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A 

Ane:.1 de 111arinba em Cuyabà. - projecto ola 
connnissão de marinba appro\•ando á sua con· 
,;ervaçiio, - pag; .. 3~ \l 56. 

Orà1·ãa os S1·s. Cunha :\Iatt.os, Som:a F1·an~11 n 
Costa Aguiar. . 

A.iud-te do in;;pector da alfandega da .:apitai 
da Bahia, '- pag. 4 7. . 

A.clladu- qúe fosse dech:mido ~ualque1· parecer· ao 
•1u:il se fi:i:esse opposiçilo; indicação do 8r. Vas
conee!los, - pag. 6:3. 

Abolição do fó1·0 pe5soal. - Yid. Fdro 11essout 
-

-'"ademla lll.)dico-cirm· .. iea-projecto do Sr. Od·l-
rico M..indcs creando·aºna capitnl do l\Iaranhiio, 
-pag. 60. · 

A.rrenaata.çào d"as rcnd·1s da alfandega d11 c<irte. 
Vid. Rendim1.mtos da altandega. 

Absolutismo nitfBahia. - indicação do Sr. Cus
todio Dias propond1' qu(J se pedi,;se a<:> governo 
informações sobre as tentativas de proclama
ção do absolntis'1no na Bahia; ofiici•l do 1!1i· 
nist.ro do impel"io adiando a rerne;;sa pedida 
pela camar.i elo officio do presidente da Bahia. 
úccrea das ditas tentativas; debate vebemelltt?; 
•> dcputad11 Custodio Dias é chamado ú. ordem 
por manifestar em lile11 discm·so tendencias re
publicanas; o deputat.10 \Tasconeellos inJiica que 
se declarasse na acta que toda a camara cJ1a-
mãr11 :i. ordein por ftquellas ex ressões· ao re-
er1 o epu a o ustv· 10 ias; tomuo parte 

na discussão os Sr>i. ·custodio Dfas.._ Vnscon
er.llos, May, Souza Prança é Araujo tsastos, -
pags. õli, 7'2 .e Sl. 

A.d1niaistrações parochiaes-pi-ojecto <lo Si·. l{ay 
· :mt,,risilndo o governo a :mandar proceder ao 

•msai., de um uovo syst.ima dac1uella!:i adminis· 1 
!..rações, - pag. 8!). 

- pag . 

. .\.pparel11os destinados a salvar a vida aos afo
gados, - pa.J. 121. 

Apflsentador.ias - proje~to do Si·. Ledo regu
lando •l mndo de serem concl!dida.;, - pag. 134. 

·B 

Bispadtts - c•·ca.,;:io Jo3 bisp!lJI!:,; Je üoyaz e 
Cuyabá • pa1·ecer da com:mssao de negocio$ 
ccclcsiasticos opinando que se apprvvassem :1$ 
bulias sómente n1 parte em ql\e creava ~s bis-

a s, e , o nas ou r s e que a c~r1 r~-

mana inge1·ia-se em assumptos que na.o e1·ao•, . '· 
de sua comp•1tencia; voto separado do bispo do 
liam:1lni->, - pags. ·:IB e 1~. 

Or1it'iio os S1-s. Cu11J1a :?ifattos, Clernente Pereil'a. 
e hispo do )[aranhão, 

Bl"it;it.da t.1e artillmria de ina~·inha - pnreeer da 
commfasã•l de constituiç1io. sob1·d o offleio <lo 
ministro da 1nal"inba q\\e a~ompanl.~ára a pro· 
po$ta de lei para uma nova ~rgauisaçao d.a'luú~la 
brigada; trnta:~e d~ quest•~o "se os mrn1~ho~ 
de estado dev1:10 vn· pessoallllente ou:. uno _a 
eunarn exercer aquella 1we1\Jgaliva »,-va:;s. ·fü,_ 
31, s;;, 150 e 174. 

Orin'à<J os Srs. Crnz Ferreira e Lino Coutinho. 

Blt1queio o.lo Hio J.a T.11·ata - instnw;i)e;; dadas 
·· pelo gtJ\"erno ·io;; commandanfos da esquadra, 

- p 1g. -i-'S. . 

Banen do B1azil - pareeer da. commfssã:o. .de 
faiencln propondo q110 se c~nv1d~sse_a'J mm1s-

se tratasse dns me .liJàs para fundar a divida 
publica e reorgnnist\l' •) •lito banco, - pags. \J2,. 
103. e HS. 

Cu11eol"1l1t.tas· e tratados eefobl·ndos com a santa. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:46 - PÃ¡gina 4 de 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

., ---
S.! - requarimento dO' Sr. )la,· para que se pe~ 
<lisse ao governo informações, - pags. 39 e 98. 

Cr:irão os Srs. Paula Cavalcante e Cunha Mattos. 

as dioceses do impcrio, - p~g. w~ ' < 

Coneilio tridentino - p1·ojeclo da commissão ec· 
clesiastica decretando que a disposição daquelle 
concilio na sessão 2-l cap 1• de Refo,-matione 
matrimonii, e a constitui'}i'ío do arcebispado 
da B'.\hia liv. 1° tit. üS § 2\Jl se puzesse em 
effecti't'a obsen•ancia cm touos os bispados e 
freguE>zias do imperio, - pags. &l, 15:5 e 195. 

Orárão os Srs. bispo 
' ~ o 

monsenhor Pizan-o, 
todio Dias, Deos e 
1~1·anco. 

] "' 
mento, - pag. · lOG. 

do Maranhão, Lino Couti· 
• • T 

Teixeira de Gouvca, Cns
Sil\"n, )[ello Souza e Rocha 

Cartas Je apresentação nos ·beneficiados passa
das pela .mesa da consciencia e ordens, -
pag. 10. Vid. Fornrn1ai•io. 

Collegio de bellas-artes - p1·ojccto llo Sr. de 
Dcos e Silva crcando-o na província do Parti., 
~ pag. 13. 

t'ng. 15. 

C::omm.issuo militar uo Rio Gmnde do Sul -
requerimento da commissiio d" constituição pe
<lindo cõpia da ordem qne a mandou crear, -
J>ags. 17, 37 e 61. 

·Congregac:.:\o do oratorio na cidade do Recife 
- parecer da commissão de constituição sobre 
a administração de seus bens, - pags. :U, 37 
e 64. 

C1.·eaição de juízes de füra nas Yillns de Santa
rém no Pará, e nas de Campo ~faior e l\far't'ão 
no Piauhy,- projecto do Sr. de Deos e Silva, 
- pag. 27. 

Carne \"'erdc e aguardente do paiz - indicação 
· do Sr. de Deos e Sil't'a propondo a extincção 

do monopolio daquelles generos _!lns pro;incias 

Creàção de . escolas na cidade de Fortaleza -
projecto do l5r. Deos e Sil;a, - p_ag. 00. 

Conselho de fazenda - projecto do Sl". Yascon
cellos propondo sna cxtincçiio, - pags. 110 e 
111. 

«:oin-en~Ao de 29 de Agosto de 182::1 celebradâ. : 
com Portugal - sua remessa :\ ~"lll)~rn ,_...:...;. · 
pag. 121. · · 

Comarca do 1·io s. · Francisco separada da pro
víncia de Pernambuco e annexada á de Minas 
Geraes, para ficar . incorporada á da Bahia -
parecer da respectiva commissiio, - pag. 148. 

D 

DJzimos das proyiucias do Rio Grande do Norte, 
Alagôas e Ceará - parecer da_ com missão de 
fazenda sobre· sua arrcmataçao, - pags. 28 
e 47. · 

De1natado May - declara-se coacto para poder 
inteh·ir como membro da commissii.o de esta
tística Q diplomatica na apreciação do tratado 
da abolição do trafego de escravos, attento o 

• modo porque sens outros collegas entendião o 
art. lO'J Si 8.0 da constituição, - pag. 33. 

Despaelao de linos - indicação do Sr. Odorico 
para que se peça ao go'\"'erno cópia da ordem 
pela qual niio se de;;pacha\'"iio os linos na al-
• Cl' • .. .;;:, 

jurados a competente lista, - png. 48 e 6i. 

Distribuic:ão nos lugares onde hn't'ia um só h
bellião - redacr.iio do res ecfü·o L"o • ecto de lei 
- pag. 52. 

Dlzimo - projecto do Sr. Ilocha Franco cst'lbe
lecendo que os la\'t'adores das pro\•incias do 
imperio e1·iio obrigados ao dizimo sómente .na 
razão d_o que exportil't'iio ou \•endião, - pag. 56. 

Dízimos -sua m·recadaçiio; indicação do Sr. Cas
tro Sil'\"'a para que a· commissiio de f!lzenda 
apresentasse sobre esse assumpto algum pro
jecto de lei, - "pag. 112 e 149. 

rctlacção elo JJiario dando conta da nomeação 
que fizera ele empregados para a mesma re-· 
dac-:ão e vencimentos que lhes marcara , -

cr QI) 

Desembargo do paço - projecto do Sr. Vas
. concellos extinguindo este tribunal, - pag. 133. 

Didsão das provincins - indicação do Sr. Cunha 
J.Iattos e parecer da commissão de estatistica, 
- pag. 134. 

Dispensa de dias santos-indienção do Sr. Castro 
SilYa propondo. que se recommendnsse ao go· 
Yerno que impetrasse da santa sé a dispensa 
dos dias santos que niio fô'ssem de dh·eito 
commum, - pag. 148. 

Dotac:ão elo imperador e familia imperial, -
~ag. 162. 

E 

Eleição <ln mesa. - Fo1·ão eleitos: presidente o 
Sr. Araujo Lima, vice-presidente o Sr .. Costa 
CtuTallw, e secretaries os Srs. Maia; Costa 

_ Aguiar, Galvfü~ e Almeida T?I?:es,-' pag. 11. 

Enmhnnentos de passaportes á beneficiei da se
cretnria de marinha - mdicaçiio, do. Sr. Castro 
Silva applicJndo-os á fazenda publica,...,. pags. 
15 e .191. 

OríU"ão os Sr~. Castro Sih·a, Lino Coútlnbo, Souza 
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-5 
l\[ello, Duarte Sih«1, Ye1·gueiro, Araujo Bastos, 
Baptista Pereira e Souza França. ' 

Escolas do to grão ou pe<lagoglas ""." projecto da 
commissão de instrucçào publica regularisan· 
do-as, - png. 39. · 

I 

Eserh·ão dos feitos e solicitador do Rio 'Gí:ande 
do Norte""." parecer da eommissão d~ fazenda 
reprovando ·o ·neto ,da junta· dê fazenda da uella 

. lmposlfões nas prol'incias a favor ·da policia 
· da cô1te - indicação do Sr. Castro Silva ap

plicando-ns á fnzenda publica, - pn"'. 15. 
vii 1 que umra o ·P.r1me1ro ao a •eorre1-

Í~. e o seguna·o '-;t~ contencioso, - pags. ·49 e 

Empreg,,s confe1·idos .no nascimento - indicação 
do Sr. _YasconeéllC?s p~opondo que a e.ommissão 
de marrnha e 'de JustJon: olfereeessem á eamara 
medidas legislativas qi1e ac'àbassem com a le
gislação actu'll na parte' em qne conferia os 
empregos no nascimento sem respeito aos pre
ceitos da · con5tituição, :... pag. 53. 

S.1·. de Deo~ e Silva estabelecendo que a dis
posição do~ § ~1 da carta.de l~i de 21.1 de Junho 
de 1771 nao bvesse lugar a respeito. daquelles 

CY 

Eseolas de medicina - p1:ojecto· do .Sr. Lino 
Coutinho crcanJo tres escolas de medicina no 
n· ·1 • • -

1-:xa111es do G0 anno e expcdic;;ão das cartas de 
formatura peh escola medieo-cfrurgica da córte 
- parecer da commis!liiO de saude publica sobre 
um 1·cq11eriment•> dos estudantes daquella es
cola l\cerca do assumpto referido, - pag. 88. 

1-:ngenhos de ns~mear - projeeto marcando o es· 
paço intermediario de .su!ts edificações,- pngs. 
107 e 149. · · 

t:se..-lvães ·das juntas de fazenda - emolumen
tos, - pag. 109. 

Eseola de agricultu1·a, d" botanica, de economia 
.. política 'e de commereio 110 l\laranl1ão - pro
.ieeto «lo Sr. de Deos e Silva ereando-a,-:- pag. 
121. - Identica e aecrescendo a de minemlogia 
em l\finas · Gerae:;. · · 

Fazendas de gado naeionaes denominadas Arari 
e s. Lourenço da ilha do Marajõ, no Para -
indicação do Sr. de Deos e Silva para que 
essas fazendas fossem arrematadas em hasta 
publica e seu prod11cto recolhido ao cofre da 

rovincia - a . 27. · 

F,~~ .,·P.e.ssoal - sua abolição, - pag. 101. 

Fo .. ul~rlo adoptado pela mesa de eonsciencia 
o or~ens . para os. provimentos dos beneficios 
eeclesiastieos; :-- pag.- 109. 

F•~• de mar-parecer da commissão de ma· 
· rinha, - pag. -174. · 

Instituto nacional de mathematicas scieneias 
phr.,;icas, bellas letras, bellas artes: historia e 
seie!1cias positivas - indicação do Sr. de Deos 
e S1l "ª J>ropondo a crençào deste instit.uto na 
capital o 2mperio, .--:- pag. 87. 

Im11ostos na carne ,-crdc e farinl1a de man
dioca - parecer «la commissão de fazenda ácerca 
deste olJjecto, - pag. 107. 

tmblica cm Go\·az - sua abo-' . - .. 

Juizes eriminoes - projecto tlo SI'. Y 1sconcellós 
estntuindo i·egras sob1·e a publicidade <llls sen · 
tenças, - pllgs. 85 e 813. · 

Juizes de paz - projecto de lei relativo á SU'• 
crenc;ãf); discnssão do projecio, :... pags. 17õ e 
lS.1. 

Ori\ri'io os Srs. Feijó, Paula Souza, Lino Couti· 
nho, Yasconcellos, Yergueiro, Araujo Bastos, . . . .. . .· . 
,·alho', Deos ~ Sill'a, Odoril"~, • Paula Ciwal
cantc e Ferreirn de Meno. 

L 
Llber1lade de imprensa - terceira i.Uscussão do 
· projecto sobre ab\\sos da liberdade de imp1'ensa, 

- pags. li, li, 21, 3!, 40, õ2,. 5ô,..67 e 72.·. 

(Nesta sessão requereu o Sr. deput'tdo Maia que se 
· suspendesse n expedição da lei da liberdade 

de impr~ns:1 ; bot1Te debate e resol\eu-se pela 
affirmati;a, .-pag. 183.) · · 

Oràrão os Srs. Souza França, Alu~eid~· Tlll"r es; 
Cruz 'Ferreira, Xa'\"iel~ ·· de Carvalho, .·· Yascon
collas, .Araujo Bastos, Lino Coutinho, Custodio 
Dias, Ctinl1a ·:rirattos, arcebispo da Bahia, Ba~ 
ptista Pereira, Mai.a, Pat.1la. Souza,.·· .. Calm. o.n, 
Vcrgueil·o '· Odorico, Almeida Albnque.rque ;,_ 
Costa Aguiar, l\lay, Souza França,. l\[1randa · 

• • 1 -

eoncellos «que \'Otára contra a appro,'.!lção do , 
projecto de lei sobre a liberdade .~e. imprensm• 
-png._70. ,,. · · ~. 

l.ongltut1e geographicá nas v111gem· n1aritima_s 
~.parecer da commissão de marinha .sobre .. a 
descoberta do barão de Kleinsarge~ para sua 
.nrifieação. pag. 1'?. · ,· 

Llllel'tlade de imp1;ensa - duvidas, , do promótoi: 
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-· fis.:al dos crimes por abusos de liberdade :de 
imprensa; parecer impo11.ante da commissiio 
de legisla~:io •l de justu:.a ch·il relati,·o ao as
sumpt-0, - pngs. 1:-H e u:;.'l. 

M 

•adelras esirangeiras - p1·ojecto do Sr. de Deos 
e :5ih·a prohibindo sua impurtação, - pag. 6. 

Orán1o o,; Srs. Hull:mda <:avalcantc, Cnnha 
·li altos, Linu Cuutiuho, Teixeira de t l'""""1, 

Yasconcellos, y.,rgueiro, Araujo B:&~LOs, .<\I· 
meida Albuquerque e Baptista Pereira. 

Moa te-pio de maiinba - projecto ·do ·Sr. :\!aia 
estat11indn '111" n 1Pi ']Ili.' regulava este monte
pio mio cuucedia às innãs tios coutrihuiiités a 
sobre,·ivencia de uma; para as outras,-pag. 89. 

•Hlclas - projecto do Sr. lfollanda. Ca.valcante 
1-.:igulamentnndo a tropa rnilici11na, - p .tg. li~. 

l!csa dn c.•usci•'ncia •l orde .• s - projecto do Sr. 
Ynsconcellos PXtinguilvlo este trihunnl-1)ag. rn·t 

Jl:iln (d~puta'in) - offCl'CC< u ))lenn salisf.1~ifo ao 
deputado Vergueiro }>Ol' algumas expl'essões 
qu11 a. clle dirigira na scs;iio anterior, as quaes 

. 1·etfrava pela snn inco1weniencia e desabrimcnto, 
- paJ:I. lõl. 

N 

Na~11r:alisaçãn de cidaJiio hrazilciru - projecto 
de ld. da commissfio de constituiçãn cstatnindo 
que .· fossG con;ii lçraJo .. cidad·iiJ brnzilciro todo 
o estran~iro 'Jlle uat1fralisn<lo portugu•'z exis· 
tisse 110 JJc'azil ante:; d·1 •Ípo1:a de sna indepen
dencia e jura,se· a constituiç:io, - pags. G::l, 7-1 • 
.e i82. · · 
'" ' . .- . 

(Deu lugar a, cstJ proj~cl·) o rc'11u<.·rime.1to de 
· Gui1111mne. Platt.) . 

Oràrão os··S1's. P.mla C:wnlcante. Liuo C:mfüiho, 
Maia, Hnlland 1 Cavalcante, Vergueiro, Custa 
Aguinr, \'11sccancellos, ::\liraudn Ribeiro e Souz:L· 
J.~rança. 

Navegação de rios - prHjccti> con ;iderando-a 
de uso com:num, - pag. 112. 

o 
omelos de justiça -- i·eação 

" 0 ; .T ;.\ e 
'id. Escrivilo dos f~itos • 

. Orárão . os Srs,. Paula .. Cavalcmte, Teixeira de 
G.,u,·iia u .-\lmeiJa··Toncs. 

· Ollser.,·atorlo no Riu dt.! Janeiio·- pai·ece1· ,da 
com111i~s:lo ue inst:·ucçii." publ.ca sobre u esta
beleciment<> d 1q11t.!lfo c.bscn·atol'io projectado 
Jlelo capitã., d1• cui;1mh~h\1s CanJido Baptista 
Je Oliveira, - pag. 106. · . · 

Ordlaarlas percebidas pelo escrivão da camara 
imperial no desembargo do paço...;... discussiio do 
respecth·o projecto Je ltii, - pag. 112. 

