mais convenientes a cada um -Oos 
municípios. .-

« Paço da camara dos deputados,· cm 1-1 de 
Agosto de 18'27. -Ma1wcl Odorico Mcndc;;. » 

Pedida, apoiada e depois venci<l"\ a urgencia, 
foz.se ~ª leitura, e cntmndo em discussão, disse 

o sr. Fcrrch•a.: Fr.inQa·:,.;...Eu fiz. uma 
indic-.ção para se mudarem os impostos àas car
nes fo~scas para as: carnes salgada~, ·.e para as· 
carnes que se carregiio, e desejava _gue- se tra
tasse desta materia. Eu peço a V. Ex. e á ca
mara que queirão considerar que a causa é justa . . - . . e . 
mudar o imposto de uma , pa1·a . outra parte. 

O Sr.. D'Eos ·E. S~Lv.\: ~ Ei1 tambcm · fiz .. uma 
indicaçãõ a _este· respeito. . . . . . : · •;_-.· 

Julgando-se a. indicação ·objectó de 4elibilràçilo, 
mandou-se imprimir. . . > .·: :.- .... -:_ · 

o .. s ..... 1u:óurn.:-Sr.· presidente~'~en eston 
muito encommodado, mas ªP.ezar ·do ~tado_. em 
que me acho, 11iio pude ·deixar~ de v1r boJ&:·· a 
esta . camua . rcpresentar,lhe""o . cst"ldo. deploravel 
Am ~ue c8.e. aétta a· minha .<fn;1grat.l\'•la pNvincia. 
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~ena se acab'.1. d<l mnnifostar o maior l1orror, .n 
fome se .tem manifestado com a peior cntndurn. 
Os desgraçados habifnntes do Cenr:"1 ainda tiri11i'io 
na fome pnssada. faiscas de onro e prata, pnr:1 
venderem e remediarem as. 811118 ni1ccssitlades, 
hoje iorém ·vêm-se rivndos o 
sos, e para c11mulo de desgraça a dewistadorn 
guer1·a eti1 que estamos tem privado a conmm
nicaçiio com R'lUelln província, pois que os ma~ 
res nndão coalhados de corsari->s : e Jarn não 

a gu 11, que 11110 c:ua naque:l!R 
urovincia , tem clesapparecido a agua hn uns 
iern1•os para cá, de sorta que lm villns que não 
têm agua para beber:. os po,·os se '\"<im no maio~ 
aperto, e este o motivo porque eu exponho •a 
consideração dn cama1·a estR resoluç:1s, sobre a 
qual peço a urgencin. 

« A assem biéa geral 1 cgisllltiva do imperio do 
Brasil i·esoh·e : 

« Art. Lo Todos e qunesqucr gencros de ali
mento, qu·e se hou\•cr de importnr nas proYin
cins do Ceará e Rio-Grnnclc d" Norte, de que se 

;- · · , • mpo e Ulll· anno, 
OU em quanto durar R prj!Set1te fOtlle, reduzidos 
n ragarem sómente metade· do que aetualmente 
pagão pelas tabellns dns alfandega;;. 

• ~· , s as uns prov111c1as re· 
feridas ficão autorisadas a J>'tomoverem todos os 
meios de salvnr a indtgencia e petrnria do po,·o, 
fazendo ~ara )~so nesta occasi;io. livre 11so de 

., 
rnzoa,·eis e propo1·cio1rndos cmprestimos, e :ué 
p:n!i. abrir subscripçôes de soccorro publico. 

u·Art. 3.~ O;; especuladores d·1s provinciil.s de 
Alagõas e Pernambuco, e de qualquer outro, qne 
costumiio ir p:1ra o norte com pescarias de jan· 
gadas do alto e ele redes cln costa, e que hou" 
verem . de ir nesta occasião para qualqtt<!r das 
dtias provincias do Ceara e Rio-Grande. fic1u·áõ 
debaixo da· immedi:lta e positiva protecc;ão do 
governo. · . 

(1 Art. 4.0 :O. go~ern".I fica autorisndo para prcs· t - .. . . . . .· . 
qt1e necessitiio, especialmente, subministrando nos 
governos .provi11ciaes para reparti\: com as cama
ras sementes de legu111es, sfim de se fornecer nos 
cultivadores no roxin10 futu · ·,. 

" PMO d:\ cnmara dos deputado;:, em 28 de 
Agosto de 18'?7. -O deputado A11tonio Joaquim 
de ~Voura. 11 

Declaritda urgente, fez-se a 2• · leitura; e jul
gada objecto de deliberação, mandou se imprimir. 

O mesmo Sr. deputado olfereceo o .srguinte _ 

llEQU ERlltEl\.TO_ 

« Propo!lho que se fu~a chegar ao conhecimento 
do governo a 11ecei-sid~de de niandar f.!_lzer nm 
c1·uzei~o, de Perna111buco até o l\Iaranhno., afim 
de proteger nos portos do norte o commcrcio de 
cabotagem, pi-esentemente ass:1z acossado · pelos 
corsarios. - O deputado .71J:()ura. 1> • 

Declarado urgente, · e entrando cm discussiio, 
disse. · .. 
o sr. cu ... 1ro '•1n:nna ;.:.....parl-ce~mê' que 

se deve mandar qua11to antes uma cC1r..-eta de 
·. o pequenas . nno e 1egao ·no 

Cearã, porque siio tomaôas e ·é necessario dar 
providencias promptns, seniio o po\'O morre in- · 
follivehnente. ,..• : _ · . 

o Sr. Quciro"' Carreira: -Se· em 18'>..5 
n pN'\"incia . do Ce!lrá 11iio cahio de todo; fui 
por'lue o Rio de .J1ineiro, Maranhão, Pernambuco 
e Bàhin, . mandarão embarcações de mantimen
tos, e. o. Rio de Jnnei1·0 chegou a mandar em
harcni;ões com mantim~ntos pnra serem distri-

lmid9s grat.is pelos pohres, quo são mni-.os no 
Cearâ, e por isso em 18t:J não chegou a fazer 
fol1re ao extl"P.mo a· qu.e chegou hoje. 

O Ceará não tem mantimentos seus, e não póde 
por isso subsisti!-, sem que lhe \'ão· das outras 

· .. , o ma.r .coa a o· e cors11-
rios, forçoso é que vá uma embarcação de güerra; 
isto é de· absoluta nécessidnde para proteger o 
commen-io co1~1 aquella proviucia.- Fõi appro-

ORDEl\I DO DIA 

PR13IEIR.\ !'ARTE 

Entràrão . em discussão. as einendas feitas pelo 
senado ao 'projecto sobre jnizes de paz. 
os~·. Fei.ió: - So acaso por mo.tivos ele con· 

sciencia capitulnmos com as emendas do sen~do 
á lei da responsabilidade, hoje rntendo que isto 
não póde ser, porque, apezar. de etL. reconhecer 
n rande nece i • . ·, 
tuoo com estas emendas nenhum. beneficio vamos 

·fazer, pois que a nov:i redacção,' que se deu. no 
art. Ln, inutilisa-o ·a.bsolutàmente ;.se é que o niio 
torna prej11dicial. Leu.' A maior arte d -
0 u zms . nno m capei as filiaes; . segue-se m11is 
que fica ·reduzido o nuniero de juizes de paz a 
um só por cada freguezia com poucl\ excepção; 

l\fas, Sr. presidente, assim inesmo eu coít 1 • 

nes e nr 1go, porqtte ao mimos as freguezins e 
capeJlas teriiio um juiz po1ici111, se elle não es
tivess'3 cm contr:\rlicção com a emenda do art. 14 
(leu-a); porque, se o senado tJ.uer que. bnja l1m 
só juiz de pai: nas freguezins ou vill11s, cop10 
põde ter lugar o, recurso do juiz de Pl!Z que 
concede o senado? Se diz que deve ser um só, 
segue-se qu.e nenhuma sentença póde ter exe
cução, porqúe como o projecto. de lei dá recurso 
no juiz criminal, e o senado· quer que este tenha 
por ildjuntos dous juizes de paz, não existindo 
esta segue-:;e qne n>'io haveri~ tal recurso, ou a 
ser ossivel · ' 
freguezia vizinhl\ ·os dons juizes da páz para ad
junto, seria preciso que andassem estes desgra
~adl)s em 1.lm motu continuo.· Por isso não· se 
póde pô1· em execução semelhante lei. · · ·~'' ·' 

Q11erendo eu s.aber qual seria a razão, porque 
o scnn1lo não quiz . que as camards .marc~!;llem 
os districtos ·para os juizes de paz, -só m~· veio 
it lemb1-,1nça que seria talvez por dizer a con
stituição que .as attribuições. dos juizes de p1z 
e seus districtos serão t·egulados por.lei: mas se 
o senado.nos tem ensinado' a interpretar a:éon· 
stit1lição, segu:ido o interesse partlcular, :po1·que 
razão nos permitte i11te1·pretal-a melhor,. isto é, 
segundo o interesse geral, dizendo que. haverá 

• os , dist.rictos que as camams• assignarem '! :{8tó
em nnda e .Contrario lL constituição Mas porque 
ào menos o sena,fo não approvou, que ns camams 

~ mnrcnsse111 os districtos e que as apresentassem 
á. assenil>léa?. O meu voto pois é que fique adiilda 
esta emenda, nté que se estabeleça. o ·i;.t•gimento 
commum pata nos reunirmos.· · · 

Ó sr- <>d.orJco:..:.;As em~ndas são taés qu'e 
SP: não podem admit~!_r; vainos ~'!,Star _tempo na 
discussão e como nuo ha, reuniao nao se faz 

• !::: "" • 

pregar i.neihor om tratarmgs de _outro.. objeçto. 
mais ut1l; porque. este proJec;to. nao p!Jde passar. 
co111. as .. emendas e o que s~, segue, e que. per
demos tempo, e este !-cmpo JUlga,·a .mell1or. ~111~: 
preg!il-o em· outr~· ob)ecto:.. · . . . .· . . . . 
. As emendas · nao. prestno, como· se m.ostrou, 

não !ui cnpitu!ªC!'º ~afazer; é i:ejeita!·as· não ha 
remedio. tApoiaaos.; . · · ., . . .. ... 

Tendo sido. rcgueridu o adipmenfo, foi apoiado, 
e e,ntrando em d íscus.'!i\o, disse 
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.que· podemos:· tirar ella assim-mesmo imperfeitá 
como. 1ica, passando com as emendas do senado? 
Não acho isto acertado. Approvemos estas emendas 
.na sessão se uinte faremo:s as al ra - ·-
'"ues que,,.julg,armos convenientes, Sr. pl'esidente, 
no anuo passado jli eu advinhava '> leão com que 
tinhamas .a -lutai·, pol'que propuz.que os projectos· 
d·is S1·s. deputados fossem acompanhados, P'tra 
frem esclarecer ao senado, e ensinar-lhe talvez 
as razões que .tinhão servido de base ás decisões 
desta camara; eu julgava, Sr. ·presidente, que 
por,:este meio podiamos communicar a luz ás 
trévas .. e .ilxpor .os •·motivos que tinhão·,servido 
de f1111dameuto ás nossas ,decisões; assim· evita
vamos ~ste grande.· mal,. que. todos os cscriptores 
eh\ . étiqU.eta .,das'!'. asséinbléas apontão em dUOS 
camaras s 1 • • 

vicioir' muito fórtes;. e ·um deUes é que as. razões 
q lie servirão pára as decisões de uma ca1nara, 

_ nã~ s~o .]lrocedentes psra: outT:\: ca_mara, eu para 
ev1tar~'este mal, como roonosticando o: u 
1av1a. e acon ecer, . uma ·mdicação que e1·a 

de . :necessidade; e tàlvez por falta della venhão 
emendàs _:desta·: n·aturezil~" · • , 

FaÇa#ios 'o' :poúco bem que podemos fazer, não 

var este projecto. Por isso sou de parecer que 
se não adie, . mas. entre . em discussão. 
. Quànto ·ao que dí.Sse o Sr. Yasconcellos que
rendo que va· ,uma commissão acompànhar :::a 

· , · . -en r, a maneira 
dos tribunaes de França . diante dos senadores, 
_que não . discutiiio e só vota vão, a experieucia 
fará ver que es.ta medida não ·_é. boa.' e que 

• . . · · . Cª? .. e ~ _1s . o que man ar aqui 
proJedos· 'pe,rfe1tos segu_udo as· luzes do seculo; 
o sen'.aifo eínerida a· .torto e· ·a direito·, o que se 
_lhe IJ:à ',de ,faze~.r Ha~emos·de· oppõr~nós ás'·em~n
das p!lra .assim privar · o. povo .. dos benefic1os, 
qu_e podeino,3 fazer? Se n_ão ,po~emo~ fazer be1ui
fic1os comr1 6, façnmol-os .como 2; .entretanto a O Sr. Teixeira. ._de Gouvêa: -A medida 
nação. :Jal'ft)jistiça a. quem mere.cer, appello para · que propõe o Sr. Feijó é inutil e não·se consegue 
n op1nftio pubhca, , oll!e-se para .o traba,lho de ·o ·seu fim. · · · · ' · · • · · : : ' · . 
. ambas -~ ·c.am:i~~; e. penso que e~tã· a sentença · Todos sabem que o senad9 não tem querido 
:dada. {Apoiados.)' · · · . · ·. ·. ·observar. a· constituição· no art:· 61, porque é .tão 
. o ~~ .. ,d~ ·:r-~u• :e. SI.~~·~:,,- .E· verdade ou dar~ o sentido gr~mmatical, que _arec~ 8._tf im'-

db .. ous .. ~.a_l~s· .s.~. deve escolher. o·: me~o~. Jna~ •sabem que .o artigo' .passou na CQOJ_DlisQO'-mixta 
creio _que ·neste· _caso· devemos ~scolher .ci · maio1·, _:e que . por isso não querem-: reuniiiÕ:>iín.,fórma 
qu~ traz JJ!ais ífepressa o. ~emedio; ·porque· {)as- da constituição, e ·ainda _que.ipar.a .• cá venha;.,o' 
sando' a· 1er cor.10 · está 'v i · r · rê i ient • ~ · · · · 
·inc.,nvenientes; ql1e: resultãÕ' das' emendas'' do · não é admissivel. Por consequench é ·desneces
senado, esta instituição nova ent1·e ·nós vai ficar sario o adiamento; se as emendas são' más, re
desacreditada, ainda' que depois com as addic~ões jeite-se o ,projecto, poderdmos daqui a pouco for
'!! alterações._ que ·fizerem fique boa a·· lei, nós . mar óutro, que talvez seja .melhor, e o qual não 
1emos ·msto experiencia, para- o· Maranhão man- · tome o seriado a emendar .desta: maneira •. · · 
'dou-se um professor de ·ensino mutuo muito ruim, .Passar uma constituiçãop novà. C!)ll~. la.çunàs e 

• 'desacrédit<>u~se '·o' systema' e como os· pais de .-com circumshncias tão mãs. não, pode .ser ad
:familia 'não '· tiràrão nenhum fructo, ·ficou a escola missi vel de innneira · nenhuma, porque .. vai dés
de ensino . mutuo desáci·editadissima,. e' ainda acreditar o sy::;tema, e a este l'.e,;peito se. trouxe 
.q•te .}).!)je ;::Vá.,um;. professor . habil; .nioguem. lã. aqui· já· um exemplo do. descredito em q11e callio 
1nanda .. t>;? .seus ,:lilhos. . . . , . . , .. · .. , , , : , · o ensino mutuo no Maranhão ;. mas niio é sõ uo 
. Não ndmitt9 .PQisi'!8 ,idéa. do .-Sr., Vnsconcellos, ·Maranhão onde isto acoutece, é 'tambem no Rio 
,e assento q~e n.es.t,e caB(). deve p1·eferir·se o maior .de Janeiro, e desacreditada ~ma i_nstituição. nova, 
mal Pª!'l.',.r~sultar .o maior bem. : . "- · , .rio prineip.io, depois difficµl~qsJ!.mente ou de ncli· 
· o sr. -x.1:n.o . oout:lnho :..,- Voto contra 0 huma marieira sa -torna. a acreditar. , .. · . 
·adiamento ·do· Sr; Feijó, porque as razões'·em . Posto a .v.otos, f.Ji .. rejei~do, o· ~dhmento:. _Vol-
que se: :fundou, ·não são justa:s.'Disse que talvez tou-se á discuss_ão do art.J~.. _ ... 

·tr\tando•se'•dQ.·· regimento 'commum haja ainda ·o· sr. vnsconcellos: - Acho que pôde 
alguma capitulação, e q'~e entiio possamos decidir ·"pnssar·o .nrt. 1°, posto que não seja tão perfeito 
este negocio· convenientemente; sr,·'·presidimte, 'como snbio desta cnsn, comtudo não lhe acho 
uma semelhante ·es .. eran a nã · · : ·- · - · 1 : · 

tida nesta camara, é pat~nte 'todos os Srs. ,. Ora, estes·juizes ·de paz· podem commu~icar-~e 
deputadoSs que . .todo, o , senndo,não quer. entender por via dos~cominandnntes · d'ls bairros, e nao YeJO 
o nrt •. 61 da constituição; declaradamente o tem : .. que i possa· ·<!aqui .1:esultllr _.senão beneficio ·;qu~ é 
dito,d.:ioi:: · ~.n&!lquencfa ,está ,élaro _que. nitda ba . de 11ayêr .estas .. autoridad~s . para ~ provin~l1!-5, *;· 
a :_espfi!r~r; salv .. se,.quizermos, com-. vergonha .oride Sd. tem ·estabeleddQ. ~elegailos t!,a pol~c_1a, 

,nossa .. e ~espi<•:zo '":da,. ~nstituição.,.;asse.111.ir ao 1qnecniio têm processo. nem. l'egularidaíle, e, q~e 
que pretende. o· ·aen!!do, .mas '. nUJlca, senhores, . nàcHêm a_ordem f:le ju.i,zp,,não ,e pequeno. l:íenefi.c10 
nunca .. .a ,,c!lmnra.·. dos .. ; deputados, pôde .. assentir. a :estabelecer, juize11, d~.JIBz, p1ua:.se• acabar co!Il .de

. cousa :tão ,~v~rgcinlio8tl, .e: contr:uia á, :constituição. . -legados . de policia . e·.·, por.r co11seguen~ia · ate p!>r 
, , Não ·nos ..• podem·os :- Pl)is. reunir, :!lc·-})9r. isso_ o -este .motivo, se. deve .approvar, . .Q ,artigo.~ porque 
que rios resta fazer agora é approvar ou rêpro- . ·:esta institnit.ão tem uma. (!rdem .r~lar, " pos~o 

Tc:>l:IO 4. . . . . 33 
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SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 182.7 
que não e o artigo tão perfeito como o que e:sta 
camara deu, vai comtud.:. fazer um grande be
nefü:io, que ó substituir estes delegados da po
licia, assun se coarta o defeito d(-sta im1tituição, 
e por isso d"ve assar. · 

Xiio s.i diga que está em contradicçiio com o 
art. H. porque, havendo ·juízes nas capellas fi
liaes, liavendo nas freguezias !llais vizinhas, po
ueráõ a· untar-se nas .:ic · - · •. · ; 
necessariamente se ha de esperar a occasiào do 
Sr. deputado, este defeito. vinlia a comprchender 
a instituição dos jurados que se hiio de com·o· 
ear em lu~ares talvez mais remotos do que nos 
estreitos hmit<>s de Ullla 'capella ou freguezia ; por 
is;;o se procedesse este argumento, em co1nprc-
11ensh·o dos juradvs, e então se de,·i:i dizer que 
só deviiio elles ser instituidos nas capitaes, ntten
tos os _grandes encammodos de con,·ocal·os em 
grandes distancias. · 

Por isso assento que uevé pass11r este al'-
tigp ]o.: _ 

, omo ese
jariamos fazer, uíio Jeixemos tle faziir o que po· 
demos. Eu uão julgo que e:>ta "iústituic;ão se desa· 
creditará, julgo até que J>roduzirá algum bew, 
e rin i l · · 
-gados ua policia, porque niio téin ord.,m de 
processo, e exercem. autol'idade inconstitlleíonal, 
entretanto, continuou ella até agorà;. e. convem 
'uaor-lhe um córte. 

. o S'l'~ Feijó : - A maioi· 'Parte das rreguc
:l:ias nãó t~m cãpellas, e por isso 11iio póde pói·· 
se em pratica o recurso senão em ·bem púUcos 
lugares. . . 

Quanto a dizer 1.un Sr. deputado 11ue por 
este modo se ,acabão as, ,autorich1dcs dó'>, capi· 
tães-mõres. qne são ,o fiagello d·os povos, eu 
c:oncordal'ia, mas o seriado suppri1nio um artigo, 
que dec~iwava que, ficavão. d~ro~adas as leis, 
que davao semelhantes attr1bu1çõ.:s a outra 
qualquer autoridade. 

Este arti o está su 1'imi 
e·, que ,'os , çapitQes-nwres J1ão de continuar na 
mesma:..:-é mais un1 flagello, que bimos creat· 

, para o povo. O; artigo_ cousíderado e1n abstracto 
·parece boin_..1nas ~q1.üuido o combinamos com as 

. , e rnnegave que niio póde i;er 

c~m, ena:, qu~ndo ~extensiva a todas as fregue
z1as t!O Braz1l? Nos sabemos que ha freguezias 
no· :Brazil de 8 e 10- Iegnas, ,e como é que em 
freg•iezias taes pórl.e 11aver um só 'uiz de ? 
~ . · · : e am em averiio na~ capellas 
fihaes curadas (leu-a); quantas eapellas filiaes te
mos nós que sejiio curadas? -Muit-0- ·poucas; por· 
que n maior parte das capellas · de ·frades, onde 

· .- · . · • , sno cttpe -
las filiaes e curadas ; e por isso passando esta 
emenda fica um grande tel·reno sem" juizes de 

'paz: e pôde· ainda succeder, que ·o lugar onde 
ho~ve1· capella filial, seja muito· deserto,• e que 
baJa grande reunião e grande população, em ln· 
gar onde não h<ija nenhuma capella filial. e para · 
qnem é o juiz ·ie paz?- E' para o terreno ou para 
o,; habitantes? Que proveito resulta·· .de haver 
juizl•s de paz em, cem leguas de terreno· deserto? 

Elles não são instituidos para o terreno~·torno 
a di?.er ?-mas para a populai;ão;: 1ugiréi; ha'l'"e~á 
qui:_ seJaO e uenos em ter . 

1 a gen e, e então será necessario 'lllàior nu-
mero de juizes de paz. ·::. ' · ·.":·. 

'A ·minha emenda, era mais consentaneá CCIUI O 
estado dá . nossa o - · · ·, · 
espa a a, deven o !lstes juizes de· _:paz· _existirem 
nos_ lugares 011de baJa,maior ajuntamento, .e desta 
ftm11a não desempenhamos no,ssas vistas. geral
mente, por ue de outm;,,sorte :~s :deseni e -
. . . · · · es e. v1 as, o se1:tão; fica,. peior do 

que estava, e· por isso é melhor. que ,vamos con
tinuando por ora -assim ; pois que, de outra, sorte 
não tiramos a uecessaria.utilidade. :Màsdisse-se: 
fação~se emendas ·conforme o resultado: (la :obser
vação, e ficará a lei . boa ; ora, ·.: Sr. !'residente, 
se fôrmos a fazer emendâs. á lei todos os annos, 
teremos uma legislação complicailissiina , · ·sem 
<11·àem e. sém. ar_1·anjo, e.· por . coilsequericia e me
lhor," que repro>()mos ei;te projecto, e qúe ·para 
o anuo proponhamos outro, e pôde_ ser que o 
senado tendo . pe11sado sobre o casti; e co·nhecendo 
as razões, em '1e 'nos· 1· ·, - " 
o proJecto novo- qne s;r apresentar.· · 

O .Sr. l\Iay : -'- S1;'. presidente,:quando se dill
cutio este .projecto, eu, dis::e que ·era necessa1·io 
tomar ·mu·t' · . - . · ··· ,_ · · 

s i uin es p1.·na os e!l\e em :. nlgmn lia. o ter}.o, por is5o voto contia ... ,. .. .. . , . 
e se o não têm agora; não e no.ssa culpa. . 'o sr.·custodio:-b1~~: _;..Que as. emendàs 

O Sr. Lino Cou Un lJ o: ""'"Trata-se d<i nr· e si'io 211ás; · estã· claror nada' ha• que 'Se OIJp()nba a 
tigo \G e da !Jrimeira emenda, que diz""-",que isto-;' quem, nega, quiFellas são' más? Ninguem, 
cada uma das. freguezias' etc. Eu tinha man- \"erdade· é que de : dous.- males se· dever-" escolhei· 
dado uma· en1enda parn que nas: cidades e villas, ó men9r,' mas .. 'ê''tj,tiando nem unr·nem outro se 
que , tivessem mais de uma freguezia, houYesse : , r.õàe«ivit'.1r,:mas· nos podemos ·evilarum 'tl outro, 
um juiz' de paz em cada urna dell!'s,:de ina- ;! ·porque·n·em·npprovamos·netw:repro"vamos,le tica
neir,1 que uma cidade, que tiYesse 7 'ou 10 fre.; nios: estacionados ,até' qtie" haja :uma'.époéa mais 
guezias, devia tefi ou 10 juízes de paz; até aqui con-' feli;. que:· dirija ·es_te negócio ·com·,mais ·proveito 
cordo com a emenda,-mas -poderei'eU concordar pubUct>. ·· ' ' "'': ; .. .. ., -
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SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 18~7 
l\!uito tempo 6x:fStio o Brazil sem esta feliz 

instituição dos iuizes de paz ; e põ:l~ existir por 
mais algum tempo. Não sejamos intole1·antes : . -
difficil confessal-o, mas põde ser que a houvesse ; 
portanto beí d~ votar contra tod11s as emendas, 
porque acbú que podemos º''itar ambos os males. 

"'· asconce . os , - r. pres1 cn , eu 
ainda não ouvi razões, que destruissen1 o que eu 
disse, e se osHlustres 'deputados soubessem bem o 
estado das províncias, conli.tdas a ordenança;; e 
delegados militares, penao que não po.terião dei
xar Je . approvar este artigo, embora .não esteja 
tão perfeito como devia estar, como estaria :se 
pas:iassé . como sahio desta casa. 

Os capitães de ordenan.;as, capitã~s-móres, ca
bos, sargentos, commissarios -de policia, comman
dantes militares, não têm regr11. nenhuma ; cllr;s 
prendem, soltão, desterrão, castigão e fazem as .. . .. . . .. . 
tudo fundado nas ordllns dos capitães genera~s. 
e talvez em alguma lei, . que não sei bem se 
existe a este respeito, mas quaudo se tem. querido 
suspender o direito de jurisdiccão, tem-se reconhe
cidoa grande ditliculda de de o fazer. e um dos gnm
des males, que se seguirão é que sendo mui- poucas 
as · nutoridai:les jud1ciariai nas villas, e sendo 
estas muito distantes umas das outras, não _po
dia· haver tiolicia alguma, uma vez que se tirasse 
esta jurisdicção 8.s ordenanças, e por isso mesmo 
o 'governo,- -que tem ,querido_ acabar com estas 
ordenanças e jurisdicç.io. que e:te/.'cem , se tem 
abstido para evitar maior mal. . . 

·Por: isso é. esta'uma instituição, que tem uma 
ordem· regular,. que ha de. fazer. ina!ores_ bene
tici?s,· que, ;i.s orden~nças e · os connmssar1os de 

T;uvez·' ten a 
telligencfa d.a. éonstituiÇiio, e ' talvez seja este o 
motivt>, {>Orque 'o 'senado julgou que· devia mar
car os districtos deste modo, emquanto não se 
fazia a 'divisão. estatistica ·do. imperio .. Di~se:se 
que 'ístó· nada vale,· porque se alterou o . artigo 
que tratá da policia; mas não se alterou, e. se 
diz que . se reyogão as leis em opposição. ã pr~
sénte, ·e por isso todas as ~ordens. que aut~n
~avão ·a policia, da maneh·a p9rqu.e ~em ·. ~xerc1do 
até o presente, cabem, ~ por ·isso n:io pode con
tinuar a jurisdicção como até agora, ·e «_!Uando 
assim'. fosse,; podia-se .. füzet· uma dec:làraçao que 

·a jurisdicção ifo. polima seria sómente exercida 
por juizes de paz ; nem .outr.as· podião ser as 
intenções do senado. Por isso deve ser appro-. .-. . . . '. ' :·: 

Não ~irvão d~- duvida.às fr~guezias, porque a. 
maior parte, das. cai_>e~las têm F1:_lrados, e é _me
lhor ,que ha1a es~es JU1Zes l'_ara irem pre'l\'e~md_o 
estes .delictos, . e . exercendo. as outras. altr1bm-. 
ções que lhe .são prop1·1as! e que são marcadas. 

. por. esta lei, .do qu~.,,_contmuem as. orden.anç!l~· 
-'-- eommissario!õ de pobc1a, e comm!lndantçs m1h

·. tares" Por. isso ente_11do .que ueve passar. o pro
jeeto com, as ~mend_as, e é" por, ~sso _que. voto 
pelo artigo 1°•, · ,, . : , __ . _ ;-., · 
·o sr.· ó1oni.e:n.1;e<Perc1ra: ..,,.·~r~ 

fortes'. pa~a ~e apprqv:ar a -emê~da~ e '!li!ei. agora, 
que. todo.s os: ª._rgumen_t<>s_ em -oppos1·ç-ao se .re
duzem a isto. Uma gt'.Ande parte das freguezias 

· ·m rio2• n- :. ·têm.1cà elfas- ftliaes· não õde 
por.;:consequencia. haver.··· nestas. fregueiias mais 
de um juiz.de ,11az:.; es~e :;pel&S grandes· dis_!an
cias- não põde j <l~emp~nlia~ :is..: suas-, !'u!lcç_oes; 
logo; torna-se. muttl :a msf!twçao dos JUJZes de 
paz; Este• argumento equivale ª'' mesmo que 
dizer-se - as freguezias do imperio~ que podem· 
ter o beneficio de. gozarem da inst~tui.;âo dos 
juizes .de paz; porque têm capella filial, fiquem 

privadas deste ·beneficio, porque 11a mui tas fre
guezias, ·que não têm capellas 1iJiaes. 