Orâriio os Srs. ';~sconcellos, Paula CavalcaDte 

01'úl'iio os Srs. Souza Franç.11, Costa Aguiar, Tei
xeira de G • .mv<'.:n;- Castro :5ilvn e Yasconcellos. 

p 

Professeres publicos de primeil'S!.' letras no im
perio - prnjecto da commissiio de fazenda li
xando seus vencimentos, - pag. l IU. 

Pr•trogatào dll horas de sei:.siiri - indicação do 
Si·._ Ferr..:in de ::\folio, - p:1g Hl. 

illuuve algum debate e adoptou-sll n proposta do 
Sr. Ferreira de ::\fello com moditicnções.) 

t1)1·11ando p1·ivat1vo para o est:tdo o commercio 
Ja compra 11 Y•!llda •l'l p:ío brazil, - pni;i:. 1!)5. 

1•retenção de Franci:;co. d i l.Juuh\ M1mh. e 6us
mã:>, - pags. 5 e 12. . . 

» t.lc Antonio J,isé Coelho Louzada, -

li. 

)) 

li 

)) 

" )) 

. )) 

)) 

)) 

)) 

png .. IO . 
t.le D. Anna Angela da Lomba,-

pags. 2g, ;:O, 4\:J e 10;1. · · 
dos m111a 1orei> Jo nnüial do Co>rgv 

do .J amguá. em G yaz, - pag. a::1. 
do brigadeiro João Jose Duran, - · 

pa~s. 52 e 1 6'1; · · .. 
dos profdssores de pri neiras letras 

da urovincia. da B 1hi·1, - pags. 5'2 
e t·'i·> 

dos ;r~~1nristas da cõrte, pag. 52. 
de l\larcelino C111'.1•ail10 Qu tresma, -

pag. 52, . . . · 
dos. officiaes ~e secretari~ da pro:in~ 

. - ,, ·> .: 
107. . 

llc frei Thomaz da Santa Fé,-pag. 72. 
da 'Camura 1111m1c1pal da villa de: 

Santos pedin..tu a abulição dos~· dí-;• 
1'<'tws de puss:1g.·m _<.lo Çnbatà(), -

pug. 7\. · · · : .... · · '· 
Je Guilherme Plntt. - Vid. Natm·ali

snçtit> de. cid11dµ1~ lwa.;ileii·11. 
de Domingos L •. pes Fogaça ,;obre 11 

. queixa .que ao conSt-:lho adminis

. trati\·o da- prnvincia: de G .. yaz d~-
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" 
IJ 

rigi., contra o ,·ice-11residente do· 
me;imo conselho .José Rod1·ignes Jar.: · 
Jim, - p~g. 89.... · · · 

.OrA1,ão .. os- Srs: SOuza ·b'rança. Hol-· 
la~da:,,.Qavalcante, Cun)la Mâttos; 

Alm:iua Á.lbuquer"-lu~, u PimlaCaval: 
caute. · · . . · · · 

Jc l~ranc:sco Al~xandrlno de ·Ya,c.ln· 
cellos Calasl!a, - p:ig.;;. 101, 12\J e 
fül. 

d~ Jo>ào Go111;•llv1iK da Veiga, - pags. 
IOt e 1:t2. 

Jos cmpr•·g ·do; nas diversas repa1"
t1ções d 1 junta de fazenda na Bahia, 
- pag. 105: 

.. 1ff} l\lanoel Nunes Bahfonse l'úo·Bra· 

,, 

)) 

" 
" 
.. 

IJ 

,, 
1) 

" 

" 

" 

" 
1) 

1.il - l • 10;;. 

Je Joauna Juv('J1Ri Jo Espírito S:mto• 
- pa:.i. 1o.;. 

!lo Ant,,ni•> Joa uim de ?.folio -
io;,. 

Je Antonio Dol";;~s Ca npoi:,-png. 10::>. 
de Loui·e11çu c.;valcanti do Albuquer

que, - pag. 10.'). · 
de Pcdrn R•bêiro de Arnnjo, - pags. 

l<Ji! e li\':!. 
de Alhino da Co~tn )for.,ira, - pags. 

·=·IGli e 120. 
IÍe Joi'io Luiz Torres e Bento l\fanoel 

Rotlrigttes, - pag. lOG 

de Jusé Lopes .Pcreii·~. - pag. 106. 
de Eusebio Vt'nerio, - pag. 107. 

aà ,Snntíàgo Gome~, - png. lOS. 

de A11l1oni•l MariR Caln•t. - pag: 103. 
tia cu11111,-a de S. Joiio <lo Prinripo 

l\!l)llCI' ~mio umn i:nposii;·io sohr1• a 
11gu1mle11te, - pag. 108. 

de Joaquim de Lim·1 Corrõa, - pag. 
ll9. 

de varios credores da fazenda pu
blica da província da Bahia que 
fornecerão geueros para o arsenal 
de 111arinh:1 n ti·npii depois qne o 
hrigR•fo1ro .Miuieira "e introdnzio no 
co11111umtlo. dm1 11rmas, - JlBg. "·H9. 

tlc ?.huocl José Peri-ira da Silvá , 
t1chygrapho, - png. lt{l. 

de In:1oce11cio José Fontes, -png. 149 . 

::. : >2·· -
li de Manoel José de Araujo Lima, -

" 
.. 

p1g. 150. 
de J.uiz Lacomhe, - pag. J!lll; 

do padre Mano.:l Joaquim Rodrigues 
Dantas, - 1•ags. · 151 e 153. 

de Felippe C.Jrrêa Marques sobre sa-
linas, - pag. 182. · 

Q 

lfi na.. G1:1·acs, ofl".:rccída á camara 
tadu lfaia, - p.tg. 183. 

Revistas Je g1;uça especialissiina e .-entenças 
sobre presas - projecto do Sr. Vascuncellos 
i·cgulanJo u modo da coueessãu da-1 r.,vistas e 
o da . re\'i~:iü das seu te1was - l'ag,; · 15 101 
100 e 187. · • ' · ' ' 

ção du uma 
tio ministro ih f1n:en la sobre o 
pag~. 2;i, -IU, 70, !M e mi. 

::-~,-.!<' 

rariio os Srs. Souza França, Baptista Pereira, 
Ve1-gr~eiro, Cle·nente Pl!rcira, Yasconcello~. Cas· 

• tr.t 81lva, Custo·lio Dias, I.in•i C•Hdinhn Hol
lnntla Çan\lc11ntc, AlmeMa Albuquerque,' Ledo 

_ . e A.rauJo Ba,tos. 

Belac:ões · provim+1es - regim<'nto; panccr dn 
com missão 1le legislação sobro o. projecto de 
lei do St·. Mnin, ~ pag. 103. 

cm 1° de Junho; ..:.. pag.;;, õ, lt), · 

Soldos - conccssiio da metade dos respr.cti vos· 
soldo.~ aos officiaes da guarnição do Rio de 
Janeiro quand 1 esth·essem no hüspit.al; pro: · 
jP«t•i fuzendo extensf\·a n-iuclb concessio aos 
otlie1acs de patente activ1•s e reformados <111e 
venciiio soldo, dn Ia e 2a linha .. do exercito do 
B.azil. - pag. 27. · 

Seer:'t:u•ias d!'~ dtrns cam m1s - alopçii<J tio 
JJNJecto de lei rc,.pcctivo, ~ pags;· 63; ';9'J e ·120. 
(Estabeleceu-se que _o yrov.im«:"~º.'-1d.os-.enipré
~adus na da p1·1ynt:vn a_ttr.ihm<;•lO' de"cada uum 
uns camura >.) · ,-, 

Seminario cpfaêopnl tio: Parir- indicação do 
Sr. arcebispo <ln Bahia conceden:l:J áquellc se~. 
minaria o terreno contiglll', - png. 66. : 

Semln:ulo~• l'!p!scop:ic:; - p1·ojecto do·:Sr.~,dó Dcos 
• :-0. 1 • • • • .. ~ ,.;.~.. • .. 

specçâ·i dos commissarios da i;1str.11cção publica· 
que fossen'I nomeados para as provinchs do 
imperio, - pag. f57. 

Semhmri1• do l\fornnhiio - sobre :t indica'.)ãG · 
.:;,do bispo eleito, - pag. lOJ. 
~:·~:._ . 
So1d;\dos milieianos ·lavradores - .:liscussãÓ do 

projl'cto de lei aUiYiando-os por certo prazo a.1· 
nual do serviço militar, - pag. 115. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:46 - PÃ¡gina 8 de 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8 
Orá1·ão os Sr§. Holla:1da >Cavalcante, Bai>tista 

Pereira, Cunha · .l!attos, Vasconcellos, Costa 
Aguiar . e Queiroz Carreira, 

. ' ' Baptista Pereira,_ Araujo Bastos, Xavier . de 
Cán•alho, Vergaeiro, Souza França, Alme1•la 
Alliuquerque, ·Paula Cavalcante, Paula Souza, 
Qrnel1ati, Villar e Teixdra de Gouvêa. 

T 

Trafego de . escravos ....;.·parecer do commissão de 
di lomaeia sobre a eo~venção que o ab:>lira, 

separados dos Srs. _ Cunha ·~attos e May,-::
png. 79. tQuer o parecer·· da ·commissiio, que1· 
os votos em senarado siio da"'maior impol"
tancia.) 

OB~ERVAf]ÃO 

No Diario <la ca:n:irn 11. 07 de 20 de Julho v<'!m a seguinte 

Errata 

•' 
<< Ao diseu1·so do Sr. Silva Lobo, qu!) se acha no Diario de 7 tle Junho :sessc1o de 7 ele Junlio) 

seguio-se e.>ta indicação : 
" Indico ·que se faça extensivo á villa de Caxias, da província do .Maranhão, o i·egin1ento de 10 

Outub1·0 de 1751, pelo qual são contados todos os processos que se c:xpedem tanto na relação como 
em todas as judicaturas daquelln pro,·incia. - Lobo. » . ,. 
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1827 

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão em ~ • de .Junhct 

"1CR•PRESIDE..,.CL\ DO SR. lo SECRETAIUO MAIA 

A's 10 horas procedeu-se á chamada, e acha-
1'iio-se presentes 87 Srs. deputados, faltando 
com participação de causa os Srs. Vergueiro, Pa
checo, Paula Souza, Costa Carvalho, Clemente 
Pereira, e arcebispo da Bahia : e sem ell \ os 
Sl's. Garcia de Almeida, Faria Barbosa, Maciel 
Monteiro e CMtro Vianna. 

o"$n':" PRESIDENTE:. -Abre-se a sessão. Con
forme a ordem do dia, deve ter lugar a sessão 
sec1·eta. 

Retirando-se então todos os es1lectadores das . - -
ereta até ás 11 horas e um quarto. A esta hora 
aberta as portas, decla1·ou o Sr. presidente, que 
continuava e sessão publica. 

O Sr. secretario Costa Aguiar leu os seguintes 

OFFICIOS 

" Jllm. e Exm. Sr.-Por ordem de S. M. o Im
perador passo ás mãos de V. Ex. o requeri
mento incluso de Francisco da Cunha Muníz e 
Gusmão, para que fazendo-o V. Ex. pres1mte á 
camara dos deputados, possa ella adoptar as medi
das, que parecerem convenientes ácerca do que 
expõe e supplicante. DJos guarde a V. Ex. Paço 
cm 31 de Maio de 1827. - Conde de Valença. -
Sr. Jose Ant•mio da Silva Maia. »-Deu-se-lhe a 
competente direcção. 

11 Augustos e digníssimos Srs. i·epresentantes 
da nação. 

"A camara da villa de S. Salvador dos Cam
pos dos Goitacazes, vendo pela segunda vez 
reunido o corp~ legislaUv~ ao imperio brazi-

· · 1 esa1asms11n-
ções 'uma nação, que a PrC?_yiden~ia,..1.enl.. to!"ado ·· 
dellaHMo- das suas-vistãs," e cu1a prospemlade 
está pendente das mãos de Vossa Magestaae; não 
p6de conter- . o enthusíasmo, de que se acha 
poss\\ida, e por isso animada dos mais .puros e 
since1·os sentimentos, por si, e . pelos cidadãos, 
que re11resenta, vem felicitar a Vossa l\Iagestsde~ 
po1· tão fausta reunião ; rogando ~o Su~r~1~\0 
Dador de todos os bens, que se digne dingir, 
e P.ncaminhar os trabalhos de um corpo tão 

resP.eitavel, para que baseando sobre principios 
sohdos as leis que nos devem reger, contiuue a 
merecer os applausos, com que a naçiio brazi-

. a e sua esco a nno cessa de cobrir 
de louvores os seus llligustos representantes. 

« Deos guarde a Vossa Magestade por muitos 
unnos, como nos é mister. Villa de S. Salvado1· 
dos Campos dos Goitacazes em camara de 22 
de Maio de 18"~1.-Joilo Joaqtt-im da Rocha.
Joilo de Sá Vianna,-Francisco da Silva Leite.
F1•ancisco Rodrigues Nuncs.-Recebeu-se com 
especial agrado. 

Acabado assim o expediente, pedio a palavra 
o ~r. 1...ino ciiutinho, e mandou ó. mesa a se· 
gurnte 

INDICAÇÃO~ 

« Indico que se tome uma resolução para. se 
ordenar ue os rendimentos do im osto ara 
i umrnaçao o 10 e ane1ro, que se têm co-
brado na Bahia e lá têm sido retidos no cofre 
da província desde o anno de 1821, montando 
talvez a perto de 50 contos de réis, sejão appli
cados para a compra de lampeões e utensis pre
cisos ã muminação daquella cidade, ficando de 
boi e em diante aquelle imposto pertencendo áquella 
cidade, fara continuação de semelhante medida, 
que ser dirigida, mantida e conservada pela 
municipalidade da cidade. 

" Paço da camal'a dos deputados, cm o l•, de 
Junho de 1827.-Jo.sé Lino C•mtinho. n 

Foi apoiada, sendo pedida e v~ncida a urge~ci~, 
determinou-se que fosse rernett1da á comm1ssao 
de fazenda. ~ 

o sr. Lino coutinho :-Sr. presid.mte, re
gueiro a V. Ex. queira convidat· aos illustras mem~ 
oros da c:>mrnissão de fazenda, pa1·a apresentarem 
quanto antes o seu parecer sobre a miuha indi
ca o · ella. é mui im 

_-9 .. Sn. PRESIDENTE :.--Convido ao~euboras dã: · 
commissão de fazenda, para que 11aJao de t?mar 
em consideração o requerimento que faz o 1Uus
tre lfeputado o Sr. Lino Coutinho. e 

O Sa. CA~"DIDO DE DEos otrereceu o seguinte 

PR.OJECTO DE LEI 

0 
" A assemblêa geral legislativa do imperfo do 

Brazil decreta: 
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SE~S.\ O E~l 1 DE .JljNHO DE 1827 

IH seguintes 
DIDIC.~ÇÕES 

La " Proponho que s~ oflicie açi gove1~11?, !?ªra 
que en\'Íe para o Pin·a um habil profo~so1 .. de 
ensino mutuo, como se fez para o Ceara. e )_fa-
1·a11hiio, ufilll de que vS povos <laquella pron.1-
cia colhiio as utilidades, que offerece o .methodo 
dest.i cn~ino.- O deputado, de Deos e Silra. " 

2.• cc Proponho que stJ officie ao. governo, p~ra 
qae por_ via da.s cm~rnras do Par:i e :\Iaranhao, 

videncia~ ..Íos ·~~ il;', 17: 18, l9 e 20 d~ al va~á 
de 2'.~ de Janeiro de 1810, sobre o pr~vedc;r-mor 
dá sande; pro\·i.lencias, qu"' nunca alh se execu-

: .;"' " • •l • 'l ~ 

publica, po1·. couterem meio,; l~:[~i~uicos de a cun· 
servar, e que ns cirniaras proce•tao ·~ escol11a local, 
ouvidos os physic,:s-móres resped1 vos.- O depu
tado .. de DtJos e Szlt'ª· » 

Ficárào ambas p ira 2• leitura. 
Passou-se á ordem do dia, que era a 3• dis

cw~·io do projecto de lei. sobre abu~os da _}iber
dad., <le imprensa e sn:;ci tau do· se a q 1wsü~o, .se 
a discnssiio Jc\·i 1 Yer.-ar :;obrn tudo o projecio, 
decitlio-se, depois Je al~umas r1!flexões. •1ue se 
discutisse artigo por artigo. 

Consultou entfio o Sr. presidente á camara, se 
na parte cias pentU1 de cada al'tigo, que for.ão 
apres.,11tadas de 110\'o P"la commissão, deverião 
se1· aJinittidao; emenJns com_ o apohunento de 5 

Entrou em discussão a epigraph51 com o art .. l-0 

« Dos abuso;; da liberJade de c:xprhnir os pen
samentos ur se··., : 

<t Art. l.o T-Jdo o cidadão tem direito de com
nnmicar por escripto 011 por p:ilavra os s·eus 
pensall!eutos, fazcl-os 1mprm1ir e circular :\ von
·tade, comtanto que responda pelos abusos que 
cumm !lt·Jr 110 liYI"•) exercício deste direito. » 

O Sr. Souza França: - Si·. prosidente, 
permitta-me V. Ex. que eu faça uma breve re
flexão subre este artigo. · 

A libt!rd'.\de de exprimir por palavras •l escriptos 
os seus pen~anrnntos é natural ao l10111em; homem, 
quando para seu maior bem entrou em sociedade, 
não rennnciou este direito e se a tyran11ia põJe 
tirar-lhe esta liber.Jade, foi usurpação, mas esta 
usurpaçtio n:io foz qne o homem pe1·désse o di
reito de t•xprimir os seus pensamentos, dh·eito 
que receuera da n:üureza e do qual só [!ela. força 
tem sido e . .;hulhadu. 

Por is-o, S1'. pr<'sitleute, uão é preciso que uma 
lei civil wmha J.;cl u·ar que eu goze da libe1·
dade q11e se me niio póde tirar, d-i lil1erd·1de úe 
• · o 1omem e que so a tyrannia lhe 
tem usurpado. 

Portanto j •1lgo que depois da epigraphe deve 
vir Jugo o art. 2• (leu) ; assim fica melhor, e fica 
o artigo bem subo1·dinado à epigraphe. 

o Sr. A.1n1.-1~1n Torre-. :-O que"acabou 
de ponderar o illustre deputad!), hmllem' o.ccor
reu à. commissiio, mas d1ivõ lembrar, que ella 
não foi euciuregada da epigraphe. 

Quaudo t<Jve lugar a prnneira discussão deste 
proj.:cto, ba;tante tempo se gastou questionando-se 
sobre qual <'pigraphe melho1· convinha e afinal 
decidio-se, que depois de Yencida a lei se trataria 
della. 

a commissão dar a sua 

11iio trnta da liberdade que tem o homem de e~~ri
mir os seus pensameutes, porque essa lhe e m
nata, sim dos abusos que possa commetter uo 
exercicio dessa liberJade; que outra e!Jigraphe 
occorreria mais adaptada ao fim da lei ? 

Parece-me que acertadamente procedeu a com
miss:io :1present'lndo esta (leu). 

o Sr. Lino cout:Jnno: - O Sr. Souza 
França, quando fallou, <JUiz que se supprimisse 
•) art. 1°, o que não pode ser, porque já foi 
approvado pel 1 camara. 