O meu voto foi, quando se di:1cutio este ro-
Jec o, que. ouvesse eu1 ca a reg11ezia. mais de 
um juiz de paz; mais isto não passqu, e agora. 
não tem. remedia .... mas po1·que a lei não ad
mitte que po!!sa. h_avet· 2 ou -! juiz~s de p~ .;m 

- n .. .. ' . -
guramente uma idea nova .... e querer qne se 
não tire da creai;ão de alguns juizes de paz a 
utilidade, que ó de esparar, por i;iso que não 
podemos obter o maior bem que um maior nu
mero decididamente pro!l1ette. Appro\'emos este>; 
e na prímeira se;;são emende-si) a foi, creando 
os mais que se julg•1reo1 necessarios. Attenda-se 
mais que ó hecessario que exista alguma autori
dade legitima nas fregnezirts, munida de juris
dição legal, parn não ficarem os crimes impunes. 
e qual serã mel1101· conser~ar p()r uma nec.e,;si
dade absoluta, o:> commissarios d'! policia, que 

- · 1 , t nao ar 1 raria-
mente, e que commette1u- dia1·iamente ~íl abusos, 
e mil vio1eneías, ou haver estes juizes de paz, 
que com jurisdicção legal são autoridades consti
tucíonaes, e que tén1 regimento, que esta lei 
lhes dà? Mas disse-se que os commissarios de 
polícia :subsistem : -é ·verdade ; mas uma vez 
que appareção os juizes de paz~ necessariar~1entá 
elles hão de acabai·, porque .so. a necessidada 
de pfüver n:1 policia publica, e a falta de me
lhore,; recurgos, é que os· creou, e os tolera. 

Seria melbor com cffeito, que o projecto pas
sasse como foi desta camara, mas assento quo 
devemos a.pprovar este, porque ê impossivel que 
se apresente já um ·bom. projecto de adminís-
traoiio ·criminal. . 

Quant:o a dizer-se que é melhor destruir a 
e1 para o er mB.J.or em, azen o-s_e ou ra . e 

novo; não estou po1· isso,.· approve-se esta, e . 
vira · d9pois esse m&io~· bem -propondo-se melho
res medidas nas segurntes sessoes. · . 
·rgualment~ não po'iso.ouvir que se ponl1a· em 

duvida a boa fé do senado ; emendando os nossos 
projectós usa de uma àttdbuição constitucional 
e se. de\'e- entender que o· faz . porque o." julga 
conveniente ; · mesmo elle faz para com os nossos 
projoctos, o que nós far~mos com os seus; e se 
o accusarmos de má re, não terâ. elle acção para 
nos fazer igual accusação? fSen1 duvida, muito 
convém que duas cama1:as iguaE!s se respeitem. 

o S:t". ·vu.sconceILo9:-En tambem approvo 
este artigo (leu-o), samp1·e·declarando que. o pro
jecto da camara dos deputados era muito su~ 

r; o a rovando or ue sei o es · 
tado. em que se acha esta administração de 
policia nas provincia.s~ 

Tenho sido eonselheirn de provincia e. tenho· 
conhecido o estado em. que est!'\mos. · 

Approvo a : emenda que subsbtue a palavrl! do 
projeeto.c....prender,-esta outra-pôr em.custod1a
achava ·melhor como está ,no projecto, mas como 
póde haver -duvida -que pudesse 11aver prisão 
sem: culpa formada, não hesito em approvar a 
emenda. 

v;~to_ pelas emen~as. · 
Posta a votos ·a mataria, · forão 

sobre o -quinto do ouro. 
O sit. 'M.u..\ pedio o adfaméntó ; foi apoiado e 

afinal rejeitado. Continuando a discussão do pro-
jecto, disse - · 

· O· Sr.. cus1'odio :o.1a.s: -,Sr. presi!lente, 
como se toca. nn questão do qnin~ do ouro não 
posso debtar de dizer alguma cousa ; e~- s,cho, 
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260 SESSÃO EM · 28 DE AGOSTO DE 1827 
que é muito pagar os 5 %, ó para isso eu faria 
uma emenda pa~ que o mineiro . não seja obri; 
gado a pagar -mais do ·que· 3 %, e ha de ser so 
do our-0 .em pó e -não das barras, porque o ou1·0 
é propried!lde e aga a uota óde o ro r·e-

rio zer e es e ouro o que quizor, evitando a 
percn ua fundiçiio, pois que o póde vender cm 
pó, ou mandar fazer uma taça ou outro qualquer 
tra!'le 11uando o não queira vender. -

., e a1xo oque, -como 
de 19 quilates, e este mistumdo com m11teriaes 
lietcrogeneos ê oie _ prejuizó; porque diminua no 
fo~o e com a agua fürtc • q11e se lbe ajunta; o 
mineiro paga os 5 % sem se utilisar dos tra
balhos d:1s casas de fundição, offerece interesse 
ao estado, e portanto não· deve ser obrigado a 
fundir o seu 0111·0. . 1 

Farei porém -uma excepção, é que as com· 
panhias que se obrigarão no quinto continuem füL ,I 
satisfação do c1111tt-acto, por,1110 -fói feito com 
sciencia e conhecimento de facto, os mais mi
neiros porém pa .. uem- ·só os 5 ' e mai 

o sr. ,~crgu«!'lr~ :-Não esperava que este 
projecto tiY.esse contestac.ão, para se reduzir ainda 
a. menos. o imposto ·sabre Q ouro, mas acabo de 1-
ClUvir que não .. se deve pagar mais de 3 por 
r.ento, nó que· __ eu não posso con,·ir. H•1 de o 
lanador, que cultiYa . -11s suas ,tçnas, p~ar 10 
por cento, e o mineiro que la~ as minas da 
nação, pagar . sõ 3 oU: nad,!L, ·que é· o· mesmo ? 
Seria uma inju;;tiça:. ou ú 'por cento que o prO
,iecto impõe_ ou q~e reduz os 20, não T;iio por 
inteiro em b1melicio da caixa nacional; porque 
são sujeitos ás necessarias despezas da fundi· 
çãn, com n qual o ouro em pó augmenta de 
valor e _ JlOr isso este imposto vem n não car-· 
rei?at· e talvez mesmo a serutil a<1s mineiros. 

O ouro ·cm pó não tem o seu valor exacta-. . . . . - . -
Cidade'~ exigem primeiro· uma porção paTil O ·en
saiar.em, .. e vir' n~ conhecimento do -seu -qui
late para sâbereni _ o cqmo _hão <le pagal ·o : . os 
que o coníprão em '.M_inas em· pequenas .porções 
não est.'io com este trabalho, mas para evitarem 
o prejuízo· quei, podem· ter, dão um preço infimo· 
a· respeito do· que· corre. no mercado, e por isso. 
n· cómprão ordinariamente por_ menos do seu -ver-
dadeiro valor.· · · 

O contrario acontece com as . barras S<thidas 
d11. fundição, poNue te1ido marcádd·o seu quilate' 
seja· elle qual · fór, já fica. sabido o - valor; te 
não põde- -entrar em duviua que no , mer
cado -se prefira o ouro de que o quilate 
é reconhecido, e q1,1e alcance por isso maior preço. 

Disse um · meu ~llustre amig~. _que .aJgum~s 

quilates. _ · . . . . 
Parece-me . que se · enganou, .dando-se -ao ouro 

em pó ·um Talor. - geral, quando fõr de baixo 
_quilate, pód~apresentar-se co:t1 , o .valor abai;!,'.o 
do ~eral e creio qne chamou a _isto quebrar. 
na .fundição.· o que· não -é l!:tacto, ·assim como 
não seria dizer que o ouro de. quilate ·superi()r 
rendia na fundição. Aqui não ha augmento e .dimi
nuiç.ão : h'\ só um apuramento, ·que mostra 
n qualidade do. ouro, e ,determina .o seu_ valor. 

-Uma excepi;ão COU\tudo 'é neeessario. fazer-se, 
e é a respeito das companhi_as estraniteiras, 

~ _ · .-.. _ r . que cons a os -
11eus · contract~s. · (Apoiados gúalmente.) Se não 
houver quem mand~ em.enda á mesa,. eu.ma11darei. 
· - · TeJx~Jra d~ Gouvêa·:-(FaÚou 

(1) Faltão _nesta sessão os discursos· das 12 11. 
uma hora da tarde. que ~i<> der.to os tachy~ 
graphos. · 

Lerão-se as seguintes 

EMEXD4S 

carregada de propôr 'qual o· inelbor meio de. ar
recadar o quinto reduzido a 5 por _c:ento.-Tei-· 
xeii-a de Goui;éa » 

panhras, q~e.,continuaráõ a- pagár _o_que_consia~· 
das eondiçoe:;.do contmeto.- P't!1•gueii·o.» · 

Forão apoi~das. · 
o ·sr. Fel.•rctra - do 1\l'ello· :-Disse- um -

mustre deputado que ª· agrfoultU:ra. é um ma
nancial mais seguro· da riqueza; dó ~ue,-a mi-
neração. . · _- · · 

Eu. me conformo:· -com· o· seu, modo ''de-. pensar, 
m!l-s por -isso d_~ixaremos ab:u~donadtlS as '.i!..ossas 
minas de-. .ottro J8· descobertas; ãs t.ransacçoe&.do 
e ·m·mercio '! E qual seria então a sorte de,tantos. 
cidadão;; ue- se têm em e do. . u 
no h11balbo · da mineração? Tambem se ·tein -pre
tendido mostrar, que _o trabalho. ,da ... mineração 
é mais· •suave, menos· arriscado; e de um lucro 
mqis seguro. Ist.o não é exacto, Sr. presidente,: 
nntes- -pelo .contrario o -.tl'llb'llho·, da· ·mineração: 
e mais encommodo, mais despendioso, e o ganho. 
ou resultado delle mais incerto~ 

Dous modos de minerar se praticão mais fre-: 
quentem\)nte .na minha ~rovincia,-.:que siio lan·as 
de minas;· ou-- betas, e hvras de talho aberto. 
O primeiro inethodo pratica-se abrindo.--~ndas 
nas serras ou montes e segLLindo".,a.~be~_._.vão a: 
uma ·grande __ distani:ia, · scndó; n.e~ess~rio .!"ui ta~ 
v_ezes· ~brirein:se_ C()~tra-feudas 1J?ara,poder adqm-• 
rir mats ar, que s.e _toma escasso a9 ti::abalha.,, 
dor, o qiiar diffic~ltosameilte, póJo. co1iti_n?-lll'. 1111a. 
tarefa com auxilio . de . lu~es de _ .c~n . . . ro · 
azeite_ e~c. _p<;>rque a ni_ina.s~ ~tilq,~a. e_s~ut·a .p~la 
sua profundidade·; e tudo . isto .. traz coms1go 
avultadas _ despez!ls .e .perigos, pQis: não raras: 
vezes tení-.. acoútecidêi ~ cahil· _,µma: POl"(.âo· de, 

. terra 'na boéa dá mina. sepiilt!L~do. assim.: as es~ 
peranças,_ e· o desej~do., tlfoso~ro.:,.~o· J»!eJtz mi-_ 
neiro; . ,: . , · ._ ., , ., .: -..:·;: ~;e::._,.: . · 

As lavras de .talho aberto ~;io .s110 menos 
desp~n.diosas, iu~in-. Iilim.O.~_,·i~ce!'.tos .. se!.UI , resu!-. 

·· tados.;· N~sta·, principllJ., o ... IJ!m«iu;o:_por: co1_1d~z1r 
a<Tua ·p1u-a a lavra, e ·muitas_·. vezes a vai tirar. na ·distauci_·a . d_ e - muitas_ -.. legu_ as, _'ê depo.-is- de: 
gastar. 10, 20, , ao, e mais mil 'cru~do.s não con-~ 
segue tr~er -1lgua_ lL.º lugar deseJ9'.do _. p()r · u_m 

· ei:ro _ d.e. mvel; porque e_stes tr~alho.s.. se fazem 
sem - os precisos conhecinientos .e ,_so po_r . 'U~a 

ratica ou rotina .. · 11ando ;, 01-em .o· mm·e1ro 
tem a. fortuna .de" c()nduzir a agua ão lugàr da 
lavia, quànto ainda lhe não rest'\ fazer~ . _, · 

Um tanque para _guardar agua ~e no!te,_. ~e 
t_orna-· necessario, pois· nunca - esta -.sobra · ao·m1-
, nêiro. .. · · ' · ,., ". _, " • "~ ' 

· J,.cig:o se . segue um= aquedne~;· ou'. ()tLnal :para 
_ despeJo·dos desmontes,.e·e$te.s·.cam~es .têm se~

pre meia legüa_ de'comprido ·e·'matS, 1Sõdep01s• 
destes e- outras. preparatorios; que -. eu· ommitto 
descrever para . não ser fastidioso,-- póde ·o mi
nêiro começar sua ·mineração-." de:talho; .ab~rto, no 
qual trabalha um e ,dous:annos para,.então_fazer. 
a . - - .. - :·; , . - . . 

l\Ias, Sr .presidente, .qíiantaS_· vezes' o· inf~liz 
mineiro -.em. lugar.-. de:-·:apm-ar o: .. ouro, se acha 
só. com,:·a -par.iencia;apurada, .. pela-. falha' da_ su~ 
lavrá l, Isto;''.não .. admira,.. ois:. ue_. os; trabalhos 
sao : eitos .-;como J . _ 1sse,-, isse, .setri': conheci: 
mentos prec_ isos,ignorando-se;a orde~,. -~-~~-qua-. 
lidade dás -camad&s.-otc: etc.. A": ·vista -:pois do 
eX}>OSto como e que a tnineraçãó;· ê mais· _suave,-
0 lncrativa? De nenhuma maneil"!l-t. Sr. presi
dente. . · . . . . ' · .. . 

Portanto reduza-a.e o ~ulnto d~ -ºl!I'ºá ~ por cento. 
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porque assim o exige, a justiça e a utilidade pu
bli~ •. e até em: .j:Ompen!íl)çâo destl:\. grande mal 
do um ue ha tantos ann s · ·. 
pro:vincia de Minas. 
n'à~do a . liora,. dec~rou-s~ 

~us~~-., . 

requerimento assignailo.por -21 marinheiros in.
glp,zes gue peJ.em o adianhmento de um parecer 
de í:ommissãó · desta· ca1nara que lhe·s .. diz. : res-
peito. . · .. 
· Decidio:se qÚ.e o parecer entras~e em discÚssão 

na segmnte sessão;· · · 
0 S~. PRESID.~'l;E. d(lU paro. ordem do ~ia 2tl 

de Agosto : - · · · · · · . 
, l.~-Pareeer,da ._commissão de guerra sol:Í~e a 

grntificação que pedem uns mai-inheiros inglezes 
p~r,terem salvado .ilgumas embarcações na I;agôa-

de lei sobre 
' .. 

lllm. e Exm. Sr.'.'"""Passo ás. b'ãos . de V~ .Ex. 
inclusa a resoluçãó da eamara · dos députados 
ácerca do projecto de lei contendo . unr impí>sto 
scobre :os. ·.assignantes .. das alfandegas do imperio, 
afim ode, que .. seja por~V. Ex-::apresentada;na·ca
mara dos Srs. senadores com o proiecto original
que. a .acompanlla.~{le)ls gua,.rde ,.a ,V. Ex.~Paço 
da'_ea.mara ªºs d~putadps; .em 28 de 4gosto, de 1S-i7. 

t ·- .. ~. ' ;::> - • .. • • , .. ' ... - - . - '.' • , . : . • _- : • • - - - • -- ·,_ '":-, 

~es~lução · da camara dos · deputado~~ 
ãcerca do projecto ·'de· lei sobr-0 .os 'réndímentos 
d~ intendencia geral . da policia, -afim. ae·,._que. 

. . ~.~ 
Srs. senadores liom o prôjeétó- '01·ig1nar· qu:e, a. 
acompanha- Deus guarde a ... V:, Ex:.-.Pa<;;o,: aa· 
camara dos deputados, em 28 de ·Agosto' de·'182i. 

. ' - . ;;. - ' - . ' ~. - ' - ' . . -, ~ _,,. . 
~ IUm..e· Exm."· Sr.-Passo .ãs·. mãos de .V,; Ex. 
inclu.sà,_··a··_rés0~Ção· .. _ •. dà_·-~mari,i .d()s-. ~epti~de>s 
re1at1va, á'; fix.8.Ç!lo 4a _f or9a d"e ~rra'. -"arª .o: ~!!no 
~e.:11:128,,!íftm.de. que seJa .. por .V. :E.X.· a~esen--, 
tada na ;camara (los Srs •. senadores, com ós . do
cumentos qúe .lhe dizem resj1éito:~ Deus· gwu'de 
a V .. . E:t. - Paço ·da camàra dos ·· deputados .. ém 
28 de Agosto de. 1S-2i._ .. 

. ' :.:;; -· .• '~- •. ., : • ,..:- l • r; .• ' • 

,nim._; e: Exm.: Sr.~Passo. às mãos de V. :Ex. 
a· inclusa resolucão da . camlil"a dos deputados 
relativa .• ,11.os :;militares, i·éo11 (de mais de, terceira 
dese·rçãà, . dfim de ·~o seja po~ .. · v. Ex'. ~PJ.:&sên" 
tada .á camara, dos, :srs. senado1·es com os ·aocu~ 
me"n'tos que ·Iho' dizem "respeito·:~ Deus·; gilarde 
a . V. Ex. - Paço da eamara dos deputado8/·eín· 
28_ de··:Agosto de·1821 •. •.: ":_, ·;, ··. "''. · 

Illm. eExm. Sr.-Passo ás.mãos de,v:"'Ex. 
a· inclusa resolução d;i éamara dos deput&aos, 
autorisando o governo a .:onceder ao·· seniinl\rio 
episCl)pal do~·Pará. um :terreno; que lhe' fica; con
tiguo e' foi e oµ.tr~ora · oeeupado: ~r •armazens· ·do 
esfádo, -afi.ilJ·i .. de que seja por. :V. Ex.- apresentada• 
na .camaa·a, dos,-.Srs . ., .. ~Pn:ldores •• -. Deus gliarde 
a. V. Eit. - Paço da· camara ,dos 'depu~dos, ·em 
28.,de Agi)s~o,,de• !827-: ; ': , .• · · · . . -. ' -~ ... ,. -· ' - - - . - ~ : ::. '; ' .... 

Illm. é Ex. 'sr.-;A. eamara dos deputádôs para 
-resolver- sobre medidas .concernentes !\ .. fazenda 
publica, precisa :·que. pela reparti~o do tkesO'\lfO 

. se lhe . fo_meç!' ~m. u.rg~J!Cia, uma. 
contenha: 10) o !1umero de_ pi~s_: de 

e sijburbios no . anno de 1826, ; ·2.; o nume1·a. de 
pipas e_ barris ~e. VÍDhO que·DeSSe anno Pe COO-. 
sumirão nos mesmos . lugar.;s.; 30 -·o numero de 
casas, ~m .. uo se vende a uardente sim les ou . 
.::ompos , e quaesquJr outros licõres, : classifi
cande>-~e estas casas :Por armazens, . taberpas, 
l?g.teqµms_ e cas __ ªs_ d.e.pasto;· O que·eumpre ,parti
cipar a V. EX. para 'que ·suba a S. l\L o Im
perador.-Deus guarde a V. Ex.-'-Paço dg, ca
mara dos -deputados, em 28 de Agosto de 1827. 

Messão em 29 ele Agosto 

PRESID~~CI.\. DO SR.é .UU.UJO Lllf.l 

· · • "·, o~·nc1os· 

« rnm: e Exm. · 81·. ~ T.mdo' dh·eraas. camaras · 
das províncias requerido a S. ~1• o Impera .. 4oi: a 
graça de mandar ·correr nas mesmas ·p1·ovmc1as 
os' bilheus· dó· banco que girão sómente· nbsta 
cõrt_e e provincia, mancl.11 o mesm_o_ augusto senhor 
q_ue por interv.enção .\lo. V: .~x. •.. eu leve o refe-

p~rll: _el!~ ~Ell~b.erar ~E) co~1v!r~ o.u ,nijo gene1:alisa~ 
o 0 ·receb1mentõ· 'i:las· s0Brc9Õ1tas" notas "-nás·: Juntas-. 
de"-fazênd:i: · da.s-:provinclas- do· interior,~ a~ cmenos 

... - . .. - , .. , ... 
banco, ~ vi~ta da ·demora que ainda otrei.:~ sua 
reorgamsaçao. · . _, , , •. 

« Deos guarde a' v; EX:} ~Paço, 27 de Agosto 
dc.1827,.-,l[arqwi: '1e Q1ieluz-.~r. José Antonio 
da Silva Ma.ia. ~A'· commissão. principaJ.de·fa-
zenda. ··· · .. _ . 

« Illm. e Exm. Sr.-Tcndó $. M. o Impcr.1dor 
ordenado a: traducçâo e' iii\pressão do'.e!ieripto 
intitulado ....:.Estatutos da Sociedade'Anonym'l··dos: 
Paizcs-!3a\xos-:- p~i: ~ejul_gar ut_n a. Jl_U~líca1;ão 
dos. J>r1nc1pios alh expend1dos,. r.imetto·a. V. Ex .. 
cem ê:iempllires;·para;.que 'a camara· dos d,epu; 
tados fata· delles o uso. q~11J11lgar :conve~ie~te; 

« Deos ~uarde a "V. Ex,:.:.:.Paç(\,·J~m 2S de Agosto 
de 18'i1.-:-Visconàe de S; Leopoldo.---Sr.· José· .An
tonio da Sih:a Maia. ··-Foi reeebi<io com especial 
agrado. · · ' · ~ - · 

·· "liim-.' ê Eim. sr.-S. 1\1.' o Imperadcir,.não· .. aa~ 
•, . o d maneira lineira e su erfü:iál coni' ilê 

o viee-presid~nté dà· pNvinc~a da,~l!hia; em o . ci9 
; de· 2t3 de Maio· deste ·anno, commnmcon os· boatOB 
• que alli. CQrriiio de projectuém'alg\ííufrac:Ciósos ác

clainar o mesmo.senhor imperador absolúto, houve 
, por bem ordenar, na dàta"de·c9;ds Junho•· que 

entrasse· no mais escrupuloso éxamit sobre aquelle 
, objllcto, para se .conhecer qnem era, o_,,a11tor> .~ 

quaes os propagadores de. tae:;. novidades, ,que 
merecião mui seria atteriÇão~ não._ sõ· pela· P.atu
reza dellas; "mas "até ·pelá ·circumstancia' ·lie, ter 
jà, em 2 do· citàdo · iriez de Maio, falladó o 'perib-

' éllico inglez Times de disposições revolucionarias · 
, na capital da referida provincia..: Q~ando -~rell} 
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SESSÃO··;EM'.29· -DE AGOSTO DE ·1827 
se esperava recebero re!iultado de alsrim processo 
para se·au 'confâ A= as5emoléà legislativa· com 
a :necessilria ·1ndividuáÇão,. · dirigio-me o mesmo 
Tice-presidente ·o offieío da cópia inclusa, e data 

o · en e, CUJO con eu o JU g1 o governo 
con\'eniente levar ao. conhecimento da· camara 
dõs deputàdos, · para o tomar na considera~-ão 
que merecer. · 

· cc cos guar e'a • x~- aÇQ, em e :;osto 
d.? 1827.~l"ísconde de S. LéJlpoldo.-Sr. Josc Ao· 
tonio da Sih·a · ~aia. »-• .\.· comu1issiio de consti
tuição:· 

'tt:rão-se os seguintes 

bitidade· perpetua. restricta· ao emprego .em que é 
julgado, e cinco annos de supensão do exercício 
dos direitoà ·puliticos. · 

ou :concussão~: ., 
« § 1.~ Por peita aceitando da.diva ou pro!llessa, 

directa ou. indirE:ctamen~ef 11a~·se decidirem em 

« As penas para o:. delictos designudos neste 
paragrapll'>, são : ' · · . . · · • 

« l!axiina, inbabilidade perpeLua para todos os 
.. en~pregos, e a mult11 do triplo do .valor da 

peita. . . . . · . 
REQGERIHEsros " Media, . inbabilidade' perpetua para o emprego 
· , · ' · · · de ministro e secretario de estado, inhabihdaiie 

" Requeiro que se officie ao ·c~~petente ministro por. dez: annos para os outros empregos,·à multa 
ll_ara que ~metb a e~ta camara o p~meiro ~ffi- do duplo do valor da· peita. ' . . · . 
cio que enviou o pre~1dente da B.ih1a, rel~tl\:o " :\Iinima perda do emprego, e multa do valor 
aos ~oatoa do absolutismo qu_e n~queHa Jl!Ovmc1a da eita. ' . • · 

,.ado· ~ -··--~ § 2.0 Por suborno~ corrompeado por'sua· in-
... · . . .. . 1lueucia ou peditorio a alguem para· obrar contra 
« ~eque_n::o que·se re~mmende ao. gov~rn? ª· 0 que deve, no desempenhti:de suas•funeçõespu

responsablhdade ~<l~ presidentes das; provmc1as, blicas, ou deixando-se corromper por intluencia 
9ue nã_? têm pa~1c1pado t\ assemble!l g~ral as. ou pedit.orio 'de alguem pua .. obrarem·o.quenão 
mfracçoe.; d~ le1 e s~cei:s.sos extl-aordm~r1os .nas de\'em · ·ou deixarem . de obrar o que devem .. 
su~s reapect1Vllll:provmc1as. na . conforuudade da . ·' · . . . , 

_.lei:de··l!O .de .Outubro de 1823.-H, Cavalca11te, u " As. penas para os dehctos designados neste 
--- paragrapho, são : . . . . . . ·· . . · . · O Sa. FEIJÓ otforeceu "est'outro: ' '·· ' · · 

(( l\laxima;" súspensãô do" emprego por . tres " Que a indicacão do Sr'.· li; Cav.\lcante · i:eja · · 
remettida á commissão de constituição para dar aunos. · .. • .:, . 
sobre ella o seu parecer, conjunctamentti com 0 ·":·Média, por dous •. ·. '-:. 
que deve dar sobre os officios do ministro ·do « l\linhna. por um. . ,;. : . . . 
imperio.-Feijó.».;_Foi approvado. « O rêo incorre nestàS penas, ainda quando não 
, O s~. l\Lúl. àp~~sentou ~s seguintes redacÇões: verifique o effeito do sutiorno, assim como acon-

, · · · · · · · ·• · ·. · · . .- .. , . . · tece na ena. · 

.:. :... 

Da' r~Íl>'~nsabll;dad~ !!Os ministros e Ílecre-· 
ta.rios de estado, e· dos· conselheiros ·de 
estado, e da· maneira de 11roceder contra 
ellft.., · ,. · 

CAPITULO I 

Dá natureza ··dos'delii:tos porque soo ,;espo;,,saeeis 
· · os ministros e sec1•ettM·ios de estado, e das . 

. , :penas. que lhes correspondem. 

. « Art. i.o Qs~ministros e secretarias, de estado 
~. . . . . .,, ' .. . .. · .. · .. - : . 

« § 1:0 Attentando. por tratados, convenções e 
ajustes dentro ou· fóra 'do · imperio, ou por:outrós · 
quaesquer actos de seu officio, ou . prevalecen-
do-se delle. com dolo .manifesto. : . ' . 

« l.o Contra a !órma do governo. . . . 
« "2,o Oont.i-a o livre exercicio dos: poderes {IO~

ticos reconhecidos pela constituição do imp.eno. 
« 3.° Contra a indepeadencia, integridade e 

défeza da·uaçio. · - . · ·· 
:· ~;4;0 ~oritrâ a péssoa (lÍl "'vida do imperador, 

••• ' ... ,) < - '' • • - l" .... 

céz:is ..• ·. &: unp~rial famila: ' 
(( ·i'.2.~ M~hinaf.do :'·a ,déstruiçiio 

catbolica a<1ostolici1: romana; · . 
« • ,.. • . _o app ·cav1:1is aos _dtilictos especifica~os 

neste artigo, -as penas seguintes i. · · · : 

« Maxima; mt::rte natural: 
« 1'1edia, perdà da confiança da nação e de todas 

as honras; inbabilidade perpetua para occupar 
empregos de euufiança, e cinco auno~ de prisão. 

" )fiuima, perda da cunthnça da nação, inha-

« §ª·ºPor.concussão, extorguindo ou.exigiildo o. 
que não fõr devido, ainda qU:é seja para a fazenda 
publicai. ainda quando. se. pão siga. o elfeito c;fo 
recebimento. 

« As penas para o~ delictos desig~"ldos · :ne'st6. 
· parag1·apho, sao: 

« :Maxima, suspensão do empregÕ : ~?r:. ~ei~. 
annos .. , _ .. " :· . ... . _, 

· « Média, por ·,quatro. , " . . . , . 
« Mínima, por dous. . 
«Si-'·º O 1·éo, que tendo commettido algum dos 

delictos: nos: para~plíos anteced~ntes, , º.· s. tiver 
levado ·a pleno .e1feito,- e. por meio·1ie~les.-ab~
saJo ·do poder, ·ou faltando à ·observauc1a .da le1, 
sotrrerá alêm das enali declaradas nos ditos. a-
rngrap os, as que a 1an~e. :se ec arao.-uos. arts. 
3o e 40. 

« Art. 3.o São resp'Jnsaveis por abuso de po~er: 
«§ l'.o Usando ·mal da· sua antondado nos 

actos não especificados na lei, que tenhão pro
duzido prejuizo ou damno provado ao. estado, ou 
quàlquer pa1ticular. . .· . : · 

« ~, penas _pai-ã os delfotos' ·desig1fados . neste 
pa1·agr!l{>ho .. sao: . . . _ 

. ·.; l\rSxima; tr~s a'níios dé .remoÇão ºpar~ Jóra da_ 
-.cõrte e sen te1-mo. · · · · · ., · 

: ~ '?.nllinia< um an'liQ2 . : 
' ··«.Alem: disso .a reparação do; damno á;parte~ 
· havendo-a· ou·&· fazendo ublica .,, ua o. esta 
. seja: interes.;à.da, sem o, que não vol~ ..ã: .çõrte. 

'« § 2. 0 Usuwando q_ualq!ler. ,dás·a~~tib~~ea ,do 
podtir leglslat\vo ou JUdic1ano; ... '·~ ··· · ·:;; 

" As penas pàra os delictõS- · desigriài:loa neste 
paragra11l10 silo : . 

".. Muima; inbabilidade .Perputua. para t•Jdos os 
empreiOS e dous lllluos· de pri:1iio.: 
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SESSÃO EM 29 DE .AíJ.OSTO DE 182i 
ic Média ; inhabilidade por .. 4ez annos para to

dos os empregos. 
n Minima; perda do emprego. 

· ·" Art.' 4 . .i' São res i>n 
vancia da lei: . .. 

u $\ 1. o Não cumprindo a lei, ou fazendo: o con-
trarui do que ella ~rdena. . . . . 

~ ,. - , ' .' . - ', .. 
dos seui:i subalternos.· ..... 

"As :penás para: os delfotos designados neste 
artigo, são as do•· art,: 3o· § 10,. inclusive a repa-
ração do damno. . , . . · · 

« Art. 5. 0 São resiionsaveis p~lo · q~e· ob~arem 
·c9ntra a liberdade, segurança ou. propried~e dos . 
cidadãos: . ·· ··· · · 

« § 1.o Obrando contra os direitos individuaes 
d.:.s' cidadãos, que. têm por b:llle a liberdnd.e, se
gur~nça ou 'propriedade; inaréados :na cc:iritititni-
ção, art. 179. · · · · · 

. • ao 
·bens publicos : . 

cc § 1.o Orde1iando, ·ou conco1Tendo dé ·qual
quer modo para as. despezas .niio. autorisad~s por 

, · . e erem co.~ ra a < rma ne. a 
-estab9lec1da,. ou para. se : celebriuem contratos 

· maniíestamente lesivos;· : · -· .·· · · · • 

tura do denunci>lnte e o:s documentos, que fação 
acreditar a exiatencia dos delictos, ou uma decla

. ração cóneludente: da hnpossibilida.ie de apre
sentai-os. 

« • 10• · A camara dos deputados, sendo-lhe 
presente a denuncia, mándarã ·examinal-a 1por uma 
commissiio. especial ; e sobre este exame, no caso 

ue a não.rejeite, mandará, sendo necessario;·pro· 
· . a , serao . .tgua men e exam1-

nad111S na, commissâo, a qual .tambem inquirirá 
as testemunhas, nos casos em· que forem neces-
sarios. · · · 

11 Art. ll. Q11andQ. á.. camarã parecer attendivel 
a denuncia, mandu.~é; i:esponder . .o denunciado, re
mettendo-lhe. cópia· de tudo e. fixando o prazo em 
que deve dar a resposta por escripto, o qual po
derá. ser prorogado, quando. o mesmo denunciado 
o requeira. · · · 

" Art. 1~. Findo o prazo pàra a respo~ta, ou ella 
tenha sido apresentada ou não, tomará o negocio 

• . .• .: · . . . 1 is 11 , 
qne interporá o seu parecer,se.tem,ou.niio lugar 
a ·a.Ccusaçiio. . · · · : . • · · 

· · . ,; Art. 13. Interposto o parecer, .aºeiá'-e3te .·dis-
. . . . . . ' . l , 

do presidente; com tanto {>Orém que seja .entre o 
· terceiro e sexto·dia;.ilepo1s daquena.em .que th·er 

sido apresentado. · ' ·· · · 
· « §.: 2.0 Não. praticando tÓdo~~4s meios ao seu 

: . ca iiçao 011 conse1·vaç o os · · • · 
. b.ens moveis. ou .itnmo,•eis,' oti. rendas da naÇão. · cu.ssiio, à 'fiual,,se· verificará 8 dia's :depoill. da•. pri

:" R !i.;; NtIÕ'.·p~m'do," ou nãó' càriservanao e. m · meil:a, a:camara decidira --se tem··ou•niio: lug.w a 
~ ncc11saçno· - e, ·decidindo pela.· atr..rmat.iva; :decre-

bom e'3tado n .contabilidade da sua repai:tição. · tai·á nesta fórroa·:· . . -'-· ··: . . . . . . 
" As penas· . para : os delictos designácfos nos . . " A cam~a. dos deputa~os. decreta·-~ iiccusaçâo 

arts. 5• .e 6• são as. mesmas applicadas aos que .contra· o .ministro e secretario de ·estado· dos ne-
estão comprehendidos no ~ 1• dQ art. 311,: inclusive ~ocios de •••. F. ou. o conselheiro de estado.F; p~lo 
a i:eparação do damno. . · · ' . ·· · dclicto de.. • e a'. eu via â camara .do:1· senadores 

~ .: " -

. , ])os deÚctos· dos consellteiros de estado e dás 
•, . ~ ..... - - ' - . . .. - . . . . ' .. 

ci A;t. 7.0 Os.conselheiros de estado. são resp1:m
aaveis. pelos c1mselhos que derem:. · :. · . . '· .· · 
~ :. -· - . . . . .. . . 

com todos. os c;l9clllJltmto.s ~·eJ,ativo:i .I>!!ra .se pro
ctlder na forma da consbtu1ça9 e da lei.· · · 

• • ct .·Art: .. 15 .. q _d~c!e~o de· aêcusaçii~' ~~rã escripto 

secl'etarios; e' de:ites a11tograpl1os um serÃ remet
tido ao governo,para.o.füzer .. mtimar ao accusado 
e realizar os seus eft't!itos; e. o outro. enviado ao 

. se . . .. • . · · 
· ·· .. có,pi!l . .!lUtlt«;>n,tica ·na:secrêta}·ia.- · .:: l ~: ~ .• õ ''· 

'10:0~~ m~~fr~~t:~1!f~fe ~~1à~!~esses, ~~"es~ãdi>t se · :.<1 Ãrt; 16. A inÚrriaçÍio · ~~ã: f~itÍi .' d!lnj~ .'de 21 
horas, quando o accusado este3a na cõrte';lou· den-

« Os conselheiros dtl estado por taes coilsélhos tro do prazo mais b1·eve possível, no de-estar. fóra 
incorrem nas mesmas pen1\s; enr que. ·os ministros della; e pa1·a dllr ·ao··deçreto a execução, que toca 
e seeretarios .de estado inconem por factos ana· ao governo, será competente qualquer dos minis-
.logos· a es~s. · · · . :' ;: . ·· '" . . . , . . . "''·tr-0s·de e.;tado;.a. quem for dirigido._ .. : .· . 

. . .• ·-<<:Quando· • po!ém ao >co~lhó .se n~o· segnil" · :<i 'Art. :l"i. 0 8· eff~itos ·do deerefu ·da acçusaçào 
~tre1to,· sotlreráo: .a pena ·•nQ:; grá~. médto; nunca principlão do dia : da 'intimaçiio· e são os se-

: menor:: que·_ a: su_s~~~são do;:~~pr-ego. c!e l a 10 . g~iateii: .. . . . , · · ' 
annos.· · _ · , '.p-r,;;.;.;,·' :e}~ ·. '',. :.~~ ·· -·, '(11:0 FÍ~ar à ·accu~à'do"~$U:spénsd ao· 'éxe~cicio 

C.A ....... u a..O I ·. ' de todas. as fllncções ·publicas, até"ftiial ·se11ten~a. 
~JJa, ma11ei.·.i· de .pror:edei· 'ccmtrci ... os 111 bz i$tros . e e 'inhab1litado · neste tempo·. pau .. s~r .proposto a 
': ~eç1:e.t!l1'io,s *'~tqt!-o .~.consel1"t!i1;os de estado outro emprego .ou neU~ 'provido·;: .·. -,: ... ; ..•.. 

• 0 _ .:-: ;:: ,, •', .· , « 2.o ~Ficar srije~o á a~saçãQ ~i:im~~aL·.; · 
. :.·.'.ill: ,,, •.. , ·'' . ·~ ··.sEcÍ;A.o;r i : , ; . « 3.o Ser preso· nós casos ºem que pela lei tem 

· lug.\r a pl'isoo~ - - · . : · . .. '. ; 
. JJà .. çl~mo~cia. e. decrêiô.. d~. ;icéu~~çlio · _: · u l.o:. $.Úspender-se-lhe metade ;do, .Órdenado ~u 

.' ; .. •.. s·otdo·'lue ttv:er, ou perdel-o-eft"t!.cJ1vamente, se.-nao 
-··"º ..... o o· .c1 a ao p e .. enuncia; · a na a so v1 o .. 
fõi,ina do.§:so do°;aít; rn> 'da consütuiçio~ os mi- , «.Art. -18-· A. camara nomearà uma c~mmissiio 
nistros ·.e secretarios de esta'do. ·e··. conselheiro15. de .cjpco·~ seté, me.mbr9~, p~ fazer, .a :.;&êc11saçiio 
.de estado . pelos · .. delictos' especifiC<ldQs; .nesta lei;· ~o, senadoi.._olmga_d11,, lol.;Caze~o. dos} dpllQmentos 
este direito porém presci:e:ve ;passados 3.~nos.. e instrucçoes .ciue lhe.;f()rem.<;fornecutos ;pe,lo .de-

. ·:u.•As cominissões · da camara devem -dêiíunciar nuncíante, S~lldo atteqdiveis;· O OS ,memb~a desta 
'.: · ',os:·delic~s . .que·,encóntrnrem·;no .,exl'm~_;de q'\la~- · ·commissiio escolheràõ d'entre '.$i: <>-·r.elat.or ou re
..... que1·.~egócios,;e.0S;meínbfus d.e:ambas,as camara.s l~!<>res. . . .... · · • ·' · · .. · '" ·~ .· ·. · · 
· ,o,·rod~ii\õ~,f!lZer de,itro, dq .. pi:azo de· duas legisla::· 11t .tüt~ 19.' Nos:· càsos. e~· que 'a'publiCidade . e 

turas, .depois,de~PlDleitido o;delicto •. ; :.. .. ' . · demora· possão dâ'.:algnin:;mollo ameaçar- a: se
' « ~Jti_:9.0 ;Ait den~cias:c!é.vein'COnter a'assigna- ~. gurariça do estado oa da pessoa do. .. impel"tldor, 
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26.t SESSÃO EM 29 DR AGOSTO DE 18!7 
a eamara deliberará em sessão secreta a su:;~ 
pensão e custodia do denunciado, guardada a 
formalidade do art. 27, dn constituição, existindo 
provas sufficientes, que tambem poderá .haver-em 
segredo_; mas, l<?go que .cesS!lr -~ pe~igo, formará 

« Art. 20. Para julgar estes crimes o senado 
se con,·ert11 em.·u·ibunal .de justiça. 
_" Art: 21. Tridos os ·senadores são juízes com

pet•mtes_ pa1·a _conhecerem dos crimes .de respon
sabilidade dos ministros· e secretarios de estado, 
e conselhéiros dé estádo, e applkiu--lhes -a ·lei. 

" Art. 2-l. Exceptuão-se : 
" 1. 0 Os que th-erem parentesco em linha recta 

de ascendentes .ou descendentes, sogro e g<:nro; 
em· linha collateral. irmãos, "éunhados, · emquanto 

n , e os prm1os co-1rmnos .. 
":i.o Os .que ti\"erem Jcposto coino te5tcmunba 

na íormRç:iio da· culpa o_u do processo. 
"3.o· (}.;, ue tiVére ·· · · ····· · · ; 

mulheres sobre· a maior parte de . seus bens, . e 
o litígio tiver· sido proposto· antes da accusac;ã0• 

« 4.0 . Os. qne forflm herde4".os pres~p_ti\"os. 
. <) • • • 

legados, tanto pelo accusado, seus. procurndores, 
advogados, ou iiefensores~ e· com1mssão 11ccusa
dorn, como pelos senadores que. ti\"crem impedi~ 
ment.o, e o sqnado decidirá. . _ 

« Art. 2k AÓ accusado sú·i permiÚid~ recnsar 
até seis senadores, sem declarar o motivo, ulém 
daquelles que forem recusado .. ria fórma do art. 22. 

« Art. 25. Recebido o decret-0 da accusaçiio com 
o proc!'sso enviado ·pela camara dos depntados, 
e apresentado º· libello. e dpcumentos pela. com- .. 
missão da accus~ção, será. notificado .o ac_cusado 

testemunh&.'lf- ~o caso ·que a. dita ,commissão as 
queh-.1 J>roduzu·. . . , · . . • 
· "Ari.• ~7. O ·accusado: comparecerá .por si', ou 
seus procuradores e advogadot1, ·.ou outros quaes
quer defensores: por elle escolhidos, havendo com
municado á commissão ·da accusac;ão; :2-' . horas 
anteds, . o_ r?l das _testemunha!J,. que . ho~ver de 
pro uzu. . . . . , ·. 

« Art. 28. Entre ·a notifÍcaçiÍo e o co~pa~~~i: 
mento do .. acçu~ado, mediará pElo. menos. o es· 
paço de oito dms. : · • · . .· , 

•· Art:_ ~9:'~·1l o»accús~ció/ éstandÓ·· prezp,: qui
zer comparecer pe~oalmente para ,ded,uzir. a :sua 
defe.za,. se offici.ará ao governo para. o fazer con-
duzir com decencra, e seg'urnnça. · . · · 

« Art. ·3o.·Nó; caso ·de· reYelia, ·riotiieárá o se
nado c.m. adrogado para a defezà 'do réú,. aô 
qual será -enviada· com officio do •secretario. :do 
senado cop!a'-do libello, ·e" todas as mais peças 
da accusa .; . ' . ' .. ,_ -.. 
·" Art: 81.,No, dia ·npr&ztl'dti, estandó pres.entes 

o .aecusado,~ · ~us• Lprocmàdore5; .· adVQgailós,~ 'e 
defensores, ou advogado.' nomeado pai-a 1 defender 
o ·1·é11. iL '·Sl\a· reveliil;''nssim''como a· comínissão 
accusadora; e feita a; -Yeri_tica~ão ·aos, senadores 
pre~ntes~ -declnrarã 1 <> presidente 'º obj~to ·da 
se~sno; seguir:se-hii~ as recusações na ·'confõr
n~1dade dos. artigos- vinte e dous. vinte e tres, e 
nnte e ·quatro, e· logo os .senadores. recusados 
s~ r.:tirarãõ. · · 

" Art.: 32. Concluídas ·a.; recusações, e lichando
se presente o numero de senadores designado 
pela_ constituiçiio_.pa1'.~ havei: sessão, _mandará o 
pres.1dente, q~e se. _leiao _o processo. p1·eparatorio, 
o acto da a_cc;usaçao, ·ou libello, e_ os artigos ~ 

«. Art; :33. ·Serão ·pelo presi4ente interrogadas 
entno ~s testemunhas offerecidas pela commissiio~ 
e depois ae .do accusndo~ As" testemunhas· serão 
• ·: , • · • " ' • · 1 , e mesmo 

sado, seus procuradores, ad\'.ogados, ou defensO:. 
res poderão ·no mesmo acto em que as teste
munlrns, depõe.111 contesta.l~~~ e _ arguil-as, sem 

ii Art. 36. Póderáõ' ii.ualm~ntti exigir, que· al~ 
gumas ~estemunhas, SeJlio· acarenda_:;, e répergün
tad_as ; que aquellas, que · el~es · ae~iguarem, se . : , . - - ' ·-

quaesquér ·diligencias · á bein ·'da 'verdíl"de ; ê da 
mesma "fó~a, que sejiio ouvidas· algum~s,. qu~ 
chegarem · Jª" tarde, ~comtanto que não ·tenha 
ainda principiado a votação .. ·:e: . . _ · 

. " Art. 37. No fim de cada depoirpeuto, o· p're~ 
s1dente perguntará n testemunha, · se · conhece 
bem o accusado, que está·'preseilte;·ou qiie" se 
defende por seu .procurador. ; . e ao accusado, ou 
seus procuradores· ·se qtiereni·dizer alguma cousa 
contra o que acnbiio. de ouYir, caso elles o niio 
tenbão já 'feito· em virtude. da faculdade· -per
mittidns elos artinos trinta e' l 
e cinco • 
. ~·~ri. 38. :Haverá, deb~te: verbal' cnt~e ~- com; 
m1ssao .accusadora, e o. accusado, seus procurâ-
dores · advo adós e' der. · · · 
neste .• caso .se- lhes, assiguará termo de . cinco· dius 
para o fazerem, dando-se-lhes ·por. copia os novos 
,doç_ume_ntos e depoimentos• de testemunhas, •ba
~-endo~o~. _ · · . · .. , : -. ., _ · . · "' " . · ~ 

« « .Art. 39. O presidente perguntará· ao accusado 
se quer dizer ainda alguma cousa mais sobre a 
el,ucidnçiio do processo, -. e verdade ,dos. factos. 
•- « · Art~ 4o. Concluidos estes· acto;,: ~ p~·o~diirá 
li .. sessão secreta;' onde sé 'discutirá· o'- -0.bjecto da 
accusação em commissão geral, no fim da .qual 
P!!rgu_i;itará o presidl!nte, :~e dão. a mataria por 
d1scut1da, e -se estão promptos para a votação. 
' " Art. 41. Decidindo ·o 'tribunal qu.~vsiln; ·se 
torna1·á publica ·a -sessão pat"a a votaçãc~ -não 
\"oltando a commissão accusadora para a sala do· 
senado, nem procuradores, advogados e defens_o· 
res ·do. réo, retirando:se este. para o lugar e 
distancia~em que não possa ouvir.-sua sentença. 

« Art. 42. Fa,.endo çntão o pr~sidente um re-
• • • ' .. ~ ; ,_ •• • • - ••. ' .. ·::-: 1 • 

~ent?s· d~;:accu·saçãO e def~a,' ·pérgil.ntar!'"se,b 
reo ·e· cr1mmo50_c1de.- .. ~: de''que;-e:argrudo;-:•o 
que 'se ·decidirá · po1' 'vota~ão -symbolica:J No.·caso 
dC' empate,. <lecla1'.ar-se~ha' <in:e·;·o' rêo não !é· cnl-
·pado.,,. : ; ... , •. ·· - :· '· :·-1: .. r..; '· .: ' 0 " ·:·: :,~· ,._,_ " · 

· ··« •Art.'· 43:'Vj!ncen.do-sll· :<iUe~·-0 'réo l é ~criminoso, 
1proporã O' p"residénte sepàradamerite;· el!J'qn:e· gtáo 
·deve ser ''condemnado;: se· :no, muim~>,1•,se'-: no 
medio. Não.· ficando 'º 'reo"TcooipreheiídidO'''lêm 
.algum :dos dous : grãos acima·. especificados, en-
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SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1827 21i5 
da pena 

embargos, oppostos. pelo 'réo, dentro· do ·espaço 
de dez dias; · · 

". A1t. 46~. Apresentados' os embargos em fórma 
articulada,. ou como melhor convier ao· réo e 
lidos na <:amara, serão continuados com vistá ú 
commissão accusadora com os respectivo;i doeu· 
mentos haveudo-os. A respostll será dadu em dez 
dias; e lida igualme11te na cmnara, fica1·á o·pro· 
cesso sobre a mesa por trcs dias. · 

« Art. 4i. Findo este térmo, proporá o presi
dente á cnm11.r;1. se recebe e julga logo provados 
os em bar., os a · • · · ,.. 
lug_1r a pena, ou sei· o réo julga o innocente. 

" Art; 4..'l. Xiio so vencendo a absoh·Íção do réo, 
proporá o presidente se tem luga1· a modificação 
da · 

<e Art. -19. Não se approvando qual«Juer. das 
du:1s bypotlu·ses propostas, comrnlt11r-se-ha termo 
razoado para a mesma p1·ova.-

sideute; ·sé: , e a é _ bastaut~. e e 
vence!)do-s.e que • siuí~ c1;>nsultará a calllara sobre 
a i·eforma -da sentença e, absoh·ição do réo ou 
ao menos sôbr.i a 1nodificação da mesma sen
tença e sua pena. 

" Art. 51. Quando a camara desprezar os· em
bargos ~em ter conc~dido espaço ·µa1·a prova, 
~u depois ~e _ter dado lugar para ella,. não a 
Julgar suffii;1ente emendar-:;e-ha, que fica confir
mada a sentença embargad.t. 

" Art: 52. Etn todos os casos 

mente p1·oferida pelo senado sobre os embargos 
a qual se1·á lavrada e assig11ada conforme o 
art. -H. 

produzirá immediatamente a sollura do ré:l es· 
tandQ prezo, e a sua rehabilitação para sei· e111-
p1·egado no .. serviço publico, devendo ser pontual
Jnente cumprida; mas sendo condem11atoria será 
1·emettida ao governo para que. tenha sua devidu 
execução. · · _ · · , · · ~ 

· « Art •. M. Antes da senteiiç.1 definitiva ou ·de 
qualquer outra decisão final sobre os embargos, . 
11ave1·á· debate publico entre a commissão. accu
sadora; e·o· '{\,cc1,1sado.- ou seus procuradores, advo~ 
gados e · defenso1'es. . . . 

~ ! . . ' - ' .. 

CAPITULO- IV 

"' • >.". o. - ~. 
Disposições gei·aes 

« Art;~. Nos prÕcessos, em uma e. õutra ea
ma1"8, . escreveráõ,· os. officiaes 1haiores das suas 
sec1·eta1:ias. 

:is cama1.·~- as farão notificar e as~ ordens para 
compellfl-aS:-serão_ mandadas executar: por qual
quer .n1agistràdo ou . juiz territorial; segnndo a 

?-lei etri ... eonformidade do ,aviso, que ·lhe,-será diri
gido p.,Io secretllrio .Ja camnr 1 n que pertença, 
sendo : os magist•·ados . obrigados a ex.e~u~a.r as 
orden::! que' para ·esse fim lhes forem· du1gid·ts~ 

" Art~ 57~-As penas' iiêcunilirias. impÕsta5 nesta 
lei seião '.;i,PP.licada~ :para estabelecimentos -J•ios 
e de carida!l-e. . , , . · , . .. . , . 

« Art. 58. Se o ministi·o e secretario de estado 
'1"0110 4. 

ou conselheiro de estado não tiver meios de 
pagar a pena pecuniaria, serã esta commutada 
cm pena de pd_z~o na proporção de 21111 por dia. 

já esti
0

ve1· fóra do ministerio ~J temp<> da 
denuncia, ou accusação, serã igualmente ouvido 
pela maneira declarada nas duas secções do 
capitulo te1:ceiro, marcando-se-lhe prazo razoavd 
para a resposta e comparncimento. 

• Art. úl. No caso da dissulução da camára 
dos deputados; ou de encerramento da sessão, 
um dos primefros trabalhos da sessão seRuinte 
será a conti11ua1:ão do processo da denuucin, ou 
accusação, que se tiver começado. 

• Paço da cam11r,t dos deputados, 28 de Agm-to 
do 1 ''7 - · o ·· " -· - ·; 
Antonio da Sili:a .Maia. - José da Costa 
ralho. 

" A nssembléa ernl lC',.islath·a do im er· 
decreta : 

<1 Art. 1.0 Em cada unia das freguezias. e <lus 
cnpellas filiaP.s curadas, haverá 11111 juiz de. 11az, 
e um su lente nra servir 110 sr,u im cdimeulo, 
e111quauto se niio estabelecei·em os. di:ltrictos, 
conforme a nova divisão estatistica do i1Íl-
perio" · 

1í Att. 2.o Os juízes· de paz s1:1·ão electh·os polo 
mesmo tempo ~ maneirtt, porque se· degem os 
vereadores das camaras. · -

« Art, 3.0 Podem ser. juízes de paz os que. po
dem ser eleitores. 

« Art. 4.o Ao .eleito não aproveitará escusa :1 l
guma, salvo. doença grave e p1·olongada, ou em7 
prego civil e militar, que seja impossível cx.:r
cor conjunctamente, oevtJndo provar perante a 

egi i i e e es i111pe imen os, para. 
ella então chamar o immediato cm votos, atim 
de :sen-ir -de. supplente ; e· no caso conh·a..1fo po
dera .ser constran_gido, impondo:se-lhe ai:(- mes-

porém, que tiver servido duas vezes· snccessi
vamente, poderà escusar-se por outro · tanto 
tempo. · 

" : Art. 5.0 Ao juiz de paz compete : .. 
« ,§ 1.0 Conciliar as partes, . que pretendem., 

demandar por todos os meios. i)acific<;>s, que es
tiiterem ao seu alcance : mandando lanar ter1110 
do !resultado, que a:;signarã com as partes o 
escrivão .. Para µ conciliação não se 'aamittir:\ 
procur,1dor, sitlvo por impedimento · da ·parte, 
provado tal, que a impossibilite de compa
recer pessoBlme!lte,. e .. seud? . o~t1.·-0 sim o procu-
rador. munido de poderes 1Jhm1tados:. . . · 

" ~ ·2.0 .Tulgàr pequenas demandas, cujo valür. 
não; exceda a dezeseis, mil réis, ouvindo as. par- · 
tes,: e ã vista das provas . apresentadas .. por 
ellas; reduzirido·se tudo a termo na - fórma do 
paragrapho .antecedente. 

" § 3.° Fazer- separar os ajuntttmentos , em 
· ·i"'o de desordem · ·ou 

fazer vigiai-os afim de que ndles..se mantenha . 
a ordém; e em' ca:ío de uioti111, ·dt>pre!=ar n força 
armnda ·para re:batel-o, sendo uec~ssano. A acç:to 
porém- da tro(la. njo tera lugar., s~t\ão pqr ordem: 
expressa · do JUIZ de paz, e. depois de serem- os· 
ali1~tinadores admoestados pelo menos tres vezes 
pará se recolherem tls- suas· casas, .e não.· oueide· 
cerem. · - . 

u § 4.~ .Fazer por custodia o .. bebudo; durante 
a · bebedtce. · · · . • 
. <' § -5.o Evitar as rixns, proeurnndn ·conciliar 

3! 
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SESS1\0 EM 2~> DR AGOSTO DJ; 1827 
:is pnrt,.s : fazer qu<' não hnja vadios, nem men
Jig••S, obrígamlo-os n \"ÍVf'r uo livuc;ito trahnllio, 
•' conigir os hebr1Joi: por ,·icio, turbulentos, o 
111eretrizes escamla\osas, '}lle pertur\Jão o socego 
pnblico, c.lJrig,muo-os a assig1111r termo <lo bem 

· ... ~ ºn: ç;io f? Jlesu1, e ,·1g1an 3 so· 
\Jre o seu proceuimcuto ulterior. 

" ~ 11.0 l~az.::r destruir os quilombos, e p1·0,·i· 
denciar a que S·~ niío formem. 

« • • ~azer aulo de •:orpl) tle <ldicto nos 
caso;;, e pelo modo mnrc:l'lo na lei. 

(( ~ s.n 81'11"10 ii11.lic:11lo o dalin11ucnte, fnzer con
,111z1l-o ú s1u1 prc:scnça para intcrrogul-o :'1 vista 
.!1·s fa•,tr>s cxist.-·ntes e tl:u; te.,tmnunlms, lll1111· 
.:au•lo i:scr1•,·er 11 ... ~;;u\1.ndo <lo interrognwrio. E 
prn,·:1rlo '"'111 evid•!llcia •11wm seja o <lí!linqneule, 
·ia·u·r 1•n•rnld·o 1m cnnfnnni<latle 1la foi, remi:.+ 
t ,i11lo-o i1111n~,li:1tamc11le com o interrogatorio ao 
Jllit. cri111i11al rc,;p~ctivo. 

a ~'i !'·'' Ter 11111a 1·d:u;;in <los criminlJSú!? 11.'lm 
faz··r prrn.lo.·1-o;;, quando se acltnrcm no Sl)ll is-

rio: e. : pc" o.•11• '' ·~111 SP~ni;ro•mto delles entrar nos 
,Ji,.lricto,; \'izinhus. E tt:11!10 11otida tle algum 
criminCl>'o ,,... <.•llln> lli!ltticto, n\·isnr disso ao juiz 
<l·~ pn:r. e no juiz cri1ninal respectivo. 

" .~ 1 l. Fazer ol•sc1Tar a;; posturas policiae;; 
das c:uuaras, im11onclo as penas Jcllas aos se1,s 
·vwlauorcs. 

'' S J J. Informar ao · ·. '· 
do u1.::1101·, ou uesacisa<lo, a quein. allecer o pai, 
on •11111 se achar . abanuonauo pela nusencia 01t 
desltix» do mesmo': 1 nformnr igualmente ao mesmo 
juiz :'lcerca <le direitos, •1ue co111ccem a existir 
·a fa\·or ;Jc pe~S(•as, que u:io cxçrcem plen1uue11te 
:1 ;1tl111inistrw;:1o de seus bens; e 'icerca dos hens 
nLandon:ulos pc·h aui;;cmcia <le seus •lonos, falta 
011 tl•·slcixo tle s·~us procuradores. E emquanto 
o juiz do.-: orpl.Jiio.; ll;io prod<lenciar, acautelar 
o perigo que lF•ssa haver, tanto sobre as pes· 
soas como sobre os ben~. remetten<lo imm()dia-
tamontc no re:'>/Ja.cti\·o juiz o auto, que a tal 

" ~ 1:2. Yigi·w sollrc a conservação das mattas 
e tloresrns publicas, onde as l1ouYer, e obstar nas 
p'.lrticularcs :10 córte de matleiras reservadas por lei. 

" ..,. ar ie11rn.r ao pres1 en e da proYincia 
todas as <lescoberlas que, ou casualmente, ou em 
·drtutle de diligcnci&s publicas on particulare;; se 
1izcrcm no sen <lislricto; de _quae:iquer p1·oduc
ç<".1es utéis do reino n1ine1·a1, vegetal ou animal, 
remei tendo-lhe ns amostras. 

'' ~~ 1 L Procur.1r a composi~iio <le todas as 
conten<las e du,·iàas, qne se su~dtarem eatre 
moradores do seu di;;triclo úccrca de caminhos 
}Jal'iicnlares, airavessadouros e pas3agens <lc rio 
ou rib.!iros; ilcerc.íi. do uso <las aguas ctnpre· 
gadas na agricultura ou 1uineração ; dos pastos, 
pescas e cai;adas ; dos limites, tap:igens e cet·· 
cados das fa:r.en<las e e'lmpos ; e ilcerca finalmente 
<los darnnos feitos por · escravos, filmiliares, ou 
animues domesticos. 

« S) 15. Di·ddir o districto cm quarteirõ.:s, que 
não conteràõ mais de vinte e cinco fogos ; e 
nomear parn caua u111 dclles um oflicial qU:e o 
avise <le todos os acontecimentos e execute suas 
ord · 

« Art. G.• Cada juiz de paz terá um escrivão 
do seu cargo, .nomeado e jurament:ido pela .-ca
mnr:i, cujo provimento sera gratuito e não estará 
sujcit'l a p1·estação alguma. . 

« Este escrivão servirá igualmente de tabellião 
de notas, no seu distl'icto sómente, para fazer 
e :ippronu· test.micntos, e perceberli. os emolu
mentos dcviuos aos .-esc1·iYi\es e tabelliíies. No 
impedimento ou falta do escrh·ão, servirá intcri· 
na111cnte um homem juramentado pelo ju.iz de paz. 