O Sn. I.nw Coun:-mo :-Se póde, é preciso que 
Yenha á nwsa uma emenda, que seJa apoiada 
pela tcri:a parte da camara e niio uma rn 
\"OCfl • 

Eu porém, Sr. presidente, entendo que ainda 
assim não pôde este artigo :;er supprimido, por-
que a supprimir-se é i·eciso lambem s · 
nur-se 11111 artigo da constituição, e isto não 
podemos 11ós fazer. 

A constituição é um codigo dos direitos inau
forivei~ do l101111m1, e se se uão quer que se repute 
sag1·ado aquillo q1Je é inhe1-..mte ao holllem, entiio 
é e,;cusadu füze1· o codigo destes direitos iua.ufe-
1·iveis. 

Acho portanto, que uão póde ser supprimido o 
artigo. 

E' verdnde, que a epigmphe devia vir depois 
de marcar-se o direito que.o h&men1 tem de expri
mir os seus ~ · · · , 
para então tratar1ilos dos abusos desta liberdade; 
niio tenho porem doscoberto epigmphe, que possa 
sub,.tituir a que se acha no projecto ; portanto 
eu a adopto. 

O Sr. Souza França :-A lei que estamos 
fazendo não é senão uma lei, que marca os li
mites da liberdade que tem o homem de exprimir 
os seus pensamentos; por isso podia passar sem 
esta declaração. 

O meu argnmento é de ordem ; já disse que 
trataiuos dos abusos e não do direito e podia 
passar sem isto; parece-me que da maneira que 
proponho ficava melhor. 

Eu convenho, que•se adopte esta minha emenda 
(leu wna einen1a), ou outra que a camara. ache me
lhor, comtamo que a lei 11<10 passe tal qual. 

Veio e:itiio á mesa, e foi lida pelo Sr S•lcreta
rio Costa Aguiar a seguinte 

ElIENDA 

« A as~embléa geral legislativa em virtude do 
art. 179 $ 4." da constituição decreta : 

ARTIGO 1.0 

" Abusa da liderdade de comnmnicar os seus 
pensamentos por palavras, e escriptos todo o 
cid·1dão, quand·• o seu escripto, impresso de 
qualquer 1111tureza . que seja, contiver.-Sou.;:a 
França. »-Foi apoiada.· · , 

Leu mais o mesmo Sr. secretario, as seguintes 

EMENDAS 

11 Proponho, que em lug•ir do art. 1.0 t:_,4' sub~ 
stituão as proprías palavras do§ 4.0 art. 179 da 
constituição.- Paula Cavalcante.»-Foi npoiada. 
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SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1827 7 

TITULO 1.0 

;, Da liberdade de exprimh· os pensamentos por 
escriptos e palavras. 11 

ARTIQO 1.0 

« Todos podem. communicar, etc., art. 179 da 
constituição. » 

TITULO 'to 

« Dos abusos da liberdade, etc. 11 

ARTIGO 1.0 

u Abusa, etc., salva a redac~ão.- Ledo.»- Foi 
apoiada. 

o sr. cru:.; Ferreira:- Todas as leis de 
liberJ.ide de imprens·1, que tenho visto, e não são 
poucas (pois grande parte do tempo emprego na 
leitura de todos e:;ses publicistas 1nais acredi· 
tados) peccã_o logo nas e igra bes; ist_o. não é 

ara 
ter 110 
nisa a 
priaJa 
cll:1. 

. . 

o sr. Paula cu.va1can1'c :- Ouvi dizer 
que este ~rtigo (leu) não é preciso. porq~e ~ ~ua 
doutrina Jã se acha expressa na con~t1tu1çao; 
ao mesmo tempo que se tem seguido a pratica 
de copiar até artigos da constituição. 

O. projeeto de. lei sobr& o . tribul!al s~p>:~~o 
de JUStiçn, que Já entrou em rhscussao, prmc1pm 

~ · , · regl. 
a <'.onstitnição quando trata de semelhante in
stituição. 

Log•J o simples motivo de ser este ]o artigo 
.. . . . - r . 

supprcssão, antes deve., sei· co~servado, Pº! isso 
que esta :pratica temos seguido à respeito de 
out!'os vroJectos de lei. Noto porém uma alte
ração, neste artigo, que me po.rece muito essen
cial, e é :1 palavra - cidadão - em lugar da 
palavra-todos-que se acha na constituição ; 
e isto uma restricção, que não fez a mesma 
lei funamuc:nta\ ; e portanto á ella me opponho ; 
empregnein-se os mesmos termos, R:>rque falia a 
constituição ; nada de restricções. Eu mandarei 
uma emenda. 

O SR. CRUZ FERREIRA. roburou a sua opinião, 
mus não foi ouvido. 

o sr. x.cn•tcr do Cor,·a.1110 :-Esta lei 
não vai 1narcar a libe1·dade, que cada individuo 
te111 de exprimir os seus pensamentos, o que vai 
marcar é os limites <lesta liberdade. A consti
tuição, declarando, que é livre á t1.1do o indi
viduo propalar os seus vensamentos, nada mais 
fez ne arantir es;a l' r a i "' 

omem, e que n força por seculos · e roubara; 
á inese .• te lei sô compete collibir os abuso5, que 
possiio 11aver no s.;u exerciciú. 

Portanto não posso approvar esta repetição 
desn.;cessaria Jo artigo da conslituição, que al
gu111 Sr. tem . citado, porque em mntei-ias de le
gislação toda a redunda.eia é vicio. A emenda 
do Sr. Souza Frnuça é, a meu ver, a uuica, 
que se deve ad1nittir : voto pois a favor della, 
e contra todas as mais. 

O Sr. .Arau,jo na .. tos:-Sr. presidente, 
esta lei é feita em virtude d() § 4° do art. 179 
da constituição do imperiu, não em virtude da 
primeira parte, mas da segunda, que trata dos 
abusos, e diz {leu) O que temos pois a fazer 
nesta lei? Temos ue ma • · 
ia a uso de liberdade, e as penas, que corres

pondem a este abuso, conforme o grão do crime. 
Logo deve supprituir-se o artigo co1110 desne
cessario. ,...,. 

ElfEXD.\ 

" Proponho a auppressão do art. 1°-Bastos.» 
-Não íoi apoiada. 

o sr. Ahueid.a Torres : - Levanto-me 
para ponderar á esta ca1nal'a, que as emendas, 
que se têm offerido á este urtigo, em nada al
terão o projecto. De toda a questão, que se 
tem suscitado, só appareceró. como resultado, 
um truba.lbo eufadouho, de uenhuma utililidade, 
antes de prejuízo pela grande demora, que ha 
de h'lver, em sal1ir a lei. Emendas accumuladas .... - , i 

tuição, .i que se referiüo, differentes erão as cir
cumstancias Os artigos tl'atw1io de materia posi
tiva, e aqui tiata-:ie de matel'Ía negativa. Aqui 
vai-se tratar dos abusos de exprimí1· os pensa
m .. ntos, e por isso só podia t01· l 11ga.1· a parte do 
paragrapho relativa aos abusos ;1nas a parte rela· 
tiva a.J direito de exprimir os pensamentos, es
cruzarlo é que appare1:a. nesta lei (não foi mais 
ou~ido). -

o sr.- ·vasconccllos:-Direi a miaha opi
nião, que se reduZ', a que nenhuma necessidade 
temos e a t · · ·. 
gos, e que é atê desnecessaria por já haver 
uma oútra. Se a lei, que t>XL'lte, tem alguns 
defeitos ,emende-se; apparcç:i uma resoiuçiio ex
plicandÓ-a ; e não n<>s P.11Voh·a:11os em uma dis
cussllo, •1ne nos gastar immenso tempo. Só este 
primeiro arti"O tem levado uma manhã inteira, 
e ainda não ;e concluio a sua discussão. 

O Sa. PREsrnE~Tg :-0 illustre orador está· 
fallando fó1·a •la ordem ; a cau1ara tlecidiu, que 
se fizesse uma lei nova. 

o Sr. Souza França :-Eu pensei, que o 
illnstre deputatlo estava orando para requerer o 
adiamento desta discussão : como porém sahiu 
fóra da ordem, tocando em uma 111a.te1·in no\•a 
p.;rmitta-se·me tambem :;ahir fóra ddla para res
p~nd<:_r ao argumento, com que sa quer q11e esta 
lei nao !!asse. 

O mawr defeito da lei da liberdade de im
prensa existente, é. ~manar ~.e uma autorid~l~e, 
a quem a co11st.tu1çao negou o podélº de legis
lar, conferindo-o á a:;semfütia geral. O systema 
cvustitucioual niio sei que se~ sustente, s~não 
em quatro pilares; liberdade àe· imprensa; respon
sabilidatle dos ministros; juizo po1' jurados; e . . . . .. -
uma vez que não estéjão evautados estes quatro 
pilares, ni'io ha sy.~t~ma constit•!cional. 

Voto po1·tanto, que passe n lei. 
Jul,.,ando·se a lllateria sufi!cientemento <iíscu

tida, ~propôz o Sr. prn:siüeute ã, votação primeira-
1nente a epigràplle. 

Passou tal quãl. 
Seguiu-se ú. votação o art. 1° ; foi approvado 

com salva da redacçiio das palavras - todo q 
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'8 SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1827 
cidadão ..,, de\'endo substituir-lhes a pala,·ra -
todos. · 

Propóz então o Sr. presidente, se - . ' 
tlencia de cén~ura - como traz a constituição, 
e na conformidade da emenda do Sr. Paula Ca
valcante? 

~ 

Propõz mais, se as outras emendas esta\'ão 
prejudicadas r 

Venceu-se que sim. 
Propôz, á reque1·imento do St. Paula Caval

cante, se n sua emenda estava prejudfoada ? 
Venceu-se, que: não. 
Propõz ent:io, e p111· fim, se a matéria da mesma 

emend•l estava comprehendida na votação? 
Decidiu-se que sim. 
Ei.trou em discm;são o art. 2° com todos os 
us numeras. 
« Art. 2.0 Abusa deste direito, quanuo o se:i es

cripto impresso, de qualquer naturezu, · que seja, 
contiver : · 

(( . 
chico represeutativo, abraçado e jmado pllla nação 
e seu ch~fe. . 

« Os respousa,·eis incorreni na pen:i de p1·isão 
:-') ., . . - .. 

2.0 e 3.o n'l. pena de 6 mezcs á l anno de' pri· 
zão, e na ml\lta de 50$ a 1508. 

" -1.• Insultos e. injurias aos differentes cultos 
estrangeiros admittido,;, e garantidos pela con
stituição, e em virtude della estabelecidos no 
paiz, não se entendendo comprehendida a ana
Iyse razoavel de seus p1·incipios, ou de seus usos. 

« Os responsaveis incorrem na pena de G mezes 
a 1 auno de prizão, e na mulla d~ 00$ a 150$. 

<< 5.o Injurias contra a pessoa do imperador, sua 
augusta espos11., e principe herdeiro ; e contra a 
demais familia imperial. 

« Os responsaveis quanto a cada uma das tres 
·primeiras pessoM, incorrem na pena de l. n 3 
annos de prizão, e na multa de atJ0$ a 900S; e 
quanto ãs ultimas, na de ü a 18 mezes de prizão; 
e na multa de 150$ a 450$. 

« 6.• Injurias contra a assembléa geral legislativa 
ou ·contra cndn u1~a. !1as duas cnmaras. 

annos de prizão, e na multa de 300$ a 900$. 
"' 7.• Imputações de acção, ou acções, que a lei 

classifica crimes, e lhes designa pena, sendo da 
natureza daquellas, sobre as quaes ó em juizo 
admittid·i >l denuucia, ou a pessoa ~front 1da sejn 
nomill'llmeute expressa, . ou de qualquer modo 
indicada. ... 

" T·ies imputações serão logo consideradas -
effecti\'t denuncia juridica - e os responsaveis 
obrigados a proval·a plenamente; na falta dest<t 
prova serão declarados por sentença calumnia-

eu p1·oponho a suppressão 
sej<t refundido com o art. 
mrnba. 

mezes de 

, 
2° ou que 
á mesa a 

11 Que se refunda. o 2° a1·tigo em o primeit"o e 
fique assim. 

e:.cripto, ou por pah\vra os seus pensamentos os 
que uo seu impresso de qualquer natureza q.ue 
seja, emittirem, etc., salva a redacção.»-J. Lmo 
Co1ttinho.11 -Foi apoiada. 

o Sr. Allneida Torres:- P11rece-me que 
esta emen<ia do Sr. T,in•l Coutinho contém ma
tllrh que já foi vencida nesta camara, e, por 
isso creio qtte não póde ter lugar. 

O Sn. AnAuJo J,nrA orou tão rapid1unente que 
não nos foi possível e ap'\nhar o seu aiscurso, 
apen'ls colligimos '!-e íullari\ sobre a ordem por-

tigo 20. 

<> Sr. Arll.ujo Bustos: - Eu sou igual• 
mente contra as questões de 01·dem de que falla 

o r 11 e r e ive um en e na uni-
versid lde mui sabio, que não admittia questões 
de ordem, e apenas nos actos publicos algum 
outro lente pergunt·wa a qualquer estudante a 
ruão de 01·detu sem dar tempo a que este pro
forisse um'1. p1lwra, dizia.lhe .respondo, que ê 
porque o autor assim o quiz; inas deverá isto 
sei· tão geral? Dever-se-na collocar um~ artig•> 
que trata da liberdade de exprimir os pensa
mentos em um lugar que não e proprio? Parece 
que esta questão não deve ser despresada. 

Quando oft'e1·eci uma emenda suppressiva, talvez 
os honrados deputados não attendessem, que eu 
buscava unir a mo.teria. do lo artigo eom a do 2•. 

Dizem alguns honrados membros que em todas 
as leis se faz menção 1lo artigo da constituição 
a que se referem; mas devemos attender que 
algumas ha. em qm; isto é. desnecessario, para 
se não cahir na contradicção de apresentar de
baixo do titulo do;; abusos da liberdade de im

rensa um paragr11pho que contém a faculdade e 
· · · · - e ic t' 

os pensamentos. 
Concluo pois, dizendo que, quando a camara 

votou sobre a minha emenda, talvez não atten
desse bem ao seu fim. 

o Si.·. Lino couun110: - Sr. presidente; 
eu tive a felicidade de não estudar essas sciencias 
que tratão de questões de ordem, pois nos es
tudos a. que .me appliqueí não restava tempo par~ 
essas nmnar1as. 

E' certo que a razão aconselha a seguir sempre 
na direcção dos negocios uma certa. escala,. por-
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SESSÃO EM -1 DE JUNHO DE 1827 
que tudo no mundo tem ordem, e nínguem dh·á 
que se admittão cousas beterog.meas á materia 
de q u~ s~ tratar. . 

estar embaixo. ou em cima; a')ui não ha e~ta 
ordem desnec:essaria, nem se trata de questões 
de escola. . 

à essa dhtribe de questões de ordem, é o que 
sempre pugna por elhts ; portanto o meu argu
mento não é ocioso, nem é desses de bancos de 
uni \'ersidade. 

Fallarei agora sobre o n. 30 porque me occor
rem sobre elle, algumas reflexões {leu). 

Quize1·a que se me explicasse o que é calumnia 
contra a divindade ? E palavra que uão posso 
admittir como expre.iSiva. de offcn~a contra Deus. 

O Sr. A.l:aneldo. Torres: - O illustre dP.
putado deve fazer est'l. pergunta á camara : a 
commissão redi e se undo o id . 

O Sr. Lino Cou1;Jnbo :-Quando fiz esta 
pergunh, não a dirigi a algum dos membros 
da commissão de rcdacção, porque, além de 
S'\b • • -
brado de que esta idéa p1$SOU i.;a cama1a, mas 
vendo que é uma palavra impropria, pergunto 
á canrn.n em· que sentido deve ella ser tomada. 
Se um erverso disset· ue i é á 
ser c iama o calumuiador? Eu o chamarei blas
phemo; e por isso offereço esta 

EUEND.~ 

« Ao art. 2'>, n. 3. 
" Que se dig·J. • blasphemia contra Deus, c'\lum

nias, injurias e zombarias contra a religiao do 
imperio . ...;..J. Lino Coutinho. » - ~oi apoiada. 

O Sr. secrehrio leu a acta do aÍmo pass'ldo 
para certificar ão Sr. depuhdo, o que se bavia . 
vencido a este res eito 

o Sr. x~1no Cou1;1:nho :-Estou certo, que 
a .commissão redigio eonfõrme o vencido, e fui 
supedluo o trabalho que teve o Sr. secretario de 
lê1· e · · 
a pala\'ra- calumnia - para -blaSp emia-, por
que ·quem offcnde de pãhvra a Deus, não póde 
ser chamado calumniador ; blaspbem•', repito, é o 
que -aqui chamarei. 

O Sr. Cruz-cFcrrcl.1.•á :-Toda esta ques
tão só tein sorvido para nos tomar tempo, e sem 
a. meno1· necessidade. Di:r. o n. 3o - calumnia ... 
contra ·a .religião - e não diz - coutra Deus. 

Ora, a religião pôde ser calumniada; e,;cripto-
1·es ímpios têm contra ella dirigido os m'lis 
fortes ataques , uns attribuindo-lhe o derrama
ment·> de . sangue, .. que por outros motivos t.:m 
havido, outros tnx11ndo-a de inimiga d'l.S luzes, 
destrnidom das sociedades, e pretendendo, que 
a decadencia de Roma date. dll introducção do 
cl1ristianismo, e até seja J!Or elle introduzida ; e 
não será isto calumnia? E5tar;i. mal empregado 
e;;te _termo? Não yejo outi·o que seja mais 
propr10. 

o Sr. vascon.cc11os: -V u ~ 
a ma er1a, e espero ser cbamaJo á ordem, quando 
della me desvie. 

Opponho-me a todo este artigo; e to1·no a dizer, 
ou não se faça a lei, 011 vá para a commissão 
a redigir : esta é a minha opinião. 

Não fallarei sobre o n. Io, po.>to que o não 
approve, e só farei algumas observações ácerca 

-ão n. 20. (l~u}. e • 

E' P,r~ciso que definamos· os termos com muita 
exact1dao,. quando . delles · fica pendente o. sor.ego . 
d~ impe!"Íº• a tranquillida~e e segurança do cida
dao, V:eJO aqu\ a expressno--: rebellar contm as 
leis,- e devemos· muito exactamcnte definh- este 

TOMO 2. 

crime, como •la maior imporlancia, por isso que 
por elle ~uspen<ler-s"3-l1iio na f<i1·ma da consti-
tuição, as formalidades arautem· os d" ,. 
in 1v1 uaes. . 

Se pa-;sa a l !i como está, t·~remos que a re
belliào v'li comprehender t'l.nt-0 o crime de re
bellião pro rhmente dito, como n desobedicnci:I •. 

~ • , i n bsuo aesse uma exp 1--
cação. 

O Sn. ALYEIDA Tonae:s : - A co:mnissão redi
gio aquillo que foi vencido. · 

O Sn. VAscosc1~LLOs: : - Pois bem ; o que·· 
digo é 9ue acautelemos os abusos, que cst·.1 nu· 
mero pode occasionar, pois por qualquer moti\"O· 
se suspenderáõ as formalidades da consLitniçiio, 
como inculca esta 1• parte do numern, a m~u .. 
vêr da maior importancia. 

Não é um temor vão que me obriga a votar· 
· •:onh-a esta generalidade iio n. 2°: temos ·á um. 

. p e serem suspensas as garantias consti
tucionaes com o pretexte; de rebellião contra as. 
leis. 