" Art. 7.0 O juiz de paz terá os mesmos emo
lu1111mtos <111c o juiz de direito. 

" Art. 8.0 O juiz de paz não chamara\ pe;;soa 
alguma á sua preseni;a sem lhe declarar o fim 

zeudo css:r. dcc araçifo. e 

e segre o, ia-

cc.A1·t. ~-·.O juiz de ~az. sendo desobedecido, 
tara. conduzir o desobedieut.i á 1ma prcsc11<;1t, e 

· · • s e 1enc1a ou \'111 o 
sununnriamente o réo : e sendo convcnci•lo, lhe 
imporá a pena de multa de doi:1 a seis mil réis, 
ou de dois a s.?is <lias de prizfio, qu·mdo o 
tle,;obedicnte não tenha meio3 de sat111fazer a 
multa. O 1·éo 111fo serii Jun-ido por desobedien l!.', 
:-cm que lhe tenha sido intimado o mandado por 
es<"ripto, e o omcial tenha passado contra-fé. 

n Art. 10. O proilucto da11 multas impostas 
pelo j niz de pai: ser:'' applicado ás despczas das 
camaras. 

11 Art. 11. O maximo das ·. .. . ., 
mil réis, {1 priziio de um mez, 
recçiio {/11H·e11do no lug.1r} ou 
por tres mezes. 

que impõe pcun, teri1 IugRr cm consequencia de 
pro\·a de du1<.~ a tres test.emunhns sobre seus 
depoimentos; e tanto cst.ns como as resposl.as 
sei-üo cscri t · · 

:< Art. 13. Quando o jniz do paz impuzer qual
quer pena, seri\ o réo. estando prezo, con· 
duzido com o processo perante o jniz crilninal 
respectivo ; e estando solto, ser!\. notillcado pRra 

' comparecer e allegar a sua justiça, pena de 
re,·eJia, 

" Art. 14. O jniz criminal, convocando dous 
juízes <le paz 1nai3 Yisinhos, contirmarú. ou re
vogará a 1>entença, stm mais recurse.. 

« .Art. 15. Ficiio revogadas todas as lei$ quo 
esti\·erem em opposi~ào :i prese11te. · 

• • . ,. os, e gosta 
de 1827. - Candfrlo José ·t1e A1•t:i1tjo Vimma. -
José da Costa CaJ"oalho.-José Antonio da Sili;a 
'Jiaia." 

imperial. 
sancção 

A as;cmbléa g.?ral legislativa do imperio de· 
ereta' 

« Art. 1.0 Os sargentos móres e ajudantes, 
que servirão como taes nos corpos da. 2ª linha 
do exercito, tendo sabido de I• linha antes da 
publicação do <lecrcto e instrúcções · de 4 de De
zembro de 182-2, e ainda agora exercitão estes 
mesmos postos naquella li11l1a, perceberáõ o soldo 
e outras vantagens que competem aos que tõm 
sido despachados para os referidos corpos depois 
tla data daquelle dec1·eto. · 

« Art. 2.0 Os sargentos-móres e quaesquer 
outros officiaes, ii. excepção dos ajudantes, que 
d'o1·a em diante fõrein nome1ldos pa1·a os· corpos 
<la 2ª lin!::a, .. não pe1·ceberáõ soldo, nem. •venci
mento algum ; e «lm consequeucia só poderãõ 
}lassar da l • para a 2a linha com soldo os offi
c"lae$, que fôrem ser a'udantes não o ndo 

r o er mais e mn estes officiaes. 
« ..Art. 8. o O,;i sargentos,móres, ·que· havendo 

scrvi<lo como capitães, ajudante ou, tenentes da 
1ª linha e os ajudantes, que havendo servido 
como c1detes on olliciae;i mferiores da mesma 

.. }inlta, forão excluidos dos seus postos em con
sequencia do decreto de 4 de Dezembro. de 1822, 

· padeniõ regressar nos mesmos postôs de ma
JOres, ·e ajudante;;· da l• linha··. ou da 2•. uma. 
vez que aquelles, qt1e passàrão de ·capitães da. 
l• ljnlla par:i majore.s da 2•. contassem oella 4 
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SESSÃO EAl · 29 DE AGOSTO DE J 8:27 2{i7 
annos de sen·iço neste pJsto e ô~ que passarão 
de tenentes ou do ajudantes eontas:;em G :mnos 
de serviço como m!ljore~; e _que o:> que P.assarão 

da 2• linha, contassem õ annos de serviço com o 
taes; contando-se a sua antiguidade 1·elath•a aos 
majores e ajudantes d11 ta linha linha, datada 

• a 

r'ara os da l.• 
a Art. 4... Os sargentos-mores e ajudantes 

que houverem de regressar a estes postos com 
11s ,·antagens do decreto de 4 de D.3zembro de 
182-i e na fónna do artigo antecedente, além de 
11c mostrarem com idoneidade pl1ysica , sujeitu
so-hiio a exame publico de evoluções, manobras, 
disciplina e legi:sl:içiio militar, em concu1·so com 
os officiaes de 1" linl1a, 

a Art. :;,o Emquando o~ otriciaes, de qne trata 
o art. 3•, não puderem entrar em serviço activo 
1a • linl1a or falta de ostos va os ou or 
serem menos habeis, que os outros -concorrentes, 
não toríio direito a soldo maior;, que aquelles 
que acLualmeute percebem. 

" Art. G.• Os sari;enlos-móres e ajudantes, que, 
em virlude do decreto do 4 de Dezembro de lt:i·~:?, 
lm,·ião pas.mdo a coroneis, tenentes ou capitães 
da 2• linha, perderáõ as graduações, i{UO nesta 
adquirirão logo que passarem para a l• liul1a, 
entrando sómente na ctrecth·idade dos postos do 
sargentos-móres e. ajudantes na fórma indicada 
110 art. 3°. 

a Art. 7.• 08 officiaes (cxcepto os 1r.njoros e 
ajudantes) que achando-se cm circumstancias de 
scnir na 1• linha passarão para a 2• lt reque-
1·imento seu : e aqucllcs, que por não estarem 
em circumst11nci!ls de continuarem o ssn-iço ri-

a 2• linha, até a data da presente lei, não terão 
dfroito a regressar para o serviço da l• linha, 
nem a maior vencimento de se.Ido do que lhe 
competia na occasião da sua passagem, e accesso 
para a 2•. 

" Al't. 8.° Ficão reYogadas todas as leis e mais 
rcsoltições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados , cm 29 de 
· Agost'> de 1827. - José da Cost!l Crn·calho.-Can
diclo .José de A1·aajo l'iamia.- Jose Antonio da 
:)ilM Maia.» 

l'ROPOSTA DO l'ODER EXECUTl'"O CONVERTIDA Ell 
PROJECTO DE LEI 

ereta : 
« Art. l.• A. brigada imperial de artilharia da 

marinha constará úa força declarada no plano 
seguinte :. 

l'L.\l\O DA óltGA.'l\lSAÇÃO DA llll'ERL\L liRIG.\D.~ DE 
ARTILIIAlUA DA. MARL'l\IL\. COll TRES liATALUÕES DE 
OlTO COlll'A.'iHL\S CAD.\ UM. 

. Esta.do·mai<J>" da _b1·igaàry, 

C?mn1andant~... • ~ ;; .••.•••..•••••••.•. 
. . '): .... • ~ .............. . 

11.laJOr da· .. brigada.·• •• _ ••.••.• , ••••.•••••• 
S~cret~!_io geral .da brigada .•.••.•.••.•• 
Cuurgm1rmõr ••.••••••... • ••.•••.•.•••.• , • . · 

Esta-do-nwioi·. de um batal1uio 

Commaudante,' que' sed. te~ente-corouel 
ou coronel •••••••.•.••••••••••••••••.• 

Major .••••••••.•••.•.•••.•••..•.•••.•...• 
Ajudant-i., primeiro ou segundo tenente 

1 
1 
1 

1 
J 
1 

Quartel mestre, primeiro ou segundo te-
nente .•••.......•.•............••...•. 

Secretl!rio, primeiro, ou segundo tenente. 

Ajudante~· d~ ~i;Ü~gÍ~~ · ~i,; ." .": .": .":: .": ." .' ." 
Tambo1· mór ........................... . 

J•raças de uma com110.11ltio; 

1 
1 

2 
1 

Capi tt1.:i. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 1 
1° Teu ente ......•.•..•.•....• ··......... 1 
2° Tenente.............................. 1 
1° S<irgento......................... •• . . 1 
,2ni1 ~a~gentos •.••• •••••. • • • • • .. • • • • .. • • • • . 2 
Furrie1s . . . . • • . • • . . . . . . . . .. .. . . . • . . . . . . . 2 
Cabos . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . ·1 
Anspeçadas. . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . ·1 
Pifllno...... . . • • . • . . . • • . • • . . . . . • . • • . . . . . 1 
'l."ambores ............................. ~..... 2 

IW 

Somma das praças de <:at1.a uma com1Janltia 

l.• Companhia.................. . ..•.... 
2.a u ................. , ••••••••.. 
3.• ,, 
-1.a li 

5.• )) 
(;.a >> 
7.• )} 
S.a n 

Somma das praças de 8 companhias .. . 
Somma da:; praças de um batalhão ... . 

Forra geral da brigada 

11!) 
ll!J 
ll!J 
llll 
ll!J 
118 
118 
118 

Estado-maior da brigada. . . . . . • . . • • . . . . 5 
1.a. Latalhão com seu cstado-maio1·. , . • . . . !J5S 
2.0 )) )l !);JS 
!3·º )) !' ~~ 

Somma das li ra~as ch1 brigada........... 2:871) 
« Art. 2.o Poderáõ liaveraggregados a cad·a com

panhia, se circumstaucias'\jmprevistas assim o 
exigirem, um segundo sa1·gei'tto, 2 cabos, 2 an
speçadas, e 20 soldados entrando no numero 
deste~ até 2 cadetEs ·ou soldados nobres por com
panhia. 

« Art. 3.0 Os soldados, q.ue por seu bom ser
viM e com 1ortamento estiverem nas circumstan-
cias de exercer a bordo dos navios de guerra 
empregos de fiel escoteiro, terão mais uma gra
tilicaçiio do 20 rs. diarios, não podendo ha\"«;r 
mais de 10 ém cada llma companhh, nem sendo 
essenc.ial que este llUmcro esteja. completo nas 
mesmas companl1ias. A iudicada gratificação 
perder-se-lia por má.o comportamento, ou por 
deserção. 

.E..'1EXD.\S QUE ~·onXo FElT.\S E .ll'PllOYADAS PEL.\. 
CAlL\.RA. DOS DEPUT.\DOS .\..PROPOSTA.• SUl'R\. 

Estado mctior da brigad·i 

« Commandante- accrescentou-se-com patente 
ate riga e1ro. 

« Ajudantes de ordens-accrescentou-sc-que ser-
YirA de major de brigada~ · · . 

« l\lajor de brigada-:-supprimio-se. 
" Secrehrio g~ral dal>rigada-substituio-so-i1e

cretario com graduação de tenente. 
K ~Pellào ..•••..•.•.. ,, •..••. , ...•••. :..... 1 
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SESSlO E~l 29 DE AGOSTO DE . 1827 
« )fostrc de armas com gradua•;ão do l.<> 

s:1rgcn to. .. • • .. • .. .. .. ... .. .. .. • .. • . . .. • • • . • • • . • • • • • • • 1 
ri Corn!lta-mór: .•.•••.••••..•.•••• ~ •• ; • • • •• • 1 

Estado maior tle um hatalhão 

« Em lugar d'J secretario - snbstitna sc-offi· 
cinl de sec1·ctaria eom graduação de 1.n snr· 
geuto. 

" Capellão-suppri1nio·se. 
" E.m lugar de aíndnntes . do cirurgiiio-môr

_s11!Jstit11h1·sc-ajntlnnl•l do cit·ul"giiio-mór.... 1 
« Em lngardc h"omhetn.-múi:-substituio·s~-cabo 

de cor11etas •......•..........• ; . . • • • . . . . . • • • l 

P>"<1ças dt1 uma c-ompa711tia 

" SegunJos sai·geutos em lugar de 2-sulisti
tuirJo-sc 4. 

" Cnbos em lu:;tar do 4-substitniriio -se S. 
" l'ifn uos-snpprimio-se. 
" Tnmbores-snbstiLuio·se cornetas. 
« Sohhdos - cm lngnr de 100 - substitui· 

se I;:i(I. 
" A1·t. 2.0 Snpprimio·se e subsUt\jio·se por est~s 

seguintes: 
" Art. 2.n O commandanle da llrignda e dos 

batn\ltões, ajnchntes do ordene;, majores e njn· 
d·mtes não rcceberi1ü o ,·alor dos cavallos 
de pessoa, nem terão '\·encimcnLos dd foffa
gens. 

" ,\ri. 3. ~ O mestre de nr11r1s, o os ofiicincs 
de secretaria ,·cnccrâõ o soldo de sar!Tentos a·n-

or~•OS e caça Cll"es o exercito e 
no lim tle e; nnnos de bom servic;o, terão direit-0 
ao post·• de ;;egund<l tenente de compnnhin, 
1uostrnndo para. issn ii\oneidado em exame pn
blico de ser\"iço, prntiC) e theoria de ortilharia 
com os o.<tros sargentos dri. imperial brigada. 

« Arl. 4.o Oi: cabos de cornetas "\"eneerãõ 20 
réis d.e soldo diario mais que 03 simples cor
netas. 

« Art. a.~ Surprimio·se a parte desde as pa
lanns-nii:o podendo haver-ate o fim-ficando 
redigido deste modo. 

« Art. 3.0 O,; soldados, que a bor<lo das em
hnrções de guerra servirem de escoteiros, e 
iieis dos paióes de J1olvom e da palamenta e 
da C•wJoalha de m·ti hari:t, venceráõ um grati-

;; · · i ·o; ém o so o as suas 
praças. 

" Paçl) da cam;1ra d<Js depttlados, em 29 de 
.Agosto de 1827.-Jose da Costa Can>allto -Cqn
dido José de Ai·ai<jo Vianna -.Tosé _4ntonio da 
Sib.:a ~liafo." 

Fori\o appi:ovadas para se remetterem ao se
nado. 

O Sn. CLEltExTr:: PEREIRA, padindo com urgen~ 
eia a palnvra, len o seguinte 

" A SS$eml>lea gernl legislalh-a do - imi-1erio de-
creta: . ' 

" Art. 2o Os negocios da bulla, que até aqui 
s~ expediiio por este tribunal, pertencentes à 
jtnisdicção ecclesiastica, que nas materias es
pirituaes a se apostolica commetteu ao com
rnissario geral, serão todos expedidos por este. 
AQ me.smo pertence continuar a fazer a publi-

caçii•> da bull 1 pela mesma Corma, que aM a.1ui 
se praticou. . 

" Art. 3° Os negocios pertencentes á jurisdic
ção tG!nporal. que tespeitão á nd01in1straçao 
econom1ca Jos rcdit<>s da bulla, sua imprcuão, 
distribuição, i.·enda, anecadação, e despeza, ficão 
á cargo> do thesouro publico . na capital e suas 
r6parLirões nos pro,•incias 

" Arl: 4.o Hal"erá em todas as [reguczi:l!l um 
tl1esoureiro da bulia nome'ldo · pt>llls eamarns 
respectiva-;, a . quem se encarregará a venda 
da;; bulias , e pcrceberã pela sua adminis
tração trcs por cento, n13m se lhe admitt1râ. 
conta nlg11ma de dcspeza, 

" Art. f,., Os thesoureiros das fregtteziu darão 
11nnualmente contas da sua administração nas 
ciunarns 1·e;pocth·a~. com ··entrega clTdctiva dl) 
valo1· 1la impol'tancia da; bulias, que tivoa·em 
recebido,. ott do nnmer.o destas quo . niio _ Uve-
rca '· 
po.;;itados mio miio dos thesoureiros das camaras 
que se1·1lo obrigados a\ enta·ar :mnualmcnte . .:mn 
cllcs nos coctes naeionaes, immediat.amente que 
os reccber~m. - . · 

« Art. G• Os livros e outi·o3 quaesquer pa
peis, que uào fo1·e1n processos serão entregues 
110 tbesouro . publico na capital e nas repat·ti
ções de fazenda n ts provinc:as, aonde serão 
guardados. 

" Atr. 7.• Os processos pendentes, e os findos 
ser.'io remcttidos ao juízo dos feitos da fazenda. 
n•lnde aquelles se contimnrii.õ a processar, a 
estes se guardat•áõ. -

" Ar_t. 8.o As cansas, que de novo se move
rem t·elalh·a111ente 1\ administração economica da 

, - i 1 n o e a, iv1 as, 
contractos,· ou q11asi contractos, e outras quaes
quei: convenções, ou transacções feitas ·por sna 
causa, 01-.i se proce•ia nellas por officio da fa
zc11da publi~a, ou entr~ pa_rtes. serã_o intent!'ldas 
perante ns JUStiças ordman~ .d-'"l lugar, e1n forma 
de processo .01·dinario; excepto sómente na parte 
relativa ri cobran1:.a dos dinheiros recebidos pelos 
tbesonreiros das fregneiias, aos quaes se ajustará. 
a conta breve, e summariamente á. vista das 
bulias, que tiverem reeebioio, e das q.ie deixa1·em 
de entregar, procedendo-se executivamente contra 
elles pela quantia, que !>e liquidar: e .bem assim 
contra os .tbesoureiros dis camar.as pelas quan
tias, que se mostra1· terem recebido.daquellas. 

" A1t. !)·o O commissario geral da bulia. con-
tinuará a erceber 1 A' · • • 

aqul t·ecebia, e pelo· thes·mro -publico 1 e serã. 
assignada uma prestação :mnunl tira-ia dos ren
dimentos da mes1na bul\11. para as despezas da 
sua P.ublicacão. Todos os mais empregados, que 
no tr1bnna\ da bulia tivarem ofticio de propl"iedade 
ou se1·,·entia vitalícia, continuará.ô a receber os 
mesmos. ordenados pelos rendimentos da bulla, 
emquanto n:io forem occupados pelo governo em 
outro algum serviço. · -

<• Art. 10. O goverrio mandará revêr todas as 
contas de .1'eceita, e des{>eza do tribµnal da. bulla 
desde 23 d~ l\larço de lS·M por di~~~e ; ~ farã 

~ ~ o 
c,so de achaT. que os· dinheiros, da bulla .. ni'io 
têm sido arrecadados; 'e despendidos· em"' forma 
.deTida. , 

m 
contrario. 

« Pnco da. camara dos deputados, 28 de Agosto 
de 18~7.-José Clemente Pe,-eira. » 

Pedida, apoiada, e. depois vencida a urgencia • 
fez-se 2• leitura, e sendo o . projecto julgado 
objecto de deliberacão, remetteu-se à.· commissão 
pnncipii.l de fazenda. 
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SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 18~7 !f.9 
óRDEl\[ DO DIA 

. Entrou em discussão o seguinte 

« A ccimmissão de marinha e guerra examinou 
os officios do ministro da mn1·inba de ?l de .lfaio, 

tenção, ou reqiterimento do inglez Carlos Lid ell, 
official _de marinha ao serviço de B11enos-Ayres; 
o qual com 21 marinbeit·os tambem inglezes, lm
vendo desertado do inimigo, que nos tinha npl'i
sionado seis hiates na Lagõa-mel'im, retomou 
os mesmos biates entregando-os fielmente com 
tudo quanto nelles se achava, além de duas lan
chas do inimigo, um·a peça de artilharia, e vnrios 
pe1rechos de guen·a; re;;ultando deste procedimento 
uifo se realisar a combinação entre Fournicr, e 
Albe!1r :para invadirei;n a provi.ncia de S. Pedro, 
e prmctpalmente ·a v1lla: do Rio Grande. 

recompensa, a qual não se achando com
preh•mdida nos casos que marca a lei, sendo o 
i:le que se· trata uma deserção do inimigo como . . . . . . 
querimento do· supplica'nte à consi "raçi'io da ca-
mara. · 
·.«A con~mis.são reconh~cendo que não ha lei 11ara 

objecto deve ser considerado como um aquelles 
que os corpos legislativos devem deixar aos go
''ei:nos (l J • para não se constituírem avaliadores 
de semelhantes deserções (ainda que algumas 
causaes da salvação de um P.stado) podendo o 
go?erno a semelha.nte i·espeito providenciar de
fc.rindo ao_ suppllc:mte como ·entender conve-
mente. · ~ 
. " Paço da camarn. dos deputados, 23 de Agosto 

de 19-27.1> (Assignados os membros da commissiio.) 
· O SR; LINO CouT1x110 depois de mostrar qunnto . . - . .. . -

. E.'\IE:SDA. 

ci Que o governo faça o que bem lhe parecer 
na certeza de que esta camara desapprova a 
acção por desmoralisada, e assenta que tnes in
dividuas não devem ficar no serviço do Brnzil, 
e que pelo contrario devem ser expulsos do nosso 
territorio.»-Foi .apoiada~ · 

O Sn. PÃ.uLA C.w.1.LCANTE offereceu a seguinte 

EllE:SDA 

« Responda-se ao governo que o requGrimento 
não mereceu a 'conside1·ação da camarn.» -Foi 
apoiada. · 

·1•i!pois de alguin debate, posta a mataria a 
votos; foi ·approvada a Qa erilenda, ficanda rejei
tado o parecer e ,prejudicada u ~ª emenda • 

. n ou em discussão o pro1ecto de lei· so re o 
imposto de · 5 % no ouro. , . . . . 

Lerão-se as emendas, que se acha vão. apoiadas; 
· ó --sr.; 'Clemente Pereira.· - (Não se 
OftVÍO.) . , · . 

o Sr.· Pau1a,,·ca.íva.1can.te: -Voto contra 

--------' ... 

·(l} Faltão nestai sessão os >discursos pronun- -
ciados des.ie· as 10 ate as 12 horas da manhã. 

o projecto, e a razão que tenho para assim vo
tar, é· a desigualdade que 11elle vejo contra um 
artigo da constituição, que a todos os cidadãbs 
promette igualdade, !JUer ª· lei castiguo, quP.r 

"O imposto sob1·e o ouro fica reduzido a õ % 
do seu vo.lQI', arrecadado nas casas de fundição. 
- .i.llaia. » -I<'oi apoiada. 

Leu-se, l!tais o se uinte 

.\RTlGO .\DDITIYQ 

·«O imposto do ouro que se fundir poderá ser 
pago á escolha do apresentante, ou com o mesmo 
ouro cm pó, apresentado como até agora se tem 
praticado, ou co111 qualquer moeda corrente de 
ourn, ou prata. - .Jlaia. 11 -Foi apoiada. 

o sr. xavier de Carvalho: -Bem p~r 
sundido estou qµe se de\'c i·ednzir o quinto do ouro, 
e ó principio meu em eeonomia-quanto maior 
fõ1· o tdbuto, tanto mnio1·es são os extravios, -

. . • • • • •. " • 11• 

zii· o quinto 1\Q ouro, que ó excassivo. Agora para 
decidir-me sobre o quantitative, que o proJecto 
apresen~ de 5 °/u, .. teuho. em vista a desigua~1.ade 

o d b o • excessi\·o e qne se eve nca nr; porem reconhe-
cendo a injustiça de~to tributo, attendeudo ás 
nossas circumsLnncias, mo decido a que o ouro 
pague os 5 º/u, o tempo virá, em que o lavrador 
seja lambem alliviado, e debaixo destes princi
p~os çoto pelv projecto. 

o sa.-. Vnsooncellos: - Sr. presidente, 
hontem expn7. os motivos, cm que me havia fnn
da·lo par.1 offerece1· este projecto da reducção do 
quinto do ouro, e hoje me vejo na necessida•le de 
os repetir, porque elles bastão para excluir a;; 
as emendas offerecidas e apoiadas. Consta o art. 1° 
de duas partes : na primeira se reduz o quinto do 
ouro a 5 º/o e na segunda se declara, que sua. 
arrecadação continuará a fazer-se pelas leis exis
tentes . .'' Pretende-se que a reducçiio não seja me
nos de 10 •/,,, e que uma commissiio · especial 
seja encarregada de apresentar um projecto so
brn a melhor arrecadação do quint•> do ouro. 

Eu niio tocarei na his.toria deste_ oner<!so im-

provincia de l\linas-Geraes, foi exa_ctamente P.ago, 
emquanto os inttiresses igualav.t~ ·os c~p1_taes, 
~uu. se empregaviio: e se tornou msupportavel, 
logo que principiou a difficuldade da mi~eração. 

; Aetualmente nem um vintem rende um imposto 
que ontl''ora chegava a 100 arrob~s· de'-O_!lro, e 

· qual .será. a razão 1 Será porque Jâ. se n.ao ex
trahe este preckso metal 1 Niío :· ·é b.,1n notorio 

·quo ainda nmit.o ·ouro apparcce cm l\IinaiHl que 
foJo cllo· é a:i:traviado em prejuizo dos mineiros, 
da n'lção e d• moral publica.· · 
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~70 SESS10 EM '.2g DE AGOSTO DE 18!7 
A razão, senhores, é o imposto de 20 º/o que 

actunlmente paga este producto, não é possh·el 
que o mineiro o possa pagar sem que se arruine. 
Alli na pro\"incia de :Minas o jur.o corre a 5 n/o 
e raras ,·czes cbega a 8 º/•: se a industria mi-· 
1 i osse o pro uc 1va, que os cap1 aes nc a 

empregados 1:endessem 20 °/o líquidos, além do 
lucro que o mineiro devia pe1·ceber pelo seu tra
balho, ~- bem claro que_ os c~pitaes todos se em-

. . ' 
e a teudencia dos capitalistas, e consequentemente 
o juro, que passaria de 20 •/o. E como ist•> não 
acontece, é mquestionavel o excessi\•o imposto 
do quinto ou·· 20 •/o, que actualn1ente pagiio os 
mineiros. 

E é axioma em economia politica que a exor
bitancia de um imposto con,·ida o extravio, e 
quando a 11istoria e a razão o não confirmasse, 
provas sobejas nos offerecc l\linaes, neste imposto. 

Disse que o ouro era extl'aviado em prejuízo 
do mineiro, da nação e da moral publica, e penso 
tiue disto não poderá du,·idar·se. Se o mineiro 

ao '\"asse onera o com um ao peza o im
posto, cuja pontual soluç:lo lho absoneria niio 
só todos os seus rendimentos, mas o proprio 
capital ; .i~ no minéiro f•?S.Se _ linc a venda do se11 

ciaria por mais alto preço que o actual, em vc~ 
<le o '\'eilder a 2S o -venderia por 2$200 ou mais 
e ~em se ,.ê, qtta!JtO perde elle com o extra\"io. 

com o risco que corre, e não otrcrece uni preço 
igual ao '\0 alor intrínseco, como é muito natural. 

A nação perde os direitos que podia percebei· 
se não fossem os actuaes tiio excessivos, e o que 
mais e, soffre a moral publica. 

O mineiro infringe a lei que obri .. a ã. pagar 
o imposto do quinto, e o exemplo do desprezo 
d1is leis é prejudicialissimo. . 

Hoje despr11za-se uma lei má e "iciosa, amanhã 
se YiOl'l uma que não é tiio má e dentro de pouco 
tempo enfraquece-se o respeito ás leis, arreiga-se 
o habito de as violar. E poderá existir uma 

- · · cr i ' 
Não de cei·to. E qual será o remedio? Dobrar 
de Yígilancia para a execução de tae.s leis? No 
caso presente, quando hou':csse no homem poder 

nhava, pois e mais facil acabar com a min~raÇiio 
do ouro, do qve alcanç.ar-sc o pagamento do 
quinto. O mineiro que da mineração não per
cebe um interesse de mais de 20 %, o não po
deria pagar sem cortar pelo capital, e cm pouco 
tempo se arruinaria. 

A minha opinião no conselho do governo de 
:Miuas-Geraes foi q.ue nenlium imposto se pa
gasse pelo ·Olll'O; Julgo de mui difficil arrecn· 
clação . qualquer dfreito que se lhe imponha, e a 
provi ncia de l't~inas que é on~rada com tantos 
1mpi;istos espec1acs e desconhecidos á outras pl"O· 
viucias devia sei' isenta de mais este. Comtudo 
mudei de resolução vendo que no senado se 
tratava de ·reduzir este impo:;to a 5 % (posto 
que tal reducção · pelo senado seja inconstitu· 
cional:, e. que alguns Srs. deputados que con· 
sultei não erão do parecer da isenção que cu 
pretendia. . 

Julguei pois que o unico ·remedia era a re
ducção· do im osto a 5 • 

arias razões me resolver:io a reduzir assim 
este imposto •. Lembrou·me que o juro do dinheiro 
cm l\linas era de º5 . º/o, prova de que mais se 
não J>Odia ~agar, pelo uso do_ capital. 

E deverão os u1ineiros pagar, .ao estado mais 
do que. aos capitalistas? Nem tanto, mas eu não 
quiz ser, mais liberal para os mineiros. Obrigar~ 
o mi!!ei~o .a pàgar mais tributos por uma espe-. 
culaçao, do que os juros do capital nella em-. 
pregado, seria a mais rt'voltantc injustiça, qua 
por tlm acabaria COPl a miqeração, · 

Tenho por um principio muito seguro em 
legislação que se devem adoptar sempre as me
didas que podem conciliar o interesse índh•ídual 
com E obsen·ancia da lei, e eu julgo que na 
reducção ro osLa uardei este rinci i • 

Circulando o ouri> em pó sem que seja redu
zido a moeda, pei:derá muito de valor, ou: por 
outra, o valor do ouro em pó será menor que o 
do ouro em barra, pa1·a se verificar a impor-

. a quer porçao o ouro em p , ser 
necessario pezal-o, tocai-o, e nisto se. perde 
tempo e trabalho, o nem sempre se achao. os 
instrumentos necessarios, donde resultão muitos 
enganos. 

I-Ia ben1 pouco tempo valeu m'1is em Minas a 
moeda de prata do que o ouro e111 pó. Não é. pois 
sem fundamento a esperança que tenho de que o 
mesmo interesse· do mineiro o obrii:carú. a levar o 
ouro em pô ás casas de fundiç.ão. E eis o mineiro 
paganrlo \"olunt·uiamonte ~ste imposto, que ·assim 
se torna mais indirecto pelo caracter de ,·olunta
riedade de seu a amento. 