Emquanto á esta parte (lezt) - contra as auto-
•• ·•• · "i uoe--
rebellião, mas sedição. 

Quanto ás palavras - c.;ntra os abusos ver
dadeiros ou suppostos das autoridades - é isto 

· · · , ., . · ar com o sagra o 
direito de i·esistencia ; este direito que faz a feli
cidade dos paizes li-vrcs. 

A' vista do artigo liciio ns autoridades habi
litadas para dizerem e fazerem o que lhes !lprou
ver : quaesquer que sejão os seus desproposi
tos e p1·eyaricações, nenhum e:scriptor pode1·á 
provocar a ro?si,;tencia, e se o 1izer, ai delle 1 
i11c•i1-rerá nas p .. nas de 2 11 G annus de prisão
e na multa dn SOOS a 2:400# ; lei t~I só póde haye1· 
em Constantinopl·:i.. . 

5r. presidente, lembro-me· que posso sahir fóra 
da ordem mas es · . · · " 
delfa me desvie. m cdebre esc1·iptor inglez,. 
tratando de liberdade de imprensa diz : aquelles
que mais f 11lão nest'l. liberdade, são os que me
nos a querem: em re uem ua discussão· de· 
ou ras ma erns, o empo que gastiio com este 
objecto : a melhor ,lei que a cstti respeito se· 
póde 01·gmizar, é nenhuma. 

Qu·1nto ao 11. 30 já o Sr. 6ruz Ferreira offe
receu rdlexõcs, que fazem desnecessaria a emenda. 
do Sr. Jo:;;é Lino : religião é - o modo de pres
tlf culto, e não pó<lc ser confundida. com di\•in-
dade. Aqui guizera eu saber, se por inimltos. 
entendem-se factos, porque a adoptar-se esta idea, 
eu ponderada, que hso pertence ao codigo ge-· 
r•ll; e se é o mesmo que calumuia, não deYe 
alterar-se sem necessidade. 

Combinando o n. .J.o com o 5° {leu) tenho a. 
notar que n illustrc commissão de redacçiio sup
primio a palan-a - calumnia - substituindo-me· 
mjurias - qum1do entre c:tlumnia e injuria lia 
dilfercnç·\ ; cu dou :l miulm opinião. 

Por calumnii. entendo eu a imputação a qual-
quer de um facto crime, que se não pôde pro- · 
,·ar,. e que niio é verdadeil·o: isto cl1amo c<1lm11-· 
JJia e commi o concordüo todos · esses ·uri 
sultos que teHho lido ; injurh porem, eutendo 
serem expressões vagas ,;cni f1ctos. determina-· 
tios ; ora, senJo esta a minha opinião não posso 
admittii· e:;;te :irt. Õº da fónuu cm que se acha; 
1nencion i. ns pena 5 que devem te1· os que inJu-· 
riarem a pes;;oa do impcridor, e deixi. em silencio 
as que devem ter os que o calumniarem. 

Art. 7° (leu) ; t.:mos aqni decretada contra os
que injuriarem a particulares, a mesma pena. 
cm ·que 1ncorrem os que 1izerem· á pessoa sa
nradn do impem<101· e á sua imperial familia l 
° Fallarei ainda sobre u n. 5; supprime-se aqui 
a mesma palavra calumnia; logo quem quizer, 

2 
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11údtJ calnmniar a as:>embléa wmo bem fü.i parecer. 
na certeza de que nenhuma peua o agua1·da. 

O 01ltro artirrv ileu' co.afun<le-m<J iutehamente ; 
desejo s11ber corno se tmten e es a enuncrn JU· 
ridica, se é querelln? 

O SR. llmA.-s 1' .... Rnn:mo: - O illustre deputatlo 
re o ue se acha na lei, a com-

missão nada metttiu de casa, apresentou o que 
,.e havia vencido. 

O Sn. YAsco:scI::LLOS: - H1cebo a advertencia 
qlle me quiz dar o Sr. José Cezario, mas dese
jára se111prú saber se por esta demmcia se en
tende querella, porque .::u hu;<> al~u·.na differença; 
se fiz esta pergunta foi para cdtar gl'andes dis· 
cm·sos, e bem longe esta'\"a de querer desf:nte 
-argllir a commissão. 

Eu entendo, Sr. presidente, que um escriptor 
que attribuir a qllalquer pessoa factos que o 

· · • ·e o rimiual o calumnh ou in-
juria, e de'\"e ser punido; eutr~t•tnto '\"ejo que á 
YÍ'>ta da palavra-(fonuncia-;1:io póde ter lugar 
esta minha opinião, mas passwei ao n. 8 (lcii.) 
Para se não confundii· este nmuero ·com o ante-
cedente e precl.6v en en er-.;e. que 
iuj Ul'i as. 

Concluo pois Sr. presidente, que esta lei niio 
l ·LI su1· discutida no est \do defeituoso em ue 

.se acha: o men voto s.;ria. qu" ella fosse u.w1 
commissão par l interpôr o . seu parecer, seniio 
te1·cmos lei para nos gastar os tres mezes que 
uos resti\o da presente sessão; nno in;;lo para 
•1Ue assim se f:lçn, só declaro a minha opiniíio. 

Exporei agora as bum1ldes reflexões que me 
occorrem ácerca da emenda <lo Sr. Líno Coutinho 
so;n 1) u1eno1· intuito de atacar ao sen i!lustre 
~mtvr. 

Que caso fará Deus da;; blaspbemias dos mí
seros humanos? Quererá eHe .. que uma lei as vit 
punir? Manifestou acaso a sua vont·tde? Encar-
regou ssem · · · · 
·•·outra os que o otfendessem ? Eu entendo esta ma
teria de crime:; por um modo muito diYerso: pan 
mim o crime e punido quando produz alrrulll .. . • • e 

faze;n, mal, nem ella füz caso de tae:> injt~rias, e 
menos nos recommendou que legislasse111us á este 
l·e.sp,ito. Deonon i11Jui-ire Diis vindi•:m1tm·; se 
a D_i vindad~ quizer punir as blas~l}emias, prompto 
sc\'a o castigo, sem que nos er11amos em seus 
,·ing11dores : t:1l emenda niio póde p'.lssar, antes 
fiqne o nume1·0 tal qual, npezar •le excessivo : 
tol'llo a repetir, que casa fará u Didndade das 
blaspl1emia:::. dos miscros humanos, Stl mesmo 
muitos mortacs dcspreziio as invectivas e cahun
~1bs .d~s seus inimigos! Purece·me até 11111 a~aque 
a D1n11dade, porque e suppol·a sent meios e 
poder de se yingar, · dependendo de uma lei 
,nossa. 

O S•-. Souza Ft:"ança. :-Par·i responder ao 
illustre deputado, que tliz « D•,os uão necessita 
•iue os mizeros humanos vinguem as injurias 
-que se lhe fizer » digo que niio é por esse lado' 
<{ue a lei encara a questão, mas sim como uU: 
~-rime puramente_ l1111nano, porque o.ffende a pia 

CCt.11 ~· ente sup;:e.no. C1da u:ic;:Íio te;n sua cl'ença 
e moLlo p11rticular de ado1·ar a Di'\"indtvle ; eon: 
sequentemente todos o~ membros desta sociedade 
deyem convir, que o Stlll culto é verdadeiro e 
sagraclo. Quando pois n lei impõe uma pena 
ao cidadão, que mofa <\e~sn crença e culto, não 
.é porque a Divi11rlnnP. necessite, que os humanos 
viuguem as. inju1:ia.s, ~ue su llle fazem, é porque 
-cumpre punir ~-.mJur1a, que por _e11sa 1111t 1ei1'lt· 
,se faz ã cada um dos membros da sociedade· 
<'is illllli que a refertJ.icia da lei, emquanto puue' 
-é a mesma S(1ciednde, e não à DiYindade. ' 

O Sa. P1\ESU>E,.-rE decla1·ou adiada a materia 
pel•l hora. 

O Sn. Soou Fno1.~çA annu11ciou · po1· arte da 
co111m1ssao e azen a ac ar-se orgamza o o 
projecto de lei sobre as rendas do cofre da 
inteudendeucia geral da policia, assim como o 
o~tro sobre as pensões para as viuvas dos 

O Sa. Pai::sw&.'lo"TE dell p'lr-.l 'ordem do dia-
1° a sess,io secreta-2° nomeação da uova mesa 
-:-3• continua~.ão da discussão do projecto sobre 

1 bberdatle de imprensa. 

1 I.evantou-se a sessão ás 2 horas e 5 minutos 
1 ·da tarde.-José Antonio da Silf:o. lllaia. -
i 

! · RESOLUÇÕES DA tJAlL\RA 

l
, 111esa d~ c!''!_sciencia, e o;Jens, depoie de jurada 

a constitmçno, .se passno aos l>eneficiados as 
"=!'...ftl't~s d_e -a ~0Seilt&ç110. O que me cumpre eon}-

o mpemdo1·. Deos guarde n 
Y. Ex. Paço da ca•uarl dos depntado;;, em o 
1° de Junho de lb:?í.-Sr •. concle .lo Yale.iça.
José Antonio da Sili:a Maia. 

lllm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados 
tem <fosiguarlo o dia de amanhã . rara 3 diseu.;Siio 
do parecer da commissão especia sobre o a>bjecto 
da sessão secreta, _proposta por V Eit. : E por 
isso o participo a V. Ex., para que, sendo do 
seu. ~gr.,!ldo, possa eo~npareeer a qualquer hora 
da ses5a•>. D<!os guarde a V. Ex:. Paço da cama1-a 
os de \\tados em o la de Junho de 18"~7.-Sr. mar-

quez de Queluz.-Jose Antonio da Silva Maia. 
Mm·ia1mo cai·ws de Sousa Correu, o re

digia. 

Sessão e01 ~·de .Junho 

\ºl•)E•PRESIDE:SCIA DO sn. l • SECRET.UUO JIAIA. 

A' l 11ora depois do meio dia, havendo-se le
'·antado a se.>são secret 1, o Sr. presidente mau
dnndo abrir as portas e as galerias, abrio a sessão 
publica. :,.':;·,· 

Aehwão-se presentes SG Srs. deputados, fal
tando com causa os Srs. Ve1·gueiro, Pacheco, Paula 
e Sonza, CltJmente Pereira, Costa Carvalho, Ho1-
landa Cavalcante _ e Pires Ferreira: e sem ella 
os Srs. Garcia de Almeida, Faria Barbosa, Ma
ciel l\fonteir<l e Castro Vi11nn:l. 

Lida a act·l da sessão antecedente pelo Sr. se
eret,rio Almeida To1·res, foi approvada. 

O Sr. secretario Costa Aguiar leu o segui~te 

" lllm. e Exm. Sr.-Pal"ticipo n. V. Ex. para 
o fazer presente á camara'dos deJ,>Utados, que 
em cuns.eque11eia do offieio de V. Kx. de :m do 
mez passado, se tem expedido ordem á mesa do 
desemlnrgo do_ paço para 1·emetter a esta secre
tarí!1 <le .estad«? a consulta· que á mesma. mesa 
l1av1a ba1xado ãcerca do bacharel Antonio Jose 
Coelha r 011524 2 •. e qne logo que se receba farei 
extraltir e 1·emetter á mesma camara as cópias 
que pelo sobredito offieio se exigem. · · • 

« Deos guarde a V. Ex. Paço. em ·o 1• de Junho 
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SESSÃO EM ~ DE JUNHO DE 1827 f l 
de 1827.,..-Conde ck Valença. - Sr. José Anto:tio 
da _Silva :Maia . .u-Fieou a cam·ua inteirada. 

V?u mais o seguinte 

tt OFFJCIO 

" lllm. e Eim. Sr.-;-De ordem de Sua l\!agestade 

por cópia, que á repartiçã~ da guerra fóra di-
1igid:> pelo presideute da província do Rio Grande 
do Sul, relativamente á acção nlli praticada pelo 
inglez Charles Leddtll, que se achava ao· serviço 
de. Buenos-Ayres, e bem assim a representação 
que á sua imperial presençà fizera. subir o mesmo 
inglez, nfim de que sendo tudo levado ao conhe
cimento .da eama.ra dos dep11tad'ls, se possa de
signar a recompensa que por tal serviço deva ter 
o referido Leddell, visto não se acl1'lr esta com
prebendida nos casos marcados por lei, apre
sentando-se aliás o de que se trata, como uma 

eserçao o m1m1go, razen o c m · o e , 
petrecbos de guerra e varios outros objectos, 
aevendo prevenir a V. Ex. para o fazer igual
mente constar á dita camara que ao referido .. .. .. . .. . . 
mercês que Sua ~lagestade Imperial tenha de 
outorgar-lhe, a quantia de dous contos e qui-
11!1entos l}líl. réis, que elle entl'egã~a na sobre-

" Deos guarde a V. Ex. Paço, em 31 de Maio 
de 1827.-.Marque• ck Quelu.;.-::5r. José Antonio da 
Silvll Mllia.11-Foi remettido á commissão de guerra 
e faseada. 

o Sr- Cunha l\lattoa: -Sr. presidente, a 
cornmissào de guerra, desejosa de dar um im
pulso e adiantamento á nobre tarefa de que tem 
sido encarregada, não se tem poupado a tra
balho algum, ora trabalhando com os m:iteriaes 
quc já se lhe tem fornecido, ora exigindo outros, 
q~e !he sejão iudisp_ensaveis. Vê· porém a· c~m-

commissões, e ile muitos nobres deputados tem 
'.J já apresentado a esta camara tnbalbo, que não 

poderá ser vencido nesta sessão, bem que o 
atriotismo dos seus 11onrados membros muito 

tenha concorrido para o s ·u ~rande adianta
mento, entretanto que a comm1ssão de guerra 
pouco tem podido aYançar. Por esse· niotiYo ella 
apresenta a esta camara a relaç1io dos docu
mentos que lhe deveráõ ser transu1ittidus pelos 
ministros da guerra e marinha, e espera que com 
elles poderá na prox.ima sessão apresentar resul
tados que fação honra á commissão, e bem ao 
imperio. Permitta-me V. ,,Ex que eu leia o re
querimento ua commissão. 

Leu cntã'o, e mandvu á mesa a seguinte 

PROPOSTA 

11 A commissão de marinha e guerra, dese
Jando adiantar os trabalhos que lhe competem, 
propõe quo se peção as informações seguiutes: 

" Ao ministra da guerra. 

fl . ~ 

por eonta da. fazend;i. publica nos hospitaes da 
l\Iisericordia . 
. ·" 4.0 Qu~es são as provincia_s em q_u~ devem exis· 

« A.o minisfro da mm"in1ta. 

« 1.• Quacs são as provineias en1 que devem 
estabelecer-se grandes ars-·n'leS Je construcçào
naval, e qual a extensão destes estabelecimentos-

" 2.~ Quaes são .is p1·ovincias em que devem 
existir escola!!. ou academias tb~orico-na \'aes , e-

. - - ..,, .-
José da Cunha ~vattos. ~Antonio Francisco de 
Paula liollr.mda Cavo.lcante.-Lui; .Augusto Mag. 
-Ig11acio José Vicente !f.a- Fonseca. - Francisct> 

Prneedeu-se cntàl) á. nomen.;iio da mesa, que 
se J.éra eara ordem do dia, e principiando-se 
pela eleiçno do presidente, obteve a pluralidadn 
absoluta o S1·. Araujo Lima com 43 votos. 

Seguio-se a eleição do Yice-pre;;iJente, e por 
não obte1·-ss a m.tiori•"l t\bsoluta, llavendo tido ,. 
Sr. Costa Cai·valho :.!2 votos e o Sr. arc6bispo 
da Bahia. 18, e11trá.rão em novo ese1·uti11io, e-
obtave a plumlitlade absoluta o Sr. ·costa Car
valho eom 4.u votos. 

Aguiar, éo;n 81:!; Galvão 'com 28 e Aln1eidâ Torres 
com 21; ; e para supplentes os Srs. Araujo Vianna· 
com 2-'l, e Paula .Cavalc::mte com 21.l. 

ó a. 
resolução tomada na sessã:~ :;ecreta, de se fazer. 
publico o ofiicio que S(! dirigira ao marquez de· 
Queluz, p issou a inser il·o na presente acta. · 

Suscitou-se a questão, se clcve1·ia, ou não haver 
sessão nos dias santos dis):!ensados; e depois de 
_algumas reflexões feita; pelo Sr. bispo do 1\Iara11bão,. 
"decidia-se que não. 

Dada a horn, deu o Sr. presidente para ordem 
do uia. G, 1º segundas leituras, e pareceres· da 
commissão de fazenda, 2° contiunaç:io da dis-
eussii.o da lei sobro os abusos da li herdade da. 
imprensa. 

Levantou-se a ses>iiO depois das 2 horas.-· 
José Ricardo da Costa Aguim· <1~ .-tnclrada. se
Cl'lltario. 

RESOLUÇÕE~ DA CAMARA 

lezns e baterias em que devem existir 1·stados dezeJ~;1do ou~ír 0 p~i·ecei· '.ie \~~x." svbre o ne-
maiores, e quaes aquellas que podem ser gover- gocio, que fez 0 obJecto da se'>sno secreta de-
nadas 11clos com:nnndantcs das gnarnições, .ou lwie, 0 a que se i·efo_re 0 lll•·Lt officio de Jionte. m, 
destacamentos. . '· • 1- ~ jnlgc)U conVtlniente ad1al-a para o < 1a quarta-.e1ra, 

" 2.0 Quaes as provindas em que convém esta- u do c01·rente mez, em conseqnenc;a dn. partici· 
belecer a1·:;enaes militares em graudr, pé; e quaes paçiio, que _v. Ex. fez, de . se nchar molesto; e 
aquellas en1 que são sufficientes pcquenus, trens que, qmmdo,"V, Ex. julgue u\'gente a decisii_o do-· 
de guerra.. =,...,,~~~=:-:-:-.;:::~-t-~~~· ~~~~-~~·~querei· 110 :seu pzeMeente umã. 

ff a.o Quaes · s.iio lls provmc1as em que se fazem sessão ex.traordinaria em qnalqller dos proximo;,;. 
indispensaveis grandes l1ospitaes militares pe1·ma- dias santos. O que me cump1·c participar n. V. Ex. 
nentes, e· quaes a.quellas em que e~ enTennQs para. su3. intelligeneia. Deos guarde a V. Ex. 
devem ser tratadot1 em hospihes regimo?ntaes, ou· Paço da" camara dos deputados, cm 2 de Junho· 
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·de 1827.-Sr. marq11ez. de Queluz.-José Ricardo 
-da Costa Agufrw de ..-indi-ada. 

Illm. e Exm. Si·.- Procedendo hoje a camara 
. -dos deputados á eleiç<io da mesa, •1ue de\·e ser\':r 
.no mez, que rinci ia 110 dia 4 do corrente, foriio 
110111ea · os na orma o 1·eg1men o 111 erno para 
.presid.,nte o Si· Pedro de Ara1•jo Lima, para 
vice-p1·eside11te o Sr. José da Costa Carvalho, e 
parn scc1·eta~io ·em prin~eiro lu"ar ,eu e em ;!u, 
. . ~ • • o 
.Ue Amlrada, j)lanoel Antonio Gal\'iio e José Carlos 
Pereira d.Almeid11 Torre~. 

O que participo n Y. Ex. para que seja pre
:>ento 1111 camtu·a do,; Srs. sena•lores. Deos gum·de 
a Y. Ex. Paço dn cmnar11 dos tfoputados, em 2 de 
.Tunho de lt!:!i.-Sr. Yisconde de C1mgo11has do 
C:u11po.-Jos<i Ricm·tlo da Costa A!Jiciar ele .-111-
<fratla. 

111111. e Exm. Sr.-Prneellcmlo boje :1 camara dos 
tleputados . :i. eleit.:<1o da mesa, que de\·e senir 
uo mez, que principia no dia 4 do corrente, forno 

) . ~ . .,.· ~ . .. 
presideute o deputado Pedro tle .\ranjo Lima, pata 
,·ice·presiJente o deputado José da Costa Can·nlho 
e imra secreturios em primeiro lugar cu, e em 
:?• :3• e .io os de utatlos José Ricardo da Costa 
Agninr • e Au t'«dn, d:anoel Antonio Gah·iio e 
.losé Cnrlos Pereira ele Almeida Torres, na ordem, 
cm que v:ío intlicados. 

O q•M participo a Y.· Ex. para que suba ao 
" · e " 11 0 s • e e m p ra 01·. 
Deos guarde a Y. Ex. · Pi1ço da camara dos .Jc
putados, em 2 Jo Junho de 1!:>'27.-::51·. \"isconde de 
:::'. Leopoldo.-Jo~·«' Ricardo da Costa Aguial' tk 
..Andi·mla. 

lllm. e Ex. Sr. - Accuso a recepçiio do of
ficio de Y. Ex. tle 31 do mez :proximo passatlo, 
<.1ue acompanhou o requerimento de .F1·anciseo 
da Cuulm l\Ioreirn e Gusmão. E cumpre-me par
ticipai· a Y. Ex. em resposta que a camara dos 
deputatl.os a quem o fiz presente, tem jú de
signado a conveniçnte. direcção no diLo rer1ueri-

H•Utlú. 
Deus guarde a Y. Ex. - Pai.:o dn eamnra dus 

deputatlos, em 2 de Juuho de 1827.-Si-. Co111le 
Je Yale !e ": · · 
...! nclrada. 

8'essãc1 em 6 de JnnJm 

PHESIDE;-cu DO lp· .HIAU.TO LilL'I. 

• .\:s 10 ):orne fez-se a chamada e aelmrão·se pre
sentes 78 ::51·,;. tleputndos, faltando com·eausu os Srs. 
.He~ende Costa, Ledo, Clewente Pereira, Ca1·doso 
de 7\fello, Costa Carvalho e Lübo; e sem ella os 
Srs. Feijó, Sll'lgado, Borja Pereira, Miranda Ri
beiro, Baptista Pereira, llnn\ls L"ite, Gomes da 
Fonseca, Gardn de Almeida, Faria Ilaruosa, Ca:;
tro Yianna, l\faciel l\louteiro, Curreim e l\1oum. 

O Sa. PnESIDEl>TE declarou aberla a sessão. 
O S1·. secrct·wio Costa Aguiar leu a acta da 

.antecedente, que foi approvacla. 
O ::>r. socrotari o l\faia" danllo conta do ex e-

. 1in e 

On'ICIO 

« Illm. e Eion. Sr.-Recebi ~ I!artici~ação que 
V. Ex. me foz para nssístk a d1seussno do ob
jecto1 qu~ pl'Opuz ú camara dos deputatlos em 
sessao secr<Jta, a qual deve ter luga1· amanl1ã G . 
do C?r1:e11 te ; e sinto ter de <lize1· a V. Ex. que 
mç e_ impossível comparecer, po1·que apenas hoje 
<lNxe1 a cama, e serei eonlentc se <ia'}ui a 8 dias 

pude1· estar desemb,1raçado. O que Y. Ei. me 
fará o ra,·or de levar ao conhecimeuto da·mesmti 
can1:1ra. " 

e< Deus guarde a V. Ex.-Rio, 5 de Junho de 18-27 • 
.\[a1Y1uc:: de Q1u:lu:: .-Sr. José Antonio da Sih'a 
, aui. » - 1con a camara tn eiru a. 

O Sr. Lino Coutinho: -Sr. presidente, 
existe em minl1a mão este requeriment ... , em que 
os ne ociantes da Bahia ed m á ' amara al-
gumas providencias; eu envio á mesa pará se 
lhe dar á dit-ecção competente. ·· 

Sendo en\'iado, resoh-eu-se que fosse remettido 
á commissão de p:!tições. . . . •. 

O Sn. Cu:mA l\faTrns tendo pedido a palavra 
leu po1· parte da commiss:io de marinha o se
guinte 

P.\n~:c&n 

" A commissã(I de marinha vio o aTiso que a 
esta camara remetteu o ministro e secretario de 
estado dos neaocios da rnarinl1a, l'm data de 26 
e. a10, que \"e10 eo rin o a carta, que ao mesmo 

ministro .dirigio o bariio de Kleinsargen expondo 
havei· descoberto e Yerificado o methodo infalli
\'el de achar a longitude geographica dos lugares 

" ., , ompensa 'lUe a naçao 
lhe ha dt> conferir, se elle com eft'eito provar a 
exactidão da sua descoberta. 

<e A commissiio, depois de ponderar sériamente 
mo, e re ec 1r so r.i as ex raor-

dinar.as e transcendent"s vantagens que as na· 
i.:ões civilisadas do uni,verso hão de colher ·de 
uma descoberta promo,·ida desde a mais remota 
antiguidade, e não \'erificada até· ao tempo pre· 
sente a bordo das embarcações com nquell11 exacti· 
<liio com que é conhecida a latitude (J.,s lugares; 
tem a honra de apresentar á consideraçao da 
carnara as reflexões que se seguem. 

" O rei Felippe III, de Hespanha, foi O· primefro 
monarcha europêu, que anim•JU po1· rncio de um 
premio a importante ~escoberta do metbodo do 

o . 
« O premio Ollerecido po1· e:>te principe, ·em 

Ui!J8 montava a mil corôas ltespanholas. 
« Os estados geraes das províncias unidas otreS' 
· : i pr mm e ez 1111 orms 

e o padamcnto l>ritanmco em 17U levou a re
compensa a vinte mil libras sterlinas a favor 
daquelle que resolyesse o grando problema da 
longitude com a unica differeuç·\ de ao milhas, 
a <le quiaze mil libras quando a difrerença fosse de 
40 milhas e a dei dez mil _libras quando à tliffe
rcnç:i fosse de GO millt11s ou um grúo de circulo 
maxuno da espherit. · · 

<e Estas avultadissimas recompensas desafiárão 
os elevados estímulos dos mais celebres homens 
dà Europa. 

« João Morin, profess:>r de mnthematicas em 
Paris, co:npõz em 16!5 umas tal>oadas, que ape
zar de se conhecerem insufficientes pai·a o fi111 
que se propnoba, merecerão comtudo que o car
deal l\fazzarin lhe conferisse uma pensão de duas 
mil libras por anno. 

<e Com o soccorro de relogios, havia Frisitts, 
proc':lrado .re:;oh•!lr o problema,_ assim como ao 

gens em lü64, Holme~ em 1665, Sully ~m. 1714: 
Harrison pai cm 1726 e Harrison filho em 1761, 
o qual em resultado de uma . viagem· feita de 
Por~mouth a Barbadas recebeu em 17Gio premio 
de dez mil· libras sterlinas e outras dez mil no 
anno de 117* ém consequencia da perfeição apro
ximada do rell)gio com que se trabalhou durante 
~ viagem do celebre naTegador Cook, de,.gloria 
1mmortal. _ · . . · ·. : 
· « Depois das expe~·iencias de, ·Harrison. foial-
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SESSÃO El\I 6 JJE JUNHO DE 1827 

terado o aef:o do parlameato ·de 171-1 e, de;;_Li~á.-
1·ão-se prem1os avs que compuzessem, u11pr1m1s
se111 e publicassem altna,1aks e taboaw nautíeas. 

« A'quelles que descobrissem o methodo de acbar 
a_ ong1 u e por meio e e 1ronome os e nova 
construeção. arbitrou-se o premio de cinco mil 
Ubras sterliuas uo caso de não havei· erro maior 
de 60 milhas no fini . de seis mezes de viagem ; • . • . n -

·excedesse a 40 milhas e dez mil libi:as se a dif
fo?"ença. não foS8e maior de meio gi·áo. 

« Repetidas dilig.mcias e exacla; informações 
ºforiio O rc!SUltado aos grandes dllsvelos do 1(0• 
verno brifannico e muitos .sabws da primeira. 
ordem entt·e clles sir João Moor, Fla!t1steed. 
Halley Bradlav e em ultimo lugar o celebre doutor 
NeYil Maskeline astronomo real de Inglat1J1·ra e 
director do re~l obsenatorio de Grei>nwich, 

:não pnderii.o apre:1entar um methodo facil e in
faltível de conhecer a longitude no mar alto co:n - . . 
annos se pretende encontrn1·. 

11 Til:o repetidas e tão gen~ros:ts recompensas 
mostrão a subli:ue importanc1a da descoberta de, 

(( A nação brazileit:a adquirirá a mais franseen
dente e perdumvcl gloria, se do novo Ut';lndo e 
do mais no\'O imperio da terra se annunc1ar nos 
}lO\'OS o u111verso, que es a esco er o o gran o 
seg1·edo do navegai· com segurança em todos.os 
mares e de conhecer com certeza a vci·d11de1ra 
t•osiç•io de todos os lugares tlo globo termqueo. 

11. Como pn1·ém a commis;ão não te:u os com·e
nientes dado:> para arbitrar o ure·.nio, que cun1· 
pre concedei· ao barão de Kleinsargeu no caso 
de· fazer patente! o seu seg~·edo e mostrar a ~xacti
dão infatli\•el da sua descoberta das long1t11des 
no alto mar· 

« E' de parecer que a illush-e commissão de 
fazenda inter onha a sna o inião so re o n " · 
eio de. que se trata. 

« Par.o da· camara dos deputados, 1° de Junho 
·de 18'27.-Raymundo José da Cunha Jiattos.-. .. ,.,. . . 
Cllll{laS San.tos -Lui;; .Att{luslo .1lEay.-(Yencido1 
Antonio F1·am:isco de Paula Hollanda Caval
co:11te {vencido.) » 

o sr. IIoll.an.da. ca ... ·alcan:te :-Sr. p1·e
sidente, no parecei· ·que por P,llrte da commisi;ão 
de marinha acaba de ler o 1Ilustre deputitdo o 
Sr. Cunha l\fattos, estou assignado - vencido-, 
~ co:no c1Unpre que eu escla1·-0<;a a esta camara 
sobre o,; motivos que me fizerão divergil· em opinião 
dos meus sabio:; collegas, eu apresento por es
el·ipto qual é o meu parecer a este respeito, para 
assim se julg•n da minha opinião. 

J.en e 111an:1011 á mesa o seguinte 

PARECER 

t( Pa1·cce1· do deputudo Ilollando. Cavalcante, 
membro da commíssao de mai•inh!l, sob1·e o 
otfi-cio do ministro da mai·in7ia. que sulmiette 
li delibe»a .ão da assei blê • · · 
1·emune1·açâo do descolwimento inculcado 1>elo 
· bai·c1o de Kleinsai-gen, sobre o methodo de a.eter
minar as lo~1gitudes nas viagens marítimas. 

" Niio p::idem. ser estorvados os trabalhos da 
cam:1ra coai deter111inações de pre!llios a desco
bert.a; taes, como a que inculca o barão de Klein· 
sargen; a qual nito tendo fundamento seniio na 
affirmativa·do descobridor, desconhecido do Brazil, 
não póde: merecei· a- consideração da camara; 
além do que alguma!l n \ÇÕes ~ivi\isadas te:n ge
·nero.samente est lbelecido premios para a desco-

bei:ta''inculcada, os ~uaes po1· si dão sufficiente 
estlcnulo á · SU'l publicação. 

«Paço da c1mua, 6 de Junho de 1821 • ..::..An
tonio Francisco de Pa l 

A uquerque. " 
Ficarão ambos sobre a mesa até a co1nmissão 

de fazenda dar o seu, sobre e !llesmo obj1.>c~. 

l.'1DICAÇÃO 

« Proponho se officie ao governo para que or
dene á j1lllta do governo do Pa1·á que remetta 
a foi ou ordem, p.:rqnrse cobra naquetla pro· 
vincia 400 réis de impost-0 por arroba de tabaco 
chamado de fumo, visto que o ah-ar{~ de 28 de 
1\faio du 180:1 só ordenou aquelle imposto para 
a cit.lade da Bahia, e para todo aquelle tabaco, 
que entrasse no port.) do Rio de Janeiro. - O 
deputado, de Deus e Silva. " 

Ficou para segunda leitra. 
O mesmo Sr. offereceu o seguinte 

« A a,;semblfa g~ral legíslati\'a do imperio de
c1·et:1: 

legio t.le 
<< 2.• Xelle se ensinaniõ a g1·ammntica e liu

goa portugueza, a grammatíca e lingua franceza, 
a grammatica e lingul\ latina, a chronulofrria, geo
~raph!a, hi~toria s_agrada, . pi-ofar.a ger!1 e a do 
unperio; a ideologia, e ctb1ca, a rhetur1ca e poe
tica ; arithmetica e geometria ; o direito natural, 
publico e das nações, com a aualyse da con~ti
tuição do imp~rio. 

" 3.o Para o ensino destes difft)rcnte3 objectos 
haveráõ oito cadeiras, regidas por outros tantos 

rofessor · · · 
« 4.0 II1weráõ outros tautos substitutos, um a 

ca·la. cadeira, os quaes servirãõ nos impedimeu-
tos dos primarias. ·· 

. õ o or-
denado de üOOS, e os substitutos de -10011 annual
mente pagos pelo thesouro da provii1cia. 

,,« 6.° Formar-se-hão estatutos, que regulem este 
estabelecimento litterario.-0 deputado, de · Det<s 
e Silva. » -.F'icou para segunda leitura. 

A',; 10 horas e meia declarou· o Sr. presidente, 
que se in entrar na sessão secre'a. 

A esse tempo entrarão na sala '03 Srs. Mi
randa Ribeiro, Costa C.irvalho e Queiroz Car
reira. 

Tendo-se fechado as partas da sala e· ga\e1·i11$, 
<.onservou-se a camara em ses:>ão :>ecreta até 
ás -1 horas e 10 minutos da t:u:de ; a e . .;se tempo 
foriio aberlas as po1tas, e declarou. o Sr. pl·esi
deute que continuava a sessão publica. 

Os Srs. Borja Pereira, Feijó, Salgado, Ba
ptista Pereira, Barros Leite e Gomes da Fonseca, 
entrarão âs U l1Uras. . 

O Sa. PsESlDE~TE deu ara ordem do · -
º• as mturas.- o .. discussão da lei sobre abu-

sos da liberdade <là"' imprensa. · 
,) Levantou-se a .sessão ã.11 quat1·0· boras e um 

quarto-José Antonio da Silva Mãia. · · 

RESOLUÇÕES DA C.UfARA -

Illm. e E:cm. Sr.-Fiz presente à cantara: dGs 
dos deputados o officío, qne Y. Ex. me dlrigio 
em 31 do mez proxímo · pnssado a respeito d() 
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requerim<>nto que o a<!<>mpanl1ava , do· inglez 
Cl1arle,; LeJdell, que lll:cttinde uma r.imuneraçiio 
pelus sen•tçJ,; ?ue fizera ª" estado: e cumpre-me 
participar a 'i. Ex. que a mesma camara já 
tem dado o neeessario andamento a este nego-
cio , r.Jim de resulver sobre elle com pleno co
nhecimento. Deo8 guarde a V. Ex. Paço da. 
camari\ do,; deputn<lo:;, em 6 d" Junho de 1&?7, 
-Sr. m1.11· uez de ).Iaceíó.-Jasé Antonio tia Sil"a 
.,V: aia. 

dlhn. e Exm. Sr. - A cama1·a dos deputados, 
approvando a proposta da commissiio ínt11rna d~ 
Dlarinha e guerra, e.fim de a•lia11tar os traba
Ibos de que a me~ma commissão se acha encar
regada, resolve\\· que se pedissem pela repa1·ti
ç.ào dos negocio.; da marinha illustra!,'ões sobre 
os segnint'?s nrtíg••S: 1° , qunes "ão as provin
cimo, em que de\•em estabelecer-se g1·1111de11 nr~e 
nnes Je con8trucçiio 11a\·al, e qual a extensão 
destes estabelecimentos ; 2n, quaes ª" pr1wi11cins, 
em que de\·em existir e:;colas ou aca.lemia8 
tbeotico-111naes, e qual a exten~iio de taes ins 
titui~õ. s; 8°, quaes nquellas, em que lia cõ1·te5 
r,~gnlares de madeiras para. os ar:>enaes, e qual 
o e~tado destes departamentos. U que 11artícipo 

T • > 

S. !'li. o ·Imperador. Deo;; guarde a V. Ex. Paço 
da camara dos d••putados, em G de J,mho de 
1:{2i.-:5r. marquez de Maeció.-José Antonio ela 
s· n ia. · 

Ilhn. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, afim 
de deliberar sobre ubjectos da sua competencia, p•e
dsa sabei· se toJas as companhias de mine1·açào na
cio11aes ou estrangeiras qnc 8.J ncb:io em actuiil tra
bn\110 , t!Iliri\ri\o no tl1esom·o publico co1n os cem 
contos de réis marc:idns nos decretos de sua c1·caçifo, 
e reso\vr-u que pela repartição da fazenda ,;e solici
tasse esta i11formno1io. O que pa1·tici~o a V. Ex. 
para que suba ao conhecimento de S. M o Im
perador. Deos guarde a V. Ex. Paço da cama.-a 
dos deputados, em 6 de Junho de lb'2i.-Sr. m·ar-
uez .de Queluz.-Josê A.ntonio ,1a_ Silva J/flÍ<t. 

Illm. ê Exm. Sr. - A cnmai-a dos cleputa<los, 
app. ovando a prnpt sla da commissiio intl'l·na 
de m 1rínha e guerra, afim de s.e ~dianttu· os 

encarregada, resoh•eu que se pedfas,.!m pela re
partição dos. negocio~ da g1term, i!lusti·a1:i3es so
bre os ~egumtcs artigos; ln, quaes as praças de 
gn.~m;e, fo.-talezas. e baterias, em qne devem 
ex1st11· estados-ma1-0res , e quaes nquellas que 
podtill! _ser governadas pelos com111111u.hmte8 d 1s 
g11ar~1ç?es ou destacamentos ; 2° , quatiS são ai:; 
pr.oy111c1as em que co~vóm estal.Jel<Jcér arsenae» , 
1u1hta~es em i;rande pe, e quaes, ai;uellas em 
•]lle sao suffic1entes ptJq11enos trens de "Ul:rt"a • 
:_-1° ,_ quaes s~o as províncias em que seº fazeni 
md1spensavt:B grandes hospitaes 1uilita1·es per
mammtes, e _quaeso!lqnelhls' em que os enfermos 
devem ser tratados cm hospitae:1 regimentaes, 
.;u p~r c?nta ·.da fazenda publir.a nos hospitaü:> 
de 1111sc~1cordi~; :lº• quaes são as pi·ovinci11s em 
q_ue de' em existir departamentos <fo commissa
rmdo. e qu:il a ext1m;;;ào <lestes cstahelec\mron
tos; 5°.. quncs ar1uellas em que devem h1wer 
:\cademi:~ 011 escolas theo1·icas militarc.<, qw•I 
n exte!ISílo do taes estabelecimentos; U", 1in:tl-
mente , qua~s aqu.e~las entt que de\'em existir 
grande>: ar~l11y~s uuhtares, e <!Ual a extf!n,.;âo 
destas msbtuH;oes. O que 111e cumpre participar 
a V, Ex. pãra l1Ue suba ao' conhecimento de :-5. 
:2.I, o Impcrador.-Deos guarde a Y. Ex. - Paco 
<.la 2amnra tios· deputados, cm G de Junho de 
1::S21. - Sr. conde de Lages. - José Antonio da 
Sill;a, . ..lfaia. 