Qne1· um illusll·e deputado que o ouro pague 
10 %, assim como os productos da lavoura, pois 
julga niio haver diftcrença enti·e um e outro tra~ 
balho. O que tenho exposto basta para convencer 
o 1 us re epu a o, e que sua opmrno nao p{ e 
ser adoptada. 

Considero o illustre deputa1lo que o lavrador, 
com pequeno trabalho e de. alguns dias, prcp u·a 

alguns mezes e com um insignificante t1·abalho' 
colhe de ordinario abundantes· f~uctos, em cuja 
p1·oducção a natureza te\'Ci a maior parte. Pelo 
contrnrio o mincir.:> trabalbo todc1 o anno, e o 
resultado do seu trabalho não é tão certo como 
o do lavrador; não poucas vezes é nenhum, e 
perde o seu tempo e capit'lcs. Tambem o lavra
do1· tem mais colheitas, mas não são tão frequentes 
como as perdas dos mineiros, como exc'elfonte
mente mostrou hontem o Sr. Ferreira de Mello, e 
eu pela minha parte confirmo quanto o· mesmo 
senhor avançou. 

~ 1c a am cm o i us rc 
rcnça de trttbalho. . . 

O lavrador não corre os mesmos riscos na sua 
lavoura. q.uc o mineiro !~a mi.neração. o mineiro . 

entranha; os traballladcrcs estão. todo o dia ~er
gulhados na agua, o que muito prejudica á saude, 
bem como o mão ar, que respira nas minas abun. 
dantes de enxofre e de outros productos mineraes 
semelhantes; muitas vezes abrem regos. de agua 
de leguas e emprcgão muito mais instrumentos que 
os hvrauorcs. . . . 

Como pois se tem querido igualar a ·condição 
do hvrador á do mineiro? Um recebe quasi es
pontaneamente os fructos desta terra de promissão 
e outro vive sempre cheio de esperanças, morti
ficado· com o trabalho, e não poucas ,·ezes só tem 
cm resultado um prejuízo tal, que o reduz á men
dicidade 1 

E' tambem mister não. esquecer que' o imposto 
não deve ser tão forte em especulac;õ<>s de incerto 
rE.sultado, como nas de resultado q,ue poucas Vl!zes 
falha. Se em uma. especul~çào arris~aa a fo~un.a 
lioje me favorece, amanha e nos .dias segumt~s 
põde ser-me adversa; o }egis!ador a· deve mau1 . . 
guinte nunca se. podem _iguala~ os trabalhos. da. 
lavoura aos da mineraçao. 

Estas forão 11lgumas das razões, porq_ue julguei 
que o quinto do ouro devia ser r!}duz1d.o. a 5 %. · 
}'assarei agora à 2• parte do artigo que versa 
sobre a arrecadação deste imposto. 

Um illustre deputado entendeu · que ·não devia 
contir.uar a percepção deste imposto· pelas leis 
existentes, e propoz a creação de uma commis
são especial, que fosse incumbida da apresentução 
ql;! um plano a Cl:ltu respeito. 
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SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE· t827 271 
· O mesmo illustre deputado avançou que na 
distancia .em que se achão as. casas de fun<!içiio 
em Minas-Geraes, e procurando os contrabandistas 
o. ouro pelas lavras .los mineiros, continuaria o 
ex rav10 como a e agora; negou que o ouro un
dido tivesse mais valor .que o ouro em pó, e 
por fim mostrou-se inclinado ao tributo da ca
pitação. Procurarei responder ao illustre de-

Per~itta-mc o illustre deputado que eu llte 
pondere os .inconvenientes da capitação. Por mais 
modico que seja o imposto, ú sempre on~rosis
simo. ao contribuinte, principalmente em mine-
ração. . · 

___ O_ escravo buçal, estupiào e negligente pagará 
·-tanto como o intelligenw " activo; o são como o 

doente e o mineiro favorecido da fortuna, que 
trabalhar com um só escravo póde tirar ouro, 
como 100 e o que trabalhar com 100 escravos p6de 
tirar como 1; e entretanto este pagará a capi
taçiio dos 100 escraTos e aquelle de 1 sú. 

· · 1 e v ri 1c r, se o 
numero dos trabalhadores é igual aos dos matri
culados, e daqui vem que aquelle sempre eitcedeu 
a este, como attenta n historia mineir11. Eis pois 

~.. . . . . 
çiio; que actualmente está em observancia. 

E o que i·esultou da capitação em l\Iinas? 
Tantos males que os mineiros se horrorisão só 
ao ouvir t.11 nome D - · 
outros monumentos que a defeza do marquez de 
Pombal, .no processo de lesão enormíssima contra 
clle intentado. . 

Atlirma este grande homem do estado, qne a 
capitaçüo tinha reduzido a provincia de l\Iinas 
ao ultimo estrago, e que nella ha\•ia extinguido 
o capital e o credito; que de 174:1 a 17-1!J se tinhão 
diminuido 15,000 negros de servi~o, duzentas e 
tantas legnas de commercio e cento e tantas ten
das de trafico miudo; que tdos aquelles mineiros, 
que podião alcançar .60011 pua os gostos da via
gem1 se recolhiiio _n ~or~uga! etc. Ei?, os fi:uctos 

ducção do actual methodo de ari-ccadação. 
Suepoz o mesmo illustre deputado a conti

:rnaçao dos contrabandistas ·do.ouro em pó. Logo 
ue se reduza. o· uinto ela maneira ro osta 
ogo que o ouro passe a circular com? merca

doria, cessa o lucro de o comprar em .!\!mas para 
a export1çiio, o grande numero de compradores 
levará o .seu preço no seu val'lr intrinseco. De
mais o ouro em pó valerá menoi que as barras, 
e consequentemente serüo estas mais procuradas, 
e sua concurrencia preferida. Não tema pois o 
illustre deputado esse exh-avio, que será lucra-
tivo; . 

Niio quer o illustro deputado quo as barr.1s 
va1bão ·mais que o ouro em pó, o que vem a 
ser o mesmo que dizer que ·o feitio da moed_a 
lhe não accrescenta o valor; e uma tal ep1-
niiio não é conforme ás mais apuradas ideas 
monetarias. 

Cóm effeito. reputa-se o fdtio um valor accres
centado á moeda; pois que evita.perda de tempo, 
poupa encommodos e. o . trabalho úe pesar, e toc:u 
o metal, e no caso em questão faz cessar o pe-
rigo de receber em lugar de ouro gôgo, ou qual

?er prod,nc~o imitativa do ouro em p6. E poder~ 

vaterÍ tanto, como o fundido· em _barras nas cas·1s 
de: fundição? .Pondere lambem o lllustre deputado 
q?e ha R!'andes perdas nó ouro em. pó, já divi-
dindo-se, Já pesaudo~o etc. " , . . . . 

Ma.S,•quando,niio houvessem tantas razões a 
favo.r .do pr.ojecto7 .deveria este ficar adiado. até 
que ess'.\ .colnmissã.o. e:Jpecial apresentasse os se_us. 
tr:1balhos? Não. de certo. . .. . ' 

Se. nas , c:asas . de fundição se percebe. actual
mente o quinto.· do. ouro, .porque. se não ~rce
beri\ ·depois da r~du~o pro1osta '!.Haverá algum 

inconveniente entre esta reducção e o methodo 
actual de arrecadação, que serve para o quinto? 
Eu não a posso descobrir. . 

Não me arece · acert:ldo · 
este projecto, ató que a commissão especial apre
sente os seus trabalhos; este projecto l"ai pro
duzir já os bens ponderado~, e nói não sabemos 
ainda se o projccto da commissão será refe-
. me 10 o • o arre açao em pratica. 
E quem preferirá. ao certo um bem incerto e 

tão remoto 1 Passe o projecto e crõe-se muito 
embor.1 essa commissão, da qual nada l!Spero. 
· Não devo deix11r sem resposta a lembrança 
do illustre deputado, o Sr. Cunha l'IIattos, quando 
propõe a compra do ouro por co11ta da· fazenda 
publica pelo seu preço corrente no lugu. Esta 
1déa é hsongeira ã primeira ,·ista; mas, medi
tando-se nella, não pode ser adoptada. 

Pa·imeiramente, suppõe que os mineiros prcfe
ririão sempre vender ú fazenda publica e é o 

ue talvez niio acontecesse sP.m re · ois alé 
outras razões, de\'e merecer attençiio, a da maneira 
por que os empregados publicos costumiio a tratar 
os que o não siio. 

Em segundo lngar, quanto capital não seri11 
· · a ess'1 espeeu açao ue 

riscos e interesses não se vão perder sem com
pensaçiic? Quantos emprega!loa niio extrllviariiio 
os dinltci~os publico;11? E póde o Brnzil nas suas 

quando pudesse, con\'iria transgredir a regra 
economic 1, que .. reprJva .toda _e qualquer espe-
culação do go\'erno ? · . . 

A emenda do' Sr. l'lfoia tende a reduzir os 5 %, 
que propuz no nrt. lo; e eu iria com ella, se 
visse que seria npprovada; mas não tenho essa 
esperança. Voto portanto que passe o art. 1° tal 
qual. . . 

o Sr. Souzo. F'ran.ço. :- Esta emenda do 
Sr l\Iaia não · p6de deixar de ser approvada. · 

Eu sei quo se terá o, quinto do ouro em es
pecie, e então esta lei vai dero ar as leis existen-
tes, porque estamo:> nós fazenJo esta lei ? E' 
porque, não. podendo a fazenda publica fisealisar 
o quinto do ouro, é necessario reduzil-o, interes
s~ndo o mineiro e tudo quanto fôr isto, é conve-

A bas1J, que temos tomado, é cohe1·ente com a 
emenda do Sr. Maia, e (lffercce vantagens tran
scendentes; pois que, olhando-se p:ira o r~latorio 
do ministro da fazenda, tanto. do anno passado 
como deste;niio vemos r.eceita.. . 

Eu disse já hontem que a base deste projecto 
era o interesse que tinha o mineiro em ·fundir o 
seu ouro, porque é asseutado que o. ouro em pó 
\'ale me110:1 que o ouro em barra. · · 

Vamos agora á outra emenda - se o. quinto 
deve pagar-se em especie: - E-1tá subentendido 
que .o mineiro, que sabe calcular, conhece que 
lhe farã mais couta pagar o quinto em prata, 
e observa-se que . ate . ao presente, pelo .que mos
tra o relatorio do ministro, não teui havido agio 
nenhum, não obstante a differença da moeda 
desde Ht21 : por is;;o voto por essa· emenda;· nós 
podemos revogar . a lei, quando tomarmos por 
base a · fiscalisação e interessar o mineiro em 
fundir o our<:!, pennittindo-se que. possa pagar 

ceber o mesmo. . 
Repito que se não fação comparações com o 

agricultor; por~u~ isto . -é um!' lei .que pr-0cu_ra 
interessar o mme1ro em fundir o seu ouro. 

o. Sr. HoUo.nd.o. cavalconto :~Sr..'pre-
. sidcnte, eu acho que, cm vez de. facilitar.a !Dine
raçào, nós devemos embaraçal-a. A provmc1a .de 
:l\linas-Geraes é pobre, porque. se dá á mine~ 
ração, isto. ti .. o mesmo que promover· o systema 
das loterias.·. · . , · .·. · ·· · ·. 

O mineiro gasta o seu tempo, consome o seu 
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212. SESSÃO Ell 29 DE AGOSTO DE·· 1R27 
trabalho, e é tão pobre no dia anieecdente, 
como no dia seguinte. Se ba alguut mineiro rico, 
a Dlilior parte :;ão pobrissimos, e portanto con
cluo qu~ assim uós pudessemos emnarac:ar a mi· 
nerai:ão, nfim de ver se podíamos dell11 desviar 
"" ~ res 1omens. 

Que pro'l.·incia podia 1·fr:llisar com a pro\incia 
de llinas, .(Juando se désse à agricultura? Qual 
~ a rovi~ia que apresenta mais vantagem <lo 

. · • · · . l ·, aza,~, 
porque S'! 11ão tem promo\"ido o bem da pro· 
vincia, seniio por causa da miueração ·? O q11e 
ella precisa t! •le estraJas e <:nca11a111entos, e não 
de mineração; e em tal caso antes queria alterar 
a este re,peito a legblai;ão uppro"Vando as capi· 
tações, emt..01·a se Jiga 11ue a capitação era díJJi
cultosa; mas, :se o é, arremate-se éssa aJminis· 
t•a<;ào. 

Os impe>,;tos são fortes e a ini11eraçii11 é m'.lis 
prejudicial do que ,·antajosa ao ú<:seu,·olvime11to 
da i11<lust1·ia; cnti·ct~mio não mandarei emen<l1L 
ai uma bem e d se· ·• · · 
sem hS meio:> pa·ra se não continuar nelle, e 
nem se supponhn que a minha intenção é de 
querer f1n·orecer muís umu pro\·i11cia dv que 
oulri1; porque o meu desfo·o e de vM todas as 

rov111c111,,; prosperarem, e fü lo conlm o projecto, 
po1·que nãa lhe acho co1weniencia, e cui..to que 
os mineiros se devem dar á agricultura e nuda 
de mineração , de que sõ lhes tem resultado 

• o 

Trouxe-se aqui· o exempl'l que a China é po
bre, e que os d1i11s deitào seus filbos uo mm·; 
é verdatle que elles YenJem os filhos, ma~ $iio 
prejuizos da sociedade; talY<:z <}Uc o sr:u dema· 
siado territorio s .. ja . a causa da pobreza; mas 
veja·se a sua industria; o 11ue o::lles uíio tem é 
espfrito <le especulação. Emquanlo á emend:1, 
cuido que .~e deve pagar na moed.a .que fô1· con· 
,·eniente, bein que supponho que tem llavido abu· 
sos, porqt1e se o quinto se tem pago em ouro, não 
se tem feito a. cou(.a deste $gio. Entretanto voto 
contl'a tudo. 

o sr. Cus-todio D.las:-:\luito se tem.fal· 
lado soL1·e este nt>g<icio; mas quanto dist.ão as 
theorias e especula<;ões da !lua matel'ia, em 

uanto niio· se õe c1 i -> 
tarei contra ·todos- os tnlmtos, ·mas nunca q\tc· ' 
rerei que se deixe de fazer uma retlucç:io no quinto· 
de OUl'O. . • 

Ouvi fnllnr con lra os mineiros, e q11c ·deveria 
prohibir-se a mineratiio: este principio }J&rece 
que toca algmn ·tanto a absurdo, c11 não quererei 
que o go,·e1·no entre em medidas minucfosas 
tanto na. agricultur.1 como na minera<;ão, qual é o 
governo, que vui ao ·centro da propriedade de 
uma fatnilia ·ordenar co1no SP. deve fazer o s;,u 
jardim? . Não ·ficristo ao nrbitl'lo do douo da 
.:asa o fazel·o ao seu gosto? Por ventura é pro· 
liibido ao agricultor o vender o trigo em grifo ou · 
fnzer pii<>? Agora vou mostrar que os mineiros 
devem ser premiados. São e1les por ''eutura me· 
nos nccessarios e uteis que os guen·eiros? · 

Esta arte de .... astado1·a - do genero humano e 
consumiJora ·até mesmo da liberdade publica. 
Us milieiros penetrão sertões·, la\Tão serras e 
montunhas improducti"Va$; e leviio as poyoações 
a lugares' que os agricultores nunca liabitarião 

· so sao 1gnos . e prenno; por isso a re' 
ducçào a 5. º/o ainda não é exeesswa. · · . . · 

Agorà vôú mostrar qué o mineiro .ni'io. deWJ. 
ser privado de negociar com o i:;en ouro em põ, 
os mineiros Da casa da intendencia deverãõ apre· 
sentar Q .S(;:U .ouro~ e pagos os 5 °fo;.é pro.pl'iedude 
sua, e delle paderá dispôr a seu arbitl'io com 
guia, ou sellado o· embrulh<i que o conti...,er, e 
assim :se pr6vine o ·extravio • . que não· é tão 
facil ao agricultor. Eu . vou mostrar. a utilid&de 
e o prejoiz;o que daqui ·resulta. Se os, mineiros 

não _[undfrem o ouro, P.ª8º o quinto poupa a nação 
a muo de obra, cad1lhos, agua forte , ·solimão, 
etc. · 

Disse-se que o ouro fundido 
S11 1 • • • 

d•> seu ouro ban-as, quer fazer 
outros utensilios, eti:. · 

Nelll se diga ~ue é necessaria a fundiçifo par~ 
se saber a ualadadc e to u · · 
sempre se tem ai.·eriguaJo uas casas <le fundiçiio 
e inten<lencias, pois na da Sabar.\ ·1e\"ando um 
ho1!1em uma porção de ouro não se pôde fundir, 
e disse elle_!]•Je bem lhe parecia, porque a ser 
ouro pod .. riao encher-se carros onJe o l1avia ex
trahido: passados tempos os fundiJores por amal
g<ima-:iio puderiio fundir ·esta sobredita por;-üv, e 
sendo eu encarregado de procurar seu dtlno pelo 
uome não eo11segui o conhecimento do mesmo. 

Deve-se portauto deixar aos mineiros o liue ar· 
bit.-fo sobre o uso do seu ouro, pagt a q11ota da 
lei, que nunca aknnça 111ais ue o publie o. A 
mnen · ~ · · · 
util, mas pol'que me 1>ers11ado ~1ue não passará 
,·oto pelo artigo e mio pela emenda.· 
o~·-. Cun11a :'\Lutt_.s ~ - Sr. presidente, 

. s ue 
chama a juizo, responderei . não s<í ao lionrado 
membro, ,mas tombem farei algumas observações 
sobre o que dissetão outro::! illustres d~put.ados. 
Eu de ·ari · 
livre do· pagamento do quinto; ma.-1 com•l não 
póde assim acontecer, é justo que reduzamos o 
quiuto ü "Vintl!na ou a 5 º/o. A nit.ç,i.o interess<\ 
nesta reducção do imposto, pc>sto que pareça 
que tem nm prejuízo mui notavel. 

O ponto está e1u que os mineit-os paguem ; 
mas eu entendo que lJara o futuro hiio de con· 
tinttal' a fazet· o 111esmo que agora pra.ticão; 
isto é, desencaminharem a vintena on os Õº/o, 
assilu como. agora desencaminhào o quinto. Eu 
mostrei 11011tem as razõl!s de,;te descaminho: re
petil-cis-hei ent poucas pahwras ~ o desca.minho 

· .., rni r nero, a 1staric1n 
a q1\e ficiio os mineiros de algum~ luf(ares das 
casa;; da fnndição, o acharem quem lhes compre 
na mina, ou :i. porta de suas casas o ouro que .. ~ .- . 
preço ou pouco meuos daquelie porque. se 'Vende 
no Rio dtJ. Janeiro, por haver immeusa facili~ 
dnde no descaminho; e finnlmento porque .tu"io 
querem arriscar-se a entregal-o a um infiel depo~ 
sitario que ·lh'o niio restitua,.ou que se aproveita 
del!e por muito tt!mpo e111 prejuízo .do proprie· 
tar10. . · · :. . .. . .. . . 

· 'falvez, SI'. pre;;idente, que ainda depois,"da 
reducção ·do quinto venha a conl1ecer-se qurl :as 
parcellas manifestndl\'i pelos mineiros, e que se 
Jnlga serão eH1 maior nume1·0, não cheguem para 
pagamento das despezas d:1s casas de fundição • 
O quinto Jica substituído pela vintena ou 5 .,,,,. 
Suppondo que se manifestão 100 arrob:\s de om·o. 
Jucrar:i a fazenda publica 5 arrobas· ou $0,000 
çi-uzados. Esta quantia. não chega para. paga. 
mcnto das despetas dus seis casas .. das fundi· 
ções; por conseguinte, a fazenda nacio.nal não 
só lia úe consumir todo o imposto com· .os em~ 
pregados' e despezas iniudas · .. do. estabelecimento, 
mas aiuda ha du _s11; r· • · . 

Ora, se 1> impost1> niió cliega para as despezas, 
ê melhor que o ·ouro"· seja liv1·e, ·que se não ma· 
nifeste, ou aliás cumpre reformar as. ·Casas ·de 
fundição. Eu entendo que se pode muito• bem 
p~1sõar sem essas ·dispendiosas casas,'· ordenãn: 
do·se que n:is de fazenda hajl\ uni fundidor;en: 
saiullor do· ouro que se manifestar.·, Qne•·o the
soureho Ja junta seja quem 'arl'eC'ldê 1> ·ouro 
apresentado pelos mineiros; o oúvidor"Sirva de· 
intendente·.; e o escri"Vão da fázcndll on contador 
sl'ja quem faça a es.cripturação~ ·: ':.· '• · · 

. . 
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SESSÃO Ei\J 29 DE AGOSTO DE 1827 
iule· 

. pedra llll(\llellcs lugares cm que não se encontrão 
grandes florestas. · · . , 

. .Bem conheço, Sr. presidente que os nossos trn
. balhos de mineraçãu ainda se · niio podem com-
parar com essas immensas obras da ·suecin, 
Allemnnha e Inglaterra; uias nem por isso di· 
gamos .que esses são insignificantes. Eu 'vi no 
Julgado de Trahiros da provincia de Goyaz, ca· 
naes ou regos, de agua pelo cume de asperissi· 

. n1as. 1nontanJ1ns; vi. a ... positos ou •tsnqu~s illlm~n
sos ·formados po1· diques estupell'dos; v1 galer1'1s 

: mui' extensas, nq11ed:tctos de .. madeira de altura 
. enorme no 'arraial do Pilar.; vi minas profundas;· 
em conclusãó,~encontrei trabalhos gigantescos, que 

: no aia. de 'ltcje nada produzem por haver nas 
·minas ·agua de mais, .ou' agu'a de menos, e por 

. outros dUTerentes. c1máes; que de todo extinguirão 
os braços empregados nos trabalhos. 

· Em' que. parte do mundo se far1\ .uma obi:a 
·1riais 'atreviiln do ~ue a .do· desvio do. caudaloso 
·rio, do .Maranbãó u d rrai l a · ua- uen-
. te?., ~o ,dia.' 4\e ',]1oje ai min:eratiio ni:.lií\~sc, quasi 
_ extin~ta.:clli · Goyaz ;:·e bastava o preço .enorme 
iill ·rerramenta ·para de uma·vcz acabar. Ostra· 

-balhos da mineração excedem n qunesquer c)utrus 
• que os homens possão abra~ar; os perigos. a que 
.os mineiros se sujeitão, siio immensos; e por 
isso mesmo ... eUes __ mereC<.em ,_a ... considera~üo desta 
augusta camnra para sereui allivfados do pesado 
imposto do qulnto·n que estão obrigados. . 

Tenho oúvido dizer que 11 agricultura é pre-. 
ferivel à ?clneraÇiio, e por isso a isentar-se os 

TONO 4. 

~1ineiros do quinto, devem os agric111tores serem 
llnes. do pag:rn1~nto: da. di~imo J ponveuho que 
a agricultura seJa a prmc1pal sc1e11cia do ulli· 
,·erso.; convenho que deve ser .mui favorecida: 
_ . . · . . u1e1 a perigos 

tao nota\•e1s como os mineiros? Não tem o ugri· 
cultor a espemnça qu:'lsi sempre infallh·el de 
unia maior ou menor colheita? São os trabalhos 

·da ª" · · - · 
raçij:o? 

.Ningueni responderá pela affirmativa ! Per,.unto 
,1Ílais: devemos abandonar a 111ineração nasº p1·0· 
vincins iutemas do Br:izil? Não as creou a na· 
tu~ez·1 recheiada de n~~taes precioso3 para llNae· 
fic10 dos homens? ~r. presiJen t.~. :is te1Tas 
auríferas quasi todas siio unp1·.,prias pam n agri· 
cultura : a minha pro\•incia fica 11111ito distante 
do oceeano P•tra conduzir os seus frutos nus porws 
do mar. Em terrenos moutuotos e cn·stullismio; 
;, que appnrece n mnior 11orç1io de 01iro: ,.;e esses 
terrenos f~ssem cultiv~dos ª. quem se \"N1Ji.'ri:lo 

los 'rios siio perigosos e suj~itos n gn~ndes ·,1.,s
pezas: os rios Tocantins e Arngu1l\· e:;tiio ch•~ios 
do caclioeiras e as Slll\S m:wgcns nchiio·se info•S· 
rodns de li . o . 
não possuem grandes c:\pitaes pnra mettc1·cm 111iio 
IL largas esp2culn~ões, porque sahiriio quasi sem
pre mal das que emprchend~r:'io com o Pa1·i1 iw1· 
uquelles Rrnndes rios; n. conducçüo de 0 ·m•·r(H 

ara o 10 e 11ne1ro e nm a mnis di-<pe11· 
tliosa: o frete de uma best:1 de cai gn desde .Go\·.1z 
até <> Rio de Janch·<>, importa em tanto co111~1 o 
Ynlor da mesmti besta ; cm couclusiio, os paiz·:s 
·remotos dos portos do mar. d.,vem empregar-se 
n:\ mineração ou lll\ cultura de drogas precio· 
·sas que em ·pequeno yolume contcnliào grande 
valor. 
· Elll Gt•yaz deve animar-se a mineração porque 
·am existem todos os melnes conhecidos desde 
a platina até ao chumbo; e todas :1s pedras 1we
ci<>sas desde o diamnnte ató ao mais g1·üsseiro 
christal. · 

Quando cu fallei ua con1prn do.ouro por conhl 
_da fazenda publica lembrei-1ne . sõ da 111inhn 
pro\'iuria, e 110 caso de se vender o metal pur 
preço baixo, como acoutecin qllnndo eu nlli 1110 

1 v , o 1 ra pe o p1·eço o ia e oJe, o 
cm todos os lugares aurifa1·os do Brasil, s~rin 
um absurdo, muilo p\'incipahilente po1· não existi1· 
.:apital para semelhante . permul.nç1io .. A emenda 
do $1·. biaia ti·az comsigo OS inconvenientt:\S jt\ 
apontados, ó descaminho absoluto. do . ouro sc1·ia 

-a consequencia · dellu. 
O Sr. Liuo. Coutinho lembrou mui bem o ouro 

falso inteiramente semelhante ao puro. . 
Eu não sei s& existe. no Brasil,. m:ls. estou bem 

'ce:i:to que na costa de Mina ha esse met:ll .em 
grande quantidade, e recebo o nome de- cnl. 

. cri\.- Pelo que l'espcita à industria chine.za que 
tanto se tem .aqui mettido. n ridiculo; direi que 

. os montes da China est1io cultivados .. até no 
cume, que o imperador é . o prin\eiN àgric111to1·, 
e . que o commcrcio interior da China é _n\aior 
9,Ue o. i11terno e· externo. de te.das as. naçues dn 
Eu1·opn tomados .coU~i:tiVlll_!l.•:.nte •. Na 'Chiua t:im
bem lia immensa nuncraçuo. . 

o sr. l\lnla :- (NcTo se Ol't>Ío.) 
o sr. l\lny :- Sr. presidente, desde já devo 

dcclnràr que quando .l1ontem se principiou 1\ 
tratai" esta materia eu nndfl sabia em tennC1s 
so.bre 0 que devesse conjecturar ·rulntivameute a 

; esta di111i11u~r.ão. do. q\linto e. cheguej. a . dizer i~to 
mesmo a alguns seuhores meus collegas provm

.. cianos, a. quem. pedi eschu·e_cimentos a este -res-
, peito. • · · · ... , · . . . . . . . , 

- Na. d1scussilo de hontem ·e · n~ . qu~· .J~ houve 
J1o~e, tem-se•mo · apresen~do . esta. ~inunu1çilo· de 

. qumto ·debaixo da perspecl1vn que-y1m sttbmetter a 
3á 
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SESSÃO E~l 29 DE AGOSTO DE 1827 
•'st·1 eamara, sup~•lican11.1 iudulrrencia pela imper-
fd\·ão tlas mesmas idêas. º 

O que tenho ~)tn·iJo aqui me t.em induzido a 
i·ecouhectJr que s:\o neces:;arhs duas gra11lies dis
posições : a prim~im a dtJ fra1u1 uear a extrac..:ão 
do ourv nas prvnncias miuerues, alliviando-o de 
toda. e flUa.lquer obrigação 'ne dá .o .. ·-

. e extmn\J, ~'segunda uma lei penal 
•.• m:us forte, •lU<> cliamc o ouro tt um ptHlto Je. 
verifica~·ão pari.. se saber o q 11e de,•er•i o JivmP.m 
de estado fazei', •1ner seja para verificar a SG-

· .,, , quer seja pa1·a o 
tO<'>U' e mtu·c:1r cm b:ll'l' 1s }J:ll'll clle "irar como 
111tlrcttdoria, faze•1du-se estas operaçõe~ gr:1tnita-
111ente e sem n;xmne ul~nm, com a simples se-
11huri:1g.:111 il•> c1111l!o ·no caso qu<J se reconliec:• 
.pie co11Yenhu ac1m um nuvo svstema 111011ctaiio 
:1 l"•'speito 1!0 0111·0. -

Pun:cct:"t •'Xlr:t\':1g11nte, Sr. presi<lent(' esta mi· 
11!1n nssccim:ão de iJéas de fr:u1quen1· 'n .:ixtmc· 
•. -:111 d<• unro St'lll onus :dp;11111, e tle impür uma 
for!<' ld f"•nal par;t o chamar todo u um 11onto 
,i,. ,.N.ilica~iio, ~ t<><hn·in cn jnl~o. quo tJ legisla· 
tl,··r tlt!Y•! associar t")S1:ls t.lnas >tl•~as ra ;, · 

~ .... ,.. · m ).1r:111< •1 11111, e impedir o "l'avc 
111·.juizu <JllC result:u·:'1 aüs mineiros das C..Út1des, 
a 11110 o conlr11\mn1lo os sujeita : os especuhulores 
<'strnnp;ci1·tJs tirnnio scmp1·e \l'lrlido .testa des
:1:;:rnd11vd y,osh::io do 111i11ci1·0, e 1111nca o ndmi· 
msU·;1dor ' e füzend:1 potien\ ter id.!ns exnctus do 
•111e se deve fazer parn Yerilic:u· . n quantidnde 
.!•> <nu·o e _lixar o tiel dn bnla11ç11 pnrn as grnn
.i,.,; ô)ic1·a~11es •le est·tdo, que o v 11.w d•> ouro 
potlc1·:·1 p1·0,Juzir pnl'll "e ncnbnr g1-.i.d1rnl111ente 
com o •lcspl)tismo tios cambios cm que vh·cmos. 

Tu.lo qutmto ouvi aos sc11h11res q1\e fttlh\r,io 
nn 11111tel'ia, especi:1h11c11te nos Sl's. Y,1sco11cellos 
" 'l't·ixcir:i de Gútl\'t•n, Jllll con\·encem qne o 1.o 
al'tigo •JU() est:\ . em discussiio iu\o ó s11llicie11te, 
eu quizem q1111 nào sô niio se pagth) quinto nlguni, 
ni:1s ate que fossem grutuitus. todas ns o er e-

· - ou \'cri c:w:10, sn ''ª n senhoriagem 
110 CJSO de se julgllr conveniente CUlllUU' tOllO O 
ouro. 

Aqni sú lllC poderia ('ston·ar· as colllp'lnhias 
inglcza;:, e o receio que poderia J1a\•er do seu fll
tnro contrnhnndo, llt) cll!\O que ellas se esqui
vnsse111 no <jllinto cunlinudo o sou ouro 011 levando-o 
ús f1lllúições ou pontos de ve1·ificnriio e toqut>, 
por.!111 niio sei, ::ir. 1ircsidc11ttl, su esfa perda seria 
111nio1· que n11uella q1M resnlta tios extr11 vi os, 
•111e tacs companhi·1s possil:o etTcctunr no estado 
enF q nc 01·.1 se nchlio as· cousas, e em todo o 
cnso eu estou con Yencido que a pn1· de umll mc
<lidn liher:ü, que fr1uH1uenssc n extracção do ouro 
sem ouus, cnbia bem e mui bem uma lei penal 
fortissimn sobre as trnn~gressõós qne hou\•essem, 
•)Ili le\'lll' o ouro 1is fundições, casa~ de moe 

1:r pon o e vc1·i ficnçiio q nc se 
julgar tnnis cou,·euienlc esbliclecer. 

A ememla do Sr. l\laia e justissima, uml\ vez 
que continue a emittir quulquer onns sobrn o 
ouro. e '~otarei \)ur clh\ no cns" de mio passar 
n c111endn, qnc peço Yenin pant ma'ndnr à mesa, 
:i hem dn nboliçiiodo quinto rescr,·1111do-me n11ccrcs· 
ccntar 11111 nrtigo com referencia a uma lei pennl, 
•111e · cleyr.n\ ncompnnhnr n iscni;-.ão de todo o 
01111s na extrac•;ào do ouro. 

Findo o se_tl discur<io 01T.:1·ceün a seguinte 

" Fica nbo\iJo o quinto llo ouro por dez 1umoi:i, 
em . todo o imperio.- O deputado "''lay. »-}'oi 
li ) 

Julgando-se a matcrin sufficicntemente discu
tida, propô7. o 81·. prcsideute a \'Otos, em pdmeiro 
lugm·. o nrtigo sah·ns as emendas; passou. · 

Prn1it.z cu1. 2.~ lugar n emeudti .do Sa< l\[aiu, 

foi rejeitada, j1tlgando~se prejudicada a emenda 
do Sr. :\Iay, e o artigo additivo do Sr .. Maia. 

Prupõz em 3.o lugar a emenda do Yergueiro, 
foi approvada. 

Propõz ulinal a emenda do Sr. Teixeira de 
Gou \•ea, foi re · eitada. 

eu-se o seguiute 

" • comnussão de fazenda examinou o ·pro
jecto otférecidc pelo Sr. deputado Vasconcellos 
para n e-xtincç:io do ofilcio de corretor da fazenda 
e· QUtP-ntle qujj de..-e soffrer a.; seg1lintes emendas : 

« 1." Suppressi\'a ·do nrt. 2.o · 
" -:?.• ·:\dditbm. Ao actual corretor fica conser

vado o Ót'denndo de que tem nsseni!lmGJJ.to. l!!!:i 
tendo Oll CiljQllallto não ti V~!'. 9'itrÕ emprega de 
ig111l ou 11111i~~-.fH'!lenado •. 

" 3.• Additi\'R. Asniá-çÕes ou editnes .· para a 
nrre111ataçiio das 1·•mdas publicas que o corret•>r 
ela fazenda ate · • · · , 
:\ Jllnta do commercio na conformidade da lei 
de 2'? de Dezembro dt' 1761, serão d'ora em 
diante impressos á custa da· fazen•ia })Ublicn e 
rémcttidos de officio tl 1uesma junta pela secre
taria do trilrnual, aonde se fizer a arrematação 
das 111esm·1s re11das. _ . 

« Paço da camara dÓs deputados. 18 de Agosto 
de lb'27 " (Assignados os membros da commissão.) 

:\fandou-se imprimir o projecto com as ~Dléndas. 
O Sn. Pn~swi,;xTE, deu pa1~a ordem do dia : 
l.0 - Continuuação da discussão do projecto· 

sobre o qninto do ouro. · 
2.0 - 3" disc1tssiio dv projecto. sobre a applica-

çii.o d•)S légados pios. . . . 
3.0 - Discussão do projecto sobre a funda ão d 
· · ci 
4.0 - Discussão· do projecto sobre a extincçiio 

da junta· diamantina. · · 
5. 0 - Discussão do projecto sobre as cauções nas 

dividas 1\ fazenda publica. ·· . · · · . 
6.0 - .Discussão do projecto .sO:bre o imposto' 1las 

sesmarias. 
7.0 - l.• discussão do projecto sobre adminis

traçõtls parochi:tes. 
J~emntou-se a sessão As duas horas ' e um 

quarto. 

mm. 
quem foi p1·esente, por indicação de 
seus memb1·os. o estado de ab11timento a que 
tem chegado ns pro\"incias do norte, desde Per
nambuco ·atê ao l\laranhão, pela· fàlta. de'. com
lllel'cio de cabotagem, quasi de todo vedado pi!los 
corsarios, resolveu. npprovnndo a. referid::i indica
çiio, levar 4 eonsiderllçiio do governó de S. l\I. 
o Imperador a necessidade de um activo · cruzeiro 
quo preste segurança · à' navegação daqnelles 
nia.res. O que mo cumpre_ participar· a' V.: Ex. 
pm·n que ·suba. ao conhecimento do mesmo· au-

usto senhor . .,... Deus· uar.le a V. Ex.-:'.. Paço 
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Sessão em 30 de Agosto 

TJlESIDENCIA DO sn. ARAUJO LJ::llA -
A's 10 11oras procedeu-se á · chamadà e acha-

~ . 
com participação de causa os Srs. Paula e :5onza, 
Salgado, Martins Pereira, l\Iello e Souza e X:i
vier de Carvalho ; e sem ella os Srs. Costa Aguiar, 
l~erreira de lfollo, Cruz Ferreira Almeida Al-

uquerque, a1n 1 e. a ureira. 
·o Sn. PRESIDENTE dechrou aberta a sessão e 

lida a .acta d:l.·antecedente,- foi approvada. 
o sn: SECRET.\RIO l\bu. leu.· o. seguinte 

OFFICIO 

i r • ~ 1 
cónceb1do· nestes termos : 
. «.o serventuario vitalicio, que no 6:\'.ercicio do 

officio, se itripossibilitar de' continuar .n ex•!rcel-o 
por doença ; provando a impossibilidade, seu bom 
serviço, e a !nlta de outro meio de subsisteucia 
pe1-ante o governo, potlerá obtel· 1\ terça parte 
tio rendimento. do ollicio, seg:undo 1\ sua lotação, 
á· carl!'O dos successores no ai to officio ;·os qm1es 
todavia poderáõ ventilar a verdade dos motivos 
allegádqs, que pro\·ados falsos, ficará o officio livre 
do encargo. 

:r 

6 · niezes, se jâ antes 'à não tiverem' feito- e no· 
fim ·do :artigo se· accrescente- e perante as auto-
ridades respectivas. · 

. :r • . . 

depois da p~l~vra - propri.itarios - se accresce11te 
....,. ou .serventuarios. :vitalicios. 

«Paço do senado, em 28 de Aitosw de 182i.
Bispo capellcio-mór, presidente.-Visconde de Con
gonlu.ts do Campo, 1°. secretario. - José Joaquim. 
de Cai·valho; 2• secretario • .;... Mandarão-se impri
mir as emendas. . ,;· :-;,._.,·; .. 

ORDEM. DO DIA 

Entrou 1im discussão· ü projecto de lei sobre a 
reducçi1o ; .do .• quinto '.do · ouro. · 
: ô ~r~n~·os e sn.vU: : -.A p1·imeira voz que 

li este 2°,artigo entendi, que esta proporção (!cm) 
queria dizer ~ fazer circulai: por conta; peso ou 
medida:- po1· .estar ccnvencido de que· este. em 
o. seu:. s·entido .obvio, , mas . depois que· o nobre 
deputado .. autor . do. projecto. lhe deu uma · ac · 
cepçiio, - ~articular, ... fiquei •·entendendo·- que esta, 

ro sfoao não_ odia assar. · s ue. rohibirão 
a ciic,11lação .como mercadoria do .,ouro· em pc), 
ti verão em vista. acautelar grandes inconvenien
tes; eu não estive om. l\linas, e até nunca vi 
ouro ~m põ, mas creio que.· o inconveniento_ nu~is. 
grave, e· que salfa mais aos . olhos e . que, cir
C"\]lando elle no commercio,. havia de necessa
riamente perder-se muito ; .nõs porem por esta 
lei vamos tornar .isto ·ao estado antigo, no que 
não posso concordar. · , · · · -

· Eu quizera que ·se addicionl!sse a este proje-

cto um outro projecto, que olfdreci no dia 8 de 
Julho deste anno para a abolição da taxa legal 
do om·o , introduzindo-o neste como um artigo, 
para não se fazerem dous projectos. Se pudesse 
~er, tambem quiz~ra, quo ~e ~is~e~s~ ne,;tc pro-

no sentido 

' . o governo fez C••m o baricó : porque -vendo os 
mineiros que uma corporação particullu· podia . 
contractnr em ouro, julgarão-se desonerados, e· 
que aqnillo não era propriedntle da nação, e que 
assim como o banco negociava,. elles tambcm 
potliào ntJgociar, veio eritãu o matiifcsto de 1822, 
que tirou todo o . escru_p"!llo , po1·que . vendo ?S 
mineiros que nellc se dizia que _os qm~~tos er~o 
um absurdo, entenderão que 1~ao d~vrno mms 
continuar. a pagar este; a::;ora e pre~1so mostrar 
que não e absurdo, q ne _e necessar10 pagarc:n 
alguma cousa, porque · entao estou. certo que ·Jiao 
de concorrer, e não haverá o extravio, que orn. ha: 
ou ao menos niio será . tão g1·andc, como ato 

. agora. 
Lerão-se as seguintes 

l::llEI' DAS 

taxa legal do our1l : ~lle coi·-

gadas as leis que prohibi~o a abertu:a e ~xplo
ração. de minas. nas· provmc1as do. 1mperio. -
J)cos.c Siloo.. » · : · 

. ·~O ouro, depois de .fundido nas casns .da fun~i-· 
ção, poder:\ circular hvrement'l, CO!flO merca.d~ma, 
em todo o i._mperio ~ emquanto .estiver em· po .on 
em folheta;· s.ó· poderá· girar dentro· das provm-
cias auriferas. - ~'raia.» . _ ,. ' 

Forão apoiadas. : -. - · ·. · 
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"J-1! -lv SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 1827 

o sr. '' erguclra :- Eu Cl'eio que a emenda 
que estabelece que o ouro em pó circule nas pro
'·incias auríferas, é muito ampla, e creio que 
<leve 5er re11tricta a sua circulação unicamente 
aos districtos onde se minera,. e não áS' provin
ci i , s o sao, ou m1us ou 
menos. Ka provincia de S. Paulo, por exemplo, 
ba our•l, mas a mineração tem só lugar em um 
ou outro districto, e não na totalidade. No Rio . . . 
a circulação a tod; a pro'\"incia ? Se tal fizer
mos, facilitaremos a exportação delle com extra
'\"ÍO dos quintos, cil'culando atê aos portos de 
mar. · 

Proponho pois esta emenda (leu-a). lia outra 
cmeuda que quer que. füJUe abolida a taxa legal 
1!0 ouro ; esta emc1ída e uma con:iequencia na
tural do paragrapho, além de que a taxa •le facto 
não existe ; ningncm se importa com o valor dc
tel"lninado pela· lei: quem t1:i. .valor ou o preço 
ao ouro ú o negocinnt!, quer cm moeda, quer 
em ó elle não corrn ela taxa le"al e estã 
sujeito ás a1t.1s e baixas do commcrcio, o corre 
assim : justo ó pois que fique abolida de dirdto 
umn '"""- que o está ilc facto. 

Outra emenda · 1;11 quizora qne se fizesi;e a 
es e ar 1go. e e que casse pro u i o o cun 10 
da moeda de 0111·0, cmquanto o valor niio tomar 
um p1·~ço regular, porqµc emquanto assim não 
acontecer, . não ser\'e de 1!_tilid:ide alguma, r!l-

perdidas. 
Quando o om·o sustentava o preço legal, então 

rmi justo que se cunhasse, mas como elle coiTe 
muito acima do preço legal, segue-se que quem 
compra o ouro não faz caso do valor nominal, 
que lhe dá o cunho, sim da qualidade e pezo; 
por isso tanto v;1le o ourn cunhado como em 
barras. seguindo-se do cunho um trabalho 
i nu ti 1. 

Logo que o ouro corre como qualquer outra 
mercadoria, o que pertence ao thesouro deve ser 
Yendido cm hasta ublica 
cado, e se pelo contrario fó1· cun ado, a nação 
Jl•Jl'llo a <lespeza do cunho, e se com elle faz 
pn~amentos pelo valor lega!, pel'de mas o· agio, 
que podia ol,ter no commercio, commetLcndo ao 
mesmo cmpo a lllJUS iça e pagar a uns com 
orn·o, que \'ale mais, e a outl'os com papel, que 
vale menos. E parece que assim tem acontecido 
ponp1c ·na;; rendas do thesouro não se encontra 
a que deYia produzir o troco da ·moeda de 
011r~1. 

Eu 111a11darei á mesa a emenda a respeito ~do 
qne knho dito. 

Fintlo o seu discurso, offoreccu a seguinte 

EllEXDA 

" O ouro cm pú circulará como mercadoria 
nos <listrictos de mineração actual. V 

" As barras de ouro pertencentes ao tbesom·o, 
sebio vendio.hs cm hasta pnblica. 

« Fica suspenso o cunho do ouro. - Vc1·
gueiro. » - Foi apoiada. 

o Sr. Sou.zu. "França. : - Em materia de 
lenisla "tO ó muito máu ue · materia de o tra 
lei ,·enl1a como por enxerto na lei de que se 
trnt&: por jsso não m·~ possó a.;commodar com 
uma emenda, que está ·na mes'\; a .qual quer 
que se abula a taxa legal do ouro. O fim desta 
lei e fazer com que o mineiro entre com o 
ourn para a casa da moeda, afim de ter a fa
zenda publica algum , inte1:csse, . porque elles 
agom n:io · c!ltr:io ~OI}\ esse ouro : ·comQ pois 
poderemos nos adm1tt1r uma emenda, . que v.~i 
complicar esta foi ·r Eu. hontem .. me. oppuz . ã 
emenda do Sr. l\laia, não porque assentasse que 

não devia ser tomada em. consideração a sua. 
doutrina, pois ·que acho é boa, ma3 porque não 
podia entrar nesta lei, porque eu quero que as 
leis sej:io o mais simples possi\•cl. 

Eli entendo que a emenda que foi á mesa, 
eve ser a nu i a, porque o our.. nao po e . 

de maneira nenhuma circular na províncias col
lateraes sem ser contfabando, porque é ouro de 

. que S(_l devem cobr,1r dirçi~s na éonformida<!o 

de admihissc; claro é quo se' autorisaYa o con
tmbando: de,·e portanto sei· admittida a emenda. 

Quanto ao cunho da moeda de ouro, a fazenda 
J>Ublica não tira lacro nenhum, pois que dá meia 
iiobr;1. por GSlOO, quando se ,·endesse o ouro cm 
hasta publica, obteria muito maior preço; o so 
assim a fazenda pulJlica perdia, que necessidade 
temos de uma moeda, qne nos dá prejuízo? Por 
isso deve ser int.eiramente proliib1do o cunha
rem-se moedas de ouro, e devem vender-se em· 
hasta publica os praductos dos direitos: port.m 
niio é este o lugar de se tratar desh matcria. 

csumm o o que en o 1 , a op a emen a, 
qne admitte a circulação do ouro em pó. . 

o sr. I>coa o SJ.1 Ta : - O nobre deputado 
dis:io uo a ia · · • 
rada da lei, mas parece que esta razão não con
vence, porque o que tratamos nós nesta lei ? 
Tratamos de rcg•dar o que ó relativo ao ouro ; 
e para que multiplicar entidades, fazendo tantas 
eis, quan o o os os ar 1gos po 111.0 en rar em 

uma só lei? Porque não ·ha\·emos de resolver 
nesta lei tudo quanto é relativo a este objecto? 
Acho portanto que as razões do. nobre deputado 
não são sufficientcs para destruir a minha emenda. 

O Sr. Lino Cou1'1nb.o: -Oomquanto co
nheça que ns emendas, que se lt'.n1 proposto, 
sejão boas, com tudo não posso admittil-as nesta lei. 

Trata ella unicamente do quinto do ouro, tri· 
buto que se deve pagar p1:la extracção do mesmo 
ouro: e que tem um.'I. lei que trata do um tri
buto, com a qualidade da moeJa e cunho della, 

. - . . . ' 
ponto de contacto tem uma ~usa com a outra? 
Não tem nenhum: o por isso proponho . a sup
pressão ~o s~gundo artigo porque não tem nada 

Conheço que as emendas são boas, e que de· 
vem fazer objecto de uma lei, como por exem
plo aquelh que quer que se não cunho mais 
moeda cm ouro. Sr.· presidente, esta idea· niio é 
nova, muitos publicistas e. economistas assin1 -o 
têm dito : a moeda de ouro não é moeda, e. por 
isso póde correi· em especje sem. sei: cunhaiio. 
como.qualquer outra mercadorin- Admira que se 
esteja cunhando m.oeda de ouro, já_ não .digo pe
los principios philosophicos, porém mesmo pelas 
circumstnucias em que nos· achamos. 

Como é que .:. governo podendo· obter tres mil 
e tanto.s réi:i por cada oitava de ouro, o vai· ctt
nhundo para o dar a 1$500, fazendo assim correr 
por menos ainda de metade do seu· valor actual, 
pondo de fóra o gasto e o.> trabalho de 'o curibár'?. 
E' desgraçadamente certo, que o dinheiro . em 
ouro, posto que pouco, que sahe de nossas-casas 
de moeda, vni, nãó pelo preÇo correnté ·do mer
cado, mas pelo p~eç~ ~a . ta."{a antiga de. 1~000: 

o dobro daquillo que se lhe dev.ia dar, e sendo 
isto desgraçadamente· certo, é preciso ·que se de
clare, e por isso não me oifl>onho que haja .uma 
lei, que• âeclai.i que não se ·cunhe mais ouro. 

Não entendo que seja preço ordiiiario ·do "<mro, 
e tambem não s d o que e. chegar ao pnr. ·o sys
tema monctm·iõ e foridado:sobre a unidade· me• 
tallica; escolhe-se nm metal, que. sirva ·de· .uni• 
dade· e todos os• mais metaes sê 'guião· pór elle. 
N_ãõ ~e dig.i. pois - q11àndo s!lste11~r. pre~o ~r
diuano - vorqqe o ouro não tem' preço ordinano. 
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SESSlO EM 30 DE AGOSTO ·DE 1827 . . . . . ~ 

~-1 _, . 

Na Europa todo o mundo sabe que ha de rece
ber 11) onças de prata de 11 Y. dinheiros, · por 
1 . onç'l. de ouro de 22 quilates: · é verdade que· 
esta relação· mEtallica· tem alwima mudança em 
outros. paizes~ bem como no !~dos.tão por i;xein: 

nos .prata por u_m dado peso de 
gunda . se dá mais. · 

O qtie quer dizer uma oitava de ouro vale 
18300 1·s? Esta · alavra rêis não uer dizer nada: 
se se i:>ser uma onça de ouro póde e<Juivaler· a 
1ü ouças de prata de toque de 1L e meio dinhei
ros;· entiio todos nós conheceremos o seu ver
dadeiro preço. em. i·elação á unidade metallica de 
todo:; ós systemas monetarios, isto e, a prata de 
11 e meio dinheiros. l\las dizendo-se uma oitava 
de ouro vale 1$500 rs., torno a dizer, 'não se 
entende, porque a palavra réis não quer dizer 
rnLJa; e por isso não é preciso que haja taxa : 
a moeda de prata · ~ que serve. de unida.:te me
tallica. tudo o mais de\•e · correr como gencrO" 
confroJ!tado co~ esta unidade. _ 

cunhe mais· moeda de ouro no Br•ll~il, não posso 
cJrosentir qne semelhante disposição entre nesta 
lei, pois que não encabeça em uma lei de tri· 
butos. 

EllEND.\. 

«« Que se sup~nma o art. 2•. - Lino. • - l."oi 
a oiada. 

o sr. Va.sconoel.I os: - Primeiramente di-
1·ei o sentido deste artigo (leu-o): aqui não se 
faz differença de 01uo e1n pó, barra ou moeda, 
tudo circulará como mercadoria, eis qual foi ll 
minha idéa quando propuz a minl1a emenda. 

Um Sr: deputado· quer a supp1·éssão des:c ar
tigo, e a razão que. dá é que· esta lei trata de 
reduzir o quinto do ouro, e não trata de dar 
valor ao ouro, nem o mais de que se falla: eu 
'vou dizer o que entendo. . 

Esta lei tem por fim facilitar o pag>\mento 
de U:m imposto ãobre o"ouro, para tirar nlrruni luc1·0 

ouro, e ac1 ar o pagamen o ; e por 
isto se · 1·eduzio o quinto : em segun.io lugar 
proponho que ·circule como mercadoria por cn· 
tende.r qu~ ~ste é o meio mais fa_ci_! de cllnvi-

"' . t IL • 

rem o imposto, porque diminuindo muito o vní'or 
Jo ouro em pó, · era provavel que . o mineiro 
acl1asse: muito interesse· em leval-o à fundição, 
e conservar•se a natureza deste imposto, porque 
sendo indirecro, . e sendo da natureza dos im
postos: indirectos o serem pagos·voluntariamerite, 
conseguia-se· este pagamento -voluntario reduzido 
o quinto a ·5 % ;· por isso entendo que não 
pôde admittir·se. a suppressão do arti30 2<>. · · 

·Sustentarei o·_ artigo, e mostrarei quaes são 
as razões,. porque o concebi deste modo, e não · 
expor.:i as· idéas dos escriptores a respeito do 
systema . monetario, mas direi que a· moeda ·é 
uma mercadoria como t<Jdas as outt"as mercado
rlas, é este um axioma cm systema monet uio, 
de que não lia· duvida, e como mercadoria està 
sujeita a diversas alterações a que estão sujeitas 
todas· as outras mercadorias, e augmenta e di
minue ... de. preço ·segundo;.a uecessidade :o· de
manda, e. a quantidade e1~1 circulação, j)U. para 
. . . ·. .· . ' - . . i-

dade, deman ada, e na razão inveru da. quan
tidade, 9ffereci,da, ej por isso e,'que eu .acho em 
todos .. os ,.,e9criptores .. que. a este .respeito têm 
e'°eripto, que o maior erro que_ têm, c~m111ettido 
os gov~rnos:.E.m;.systema de moeda, e taxar o 
preç<>. da mesma moeda, 'porque .se e uma mer
cadoria como• as outras, estii. por consequencia 
!,i.UjeJ~. ãs;.~mesu1~ . Yllti,ações. a 9,U~ estão su
Jtli~<· tod~ .. ~'"'outrll.I!; .. e · p~r. isso, como se 
podia .-detenu1nllf _o · l'reçc:>_ fiJ>o- da moed!! 1 

lias o legislatlor que julgou que a sua lei 
tinha força de aítarar a niltureza· das couzas, 
aniniou-se a determiuar qual seria o. preço de · 
uma certa· porç~lo de metal que cunhava; e esta 
lei mesma não se· obsttrva, · porque ? neg.Jeiante 

se ahi. o seu pezo devh circular neste caso como 
mercadoria. 

-Um illustre deputado apresentou uma emenda · 
ara ue se minere e o i i · 

que sejão as . provideneia,s que· s-3 .. derem a este 
respeito, uma vez que ·não ·se· conbine -0 in-. 
teresse do mineiro com o seu dever, elle vio-. 
Iara a lei. .De que serve :doolararmos qu~ não 
circulará senão· nos distrietos · auriferos, se. o.· in-

•· teresse do estada se· não ·combinar ~om. o ,.inte
resse particular ! Continuará sempre o mesmo 
extravio. · , · · . ' o mineiro tem, obrigaçio ;agora de.·.: }eyar, o 

. ºur? ... â .~tlJ.nil~~~!ª .. P~r.a.C?,J~.~\r~, mas. }~m;" 
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2i8 SESS.lO EM !"10 DE AGOSTO DE 1S2i 

. . 
e muitas '\'ezes. quando o mineiro. pretendia dar 
em boa . fé o seu · ouro na ínoeda ; e desta ma· 
neira se : perderão muit11s casas ••. Como se pôde 

u · o r · · 
ou .outro ilistricto? Muitas vezes elle ,é do 
mesmo toque,. e apresenta o mesmo ca1-aeter.··. , 

E não poderá um . executor da lei, querendo: 
nttribuir. que 'um mineiro tenha ouro extrahido 
em outro districto, o mostre por testemuuhas 
falsas e que faisos· ensaiadores .digão q11e é coin 
elfeito deoutrodistric&o,.quando tal nao lia? E.como, 
se ha de P.r~v!1r q->ue. o ouro é extrahido deste ou · 
tlaquelle distr1ctp_ • ._ , .. . _, • . . , 
· lia outra emenda . que quer abolir a taxa legal 

do ouro, a qtial entendo :não ser admissivel, por. 
que", 'quando o ouro. não . corre. como mercadoria· 
como e que se farão 11s transacções eom o go
verno? 'Demais, que questões. não haverá: sobre 
o valor que'" se· deve dar? H'\. grande. diife. 
rença no valor particular~ pa1-i aque\le . das: 
transacções do . governo, e esta differença ·de. 
valor que ·se dá _ao ou1·0, 'não é· pelo 'valor in~ 
trinseco, é -por causa ifa mo~a. papel, que cir
eu:a· entre nó:; e a que se nao dá nenhum- cre-
dito. .. . . 

A outra l.'men a,·que se não cunl1e mais moe
d•1, é· estranha'' desta> lei: em· uma palavra; esta:' 
lei é sõ ·· para · o quinto do 'ouro, que . se 1·eduz: 
para utiliôade ·publica, ···porque ·só· assim .pocle:'' 
rãõ haver. alguns lucros, e parece-me que a istó 
nnicament.e nos. •devemos 'limitar 'e não" introdu-· 
zir novas matarias, .que:.tornem esta leicompli"' 
cada, e. qú~ fação ~lv'=;Z. ~~·que ella não pa&..<;e; 
para desgraça dos ~me1ro11; ·: 1 '-: · ": ., • ' 

o·:ttir.' ~~erauetru..=-o' illustie 'deputado·' 

que ataccu a minha emenda equivocou-se, pot 
que ·entendeu que eu qúeria que o ouro em pó 
só circul11sse 1103 districtos, . onde fosse tirado ; 
a. minha emenda quer que esta circulação tenha ' 
lu 11r onde ~'ª ll!i7:_leração delle,. e A r;1zão é cla_r~- · 

posto, e niio deve sahir fóra dos districto:; 
sem o pagar, e se admittirmos a sua circula
ção no commercio em toda a pule, segue-se _qu111 
o ouro de Cu •nbà e ''Matto-Gro11so · oderá ser 
ransporta o 1vremente para o Para, JIOr· exem- · 

pl_?, e vendido lá, e cxpo~tado para fõra~·. su
Je1tar o ouro a p~iir :.um imposto nas casas da 
fundição, e permittsr que sáia fóra dos districtos, 
é _dizer que 11~0 pagu~; . é necess!'rio · que e~le 
nno possa sah1r . sem pagar o impost.o, e que . 
quanilo saltir, quem o leva commctte um con· 
trabando, e que esta sujeito por isso a estas penas. 

Oa·a, seudo as penas rigorosas e sendo os di· 
reitos có11sa. de pequena monta, qual serA ·a pes
soa ~io louca, que qucrcrA expvr·se ao. ~rando 
risco em paga du rie11h11m inler1Jsse? {Apoiados ) · 
.,. ' '11 • ., 

isto gueinio fpzer, mllB so se disser qllo l' Ju 
circular em toda a pari.e, enti1o ó quasi certo 9"º ·o fariio, porque tí lnnegavel qlMl em tal caso 
e ct>rta a itn unidade. 

t~za que tal lei seria transgredid1' : por isso 
convenho na ch·culaçiio, mas sõ nos diatric:tos de 
niindraç1io o . niio fina <lelles. 

Disse-se que era necessario que o ouro tivesse 
taxa legal para as t1·ansacções do governo: qual 
é o particular, que vai dar ouro pela taxa le· 
gal ? Nenhum, excepfo. quando o preço do. mer· 
cado não exceder a taxas; assim como niio ba 
d., qu~rer recebei-o quando ·estiver abaixo da 
taxa. Disto resultaria· mult.J prejuizo ao theSQU· 
ro, porque não podendo os administradores Pll· 
blicos se uir a âltera ão do. commercio obri-
gados a obse1·var a lei da taxa,. serão obri
gados umas \'ezes a receber, outras a dar com perda. 