,\fariamw Carlos de Sou;a Con·ea, o 1·etligio. 

Sessão etu 'f ele .Jua.ho 

VJCE·PBESIDt:XCL\. lJO SR. .u\AUW LllU. 

Fez-se a cbamada,. ás horas do costume, e 
aebarão-se presentes 8ã Srs. deput'ldos, faltando 
com participação de causa 08 Srs. Rezende Cos· 
1Jl, J.impo ile Abreu, Ledo, monsenhor Pizarro; 
Clementtt Pereira e Perc!ra d.: . Mello : e. sem 

Almeida, Fa;·ia Barboza, Maciel Mo~teh-o e Cas· 
ku Vhnna. · 

O Sn. PnESlDE:STE d1icl-trou nbert.11 a .;essão, 
O Sn.. sECRETA}l\O GALVÃO leu a actzc da antece

denw que foi appro,·.-ida. 
o Sn. SECUETARIO MAIA p"lrticipou, que não 

liavia m·1teria alguma de expedfonto. 
O Sn. Cu:suA MATTOS pedindo a p'"llavra man• 

•lou á mesll a seguinte 

ISl>IC•çio 

" Requeiro que se peçiio ao ministro e sec1·e
t u·i.1 de <!stado dos nelJocios da. gue1·ra, copiaa 
do,; m·1 'lS choto,,rs Jfuco8 de todas as rovillcias 
do imperio, dt1Veudo ser os ma.as exactos, mo
dernos e em maior e~ata que C9r passivei. 

" Tambem requeiro qne ao minjstro da mari
b e ·a um exem lal' J,.i modernissima col-

lecção de mappas bidrographicos .)o imperio, 
apro:;cntada pdo almir,ulte francez Mr. de Ros
sdiu. • 

" Iguahuf!nl.o requeiro um exemphr do regula~ 
mento de infll.11tetia de 18 de F"Ysreiro de 1763; 
o du cav lllari' de Lippe, o ultimo de cav:tllaria de 
Ileresrord, ns nova.<; ordenanç1s, ou regula
mento do 1707 e 1708 e os mais. que a elles 
ano.liio irncorporados : a collecção de leis milih
res de Yfrissimo Antonio Feri-eira da Costa, a 
do doutor Vicente Josê Ferreira C1mloso, o die
cio11ario militar de James em inglez, o regula. 
in .. e. · - , · 11 • 
militar do brigadeii·o· Domingos Alves Bra,1co 
Mu11iz Barreto e repertorio geral de legishçiio 
de Manoel Feruandes Thomar., e o regimentoº 

~ . . ~ 
puta tio Cm1lu1 lllattfls. » · 

Ficou sob1·e n mesa para a commissão de po
licia •lar-lho cumprimento pela parte, que lhe 
pertence. 

O Sr. Custodio Dias tambem pedinJo a pala
n·a otte\'.ece\\ a seguinte 

INDICAÇÃO 
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SESSÃO E~I 7 DE JUNHO DE 1827 
Por isso olfereço á consideraçiio da camara esta 

indicação, -que me parece, irá obviar este mal, 
~ . 

INDICAÇÃO 

vos de petições das judicaturas comp1·ehen i as 
11as 15 leguas, se limitem tão sômente âs judi
caturas da cidade, e villas da ilha. 

'' Camara aos deputados, em 7 de Junho de 
1827. - Lobo. »-Ficou para segun .. da leitura. 

O mesmo seubor offereceu o seguinte 

l'IlOJt:CTO DI!: LEI 

« A a;:sem bléa geral legislativa tlec1·et11 : 
" 1.o Crear-se-ha ua p110vinci~ do Maranhão . .. -

de Caxias - tendo po1· 
voações centraes. 

« 2.u . Serâ. a ci1beça da _comar~a 

nardo da Pa1'nahyba, Pastos-Bons, 
Balsas, etc. 

a dita ,-ma 

· 11 3.o O 011vidor, e corregedor da nova coma1·ca 
de Cnxh1s exereerá estes lugares, e os carggs 
que lhes siio nnnexos, na conformidade da orde· 
nação, regimento dos 011yi1lorns, e mais leis e 
ordens, que se achiio estabelecidas, com n mesma 
jutisdicç:'io;<•_ordenatlo, apo;entadorias, e p1·opinas, 
que tem• -o' otwidor da comarca do I\laranbiio. 

cr 4.• Crear-se-l1ão tambem os officios de escri
'·ão, e meirinho da ouvidoria o correiçào da no1·a 
comarca, e nmbos os ser'l"irâõ na ÍÓl"llla das leis, 
e i·egimeutos, que lhe são respectivo. 

11 Camara dos deputados, 7 de Junlto de 18":!7. 
-ltl<mo~l.Telles da Silva Lobo.u-Fi~ou para se-

O Sr.· bispo do Maranltiio requereu a expedição 
de uma sua indicação que havia sido i·emettida 
A. commissà~ de instrucçiio l!ublic.a, .~ o Sr. pr.e: 

com b1·ev1dadc o s~u pa1·cc1n·. 
Passou então o si. presidente a nomear os mem

hrns, que devião substituil-o nas commissões de 
estatistica e constituio;ão, e elegeo para a pri
meka o Sr. Araujo Bastos, e para a segunda 
o -Sr. Limpo de Abreu. 

O Sn. SEcnliT.\R10 M.uA : - Sr. presidente, ha 
nas commissões desta camara alguns objectos que 
julgo de urgencia, e que devem :;er recommen
dados aos l:)rs. membros das com missões; por isso 
faço esta proposta ; que julgi.1 deve merecer a 
a approvaçi'in da camara. {.Z:~!'1 

PROPOSTA 

u Proponho que se recommende ás commissões 
a expedição dos negocios seguintes 

A' de '<onstituiçao 

11 l." Da proposição do governo pam a crea
çiio de um batalhão de a1·tilbaria tle marinha. 

« 2.0 Da queixa de D.omingos Marques Fogaça, 
da .provincia de Goyaz, 

A' de diplomatica 

« Do tratado de abolição do t~afico da escra-
vatura.- -- · 

.A' de gtiei·ra. _ 

« Do requerimento dos offiCiaes da 1~- e 2• liuha 
.da província de S. Paulo. 

prc.vincia de ~fatt<>·Grosso.-Maia. » - Ficarão as 
comnaisssões inteil·adas. 

O ~r. Castro e Silva lêo e mandou à mesa as 

INUICAÇÕ.ES 

« Proponlio que por uma resolução fia c·unara 
se ordeue q~ os emolumen_tos de jnssaportes 
d~ ~111n111·ca_çoes, _qu" se cobra!> e111 alguma-; pro
vwc1as do 1111peno a bendic10 dos offichcs da 
secret:wio de estado do;; negocio;; da m•uinha 
se an~adem p·1ra. a fazt:nda publica, e se appli
quem a caix·1 do sub.;:idio ltttenrio d'.l mesmn 
província. - Casti·o e Silva. ,, 

« Proponho que por uma re;;olução d·1 camara 
se ordene e · · - " 
provinci -is do imperio se cobrâo a b~neficio da 
policia da côrte. se arrecadem para a fuenda 
publica, e se applique1n á e-lixa do novo imposto 
do algodão, , ara re aros de estr!ldas ontes e 
mnis o ras pu 1ca~ a mesm 1 provincia. - Cas
tro e Silva. 11-Ficarào ambas pam segunda lei
tum. 

O Sn. SEcRJ.:TARIO 711.u.\ leu o seguinte projei·to 
de lei olTtJrecido pelo S1·. Yascoucellos. 

l'ROJEC"J\J DE f.KI 

11 A assembléa geml legislatiYa decreta : 
" Art. 1 o As revistas de graç 1 especialis.;ima 

contiuuaráõ a ser concedidos pelo go\·erno em
qnanto se níio cstabelece1· o supremo tribun:\l. 

" Art. 2° As sentenças sobre pr.isas, de que 
se conceder revista, serão revistas pelo conselho 
de e~t·•d?, couvert~udo-se para e;;se fim sómen-

t• Art. 3• Eo;tando presente; oito conselheil"os 
do estado, se J!rocede1'á í1 nomeaç1io de presiden
te e relator por escrutínio secrtJto. 

« r . ~ 1 o conse rnn·os e es o po em 
revllr as sentenças. qualquer que tenha sido o 
numero dos da ultima i11st11ncit1. 

11 Art. 5° O jniz -relator depois de examinado:< : 
os autos, .,s relatará no tribunal, e se decidi
rá sobre o relatorio, sem que haja tenções. 

« Art. G• Para haver vencimllnto serão preci
sos cinco votos conformes. - T'ásconcellos. » 

Finda a sua leitura, pediu 1ugencin o Sr,, Cus
todio Dh\s e sendo esta vencida, fez-se a segun
da leitura, e julgando-se ser objecto de delibe· 
ração, f,,j remetti<lo com a mesma urgencia á 
commiss:io de legislal(iio e justiça civil, e criminal. 

ORDEM DO DIA. 

PRUIEIR,\ PAnTE 

Versava esta sobre segundas leitul"as e pare
ceres da co.mmissiio de f~zenia_; t.iverão 

ha'Vião ti~o. a pri:nei;a' 110 J.ia <ll de Maio (veja 
essa sess!lOJ : 

1.ª Do Sr. Paula Cavalcante sobre a al teraçiio 
do a1·t. 17;'! J.o rtJgimento da camara.-Fo i re
mettida á commis;;ão enca1·1·t;gada da i·eforma do 
mesmo regimento. -

2.a. Do Sr. Castro e Silva sobre os apparelhos -
de saivar a vida aos afogados.- Remettida á 
commi.ssâ'3 de saude public11 . 

a.a Do n1es1110 Sr. Castro e Sih-a sohie a de
clara{':io do tmtumento que eo:llpete ãs JÜntas de 
fazenda das provincias.-Foi rejeitada. 
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16 SESSÃO E~l 7 D.E JUNHO HE !8~í 

4.• Do mesmo Sr. Casti·o e Sil~n ~obre, a ecli
ftcaçiio da cadêa da capital do Ceara.-A com
mi:>1>ão auxiliar de fazenda. 

arrematações do,; contractos nac1onaes.-A eom
Ulissão principal de f'lzenda. 

7.• Do Sr. de Deos e Sih'a sobre }\ ~bert11ra 
de uma estrada que sirn'\ de com!lllllllC!lçao en~re 
as p1·0\•incim; do Pará e :\faranhao.-A comn11s
são de estatística. 

S.• Do Sr. Vasconcellos sobre .ª .c~enção de 
parochins.-A' commissiío de const1tu1ç110 

Tambcm teve segnnda leíturn Ulll projecto de 
ºlei do Sr. Ferreir•• Fmnça sobre e.studos ~e me
di~ina.-A' co:umissão de. saudc e 111sh·ncçao {llt· 

Pa~sott·se a fazer igualmente n i:egunda lei: 
t11rn de duas indicar;õcs e Ul!'.. p1:01ccto .do ~e1 
do Sr. de Deos e Sih·a, que hav1:10 tido a prmieira 

pag, 
A !• sobr~ as prnvidencia:> 

doria-mÍlr da saude para a;; . 
e ... arau wo.- co1111111ssao e Stltt ti pu 1cn. -
2.a sobre a 1·eme;;sa de 11111 proft:>sso1· do en- 1 
sino mutuo para o Par:\.-..\' co111missiio de it!
strucçiio publica.-;;• o projecto sobrn n proh1-
bição de importaç:io . de_ m ndeiras e . tabuados 
est1·augeit·os.-A comm1ssuo do co1111uerc10. 

O Sa. Souu FnA:<:çA, como relatol· da commis· 
siio de fnzenda, leu o seguinte 

P.\RF.CER 

« As commissões 
examinado 11s e11londas otrerecidns sobre o pm· 
jecto do lei que auto1°i:>a ao ~1)verno para tt'linn
ta1· ás viu\'1\s <los olilciaes m11itn1·es, co1110 parte 
de remnneraçi'ío de serviços de seus maridos os 
espec 1vos 111e10s so os nlim de pôr em h111·1110-

11iii co:n n doutri1m cuuteuda em cada u.11 dos 
artig.Js do mesuio projecto n das sobrcdita~ 
emeud as, em ordem <le receber-se compctento vo
tação sobre ella~, segundo lhes foi oi·denndo por 
esta camora, entende: 

« 1.0 Que a emcntla do Sr. Lino Coutinho sendo 
co:no e s11ppressiv1i 1la pnhl\Ta - combatentes -
no art. 1 o do prüjecto, ahi mesmo tem lu~a1·, 
assim como o additamento do 81·. Costtl Ag1.1ia1·, 
dor!de pela p~·imeirn das ~itas emenda~ fic:mi o 
artigo c1111ceb1do nos segumtos t.:rmos : 

<e O governo fica a11to1·isado pnra fazer abonnr 
como pa1·to de remnnernçiio de serviços i\s vit1-
Yas e 01·ph>is dos officine5 do exercito do Jlrnzil 
que se .upre seguirão n cnnsa do iniperio, e 
dnquelles olJiciaes qnc serYiriio e morreriio no Brn
zil antes dn independencin, a metnclu do s<'lo.lo que 
corresponderia a~seus linnclo'> mnrhlos o pais, no 
cnso de serem ~efo1·mallos ~egnndo a lei de lü de 

" E pela segnnda passará n ter n scgninie rc· 
d acção: 

" O gov<?rno fica m1toi·isndo pa1·n fazer abonai· 
como pai·to de rcmnneraçiio de i:;e1·1·iços :'.1$ viu
vas e 01·phil:~ dos ofliciaes com batente;; do exer
cito do Braiil q•.ie sempre seguir:io a c:iusa do 
impel"io, e d11q11elles officincs CJ.Ue scr,·it·ão o mor
rer:io no Brnzil nntr.s da indepentlcncin, a me
tade do sol<lo que conespo111l<)ría a suus finados 
maridos e pais 110 cnso de serem refQ1·11111Jo,;, 
segundo a lei de 1G de Dezembro de li'üO, ou a 

terça parte do mesmo St•ldo no caso de se tel"eu1 
finado antes de completos os viu te . annos de 
ser\•iço marcados no § IS do mesmo al va1·á. 11 

« ... o ue pe a emen a o Sr. l\tontefro tle 
B1rros, respeito, ao processo das habilitações das 
viuvas e orphâS'impetmntes cumpre redigir-se o 
art. Jo pelo teor segninte: 

« As habilit-ições. d•lS impefrantes consistiràõ 
nn mera apres,,ntação das cetiidões Je praça dos 
ofiiciaes fallecidos, cujo meio soldo houverem de 
requerer, e certid1io do thesouro affirmativa de 
quo uão têm nenhuln vencimento corrente em 
!ulllll pelo cofre nacional; justificando outro sim 
que niio possuem nenhum officio, emprego ou 
outro titulo do estado que lhe renda tanto on 
mais do que o meio soldo que pretenderem. 

" Além destes requisitos serão obrigadas demais 
a apresentar as viuvM esposas as certidões de 
seu casamento com ·ustifica i'io de u v· i
cr,m seus mar1 os, ou niio estavão de les dh'Ol'• 
ciadM ou culpnvelmente separadas; n.<; orphiis 
certidões de casamentos de seus pais, e de sell 
ba tismo, justificando que não vivino delles a ar-

. e irregu ar proc 1mon on e 
resultasse o niio si:rem por clles alimentad:lS; 
a viuva miii finalmente accrescenta1·1\ aos requi· 
sito3 uumcioundos º!li primeiro lugar a justi~· . . 
meio soldo reqner, auxiliada a mesma justiflcac;no 
com 11 certHiio de bavtismo delle. 

" 3.o Que n emenda <lo Sr. <leputa"llo Souza 
Frmita só tem lng 1r 1111 art. So do projecto no 
caso de se niio \'1mcer na votaçiio a emenda do 
81·. J,ino C.iutinho feita ao 1° al"tigo, que a p1·e
j11<1ica, o 11ess1\ hypotllese fic:\râ pela sua do11-
trioa i·edigido o mesmo art. 8° do St:>gllinte 
modo: 

" As vi11vns, orphiis e mííis viuvas dos offi
cines militm·es mortos cm combato por <lefeza 

, 1 :o • S a O Str Sl 10 
acima decretado, ve11ce1·Aõ o meio soldo dos seus 
respecth·os maridos, pl\is e filhos, sej1lo clles 011 
não officiues combn~ontes e. seja qual fõr o tempo 

. . . 
•1uc duhi p:u·a cima dcvcráõ pe1·eeber o meio 
soldo da patente immediatamente superior áqllel
lns em quo elles füllccêliio. 

" Poço da. cnmnra, em 30 de l'\faio de 1827. -
Fronciseo das Chagas Smitos. -A. · 1<'. P. Ilol
lmula Cavalcante. - Ignacio Josc Vice., te d11. 
Fon~eca.-Raynim1do .Tt>sé da Ctmlui ,,[attos.
I.ui:: Augusto .lfay.-J. J. da Sih;a Guimarlles. 
-Jl. J. cfo Souza Ji'1·<11iça.-Jose Re1"1uwdin11 Ba-
1ltüta Pereii•a. - N. P. ele C. Ve1·g1wiro.-:Jl. 
Calmon clu, Pin e Almeida, 11 - Ficou sobre a 
mesa pam entnn ua ordem dos trabalhos. 

Leu mais o seguinte 

P • .\REClm 

" A commissiio de fazenda tendo do ii.terp•k 
pàreccr sohre n bdicnçiio do Sr. deputndo Albn-

ner 11e, em ue ede rcwlu ã i · 
npp 1cai;no que < evem ter os emolumentos pela. 
lei de :lO do Outubro de 1823 <i que por uma 
pravisiio do ernrio se mandarão . pÕl' em depo:;ito 
no cofre legislativo, entendo que convém pedil· 
ao governo cópia authenticn díl. ~ita p1·ovisuo do 
thesouro com esdarecimentos ao dito respeito. 

« P11<;0 dn cnma1"1, em l. de .Junho de 18-27.
Jf. J. de Sou:::a Fi-a11ça.-J. G. Lc<lo.-lf. Cal
mon du, Pin e .Almci<la.-Jose. de Re::emle Costa. 
-.T. B. Baptista Pereira.-J. J. t!a Silva Gi1i-
mm·{t:cs. 11 - Foi npprowido. . 

O mesmo senhor leu p seguinte prvjecto do 
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SESSÃO EM. 7 DE JUNHO DE 1827 J7 
lei, em coasequencia d,L resolução da •cnmo.ra to· 
mada em 25 <te Agusto Jo an.10 passado 

" A assemblêa _g.:ral legisla~iva decreta: 

eionaes toda:> as contribuições que até agora se 
arrecadão pelo cofre particular díl. .. intendencia 
geral da olicia, e como taes entr!lráõ no the-
.-o r u i · .. · 
mesmo thesouro 
dai;~"io. 

" Art. 2. 0 Tódas as despezas da dita inten
cencia serão feitas pelo rec.ibedor 011 thesou
reirJ della, o qual será. obrigado n receber men- -

~ salmente no tbesouro as consignações pecuniarias 
pal'a esse eft'eit•>, sendo obrigado a lcg;11isar as 
suas contas no thesouro publico peh. mesma 
manein quo o pt·aticilo os outros recebedores e 
pagadores. 

". Art. 3.0 As despezas da iutendencia serão 
. - . 

no orçamento geral que o ministN da fazenda 
deve apt·ese11ta1· na c1111a1·a dos deputados, con
forme o art. 1 i2 du con.;tit.uiçiio. 

• • 1 1 as 
secretarias dos governos das . províncias. que 
deixavãu de perceber os res;ieetivos sec1·etarios, 
ser~ lança1la em Iivl'o es~eciàl que para esse 

consignações para a SU\ despeza nunca de~er1\õ 
exced.,r a mesma receit'I, nem menos ser snp· 
pl'idos pelo,cofre das rend•ts n·1cio11aes.-J. G. 
Ledo. -.ll. · Calmon . du Pin e Almeick1. - Jl. J. 
de Sou::a França.-.losé da Cru: Ferreira.-J. 
B. Baptista Pereira.-José de Re.:ende Costa.
José Carlos Perefra de Almeida Toi•i·es.-José 
Ce;uirio de ~'lirand11. · Ribefro.-Antonio Augusto 
d« Siloo. >> - Mandou-se imprimh·. 
' O Sn. !--I:'}O_ CouTI~mo, por parte da commissão 

de eonstit111çao, t·equere1L que se eitigis~e do mi-
nist1·0 da · · · 
mandou ct·ear a eommissão militnt· na p1·ovincia 
do Rio Grande tlo Sul. 

Decidio-se que se offichsse ao ministro a este ,. 
SEGUNDA. PARTE 

Era esta a continua~liio da discussão ·do pro
jecto de lei sobre abusos dn liberdade de im
p1·ensa. Contiauou a discnss!to do at't. 2° com 
todos os seus nnmeros. 

O St·. secrnt.al"io Maia leu as dua:1 emendas do 
Si-. Lino Coutinho que estav.;io apoiadas, a pri
meira solwe refundit·-se o 2° art. com o to e a 
segunda sobre substituir-se á palavm-calu~unia 
-a outt-a-blasphemia. 

Pedio ent1io a pnlavrii c'::!lisse 
o sr. eu s1:otllo D tas : - Na discnssiio 

passadf\ ouvi emittir uma opinião com a qual 
me não p~sso 1~1.mformar por jnlg·~l-:t opposta 
tanto ás leis da natureza como ás ihvin11s e hu
manas ; ás leis da natureza poi· isso que ainda 
aquelle que tem a infelicidadti de ser atheu se 
atheus existem, reconhece que é um ente c1·e~do 
e . or este facto · · ' 
quem deve ser subordinado ; ás leis divinas e 
fiumanas, porque todn.s. ellas longe de ·autorisa
rtim ou declai·arem indift'e1·e11te a blasphemia a 
injuria e zombaria contra Deos e contra a sn~ta 
i·eligiào que professamos, mui expressamente Ol'· 
denao que lhe preste1Ul)S cultos de amor de 
respeito e de gratidão. ' 

Os /antigos· philosophos e legisladores reconhe
cendo; como 8ocrates, Platão e· depois delles 
Cice,·o e 1>ukos, -um supremo creador do uni
verso, nem a esses nem .· aos seus pen ates per.-· 
mittião improperar impunemente; e ha,•cmos nós, 

TOMO 2. . 
~ 

q~e seguimos a . religião cl1rispã •1ue promette a 
vida !utur 1, &astJgos aos muos e premios aos 
~ons; havemos, digo, consentir que se possno-
1111 punmnente soltar ealumnias, in · m·ias blas-

1 mias -.i o a a sor e a aques contra Deos: 
e contra. a nossa santa religião, só porque, como 
disse um Sr. dep•ttatlo, Deos não faz caso dos 
in~u~tus dos lllisero.,; .hum.~n?s ? 

~ ( P~ 
repugna (lallo como· legisla

dor) •1~e cada um siga em particular .fl. !eligiii: • 
que qmzer, mas sempre com as restr1cçoes qu& 
estabelece :i lei fundamental, e aquelle que em. 
publico quizer insultar a rdigião catholic-l, unic~ 
po1· nós defendida ·e mantidn, ataca a ordem da. 
socied11dc e dcn·e ser punido. 

Qual será o catholico que possa ouvir insultos. 
á religiiio quando OS lllCS'.llOS pagãos OS lliiO pO• 
dem ouvir feitos ao seu culto'! D~vemos crer que· 
o Deos que adoramos é o verdadeiro, summ'lmente 
b.•m e ·usto · 
digiio improperios. 

Quanto a esses princi ui os da falsa philosophia 
co 11 qtte se pretenJe que Deos evmo de g1·and•! 
bondade não úde s~r offersdido >e los huri1anos . 
esemm o omni· t:U o tempo a. esta camnra. 
com a r :futaç•\o de doutrinas que por si mesmas 
!llJ de-;troem e que sú p •deriâo 11ppnrccer invo
luntarh111entu no cnlor da discussao. 

o Si.·. Cun.ht1. ~la.tt;o,.: -Apoio e susten
tarei ri. opinião do illuslre deputado o 8r. Lino 
Coutinho na _parte que respeita a blasphemins 
contra Doos. Est•JU persuadido que se appa1·ecet1 
aqui uma O\linião um pouco -livre, foi contra a. 
vontmle do illustrc deputado que a pl'oferio o 
só filha do calor da di,;cnssiiu. 

Sr. pl'esideute, é impossivel ;iue um homem 
que · profess'i a religião •:atholica apostolica ro·· 
mn11a se lembr;1sse de dizei· que Deoi; ·é insen-. . 

um Deos. 

povos da terra, desde a mais alta. 
até nos nossos dias,. ainda os mesmos 

Eu vi nmit1s vezes 11·1s terras em que estive·. 
por muitos a:111os entre os pagiios, entre os ne-. 
::i;ro;;, as .:idor-ições qne prest 1vii.o á Divindad~,. 
n uma cons'l ch·1111·1d 1-0 seu feitiço - a (1ue QS. 
inglezes dãu o nome de - fetich - : as adora
ções que prc . .;taviio á umn cobm, á U!lla figu1·i1 
ridícula de barro : e nós, Sr. presidente, nõs. 
sendo christii.os consentire1110,; que seja hlasphe
mada a nossa Divill(la.le? 

Serllmos nôs Sr .. presidente, semelhant~s tiquelle 
homem de Poris, que representou no theatN 
publico certo papel, dizendo -Divindade se existes 
mostra o teu podei-; lança sobi·e mim mn ~·aio. 
acaba a minha existencia; -não, Sr. presidente, 
nós professamos o maior respeito para com os. 
dogmas da nossa religião, e por isso longe de 
nós semelhante ides, de que a DiYindade não
faz caso das nossas acções. 
Apresentar~i uma idéa, q_ue_me p~~·ecC'. ter rela9ã~ 

pemdor sou uma formig·1, um insecto o mais. 
pequeno, e etle um corpulento etephante : per
guuto, consentirá. ou uespt·ezará o impet·ador as. 
calumnins e improperios que eu dissesse contra.. 
a sua inviolavel e sagrada pessoa ? De ce1·to 
que não: e so bto acontece com um .si;>berano,. 
como de1xar4 t;le acontecer com a D1vmdade. ?· 

Pois havemos· dizer que Deus, este Ente su
p1·emo que observa totlas as nossas acções, Ento 
cheio de snbedot·ia e de j1tsfü:;a, ._igualmente que 
de bondade, despreza. e não faz caso das nossas. 
blasphemias? 

s 
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18 SESS,~ O EM 7 DE JUNHO DE 18'27 

lllustre deput11,lo queproforio ? i;ipi11iF1·• que aca_IJo prega par;1 Cl)m Deus, é, e deve ser differente 
de refutur, pois a j~lgo e!mtt1da mvoluntar!ª: da que emprega para com o seu semelhante; e 
mente no calor. da ,}Jscussao : só quero ap •lllt por isso u:io posso approvar esta palavra - ca-
,3 doutrina da emenda do Sr,,,._Lirw c .. mti11hn : lumni 1.- unndo um· homem disser Deus é um 
para que se pun110 1;everamente as_ asp 1~n~~s tvranno: diz uma blaspltemia, porque avança 
.J?l'Oferida,; coutra Deus : esta é a mrnh~ O}lll!lllO: tima cousa co.itrnria ás qualidades essenciaes da 

o sr. Liuo cou u n lu>: - Pr111c1p1are1 Divindade, que é· a summa perfeição; isto não 
por otlerecer uma emeada :rn art. 20, pam que pó.Je ser chamado calumnia cóntra Deus, como 
,se rcfun<h com o to afim de fi.,m· conci1111da um 1 o se1·ia, se fosse dito contra um homem, sem a 
opini:io que :ippareceu aqui na camm·a, .. 1ue em uma menm· prova. 
lei ole al>usos, niio podia vil- dHdarado o direit., • Por isso insisto gue a paln\•ra calumnia deve 
p,11·t·rnto priucipinria n:<sim- do dire.ito de com- substituir-se-blasphemia-e offercço esta emenda 
muuica1· por escriptf) o~ pensamentos,)1- e em se- (leu-a) para distinguit'mos' insulto á Divindade do 
guidn-aou~n deste P<?der aquelle q!le c~mmett~r, insulto a qualquer lmma110. · 

-etc.-ncho que esta 111111ha eme11da e ma1~ allnus· Tambem ouvi dizer, que esta differen<;a é des-
diivel. necessaria po1·que Deus não faz caso das blas-

l'11ssar"i :i anal\"~ar os uurner.,s do ar ino • · • · 
-<lirei o que'me occon·er. íiert o pi·imeii·o 11w11ei·o .) tinha o raio que lhes desse a sorte de O'za. 

Greio 1111e niio póde h·n·.,r dnvid<i nc11h11:11 t Ningnem rótle negar, Sr. presidente, que as 
'1t1e quem tem jnndo 11111 systemn, quem teu! blnsphemias de um mortnl não vão perturbar a 

jnrndn manter um11 ordem do ~ove1·no 011 lei Dens e 1 ue se -elle uize 
nn ·unen n , . o w1ga o a cumpnr o s:eu JUl' l- lllento 1·0 mlir esse malaventuraJ.o ao pó :lo que 

Ílll'llÍ», () torlo 'o homem que f oltnr a ellc é ró .. , o lizera sahir, o que <ligo, e que não !aliamos 
é crimino~o. ~·' · cm insulto,; e l>la,;phemias como· mcthaphysicos, 
· Portanto cstii direito este num••t·o. (leu o mesmo mas como políticos. 
m•tigo "" 1'""te <1111 qu~ ti 11ta 1h1 p1:mt.) Que seria de uma soc1ellatle, onde n:io bou-
. Sr. pre,;identc, acho- que esta ptma ó 11 maxima \'cSSI! . um respeito 11bsoluto para com a Dil'in-
dcllns, i; assim <le\'c ser, porque u homem qnu daJc? Composta de h•.n1e11s dissoluti>S e <lesmo· 
faltar a e~to~ j11ramento esseucial t\ trun1}11illid H.lc r11lisudós d1egarin rapidamente t\ t-1111\. completa 
-e IJoa 01·dem d 1 socfo1hdt', claw estÍI que ó o mail•I' <lissoh11;iío, o tudo . isto polo seu indilferenhsmo 
dos cl'iminow~, e como tal digno da m·tior das pn1·a com 11 Di viudade ! ! 1 Por isso quau.Jo admit-
penas. (leu o .~1:gun<lo 1nm1e1·0.) timus a existcncin de um Deus, quando mante-

l\luito ouvi foliar aqui sollre a palunn ~ l'<J• mos a religião do estado, é preciso que façunos 
l1ella1· - 1le modo que suppuuhn-se que por estn render todo o ac :tamcnlo dovi<lo ao s11pr; mo 
p1.1la \"1' 1 Rl'\'Ot'"l\'"tto·se os cidadãos em cabeças de Ente, e que scjão castiga<.los os que se doslisa-
rebellititl; e il'·S<J·lhos·hiiiu impur as penas do rem d:i c .. nJucta que segue o homem de bem e 
-nosso cotligo c1·imi11nL religioso. 

Primei1·mnênte nüu se chnmar;'iõ rebeldes se- Se razü i · 
guw n ouvi 1ze1-. aquc es <fllt: se rebellarem ao homem a existencia de um Deus, como h-i 
co .. tra as leis; po<le1'-se-hia sul>stltnir em lug111• do elk poder i11s11lta1· e escre\·er contra este 
<!e rebel!nr- lc\·nntnr-se contra 11s h·is-, \"isto mesmo Deus, sem ser punido? 
qu•~ a palnna rcbol1111· tem moti\•n.lo sustl)s cm Po1·tauto de\•e a socieclnde, ara manten a da 

.' • • , • • < • , que n11H a on or em, cns 1gm· 1 que •l ile seus nwmhros, 
mesmo pnss·mdo na lei - rebellnr - niío se im· g,uc contra a razão, e intima conscicnciu (pois 
poriüo nos cirllldil.os ess 1s penas <lo codigo cri· e p"t'incipio inquestionavel, que só por estas, in-
mirnil; seriiio impostas, as que estabelece n prc· dependente da revelai;iio tem o l1omem firme 
sente lei, inquestioml\"elmente mais lmmann; pe1 sunção da existencia de 11111 Deus) insult11r a 
'8Upprimn-~e e111hora n p:1l1wra, que ::isso nenh1111111 Di\·inda<le, e cont1·a ella escrever; por isso deve 
duvi•la teiil!o. (leu outi·a t;1J; o mesmo numei·o) passar a· emenda- bh\sphemi11s wntra Deus, ili· 
"Tambem oud diz ... 1-. que se isto passasse, podia· JUrias e zombarias <:outra a religiiio do impel'io, 
mos desrlé j>"i dizer adeus <lireito de r!'sisteuciu. assim pelo · que respeita aos dogmas, como no 
· ·Eu tenho ,;ido um dos mais ncerrimos pro· cult~.- Diz mais o artigo - otrensa evidente da 
pugnadores <le.-t' direito, como o anno passado o morit~p11l11ica - ; e ouvi 1il1ui dizer que mio se 
fiz ver nest 1 camara, mas, Sr. pr.·si<lcnte, podei':"! entendia o qm) era moral publica. 8r. presideuro, 
um ho111em '!li·• 1wuhuma iuj.1sti•;a ou all"l'outa a moral publica é uma norma de conducta, que 
solfom d 1,,; ·11itoridnrles, co1rn1tnr os cidmliios, e de,•em tt•1· todos os !1omens, sejão prote:.tantes, 
fazer um·t sediç:fo? Q11andr1 um>< ant••ridnde man· mouros, chl'istãos ou judeus, e da qu:ll ningneni 
dar de facto viohr a minha cnsa cuntra o que se póde apartar sem offensa da sociedade. 
i;c:wanLe a constituii.;iío, l•iuho o tlircit.o de resis- As idéas de mnral d.,pendem de toda e qunl· 
tencia, lllflS nenhum direito tenho 1le fa?.er pro- quer educação, a qual só t~m poJ" fim apurm· 
.cl,mações e papei~ publico;; co11vid.mdo os cida- os phenomenos, e bem dkigir os orgàos que os 
dãl)s n rebell·1rem·S•! •;ontrn ns autoridades e produzem; vem ·da organisaçào as i<leas do.devei· 
.contra as leis. da justiça, do nmo1· paternal e filial, e até mesuio 

·.!· . , . · · ·e rici e e pu or; e no. que ate· 
compete fazer concitações publicas, porque a mim certos animnes se cuver••onhão de satisfazerem 
só pertence vingar a injuria, que se me tiYor diante dos outros certas· precizões, da natureza. 
foit•l. l:'or isso este direito de resist1mcia que é Os castores por exemplQ, construam em seus . 
.gemi aos homens, e congenito com a liberdade, domicílios, latrinas e pnvndas, e se recntão em 
ruio lica a<Jui prejudicn.Jo; diz o numero (leu) ; suas opernçõo:s; os gatos. fazem excavações e 
1>st:i cl1tro que tut.lo isto é po!" papeis incendia- buracos, e procm·ào os escondrijos, e assim outros 
1·ios. muitos animaes. . ,;, 

Voto portanto pelo artigo. Quanto lÍS penas; Se pois se nota nos brufos uip vislumbre d" 
.como este c1·i111e tende a destruit' o systcma es- pudor e vergonlrn, e um corto con1eço de mora-
tahelecido, e havenJo co:1cila•:ões, ninguem pódc liiladc, como a não terá o homem, chefe d'obr:1 
~alcnlar n.s seus i-.•su1tidos, ainda que mio seja e'm orgnnisação, e •1ue . vive em .::i~cie~ade, ond11 

G 
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SESSÁO EU 7 DE JUNHO DE 1827 
mais se desem'o1vem as suas faculdades int~l
lectuaes e mornes? 

Apontar-"!e-ba uma só naçã_o,. que não tenl1a 

correr prudentementt:. sobre qualquer 1eligiiio, e 
mesmo sobre ·a nossa, uma vez que não seja 
em pontos de dogmas ensina1los pela igreja e 
adm1ttidos 9la crtin a : no ue fõr mera cere-
monia e disciplina pôde filhr ; e com muito mais 
razão o poderá f •zer sobre cultos estrangeiros: 
se porém, os atacar, commette ci-ime, e aqui 
estito ma1·c 1das as penas. (Leu o tiumei·o 5.) 

Sr. presideute, se o nosso governo é monar
ehieo,. eonstitnci01n·ll, represenhtivo, se o impe-
1;ador occupa ueste systema, qu-0 hwemos adophdo 
e jurado, o primeiro e mais distincto lugar, 
deve ~er respeitado e tnhdo com todas aqudlas 
distincções, que nos governos represenhtivos se 
costumão fazt!r ao3 moaarcl1'1S; por conseguinte 
se um escrititor atacar .a~ i~p?rad!>r, proferindo 

negar, que ataei directamente o systema que te
mos nb1· tç -ido, e ahc-indo este systema deve ser 
rigorosamente. punido, porque o crime não é pe· 

ueno · creio ort1nto ue esta ena é ro or-
c1on'lda ao delicto. (Leu.) 

O principe herdeii'o (leu) : isto é, porque ha de 
elle succeder no tlmmo ao seu augusto pai, o 
se este por oecnpa.l-o merece todo o acatamento 
e respeito : o principe que um dia ha de regei· 
o imperio, não merece menos. , 

Tambem se !afl u\enção da impemtriz, como 
companbeira daquelle, a quem se tributa toda 
a veneração; no mesmo caso porém, não estií. 
a mais familia: ella, comquanto respeito nos 
met·eça, não m1Jrece tanto como estas tres pri
mei!"lls pes,;oas, e devendo na mesma razão do 
respeito diminuir o crime de quem a atacar, 
diminue conseguintemente a pena, e portanto 
appruvo a que estabelece o numero (leu o nu
mero 60.) 