Portanto como a taxa· legal do ouro està nbo
lida de facto e a emenda não serve. senão ara 

1r e 1re1 , uao p e e1xar: e ser a 
tida sem contravir á natu1·eza das cousas. 

l'ambem se não deve cunhar o ouro, porque 
dâ um prejuízo muito grande ; p<?rque por meio 
do cunho não·se. lhe. dá.maior valor,.emquanto. 
se faz · m1ior despeza. J.>or uiso é a minha. opi
nião que niio se cunhe o ouro, . e isto sem li
mitação de tempo, póde· ser que temp·os venhão, 
em que com•enha cunhar e ouro ; .mas. emquanto 
o ·ouro estiver como está_, ·não convém de maneira 
nenhumà: · · · · ·· · · · .. ' · · · · · · · 
. Por isso su5tento. a min~a opinião~ · . 
_o sr .. l\lay :.:...(Fallou soln·e. (J ·lei;, q~ · im

pue o 21!-in~o no ,ouro, tawando·a.. Ae ~i;b.a~a;, 
e. que so., tem se)·vido. de des~ioi·alisa,i:;os mi~ei·; 
ros; e .• coticluio ... -eótando_, 11elo, s~- ,ei~ci~o. S()bre 
pai·ochw.s, mas .fallou: :wo , rapidamen~,; 9aie 
se não pôde collter ,a integra do se11:.discui·s11.) 

o sr. vasconcclios:-"A'maiorparte'dos 
senhores, .q1ur tein fallado neste• artigo,· querem:• 

. - ~.: ' ~ ' - : . 
· Os . meus principieis não mereeerio • a· ,h<mraé«de '· 

. serem· com batidos,: não· sei'. portanto 'como·'póde · 
admittir-se ·uma emeuda· que e já· mostrei· que··~ra' 
muito·•prejudicial. •· · · . ·' /.: •:; .e .,.,,.__., 

Disse o illustre deputad'> ·. (1) · que·•:os p<>TOS 

(l).Refere-se·a.nm discurso .do Sr. Teixeiià 
d~ Gouvõa; o qual' 11ão."e!lci·~~eu 'o .-táCliyg'nipho. 

·Silva. · · · .. ' .... · · ·• · ·' ·· ., .. · . . · .. . 
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SESSÃO, EM 30- DE AGOSTO DE 1827 279 
estão desmoralisados, mas isto evita-se, logo que 
os mineil'os· tenbão interesse ; medidas obriga· 
tórias jt\ se tem mostrado, que não produzem 
clfeito· algum, por isso é preciso uttende1· ás grau-.. .· ,. . . 

Nà.> fallard l:!Obl'c os pri11cipios do illmstre 
deputado, porque já respondi a tudo e penso 
que . não ppdam su~sis.!.ir . ~ íd_éas que propo~, 
em uanto á eomnussao 
um regulamento para se arrecadar o quinto do 
ouro, .pois que o illustre deputado não conta 
com a liberdade do comme1·cío, que os contra
bandista e especuladores . 11iio poderá.ô continuar 
e isto succede sentpre depois· de restituída a 
liberda commercial; ·até ao ·presente era pr-0hi
bidade a circulação do ouro em pó e nlém disso 
havia o exC1rbitante imposto de 00 .por. ceuto, 
e neste caso os mineiros vendião aus contra
bandista, mas suppór-ss-l1a que continuaráõ este_; 
especuladores depois de abolida 11 lei ? De certo 
que suppór !sto,. (j contra. o sonso e ~ justii:.a ; . 

conceber como se faria o contrabando. visto que 
o ouro podia correr como mercadoria·; porem 
eu. enteudo que· h:i. dous· generos de contrabando 
quando· ,;e prohibe a circuhção da mnrcadorí 

• · ·a eu e se SUJe1 a ireitos·: 
por isso este e<mtrauumlo não está sujeito •ao 
pri111eiro, e cr1:io que ficará. o illustre deputado 
sa.tisfj:ito nesta_ p1:1rte. · 

eu tinha sustentado as enpitações, 
idéas niio pronunciei aqui, o que disse aqui á 
dias a esta parte, foi, que para se propõr ou
tm base,. stt nomeasse uma conimis.iiio especial 
e · po1· isso tenho re,;pondido . ás increpações. 
que me fez, as quae,; são falsas. · 

Disse tambem o illustra doputado que ea 
tinlia · propbetisado, sem mostrar a 'razão.· da 
mi11ba prophechl: tnn.s se eu. tive a desgraça de 
que com effeito os meus argumento,; · não con
vtincessem ao illustre deputado, infelizment;., os 
seus uiio me fizeriio n menor sensa n 

r. pres1 en , o egis ador, quando legisla, Rifo 
deve levar-se de theorias, que muita:1 i.·ezes 
não são coberentes com a pratica;· e nesta · parto 
deve-se ir c<'m o exame, e experiencia, quéf' tem 

· · ' • rav1ar o ouro om 
pó, e que niio ha nenhum risef> ·para qualquer 
entrar nesta especuhçiio, o eu. disse .. que,· se· na 
cousws. estão _no mesmo estad~, que não .11! ha 

mel or ê ncabar com o quinto·~ com .ades~eza. 
qne se füz; e à. '\'i1ta dest.aa r,1zões continuo 
uos mesmus principio:1. 

o Sr. I-Iollund1~ Cavlll.conto: - Pelo 
principio geral. de que o ouro· circule como 
mercadoria, nenhuma lei póde haver contra isto, 
supponhamos que não lia ouro do Brasil, - que 
Jm um1t importação de ouro estrangeiro que . n~s 
tran~a~ões se trocão pelllS mercadorias, como bit. 
de probibir-se e como lia de fiscslisar-se e entt·ar-so 
na indagação se , elle ó .Yindo da loqia, 011 da 
Euro "'? Por conse ucncia o · · 
como as outras, ha e .entrar no- mercado E•pór
'1_110 .razão. as leis prohibirão essa- cireulaçiio·? 
.Foi porque a fazenda, publiC11 quiz arrecadar esse 
quinto, e isso é o que· não. acho ::ex · uivel e o -
. .· é ii 11c' , que nen um mercador se 

importará que se reduza o q_ uinto. . 
Na minha provincia as cap1tações não as con

side.1·0 ·.como· um grande 011us,,,e- antes sou de 
opiniã1> que as capuações razoaveis-são o unieo 
meio :de fazer entrar. no thesóuro pu91ico· esse 

im1'l?fi!'!fí~ente uma . v~z q~~ a caio~~~ ~l?PN~e- -~ 
. l.o . ártigo, . den absolutamente. supp~mir o · 2.o 
etc~.· , .. • ... ,.... ... .. ·.· · . :-- .. . '. -. 

o · s..... iu:ontelró d'e Dart-'C>~ ~~· Levan'· 
to-mê para fa\lar sobre ia emenda·· i).o Sri Deus, 
que quer que· se e~te'ld•\ a todas· as provinéias 
a · mh:ie1~1çiio:; concordo con1- a. idêa; ma5 :ba de 
sei· ceÓl lugat•. pmpriÓ, · .. pára que -8.Í' e:1tabeleí;a 
este syste1na .eui ;todas . as provinç~as,- ,é p~eciso 

. que se dêiregimentos. pam: concessao:dessas ter
. ras~.mineraes, porquantc! ellas : são publicas, CO!I· 
forme a .ordenação: ;e. por conseque,ncia· por ·ora 
ucho:.inconveuinntes cm se approvar. esta; emenda 

. do· j.llustre · deputado, ,que , se : deve reservar. •ira 
jec . p11~ u~u ar, em que seJao · 1stribui-

das as terras mmemes. . . . . . . . , 
. . . Ju!ga~~o:se~ a Jcií~têtiíi; su.~kie!i~m~n~. diS-0.utida 
. e ~l'.~i!o:,po~;a ,vq~s;·t:o1,~pPr()vada"'-"l:• p~te . 
. d~, .• e~e~~·-ª~,_s_r.v?dªªll• -~·..&):~~e,..,~, ~o ;S.r •. 
. 'V f:~~e,ir?,,,,> n· .... , .-; ,,_, . d.:•.7..'.• ~ o• ;_, 'i' •' ·.~··· :·.;:.;_. 

F{lrão ~ppro\"a~os:os>rnais.arügoa,.e.:o·projecto· 
passÔll•. para:. a: ·8.•·:;discussão~' -. :; ~o-:••;.ru!: w~:r .J •: 

Entr~u"' em~ 3.•Htdiscussiio""º i:projecfu!l'dé ,·lei;~. 
que regulá? a . applieaçi\o · doi!í1flegaaós' põls "não 

· cumpridos.-.. _ - - ; · : _. • . : ._ ·. · ... · ·: .-1. '' 
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280 SESSlO E~I :10 DE AGOSTO DE 1827 
o sr. Odortc • .,: - Emquanto n.io se sup· 

_primem as casas de expostos , para que hão 
de ser applicados esses dinheiros? Creio que tem 
algum lugar o que disse o Sr. João Candido. 
~u minha - província nãi:i h~ 1;e.ibum~ casa de 
_ , , e · 1 ver, 

'quizera saber para que ha de ser applicad,o "! 
O Sn. !\IA.IA. : - Para haver 11ospitaes é que 

é neeessario ha,·er casas p1·oprias, mus para 
- expos s nao e preciso, poi·quan o 

as t.amaras se cncarregão de darem os expostos 
a pessoas para os crearem. 

O Sr. l\ronte!ro de Barros :-As cama· 
ras têm obrigação de promoYer a creaçiio dos 
expostos, e é expresso na ordenação que até pro· 
videncia a creaçfio dos filhos dos _padrP~ e frades, 
·e estas pessoas que se encarregao _de crear os 
·expostos, são sempre pagas pel:1s camaras. 

o Sr. Odor.lco :- Na minha província os 
expostos siio creados por particulares, de ma· 
11e1ra que ao estado nada custa a sua crtlft~iio 

_por isso emquan o urar no araulu1o este boni 
costume, parece que seria mlio no meu entender 
irmos p•h· uma roda de expostos, e nté seria ir 

. convidar os crimes. -
O sr. Vusconccllos :-Sc'.t direi que o Sr. 

deputado tem confundido casas de expostos com 
a creação de expostos, e a respeifo do que disse 
do Maranhão, eu folgo muito que esteja na idade 

, • 1 n o nas mais pro\'lnc1as -não 
acontece islo, porque não têm·cacfortuna de viver 
uessa idade de ouro. . . 

o ~r. Ferreira França :- Peço licença 
para dizer um pouquinho sob1·e essas casas que 
segundo o qu~ eu entendo, erão as cnsns qne 
devia haver, porqutJ os criào comó a ~ens filhos, 
e serfa. bom que houvesse um plano, em que a 
cnação <los expostos fosse confiada á casas pnr· 

- 'ticulare11, porque as outros não servem senão 
para os matar a quasi todos, a cousa é de focto. 

-- De"_ uns ~oucos ·de annos, por exe!!lplo de 10 

e creio que a deei'l!n parte não vem dos · qu~ 
· .d·evião vir; faz.se· 'negocio com isso, lá na minha 

tena füz-se um negociào, e é negocio ·certo, por· 
ue orre · - - · 
Por consequencia, a tal maneira de crea1· ex· 

·postos, qual o uso que disse o Sr. Odorico, que 
·se faz na sua provmcia, é o que se devera 11sar 
em toda -a parte, -é um ·imposto qne ·os ·cidadãos 
poderosos receberáõ de boa vontade, um menino 
que se põti á porta, ninguem rejeita 1 

- Ha- muita gente que tem posses, e que sendo 
casada não tem filhos, e que estimaráõ isto, um 
menino. é -uma. cousa amavel, _quem deixará de 
aceitar um meniuo? A casa é de facto -assim, 

-senhores. 
Ouvi- aqui fnllar que os expostos erão filhos 

de- padres -.e frades, e outras ,pessoas, ha muito 
·tempo que andava·com muita vontade de dizer 
·aqui o que gente maito sabia tem dito,· que os 
- padres sejão -casados ; porque se não ha de in· 
-dfoar isto aqui? Criem seus filhos, dêm um exemplo 
. de moralidade. (algum sussu1-,·o e '-isadas.) Se 

é . preciso emenda eu: a faço voluntariamente. 
· .- Ull Sn. DEPUTADO dá um aparte. 

• ___ A. .nA:->tA_:-~ ao e om o que? 
· (Voltando~.fe _para o_ S1·. Cardoso) Puis não é pre
' .cisó prover o- instrumento para comer e para se 

viver assim.· ... :. os_-senhores queimo-me enten
der; Se não se encher esta faculdade, conforme 

· indic~ (risadas) por via do ma&.rimonio, ha de se 
abusar sempre della·(apoiados), hão de vir todos 

-.os inales, para que se ba,de fazer cdme, i;ro
_hibindo uma cousa .•....• , aquillo_ qu~ não póde· 

ser probibido ! 'E'· preciso. que os p1,tdres desta 
camara, que querem ser casado (1·isadas), ou ao· 

111:i1vs aqu~lles que quizerem que fallem nisto. 
Se é preciso indicação eu a mando. (Sussurro). 
Falla-se ·naquillo que é util, isto é uma cousa: uti· 
líssima porque tende a moralis1u· os homens. 

Foi inteira 
E:.trou em 1.a· discussão o art. 1.0 do· pr->· 

jecto de lei sobre a· fundação da divida. 
_ Foi ~ida por parte da çonimissão de fazenda 

ElIE!\D.\ 

" Ao art. l.o.-Redij<\·Se àssim -fica reconhe· 
cida como divida publica: · 

« t.o Toda~ as dividas de. qualquer natureza. 
.origem,. ou classe, co1~stnntes de 'itulos· veri~i
cos, légaes, e contrah1das pelo governo, - assim 
nesta cõrte, _como em todas as provincins do 
imperio, até o fim do anno de 18-W a . Jicdndo 
-porém l'Xceptuadas aquellus das ditas dividas, 
que forão prescriptas pelo alvará de 9. de. ~[aio 
de 1810. 

" ~-º As sommns dos juros vencidQ!!, e não 
pagos do quaesquer das referidas dividas, q~e 
pela natureza dos seus contractos os · venclao 

divida especial,-e o governo cuidará desde já 
cm liquidar a parte della, que o não· esti\·er 
·ainda. ll-(Assignados os membros da commissão.). 

agora se
0 

eonheca a jusliça das opposições que 
outro dia fiz ao parecer da commissão: eu não 
sei como se possa reconhecer a divida, sem que _ 
primeiro ella estejn liquidada, -e examinada. 

Eu sei que a constituição manda que a- di· 
vida publica seja paga, mas é até o anno de 
1821, mas dahi por diante é preciso ver se al
guma foi mal C?ntrabida, e se todas dtJve~ ~er 
JU•o: diz o proJecto, !ica 1·eeo11heclda como d}vida 
publica -e lendo o prOJecto), eu entendo, e JUigo 
que - se deve fu'!dar esta, e 9.~e. emquant? . »e 
não fizer um ro t - ' 
a qual é a do banco, iremos á~. ce~as, ell!l nã_o 
pólle ser approvada sem ·que pr1me1ro seja h
quidada; eis-aqui a razão, porque eu me op· 
ponho a este art. I.o or ue vai com rehen· 

er as 1v1 as pu 1c:ts sem con eeimento. ,Por-

de todos os subditos. do império; , mas_ j>orq~e 
uma lei· particular regula o - dii::eito ,dos .credores 
da .ant,iga pr~vincia .do ).~io. , d(l ~~nei.ro; .. ·contou 

- com este direito, nem poderia , deixar de o ~azer 
emquanto esse direito se· não revogai·. ._- - · _ 
- Tomo ii: repetir ao illlistre'·Sr}.depiitádo~ ·que 
não se J>Óde fundar a divida i;em ser toda ; e 
que sera ·-acaso, que, nisso Jevemos __ .Jo,·anno!!, 
.l!Omó já se- gastarão para -liquidnr a antiga do 
Rio· de Janeiro, e se a nação não "tem r~ndi· 
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SESSÃO E~I :lO DE AGOSTO DE 1827 28l 
mrrnto parn faZM' facll ao juro da fundação de toda 
a divida, não sn lm dP. fundar nenhuma parte 
dP.lla ? .se· se f11lta em tributos, acóde ·o illústrc 
deputado, não ·se ponJ1iio no,·os tributos ; pois 
bem, vamos·· passo á. passo : pelo alvará· de 27 
de· ·Junl10 de· 1808 < uando ·o Sr. D. João VI 
chegou ao Rio do Janeiro achou estas duas di
vidas liquidadas, a saber a n:duzida a cedulas, 
e cmpresti~ao c':'~SÍll:V.ª.- '!_c. ap~l~ces com jur9~ 
atrasai!os. e .. ll~lllUldade DUO vagas ; e pc)n; lei 

e . · e un 10 e ..; e ermmou que se rc-
1luzissem a ·padrões de ju1·0, ou se distratas·sem 
seus capitaes, segundo· em ulterior resolução de 
consulta do·eonselho de fazenda ao dito respeito 
se ·assentasse; mas tal' consulta mme.'l 11e fez, 
licon a. cousa em promesrn, e· taes títulos de 
divi~la ficarão-sem nenhum c1·edito na circulação: 
n deixal-os-bemC\S. nús no mesmo estado, sendo 
P.S seus valores quantias liquidas ? Niio funda
remos tiõs .. essa· ~ividn, satisfazendo t\ promessa 
tlaqueUa lei ainda que de dítrerente fúrnm, po
rem -mais ·seguro'? Pois os padrões do juro sem 
caixa de· ·amortísar.lio ínriolavel · · niio subião de 
credito os tiLulos dcssll divida? Eis o que a 
cornmíssüo. teve .em vista, e d:; o 1101·que se 
devo .e:o.meçar ji'L a: fundação da di:vida 11cla p11rte 
liquidada, e pela que se für liquillando ató preen-
e 1.~r º: cHp1 a ,.q1;1C _!JC un n. 
, O.. Sr. VasconceUos: -Sr •. presidente, eu 

não me opponbo ; eu . não. sei como o.·. illustre 
o.le utado diz· ue ·cu niio. ue1·0 uc se cum ra 
esta.: promessa, cu não me opponl10. a isto, cu 
tligô que não se lia de recoul;ecer a divida pu
blica por este ll)Odo, a div.ida public:\ ji\ estí\ · 
reconhecida pela ·inesm'a '' colislituíçiio, esta lei 
é .m~u~ad,ll f"!z!"r por uma .determi'\laçiio da COJ}
sutmçao, ate ena determma ·que a assemblca. 
g•mll estabeleçá"o faridó · pam a sua fundação, 
•i penso que ·a., commissiio·.não ·tratou ,disso;· e 
que ha; dividas eontrahidns antes da constituição 
e. outms: depojs da constituição,: e deve-se-ver se 
ellas. estão.'.nas: ·circumstanci&S ;:de, serem pagas, 
isto -é preciso examinar,.~ istc;i é. q~e se não pód~ 

existent!?, então· não··..se~ póde ·.pagar senão ª' do 
~nno .. de.JSi'4,: e por: isso .-à.-.commissão deveria. 
fazer, ·um· .J>.rojecto· de.diquidação : para toda a ' 
divida e a divida do banco dàveria tE:r um·· ro-; 
je.:to, .J!oyo,, afim, de. que se .. melhorem as nossas 
c!r,éuinstaóéias'..o' ... míiis. •.:é-·a- rovtfr às':cé. as, ·e 
rica, reéõúbecida'sa· a:· de t0a.f; o iuino· d:rd2G, 
diipóis íié' füêlo' isfô' leirios ai11dá, que não ésti'L 
fú1idada; ai: divicla· 'é:lo ·báneo'·" eu 'não ·sei • eo1iio 'o 
illnstr~ d_eputado.,po.ss.:~ nss~vera.r'se esta 'divida: 
está liquidada!;.-;-.: ... tf->':"' , .. ,. ·-1: J ..... ..:. · '• • 

·Eu existo. na .. minlilte opinião,. e • digo que este• 
projecto. não. põd~.: •ser·· discutido/ porque, séndo , 
u divida que mais urge1qu,e é"n do bnnco; não 
i;e, :trata de; fundar.,• entretauto ti·ata-se de, fundar. 
ás. cégas; portanto dnlgo: que JJenh.um dos Srs. de
putados pode, .votar, a :favor da .omemm proposta 
pela eon1missão de fazenda. "' 

J:.erãO:se:;as' serruintes : .. 
.· n;.,,-. ~r: ...... .t..;~!,:.;..0 :-:.-1 -~-:-i--

~ ~. s'em' flcârem ptes~~ipia~ .n~ 4ivÍq~s, que o_,al-; 
''.arli de;lSl(l fe~ ,prescnpt.~.'7::,z<;ei:re11•ti Ffc..nça_ ,,._ 
, ií;$,u,bi:;titui\las:,11S·.palav1-;is~.nte. ao 'ª· .•>_ _e; 
M~~ç~· de1182:t,,d1a.;e~1-que ~ JUr~u 'ª ~onst.1tmça<>, do.;1mpep_9::-;-,0, 4epµtado May~ ,, · .. · . , ': . · 
· .. « SupptimãÔ·S.-:·as: palavras -'e c0ritral1idas -

até· o.: mn:.ao'. pàragrapho.-: o deputado ~ias~ » 
· Fórii9. ajiQ~~~áS:·:. ,· :, .. · . _: . . , 
, :t;>,aêl~·'.#~!?riiJiêop, .. a'd!11da a ~iscni;siio~ · 

·-.O·:Sn•' P.n~lDENTE deu para •ordem do. dia:. 
·Continuação. da.mtis'mti da present~ sessão. · · 

TOJ.10 4. 

Lllv:mtou-se a i;essão · dl'pois tias ?.. horas da 
tard1>. 

Ill'. Ped.-o de A1·aujo Lima, presidente~- Jos/: 
Antonio da Silva ~llaia, secretario. - Diogo An-
tonío li'eijó, secretario. · · -

RESOLUÇÜE8 DA CAMARA 

. · Illm. e Exm; Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. a 
mclusa resolução da camara ·dos deputados· sohrn 
o. projecto de lei rêlativo ROs sargcntos-tuú1·e,; e 
llJUc:lantes da 2• linha, afim de qm:i seja por. V. Ex. 
~p1·esen~a~n na. cama1·a dos setlndores com o pro· 
Jecto .or1gmnl e documentos que o· ncornpanhiio.
Deo;; guarde a Y. Ex - Paço da cam;:ira cios dP.· 
pulado:::, cm :30 de Agosto de 1s:a.-Josr: Anlu11io 
dn sai:" ,.\[ceia.. - Sr. visconile de Co!lgcillha~ lfo 
Campo. 

· Illtri. e' Exm~ Sr. - A c'ama'..a· dos . d.;piitados 
vio o requerimento do ·i_ngl~li C~í·Ios. pddell_, ,qne · 

· nllegando haver desertado da ·mannlm. innuiga 
com mais 2! . marinheiros lambem inglezes, tra· 
zendo '6' embarcações·, ·2'· Janclfas· ê' varios ·pehe-· 
chos, que 'tudo havia· sido ·tomado· aos sU:oditós 
deste imperio na Lagôa-merim, peJe ·não sõ 
uma recompensa deste serviço;. fans · tnmbem a 
divisão do importe desta presa por_.:._sj__e_ pe\.oii 
ditos marinheiros; osqúnes requeriµientos.·forão 
enviados .por v. Ex.· em· officicis de · 3l de Maio 
proximo passado, e ·18 do cor.renle. mez. ·. E ·en
tendendo a Jnesma ·cnmara .que este. :objecto niio 

. m.e1·ece a. sua consideração, ordena~me .que 'eu 
restitú!n.do os mencionados requerimentos, -assim. 

. cimeuto de ·s. ir. o"Imperador.-:-Deos g!u:irde ~\ 
V. Ex.-Paço dn camam . dqs deputados~' em. :30 

·de. A,gosto,,de,.IS27.~J9s~ .A.nto.1~io da Sill:ct M!lifi. 
-:-:S,r~ !f•arqµez .de l\Iaceio. · . . .~ 

• ~ -, .... 1 ~ 

..... . ..... 
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SESSÃO EM :Jt DE AGOSTO DE 1827 . 
Se<>liiào ena 3t ele Age!ito 

l'RESJDE.X~'IA DO SR. ARAUJO J.I~[A 

A's 10 horas procedeu-se á ch1mada, e acha
rão-se presentes 81 Srs. deputados, fnltando <:om 
ca a · .... " , 
Aguiar, l\lartins Pereira, l\Iendes lUueiro, Fer
reira de l\lello, Gomes de Campos, Faria Bar
hoza, l\Iaciel l\Ionteit·o, :Moura, Odol"ico, Xavier 
ole C:u·,•:1lho e Corrêa e sem ella os l:;rs. e-
tu 111, ruz • erreira, Lobo, Herrera, e Pereira 
Je Brito. 

O i:;1:. Pn~;smE~TE declarou aberta a sessão, 
•• lida a acta da antecedente pelo Sr. secretario 
Feijl• foi approvada com uma· pequena alteração 
J,, redaci;.ão. 

O Sn. Sr.cm;:TARio l\f.\u leu os seguintes 

OFl-'ICIOS 

" lll111. e Exm. Sr.-Tendo resuil'ido 

ar.onyma, que 

::\fnTos Sns. DEPUTAI>os : -.., Sim, sim. 
O Sn. MAIA: - E' pois uma memoria que se inti

tula Cnthcci.rnw para as escolas ele primeü·a.~ let1·as 
tlo JJra .. çil ; o autor me recommendára, que houvesse 
tle a lêr. e censurai· ; quanto á pijmei~ part.e 
. ' . 
vel, porque me não achei com capacida e de 
censurar uma tal obra. Tenho porém de requerer 
á camar!l que não s~ receba este apel sem que 

cer ;. e requeiro demais, que a commissão de 
instrucção publica, a que ftir dirigido, haja de 
com a maio1· brevidade possivel 1l11r o parecer;· 
porque talvez por este modo. tique este cidadão 
livre .do encommodo, a que propõe de fazer, 
como diz, um compendio pa1·a o primeiro anno 
do curso jurídico~ (Roi gemlmenle apoiado.) 

llEJ,At,:ÃO DAS F.llE~DAS AO l'l?O.TECTO DE LEI F.l[ C0:-1• 
SEQUKKCIA D.'I. l'ROPOl<TA DO GOVERNO E:-1VL\DA ,\ 
CAllARA. PEI.O lll:-1ISTRO DA MARI:nlA EM ao DE 
.IU:SllO 1•noxn10 PASSADO, PARA ENTRAR Ell 3a 
DISCUSSÃO. 

« Artigo additivo .depois do 3°. · 
" Os que houverem de ser nomeados, deveraõ 

saber alem da theorica e pratica da.s regras prin
c ipaes de construcção naval, lêr, escrever, cou-
tar perfeitamente. · · 

(( 

« O art., 9• foi supprimido. 
· « Pno;o da camara dos deputados; em 29 de 

Agosto de lb'27. -Antonio Frat1ci.~co de Paula Hol
landa Cm:alcante de Allluque1·que. - Ra111nundo 
José tla CunJia .:hl 1.Lttos. - Jr';-ancísco <lo.s" · C/lagas 
S<Into.~. -Ignacio José. l'~icente. - Lui; Attgu.slo 
:llau . .,_ ~landariio-se imprimir. 

Leu-se o sezninte 

P.EQUERUIF'-~TO 

« Requeiro que se peça o.o governo a ci>pia da 
tabella ultimamente expedida aos commandantiis 
dos corpos, fixando a duração dos armamentos, 
equipamentos e utensílios, que lhes forem· dis
tribuid ' · 
apoiada. · 

O sr. c1cn1cntc Pc.relra. • - Peço licença 
para· lêr um 1·equerim.ento da commi~são· especial 

dres: ella requer informações. (Leu.) 
"A commissüo especial encarregada de exami

nai· o emprestimo de Londres, requer que se pe
çiio ao governo : 

11 1. 0 Todas as ordens e instrucções e:oi:pedidas 
pelo mesmo governo sobre o referido· emp1·estimo. 

« 2.u Toda a COITespondenci'a dos encarregados 
desta negociação com o governo, acompanlaada 
do todos os documentos, que ·dizem respeito á 
fórma e maneira por que Cl emprestiinõ se con· 
trahio. · · · 

"3. 0 1-'inalmentc, uma informação circumstan~ 
ciada do U:iO quo o governo fez do mesmo ent· 
prestimo. · · · · 

Agosto do 1821.-Juse Clemente Pe1·;ira. -Lucio 
Soares Teioceira de Go11vêa. - Tlum1a.; ."(aviei• 
Gal'cia de Al111eida.-Jo11~ Ja Costa Cm-valho. . ... , .. . . . 

ORDEM DO DIA 

Abrio-se a discussão sobre o art. to do pro· 
jecto do lei ácerca da dMda nacional. 

o ·sr. Ponto Ou:vn•cante:-A emenda 
da commissiio quer generali.clar estas dividas, este 
1·econhec:_imento ás. provinciaR, mas por ora. o the· 
souro nao està unulo; no orçamento nilo se con· 
sidera unido, e como é que nos vamos considerar 
unido!? Eu nilo aeh se isto póde- ter .lugar. ·.Eu 

' mas emfim &Jlprove-se embora, entendoc porém 
que não se púde generallsar como quer a com-
mis:iiio. · . ·. 

, com a 
emenda da commissio, ficando 11rejudicadaa as 
emendas dos Srs. Dias, }'erreira França, e .May. 

Entrou em discussão o 11rt. 2o. - Fica tambem 
reconhecida, etc. 

o Sr. Vasconcc11B•:......:Parece que o ar
tigo devia sup\)rimir-se; , está reconhecida toda a 
divida contraluda desde o tempo, que marca o 
projecto, e não sei por. q11e razão se haja de 
reconhecer em separado esta mesma divida. Por
tanto entendo que deve se suppl"imir o artigo; 
se os illustres membros da commissão, porém, 
qnizerem dar explicação dos motivos por que pu
zerão este nrtigc-, tah·ez desista da. minha opi~ 
.nião, apezar de que eu nito recolilieço· utili!Jade 
neste artigo. 

o sr. Coln1on: -A única razão que ha
via, .Sr. preside. nte, era a 11. ecess. idaàe. c)e . elas. si. -
ficar a divida ·· interna· debaixo'· de·' dons· tituli>s 
diJfereiites, e .is~ por um~' ral!iio :_bem <>1?via~ por-

a divida do ban~o, seniio por um juro . muito 
menor .do que a divida chamada especial; e como 
esta differença de juro exigi!\, duas eseripturaÇõe.-; 
differentes, dous livros ditferentes; ·julgou~ neces
sario este artigo : eu porém , estou . que .ixlderá 
supprimir-se, porque o que este ·artigo quiz acau
telai-, pôde acautelar-se ·em õutro' lu'gai'; não digo 
que tão co~petentcme_nte, como aqui .se pôde 
fazer, tnas pi.Mie suppr1mir-se. -
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SESSÃO EM 31 DE A.GOSTO DE 1827 
·,o SR. FRANÇA :-Já não póde soffi·er q~estão 

que eete artigo é redundante, porquanto já. foi 
admittida a generalidade pela camara. 

. o sr. f!iouzá x<"ra.nça :.,...Agora não ba mais 
duvida que pôr-se possa, a camara approvou a 
emenda, em geral, . e fica claro. que essa divida 
está comprehendida toda; a divida interna está. 
reconhecida : e por consequencia segundo a vo -
tação da camara este artigo é reiltmdanto. 
·. O Sr. Lino c,Oout;lnho:-Como este titulo 
é do reconhecimento, o que se diz é que seja 
r~eo.nbecida, mas não se quer di?-=er! ql!_e s~ja 

. ' se-ha aquella divida que ·se approva, e aquella 
que não deve ser appro".ada ; e por isso e des
necessario esto artig•>. 

camara não quiz fazer ; quero pois que a c·l
mara declare s~- approvou tudo quanto o go
verno tomou do banco até o fim do anno de 
18'27. ' : 

ALGUNS Sas. DEPUTAÓós: ,;... E' do anuo de 1826. 
• • V O• " .. 

11 At·tigo additivo.-A divida não liquidada não 
será reconhecida, senão depois de appravada · a 
sua liquidação pela assembléa geral.-Ilallanda 
Cavalcante.» .. 

llEQUERnlE~TO 

« Reqúeiro que se declare por votação da ca· 
mara ; se a emenda da commissão, que se a -

u, compre en e ou nao a 1v1 a o anco. 
-Paula Cavalcante.»-Foi apoiada. 

o Sr. Dias :-Não se deve reconhecer di· 
vida senão liquidada, porque ha ·credores, que 
se apresentão como taes, e averiguadas as con· 
tM elles são devedores. Por isso parece indis
crição ir-se reconhecer uma divida, que não está 
liq ui1lada. -

Eu fallo cm geral, e não me refiro pa1·ticu
larmente á divida do banco: quando se liqui
darem a seu tempo, nós estaremos por ellas, 
mas entretanto quantas ~ezes os ;:;enl!ores julga· 

achão' aqui) terão visto partes apresentare1n:se 
em juizo p,Stentando sei· crtido1·es, quando elles 
são devedo1·es. ~sto é obvio :. e por i~so apoio 

depoi.s t~r assim votado a camara, ~i·et.tin
de· se collocar nesta lei este segundo artigo, 
e isto é o que eu entendo 9ue não . póde ter 
lugar. SupponhamM que se diga que todos os 
Srs. deputados desta casa erão ci·edores do tbe· 

· souro, não seria parvoíce, depois de fazer esta. 
declaração geral. dizer-se - o Sr. deputado F. 
tambem é credor 1 Isto seria redundancia.. portanto 
deve-se supprimir o art. 2.o 

Parece .que as Srs. deputados estão possuido.{ 
de nimio eserupulo, e· muito temem que saia do 
thesouro alguma cousa, que não ·deva sahir : 
es e esc1·upu o porem e sem un amen o, porque 
reconhecida .a divida, aitidi!. rdSta approvar a sua. 
le~lidade, e isto tem lugar na liquidação. Quando 
o oanco Jl!.a.ndar . um'l conta . correnfo ao thesouro 

rc.· no: o• · n · i re e- ' 
putado. não'·quer· ouvir o·'.·'que''!!e :·diz: pa~ uma quantia, que toi tirada por bilhete. ha de 
ciencia: .. á 'camara reconhece ·a divida em globo, se lhe pagar? Não; se elle apresentar a quan
mas ... o. salier se · a-. quantia, qno se tirou do tia Je 10:000$000 por exemplo, tirada por um 
banco é jnsta e legal, . é objecto, de uma decreto do govemo, resta saber se_ o titulo é 
oper!lção. se~undaria, , é obje_ct~, de, liguidação, veridico, e legal, porque quem dá o seu di· 

A camara: .·reconhece a divida . do - banco sem nheiro a um filho de familia, perde-o. Isto :{>O
diier ·quânt0"é,.'p<ir9ue.; o liquidação· .fie~ para rem é objecto de liquidação. Como pois pode 
uma segunda operaçao, .!l quando se ·1Jqu1dar é haver duvida em supprimir·se o artigo, que õ 
qúohavemos de'v'er quaes são as parcellas legaes, ocioso depois que passo11 a emenda da commissão 
que ó ·governo· tom!lu etc; Não s~i pois por que pela qual ficão reconhecidas todas as dividas'! 
razão se .. chamou.·.esta emenda capciosa; Est!L lei é regulamentar, é .uma lei, que é feita 

O ..;..;_ .. I,.o"tandeCa.~a.lca.nte:-Eu acho segundo a constituição; por ella fica recouhc
.,,.. "" ' cida a divida do antigo governo, e a qu~ foi 

..o .. nrtigo muito bem concebido, e pela letra delle contrahida depois da nossa constituição, vamos 
conheço -q1,e ·parte da sua doutrina ·está envol- agora a tratar ,do reconhecimento particular; 
vida no que se venceu, m::\s entretanto- ha uma quem tomar uma attestaçã~, que disser que deu 
idéa util, que convéni_ser_ap!o!eitada em, outro .. para. 8 arsenal de malinha o valor de 4 contos 
artigo. A idea qu~ . acho .. ut1l .. é e;;~a (leu-a), e de reis;- por exemplo; em tal ârt1go, ha de ser. 
quero que, ·vã. em·· ~1!1 art1.go "add1tn·~ pol'q~e pago? Não, porque ninguem lhe man~ou s~1· 
não quero que a· ··divida seJa reconhecida sena.o to~o .: porqu!l quando de11 sua mercado1·m devia 
de is de liquidada. e approvada pelo cor o le-
gis ativo ; , isto em: na vai. e!Il con r iççao ao Prouvera a -Deus que todos os cre.dores rece
vencido,: porque ,disse"se queréconhecemostodas bessem do thesouro 'aS 'st'tas ·dividas, mas não 
as· ·di:vidaã.;legaea, mas não serã mais· conveniente . hR· de. acontooer àssim; :muitos··:hão de ·perder .. 
que: .éate __ reéonhecbnento .só tenha,. lugar depois - Eu sei ·de muitas repartições, ·aonde se tira a 
de. approvada pela .assembléa geral' lt~u manda- propried.\de do, cidadão; ·e se llie da um papel 
.1ei aminhà.emenda. (~u-a.) . .. sujo;' que não serve de titnlo para· pode~ obOO,r 

Lériio-8e: às segliintes; · . a: cobrança. Um homem entrou' co1n 400. armas 

EllENDAS ' 

« Snpprima-:;e o art. 2.0 -Vasconcellos.»-Foi 
apoiada.· 

p'lra o arsenal, ·se' não' mostrar 'por titulo legal 
que ~é' credor, nã<> póde · re.eber o_ que se, lhe 
deve; 

Agora porém' trata-se unicamente .do reconhe
cimento em geral : o baucu e credor, deve ser 
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SESSÃO E~l.-;ll; DE, .A.GOSTO DE A8i2'.7 
_ - •, '· .•. i . •-. · .. , o • I; r ,. •.• ~ 

reconhecida a dh·itla, e quautlo se tratar da li
quitlaç:io, perderá aquella que não fõr legali
satla. . 

. o Sr. Lino . Coutinho :-Queira Y. 'Ex. 
mandar_ lm·. a eme~d l •• (Foi s~t!~fâto.) ~r. preS:i: 

reconhece "ª• é muito contra. a ~rdem ·· naturnl 
1ln:> cousas, a divida, se reconhece em globo, e 
depois de reconhecida é· que• se' vtti ver quanto 
a na .ão dev" o ist•J é · · · · 
a liquidação é depois do,. reconhecimento •. o 
nunca antes, a nação primeimmente .. re()onhecc 
que deve, o depois trah de liquidar, o que deve 
Jiq nidar· antes de reconhecer não entendo, sã.o 
idéas novas para mim. · · · · 

O Sr. IIol.landa· ca,·a.lcantc :- Eu 
quando. mandei a minha emenda, foi como ar
tigo ~auditivo, e _!Jão para· eutrar _ii em· dis" 
cnssao, porque nao sei como possao. estar em 
discussão dous :u·tigos ao mesmo tempo. Trata-se 
da discussão da suppressiio, e depois ti·ataremos 
do ·Rt"ligo additivo: não se confundão- as cousas. 

o Sr. ':\Jay :'-'3r. presidente, párece-ni.e que 
esta emenda, que se venceu, ·não perniitte · 'que 
i<e folie mais nem no ·capitulo l.o nem no 2.º. 
A emenda ··á está discutida 
es ' i·ccon 1ecido, e não lia mais n"lda. ·a"' fazer 
~cnfo: ~ppe~lai-. para_ a 3.a. discu~são"· pnr11;: dm; 
rcmed1o·dev1do, se nao··Jmuverem tambem··outras 
emend 1s que passem. Eu, Sr. ptcside1He; _qui~ 

n s , i·c erissemoS' ·semprà·"ao · gran e 
dia .25:-de: :M:arçn,<cm que acreditei, ·e ·acredito 
aind11.' Quanto ;i.cmenda ella- passou·; cu não· a 
chamarei capciosa, .·não . scrh esta a expressão 
de que eu .me servilhl; pois is;;o--niio· t: cousa 
que se diga, ums sim diria que esta emenda' é 
mui fina. Eu assento que não ha mais nada a 
dizer, n!io só no capitulo. 1.o, mas·: nem.· no 
2.0 , pela latitude·· da emenda da _conunissão, .'que 
ê 1111.a e latissiwn. . · · . . · 

o Sr. Pauta C;:n·il.tcanto·:::.:.se esté pi·o
j;:icto fosse · ~o réconhcci1.1iento · da:'. !].iv1dà · só-
cesse, ·mas isto está·com ·previlegio da ftmdaÇi'io 
da divida, e justamente ao ·que 'mé opponho é 
á ftimlação da diYida do bancv. · · 

E. reciso ue eu · fa · · • 
tenci~ d•? ban~o não se combin:i com ·ç· .. systema 
con~t1t.11c1onal. exi~tindo o ]Janco,' :o· gov~rno_ tem 
a . hber.-ladc d•> tirar dclle o ·'que· qmzer, _·e· a 
11ssembléa; depois do governo 11aver·tirado ci que· 
lhe p1reco, que remedi ó ; tem ·senão' approvar? -
!:>to uüo é coristil11cio1rnL · · ·· · · · · · · · · 

Diz ·a -constituiçiio · 'iue só· ·a 'assem bicá· plide 
contrahi.r '. cmprestímos ·:' einquant'1 · o· ·governo 
tiYer o 'banco~ não ·existe ·constituição;· e. para 
que exista -constituição é': i1ecessario' que' se acabe 
com o banco, e se isto se não fizer, ella:· uão 
existirá. . · . .. .'" · 

Vai-se fiuidiu"-â di'l'ida do banco: õ7g(i,•erno 
fica rc!lponsavel pelas not.as, . obrigado a reco
cel-ns, e paga ao mesino .tempo jul"Os ao banco! ! 1 
O modo de acabar. as notas do banco, visto 
que o gin•emo se· métteu nisto, · e ·verdadeira
mente o banco é do governo, é rccebcir as notas 
ti depois de· carimbadas · entregàl-as ao ba'nco, 
como em pai;;amentt). · .. · · · ' ·_· ·· ·.. . · : ' . : = : .. 

mal ; . ha _de ª· naçiio. sustentar o.· banco. á ~usta. 
do . .tbesourq, .e niio.ha .de acabar oom' este banco7 
e· ha ·de acabar _ .. antes :com ,a •,constituição? . .;.Pa
gue-se ao .~anco,.não;~µerereique:se riiio,,'pague,· 
mas pague-se no mesmo ; dia, : cm· que · elle •. se. 
~xtingnir é.cxtinitn,s11,cntregando-sc"lbe a8 notas:, 
e \•er1~ade que 1!ão,será possível pagar tudo em. 
um dia, mas va-se pagando como· se puder, . e 
11:io se fação mais uotas. Para que funda·r . a 
divida do banco? l'ará o goyérµ_o . pagar <-. lúru, 

~-ainda fica~ responsa_vel pela;; .notas, do .. banco 
antest d~. fundação! _1 l _ Nãp entendo para ~uo isto 
p1·es e. . .. 

. o Sr. Dous~- ~il~a :.-Tenho,~bsetvado a 
vacifação ou oscillaçãci_ d lS idéas, ~ q_\le tah·~z nasi;a 

Ora, 11em desejo· de ·oirender: uinguem; talvez.·sé 
pudesse reduzir a· termos inais claros; 'e· 'màis 
rntelligiveis: · reconl1ecimento · equivale· 1\ ·· con-

,..:- ' . . ' . . - - . . . 
que . a nação. sabe, :rocónhece, confêssa que aeve : 
isto não tem nada t:om'a·liqúidação ·-aa·•divíd-i; 
isto serve ... unicamente -para: dizer. ·que a' ri:iÇão 
por meio do seus representantes reconhece, 'con" 
fossa que deve: o quanto• devo;· saber~se•ha no 
ajuste de contas:-· isto digo som otr.inder a nin-
guem .. ·. · · . .,.. · ·• ··· · · · 
· ·o 'si-, Càltn:on• :-..'Disso~"S'e '·que' ·O'""' reeo
nl1ecimeilto da·divida. importava:· a· fundação, ·e 
por io>so não se quiz que so reconhecesse~· por~ 
que não se queria que .. fosse fu11J11da; sr.J. 're
sidente ha dividas ate ue niio odem · s r : 
dadas no Brasil ; rcéónhecem-se oõtas dividas, 
que se· fundnri •. o em t~m po · · opportuno, · como é 
que o. i:e.co.nheci~eptp_ pP.411 J~pgrtar!...-a1 f1ulJação 
da div1<la? O· que se i:liz, é que.:ª naçiw recGuhece 

. 1v1_ a;, .. qpan o, eve. a 1Lse .sa er. nac.oc
casii'.:o. da liquitliiçã,o_,. Jl qnon.to.~á.,.fundação.sorá 
fund·~da. aqli.ella parte ,que fór possh:el, mas;. essa 
(un~ai;ão: vem, depois, do :recqnhociini111t2 c,'.liq11i-

. " 
jecto.: · .. ''" 

Ouvi expressão que me parecem pouco ciéa~ 
ctas,. ou-, . com perdão desta . augusta c:1mara, 
âbsurJas.' Cóluo e' qne"se dii''qlie · rião 'pódo 
existi,r · systemn ' , con.stitucion~l, 1 e!fi' um· JillJz 
onde ha' banco? Felizmente -e sabido•· que'· nao 
lia: um • SÓ'' paiz• 1 constitucional; · onde não •bafa· 
ban·co :'•eis•11m f1cto. · ·"· , • · '"' '·· ,., . ..,, ... ,. 
· E':,verdaâe,que ··o'goverliú''tom feito· aliuso do· 

banco, ·mas e1F•cntend()''que' n•>'-mesmo: momento 
em que clle fór ragulado 'de_-uma•maneira''esta'-' 
vel e um · 
o banco e o governo; esapparecéri\õ os receios 
do· honrado membro. Por is;;o concluo <tno não 
pó.de iu1pcC1lr . ao. reconhecimen~-:i ,_; 4a. .divida, o 
systema da fundação, que·se i·o oe. , 

A divida· é reconhecida, com:· sy,stetria prepa
ratoriõ .para a. fu11dação,, nj'\o vai , diz_er · .quo a 
divida oue fõr reconhecida de,·e ser fundada; 
o rccQnhccimento importa o dizer-se aos ... credo
res que J1ão de· sei·. pa:tos, afim de excitar a 
confiança, .. sobre que lia·.: de·. ser baseado o ·cre
dito -publico.e · · · .· · ·· • · •· . . . . . . 

Comr.i é· que ·se ha· de e11cetar o credito pu
blico·.sem quo se ·reconheça· a , divida publica·~ 

Os IP.gisladores de Portugal reconhecerão tanto 
esta theoria; .de que· fallei, . que. a sua , lei, da 

__ fundaçifo diz-sc1·á reconhecido como d1vidá .pu
blica .etc.,..,-e ,na mesma lei· se; trata . da:''liqui
dação •.. .Isto.; .é um. argumento. a·iavor ·da marcha 
que .propõe. 10 ,projecto,:que:.é .. reconhe~er, liqui-
da,r .e fundar.<:. ...... <'·•·· ;.::,, .,,- ·-~·: .' ·. , .. ;· 

. T.amQem OUVI dizer.que O banco O do .,gOVel'JlO ! 
Sr .. ,.presidente,, quem • n'.io: · áabe .. que pertence· a 
particulares ? ~ i ., , , , . . . 

·o 'Sr~·v~scon.c~uos~""-Pàrece - .. 
tra O' artigo· ec~a favor ;dá'·! m1nt1a ': emenda-,:: do·. 
que·contra -a minha' emenêia;11e·,i>"or'iS"So'>lexami" 
nando · com · cuidado ver·se-ha . que: foi susten~da 
a minha emenda. Diz o-'illusfre- deputa'dó:,.que<.o 
banco ó do governo, cu acho,. isto ,muito,,acer
tado, e entendo que .o nolu·97 · deputado , nada 
mais fez do qlle diz!lr . aquillo mesmo , que um 
dos membros do govefliõ · disse no seu' rela~· 

t~Íl:0poder-se-Im.: di~er que· o illustM' dep~\Íido 
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avançou um erl'O, quando o governo é o pri- . 
meiro que reconhece qüe 6 banco é do governo ? ' 

, Avançqu mais 11ue o :banco. não. podia. existir: 
., .~~ · ~;:!:;'~P:S~~1~~ ~ii o "'H>.ºi!l 1 el}I; parte~., ~J.!l· · 

Entrou em discussão o art. 3.0 
.. 

o Sr. Va.scon.cellos :~Este .caP· 20 está 
no mesmô Mtiôf. quàndo :porém· tiver ouvido os 
illustres membros da commissiio, verei então se 

....... ~1 .• -;:•··.; -· ·~,.;·~. -') ...... ,. •, ... ~-! : 

•. -.:~:;_-_a...!ll>.J__; F' -~ ~ttI,·:1t<. J~:~ •·•<···;,_. ~ l.-·t;!·,·~-

• ; .Q.·;Sr• B•p1il'llt;a.:·PeE"A1ru.·:-- ire1J1·se nttri·· 
btüdo.: .á enienda ida" commlssão- .-a .. :votação da 
:camarà, .. a , commisrio •1.c:iuando.1formou• ~esiál lei, . . . . . . . ' ;. . . . 
. o .que· e8te.va:ém.discusaão era.unicamcnte.'o arl: 1.~ 
-e, tódas,,as ,emendasi da.commissiio forão relati· 
.vas ~'ªº. art •. • l.o,._.~a. c1U11ara· ·poF. votação . é que 
comprehendeu ma .emenda todas 88 dividas. sene
ra1i.!!and_o o,, reconhecimento, quando a C<lmm1ssão 
só :tev~ 61D Yi!!ta. ~ .• ~r,t.11~?. não ,po.Iend«>.· ~vQlv.e_r 
. taDJb.em1,;a .. ,«i~pos1Çl!oo_ ,do art. 8.0, :(leba,1:iro .do 
.cap.•;2.o_,,porq~e a·~amara não ~inha,<lado assenso 
ao reconhecimento. desta: divida,· ,Nã!l. se: diga l,>Ois 
q11e a \eDJe~a' da. çom,lll,i~ ·foi C!J~ipreJ!.ens1va, 
pois que ella tra.~va;&on'tente d9,art~. 1'.º, mqd°'se 
a epigraphe, e estâ feito. tudo. 
-. . <:..'sr.' V.asé:i.;:n·éeü~s-: ·--,colí1Ó o, iii'u~tre 
_deputado' ,.que;'acabo1i·aé fallâr~-- ,niio 'exeoz ·ra
r.ões, "porque. 'ést'e. artigo . aeve ser. súppl"i.Dnao, .eu 

uero mandar: ·uma· emenda ··de 1iU· resslio . oi-

'"8 .. 
·- <> 

. . " ~~ND;i\ . _, ,, .. • . , 

.:., ,.'!·-~á_iya .~-'~red~~o .. ~·.J~:Ín_ c~da 'uma 4iiS~~i\i· 
vmç1as um hvro auxiliar do gra~d_e livro. li-:-:-l''pi 

1 •' 

,• . - 'fEllEND:A . 
l ... - . 

._.:,_ 
. : . .. .. ,. -~i ' :::.~ -~.~,~. •.·: .. >_.:·i··-; ... ; ~ 

« E os livros auxiliares pelos· . presidentes; das 
provincias.- Vascom:ellos. ,~.,,..:Foi apoiada .. ,.; 

Julgando-se máteriâ sUfficleutement~ -discutida 
e sendo posta a votos;· ·pássôu "o 'ártfgó · êóm a 
emenda olforecida pelo Sr. Vasconcellos . 

• • ~ 1 >".:,• !'" • 
.a • o-

cumcnto, etc. (l) 
. Lerão-se as seguintes . ..::·i !'),;i,·t·:·-.. :~: _;., ~-~- .. {,_::._ 'f '·.-: •:-.•\.,.;.:._ .. ~t-~.: _':.i 

· .. « NeJÍhum.â= ~!vida::Sei:á,1p.#S~':sefu que· ~-.s~Ji· 
tulo !>!! documento _este)ll -~sçnpt~· !1!); gr;an\ié· !ivro 
dll' d1v1da do· Braz1l ·ou nos auxtl1ares~--vascqn
cellos. » · .: : -" 

· ~.Erri .l~gar aa. pahvr~ ·nationlir;;.. digil-se liu-:b11ea•..: "~:': """ .. ,;--,.,,··.·.t- •. · :.<' · ... )·_·-,...-.;. · .!.~ · ~· _~ . .:..·. · • 

1dcrií· litlfar ·ae·:.:.. as~im' de )!rêSehte cQn\~- · ·ae 
futuro - diga-se -coritral1Ída' d óra eni diante. -
-Hollanda·t:avalcan.te; ~ · 1 , ,. _ ' ·; • ; ' • 

.Forão apoiadas. 
;.., ··--··'· ."" -, ·_ .· 1-·t . ~ .. ~_, .. 

o Sr. Llno· Cóut:lnho: --'-O 'Sr-. l<'efreira 
ra!lça refiec~io 'bem; 'naquella- pal~wa ·911e: e5tá 

aqui-neste hvro--o que. elle:-diz•.e mu1t<T Justo, 
e peçQ_, ~~!''.. ~a~d~ .,~ ,s~;1 elll_e~d~~ 

que estando :recónhecida .,toda a. 1vida .dé..1 26, 0 ne~ta.. geiíei::.a .. lida.·. d!l s_e.cOlilpreli. 'énde tantO a:·divid. a SR. LI:SO COUTINHO:'-En não tinha retlectido 
· t · · te · · •st - ·d li nisto : um cidadão, que é credor ·do thcsouro 
in er.~a .C<O~o.,.a, e~Lr~~. !11 . 0 nao P;O 8 aveL· publico .e> qile2morn no Pará; ha:.de-:v,ir;ao Rio 
!'Jll~~ar~ço", · . ;.. . : ··'! ;,.:• ._. · ' ·: ·;; .. ;.; ; :· '. · ile Janeiro para ser pago por este >livro?'.- Isto · 
.. o si-.. Ci.Úm'on':.....:.:se acàSo· se.'mudar a não póde .~~r;,, OD,lPQra: as, juntas. tla.far;enda 
epigraphe; e·'em lógar•·dr diviilá interna se püzer man~en1 .. f:'.Op1as dq~ -~itul(!s .. 8:0. crari~ ,da_ -~!)~te, 
divida publica, então de facto está compreben" estes· 'Credores devem -ser· pago:; 'pelas· -provmCJas, 
dida toda a divida do imperio, mas se se· con- e não 'têm nada com esse grandA livro ; por-
servar a epigraphe, é necessario que se declare tanto aquelhi. palavra - neste livro - deve ser 
qual é a divida interna. Se porém se mudar a e!nei;idada para 03 respectivos livros das pro-
t!pigraphe não terei duvida de estar pela sup- vmc1as. 
pressão. o Sr. Verguelro:-Eu perguntarei, se estas 

o Sr. Vasconceuos :- Por ora parece dividas das províncias são consideradas como 
que não se devja disputar sobre epigraphes. Na divida :r.acional ou como divida provincial? Hão 
assembléa constituinte as:>entou-se que n:io :ie de dizer, que é divida da nação, e d'aqui se 
tratasse das epigraphes, senão deeois de vencida conclue necessariamente que deve constar no 
a matei:ia, e por isso _não tratarei da epigraphe~. '"i.<""'th..,e~souro nacional. 
Fallare1 do livro e quizera saber se ba ifi>eõns-- criá- bom que cada uma provincia tivesse 
tar de um ou muitos volumes. Desejava tam- uma renda propria para suppr1r as suas neces-
btim saber se a mente da illu.stre commissão, sidades mas ate o resente não existe esta renda 

01 que exus 1sse so . no esouro es cu o nas provincias, logo, o que cada província deve, 
· Jivro, espero que se faça esta explicação. é a nação- qúe deve, porém se a divida é na-

"'J .. eu-se a segt1inte. · cional, ha de baver no thesouro pubijco registro 
della,. não só para constar a quanto n1onta o 
total· da divida,. como para fiscalisar·se, como 
se fiscalisão todos os obJectos de receita e des
peza. Quando não se queira que o thesouro 

EllENDA 

« Supprima-se o art. 3.º» - Foi apoiada e a 
'final. approvada. . 

'Entrou eni discussão o· art. 4.o 

O S1t. V .\sco:;ci::u.us, oftereceu a seguiQte 
(l) °Falta nesta sessão a parte do tacbygra~}Jg 

dll!! 12 4 l 4or.i ~a ~rlf~. 
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!86 SESSÃO EM' 31 ·DE AGOSTO DE 1827 
exerça esta fiscali,;ação, nem por isso se dis· 
pensarà.õ as provincias de remetter certidão do 
a:;ãentamento. ao tbesouro para 1lelle ' se ·saber 

· uanto se deve~· · · · 
A idtia de linos auxiliares induz isto mesmo, 

isto ti, a gassagem para . o livro Dl&1 tre 011.grande 
livro. Nao se póde pois prescindir de que as 
dividas das provincias, depois de legalisadas lã, 
seJao ranspor a as po meio e re açoes au· 
thenticas no grande livro : podér-se-ba passar 
sem a fiscalisação do tbe11ouro, mas não se põde 
dispensar, que nelle conste, quanto deve a nação. 

Posta a materia a votos, foi approvado o ar
tigo com a emenda do Sr. Vasconcellos, ficando 
prejudicada as dos Srs. J .. ino Coutinho e Hol
land& Cavalcante. 

Passou-se á discussão do nrt. 7.o 
Lerão"se as seguintes 

«« Sal\•a a redacção. 
« ~s inspecções serão 

« E com . as.iistencia do propritltario ou credor 
respectivo, e na ausencia, dé .seu bastante pro
~~r~tlor, ·para esse fim. sómente: - O .deputado, 
• -..ay » . 

Posta. a materia . a votos, foi . approvada a 
emendi. do .. 8r. Vasconcllllos, tfoando·rejeitado o · 
artigo do. projecto e a emenda do. St:•; Mày, · 

" .Art •. 8 .. º E:>te livro, etc. -» ~\'.. : ·.:" · .~ 
}<'oi approvado, ºsatv:\ a redacçio, para se con

formar ·com o vencido. 
« 
Foi do ,mesmo moJo. 
Passou-se ao art. 10. 
O Sa. V .lSCONCELLOS otfereceu a se uinte 

« Supprima-se o art. 10. ,. - Foi apoiada. e 
afinal. approvada. 

« Art. II. No aclo da entrega, etc. » 
O Sa. LINO CuuTINHO ofl'ereceu a seguinte 

" Que na cõrte o. recibo seja assignado ~elo 
·escrivão do tbesouro. e a ov" ias er. s 
escrivães das juntas, e que no recibo se declare 
o nome do dono dos documentos e titulos. » 

Foi . apo.i&da, . e afinal approvada juntamente 
com o arb o. 

O Ss. PaEslD~TE deu para ordem do dia: 
1,o -Continuaçiio da discussão do projecto de 

lei sobre a fundação da divida. 
2.0 - Discussão ·do projecto qu&. dá providencia 

à.cerca do Ceará. 
3.0 -Eleição da mesa. 
Levantou-se a .sessão. ás. duas horas da tarde. 

-Dr. P.eàro de 4.raajo Li~a, presidente. - Josê 
A.ntonio da .Silva Maia,.secretario.- Lui.;- Fran· 
cüco de Paula ca·valcante de .Albuquerque, se· 
cretario. 

RESOLUÇÕES. DA·.· GAMARA. 

a inclusa resolução·. da ca:mara dos deputados 
sobre o pri>jecto de lei; ·que revoga '<> alvará de 
ú de Setembro ·de 1826, ,, afim de: que seja- por 
V r sentada na'camara·dos 'rs. en o s 
com o p~ojecto original.' e os respectivos docu
mentos, que a acompanbio.-Deus·guarde a V. Ex. 
- Paço da camar1& dos.; deputad.>s, ·em· .31 dti 
Agosto de 18~7. - José· Antonio da Silva. Maia • 
- Sr. visconde de Congonhas do Campo. 

A camara .. dos deputados envia · ao senado a 
pi'OtiósiÇjiô junta, e pensa ql_!e tem lo. ar· pedir-se 
·ao imperador a . sua sancçao.- Paço da eam11ra 
'dóa·deputadol!, em 3i de Agosto de 1826.-Pedro 
de 'A:1•aujo Lima0 presjdente.-Josê Antonio da 
Silva;·Maia,' .10 secretario.- José Carlos Pe1·eira 
de Almi;ida Tor1·es, 2" séeretuio. ' . . . 

Illm. e Exm. s~:- Fiz pr_esente ~ , carneira • dus 
deputados o offic10 datado de ·hoJe, pelo qual 
V. Ex. declari\ ter de apresentar nella 1:ma· pro· 

osta do oder executivo ·re uisitando a desi; 
gnação do dia e hora9 em que· para esse, fim 
poderA comparecer. E cumpre-me participar a V. Ex. 
em resposh, que a mesma camara tem assignado 
o dia lo de Setembro pelas onze horas da manhã. 
-Deus guarde a V. Ex.-Pilço da camara ·dos 
deputados, em 31 .de Agosto de.18:!'/.~Jose .An· 
tonio da Silva Maia.- Sr. visconde de S. Leo· 
poldo. 

. . ~····· •. 