Este crime, Sr. presidente é considerado igual 
áquelle que se commette quando se injuria ao 
imperador; o imperador tem uma porção de so
berania, o corpo legislativo outra : o imperador 
e:r.ecuta, e é re resentante de uma parte da sobe-
rallla, o corpo eg1s a 1vo azen o eis e repre
sentante de outra parte: porque n faculdade e 
podllr de fogislar é de certo poder soberano. 

Por esta razão marcou-se a mesma pena, e 
eu acl10 bem fundado o numeN. (Leu o ntttnero 7.) 

Sr. presidente, posto qlle eu não seja legista, 
e não saiba. bem distinguir os casos aqui ineluidos, 
eomtudo, comprehendo pouco mms ou menos 
como · é a cousa. 
, Se um homem aeeusar em uma folha puhlica 

a· qualquer outro de ladrão, sendo esta accusa
ção unia daquellas que se chamão denuncia 
julidica, porque a justiça' deve castigar .> ladrão, 

e este não deve fical" impune, preciso é que o 
accusador prowi o que disse para livrar-se do. 
castigo, que têm os. c~l!Jnrniadores ; i;ó nàc> 

haver pessoa,; nas mesmas circumstancias, ec 
pôde-se applicar a accnsac;ão a PeJro e a Paulo: 
sem se distinguir a 11uem é feita; quando o . . . . - ' 

chamado a juizo; e s·i o não provar, terá ;>· 
castigo : mas p<1r indícios nada ; fica n p• arta. 
aberta para muit•i interpretação ; cada um que· 
reria tomar paras! a carapuça, e S!lria o escriptor. 
chamado por muitas pessoas ·~ Jlll'ados porum. 
só dito. . • 

Isto porém é quanto à denuncia de crimes, que: 
as leis eastigiio ; porque acções ha, 9ue sendo· 
criminosas, não são per:ieguidas l'X·offic10 ; é pre
ciso havi:.>r r.iquerimento de parte ; e neste ei\s<>
<1ualquer que niio seja o off.mdido, n1J11hum di-·. 
reito tem <te as publicai· pela imprensa; por excm-:. . . . . 

outio? Todo o cidad1io deve accusar os c1·ia1es,. 
que offendem os i11te1·esses do estado ; mas esta.. 
accusação dt? que falia o n.o 9, está nesse caso 1· 
Quem, sem faltar ús leis da equidade, póUe ap1·e-· 
sentar á face d" publico, o que se {'lll!Sa no in- · 
tcl'ior da momda do cidadão ? l:iero. justo, que
um magistrado, por exêmplo, que se embriaga. 
depoi:; ilo jantar, mas que tem illibadn a sua .. 
couducta r.o emprego que exe1·ce, seja desac1·e
ditado em uma fulha ? Daqui nenhum proveito·. 
resulta ã. sociedade ; e consentir-se a livre accu- · 
sação de !act?s domcsticos, era iutróduzil' o rei-

como b~luarte tio' cidadão r.ontra os intrigantes: : 
e dcsacredilatlores ; quando se discuti1· o n, 3<> •. 
emittirei a minha opinião. 

a pa-· 

O SR. GALVÃO: - V. Ex. acaba <le nomem· para"· 
a commissão de cousiituiç:io no Sr. Limpo de·· 
Abreu, que s" achn com parte de doente, e como 
a commissão tem negocio de urgencia que tratar. · 
re•iueiro a V. Ex. queira tomar isto em consi--· 
de1·açào. 

O SR. PRESID:·;11:TE :-Ent.io nomeio ao Sr. Brau-··. 
· lio :M:uniz. . 

O mesmo Sr. presidente dis~e, q~e cçntinuava·. 
a discussão, que por este -:not1vo fora mterrom- : 
pi da. 

o sr • .A.rccbiS})O ~a :On11ia: - Sr. pre- "V 
sidente, tendo ja sido p~venido por . a!guns illus-·. 
tres deputados, pouco \\\c<;reseentaret sobre a:·º 
emenda 110 Sr. J,ino Coutinho, não como homem,. 
nem co!"o chri;it~o, ois. estou convencido, g.ue · 

dam~nte gravado n~ coração dos mesmos barba--· 
ros e selvagens, mas com!:I legislador obrigadoª manter o respeito devido à r.iligiào do estado~ · 

Com effeito mi.o posso conceber,. como sem O· 
mais estranho absurdo, e incousequencia se possa 
exceptuRr dos ~busos da libe~dade reli~io~a com-
mettidos pela unprensa o crime• grav1ss1mo de·. 
blasphemia contra: Deus, autor e fonte da verda
deira religião, que juramos observar e sustentar. 

Eu não estive presente quando se 11.presentou 
a emenda. mas acabo de ouvi!· dizer que um. 
illustre deputado avançára, que De.us era indif-· 
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S~SS,\O E)l 7 DE JUNHO DE 18.27 
ferente e iusensivel as injur:1i; e ullruges dos 
lllOrt,1es ; custa-me li 1:rêr q u~ til cous.! se pro
ferisse no r.•cint.J de um• assembl1i,1, cujos mem-

ro,; tanto st? , 1s rnguem pr.11· sua 1·e 1gws1 a e : 
serh\ bto i101· certo uma blasphemin contn a 
.(.•l'oYidcncia de Dcos, que se tornaria um De11s 
iml .. knte e ocioso, qn:il fingiiio .os d~scipulos de 

ca~ligo coneccioual infligido sem npparato ou estre-
11itu cio juizo ordinnrio pel" magistrndo encnrre· 
pulo da cousen·ni:iio d~ ordem e da paz. 

l\fo:.lermn-se embora, uu unt.;s supprim;io·St• pnrn 
semp1·e essns penus ntrocissima~ proprin dos 
tmupos de foroc1d11de e supc1•sti1:iio, bem como a 
Jl''na de morte imposta pr!lo codigo de .lu ;tit1i11110, 
,; o que é nrnis m'tavel ainda, n pena ele furar-se 
tW hlnsplieniado1· a língua ou o beic;o su11c1·ior, 
d·~tcrminadi. por 8. Luiz, kpPzar da sua eximia 
pieJade, r!llQ. <JU•J eXCÍ(Oll O zelo tio }lRpn Jnn11-
ccncio I\, para a fn~er motlcrm·; substituiio:se 
e."., .. "'."<t1!i.~ e 
est<.> projecto, e ai 11da outras mnis suaves; uiio 
entrnrei nessa questão: mas niio !h111e impnnc 
tim ddicto ofTen.;h·o dn sautidade e cxcdlenci11 ."..... . .· 

Btlm vej.1 o arl. i:l 0 , ~om1,rehe11de jí1 U(1u"1la-es
}•cci~ <le blusphemiu que .. s theulogos e puhli· 
cistus chamiiu - hcrctica - porque se oppõc ao 
-dogma, ou contém alguma hcre:1ia (le1'i, mas cum
p1·e que t·unbem uiio fülnu excluid11 aqudla es
p.,cie, que chamiio sirnp es ou i111precatorin. e quo 
-t'>_>llsi,;te em valayl'Us ou escriptus injuriosos á 
D1vinda<le. 

Eu quiz .-ra mesmo que a pena deste delicio Sfl 
e,;t»ndesse i\s IJ!asphemias contra os santos cano-
11isados pela igreja. porquanto se a veneraçãl) 
-<lestos santos faz u111a pal'l<• do culto nacional, 
" s11 a ·11oma _ que se lhes tributa se refere 
ao 1nesmo Deos, a quem só compete toda a 
gloria, louvo1· e ailoraçiio, como deixará tamhem 
de refo1·ir-se o insulto ou ultraj11 que se lhes 
fir.t>r de consi.Jerar-sc como )t111 attentado contra 
a 1·eligião do ·ituperio? · 

E' por isso que muitos 11iio fazem outra diffe
rença, senão a de sei· uma blaspht?m ia mediat t 
.e . a outra imrnedintii e dh· ·t . · 

a e. 
Mandarei pm·tanto um additaui·~nto _á cme11da 

do ::ir. Lino Coutinho. 
Qua.1to á suppressãl) da palana-calumnias

l'~·oposta pelo mesmo !lourado mernbro com o fun
damento de que Deu.; 111'0 pôde ser calumniad.,, 
parec~-me niio ter lug-ar, porquanto-calunmi11s
·segundo a redacçiio do artigo rnfere-sf' nii<' 11 Deos 
mas. t1 religião. do i mp~rio, isto é,_ á religião ca
tboilca apostulica romana, que umguem duvida 
que póde ser calumniad., attribuiudo-sc-lhe do
gmas, ou doutrfoas e praticas alheias do seu 
espirilo; e oxalã que não hou\·ess.-m tantos e t:io 

escand11losos exemplos de semelhanttls calumnins ! ! 
Parece-me pois, que o artigo deve fi.car tal qual 
com a eu um du do r · · 
a ditnment•J sobre os santos. 

Passando agora ao art. 4 .. (leu,) só tenho a propõr 
uma enie11da de 1·e<Jacç;io, sub:1tituindo o termo 
pCl'mittid?s a admittidos. Se estas alavras ·não 
"' - . •non1mos, se, como eu penso, admittir ex-
pnme um actn positi\•o, isto é, o não prohibir 
o_u. embaraçar, é claro que tmtando-st• do exer
c1c10. d~ cultos estrangeiros, é mais propria a 
pernutt1r de que usa a constituição, porque d•.; 
facto ella não admitte nem approva esses culto:1, 
mas pt:rmittc apenas o seu excrcicio. <lom(•stico. 
isto e, não o embarac;a, nem persegne. 

A palavra toleranc:a s.,ria a mais propria; 
mas a não passar, deve usar-se da mesma phTasc 
da constitmção, e n;,ste sentido mandarei á mesa 
uma · 

EMENDA. 

. " Proponho que no n. 3 se nccrnscente a,; pa
lnvi:as-blasphe1!'ia~ contra De11:1 e os santos ca-

O Sr. Buptlsta Per1>h.•.& :- Eu niio repe
tirei m·gumeutos já emitti<los na segufü!a dis
CllSStio; unicamente farei duas bem ligeiras obser
Ya~Õl!s: sem.lo a 1wi111eira sobre a parte fiual do 
n. 4 •. doutrí11a que me parece pertencer no art. 3• 
onde 1;e t1·atiio 1!11s cxcepçõus; por.1ue a ficai' 
aquelle nmn.,ro redigido como estó, p111·ece que 
fic11 1wohidn a analyse rasoa\•el d..: certos ponto . .; 
dn nossa 1·clii;i1io; eu conheço que esta é a basti 
do edilicio socml; que blasphemnr de L>eus, negar 
sua existenc_ia, siio om:!•s~s ~epreh~nsiveis! por-

pela constil11iç1'io; porém uma analy:1e gra,·c e 
pu,m das materitts lheologic11s, nno põle con,.;ti
tmr um crime, pois niio só os pontos secnn.darios 
da nos ~ · . · · · 
discutidus J.>•ir snbios orthodoxos, como tambem 
se tom dun<lad<.l d11 authenticidado de nrnit• s mi· 
lagN:;, e autoridade do.i mais importantes textos; 
um semélhaute exame niio pôde sei· <11111.lificado 
de licença, o que de outra so1'le seriai, se o nu-
111ero pns,;asse como S<! acha. 

Um :::ir. deputado rc11r•lVOU a 2• parte do 
n. 7; eu o appNvo, porquanto lodos co11l1eccm 
o meio mui frequentemente usado de fnzer co
uhecer q1rnlquer p,;ssoa, _ou 1>elo emprego das 
letms inidae$ <lo seu 110_1110, 011 por um alcunho ; 
convém pois fechar a porta a esse meio de ridi
culurism· n. •1 unlq ner cidadão.: neste sentido man
darei uma 

EllE~DA 

e-

11 Proponho qu.i no n. !• se diga- 2 á 6 me
zes, 20 á 60$ rêis.-Villm·. • - ·Foi apo_:ada. 

o Sr. SouzaFrançu.:-Pórcausada or
dem, S1·. pr.,si<lente, !!Sta discussão' é a 3•, por 
ora trata-se só das emPndas, que podem ser apoia
das na conformidade d(} regimento, e é preciso 
Ye1· que estamos na 3• discussão. 
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SESSÃO EM 7 DE JUNHO DE 182.7 
o sr. Cunha l\:latto,. :-Si·. presidente, 

continilo a i;ustentar u emenda do nobre depu
~do o Sr. Li~o Coutin_lto, e oppon'!to-me á retle-

der que,· a· ell~ pass~r, causada 'as maiores 
calamidades ao povo brazileiro. St< esta lei, Sr. 
presidente, houvesse de ser posta ein execu~iio 

"- . .. . . :;;;; ·; . . " 

entre blasphc,mia contt"a Deus, e bla.;pl1emia coatra 
os s:111tos ; mas. como os jurys hiio de ser lá por 
1:sses sertões compostos de homens leigos, e sem 
conhecimentos tbeologicos, ou des!'jo •1ue elles 
por princípios de fanatismo, ou de RJal enten
dida piedade niio confund:io Deus _cúm os seus 
santo.<, e niío nos obrisuem a feno e fo~o a 
ncredítur em historias ruliculns, o patranhas de 
d1ve1·tir ou entretei· velhas ou rapazes. 

Quem uão conl1ece os absu1·<los Je que está 
recheado o celebre-Flos So'lltoi·um do Padi·e Ro
zrll"io tirado •le Iiibadaneira ? Quo~tn nercdita na 

e a os se e 01·me11 es e orna, e na m 1,;
puta\•el santidade de Santa Ursula e das onze 
mil virgens 7 Quem dà c1·ellito a hist•win de São 
l\1auric10 e ua lle se!1s d"z mil soldados ? Quem 

da egi:io fÚlminantt' ? Quem acredita que Balaão, 
e u sna jumenta estão na gloria? Quem ncr<J· 
dita que existio um 8. Cbrlstovão .tão alt•i cou~o 

coslns ? Quem acredita na salvaç:iu de Traj1111u, 
mediante m1 orações <le S. Grr•g.irio ? Quem acre
dita· m> milagre de S. Januuriu? l'\inguem : Se 
•"s santos touus houvessem sitio beatificados con· 
formo os rrincipios estnbelecidos-pelo papa Benc
dicto XIV, tnlvez niio apparcccssem ta•1ta.; occa· 
siões de se mostrarem as falsidades das nnligns 
legendas e martyrolngios, que, cm yez de darem 
esplendor n igreja, fazem por onde com Justiça 
se accnse a nimia fnciliaade de suas antigas 
beatificnções. . . 

Sr. residente, si;paremos as blasphcmia~ contr~ 
\; ~, 1 .'' ... 

r~m<.os que nos digiio como se diz na minha t.,1-r.a, 
que a burrinha, em que Nossa Senhora fogio 
para o Egypto, esti1 na gloria em companhia da . . . . . 

O SL·- Arcebispo da llu.bhL ·-Sr. prc
sitlente, eu shto, que não fosse apoin•lo o men 
u<ldit.imento á emenda do Sr. Lino Cuuti11ho, 
niio por apego á minha opinião, que cederei 
sempre de bom grado á sabeJoria desta camai· 1, 

mas por 'niio me ser permittido responder ao 
illnstre deputado o Sr. Cunha Mattos. 

Eu queria fazer-lhe vêr, que e,;tá de accordo 
commigo, quando confessa, que se tem depurndo 
o · processo d:\ canonisaçiio do;; santos, e ex
purgado essas ficções engenhosas, que nma mal 
entendida pi<'dade · introduzira nas lendas de 
muitos santos; e é isto o que justamente in
culca a minha emenda, pois não falto do culto 
supersticiosó, que a ignorancia dos povos tem 
consngrado em algumas partes sem o sello th\ 
appro\"ação dos bispos, que ao contrario o re
pro,·ão, e cundem .. ão, mas da veneração de 

'santo,; c~uouisndos pela .igrej 1, .isto é, daquclles 
sobre CUJa santidade clla tem mterp,.sto o seu 
• · • .t • m x me :io e •:r L\ i o, qu 
a critica mais severa não poderia recusar-se ti. 
sua e\•idencia morat sem a nota de temeridade, 
e pyrrhonismo. . 
· Eu queria mo;;trar·lhe, que o numero dos 

santos mortos, ou sacrificados ao mesmo tempo 
n:io J>Õde fazer .suspeita a sua santidnde, e que 
os factos da:> legiões . fulminnnte, e thebarla 
niio são tãocduvidosos, que não tenhiio por si 
F(".Speitaveis · autorid·1des,. e mui solidos nrgu-
111cntos, . que se têm pl·oduzido sem replicii i. 
face da critica, . e da· i.1crudulidade nos nossos 
dia~, ma; C•>mo não posso fallar sobre esta ma-

teria, passarei a resnonder ao illustre deputado 
o Sr Cavaleante, que para combater a minha 
emenda de sub1<tituição ~a palavra - perin_itt~d~s 

{leu). 
l\las que tem uma ·cousa com ontra? Porque 

a lei coneéde o fóro do cidadão brasilcir._.. ao~ 
o· ' 

sua crença, segue-se, que ella autori.;a po•itiva-
mente, ou approva o exercício publico da sua 
religião ? Pelo contrario ella não o comente seuão 
com ns condições de culto domestico, ou 1im·ti
cultu· em casa.~ pai·a isso desti?1adas sem foi·
nms alg!_tma extei·ior de templa, t·omo é "XJJresso 
no .art. o• do. t.t. 1°, logo u palavra permittir é 
mais expr<Jss1va desta tolernuciu, e uqnella de 
que se serviu a me,;ma coustitn ição, cuja letra, 
e p~raseolngia devemos seguir, qunnto 11os für 
p•1ss1vel. 

O Bt·. secretario ?.faia offcreceu 

Ell1':XDAS 

O Sr. Puniu Cu,·u1cun.t<> :-E~ta camara 
n:1o se pú.Je dcsvinr da constitniçiio : vejnm•)S o 
que diz ella no 111-t. 179 (le1ti ; a. \'Í!lla disto i• 
ocio<a a enumda do St·. Lino Coutinho, p•1r mo
tiYo tle religi:io, ó o (1ue diz a ct1n.st1tuiçiio: 
111io diz <lc Deus ; e nós a niHt podemos al
ter.ir. 

o Sr. Ounba ~tu tto,. :-·l-31·- president1!, h 1 

s:111tos nos martyrologio.~, le111lns " kalenda·; ios 
que os 111\0 posso acreditar : o os quoi se achaviio 
lan~ados nns •lipticas nos primeiros seculos do 
christianismo,. tivcr:io alli lu .. ar mais como ex•1m· 
p ares e muni 1ceneia, do que como m,,delos d·' 
Yirtlld•)S: é prc.vavel •p1.i muitos tlulle.,; estejiic. 
gozando lia pt·csen<;a de Deos, mas nem por isso 
todos tem a seu f<wo1· a mais pia c1·ença. 

• u J:l a. e1 ' 1)$ se e ormen es e o:na, o.s 
i·ecnua,; de murtyres e de S.c,Cht·istu\·ão , qut• 
can"•)gou, o Menino Jesus como ouh"ora Sansão 
carregou ' as portas da cid \de de Gaza ! 

No collegb em que fui etlucado, lia-se o Fio.~ 
Sanctorum, e eu como rapaz gostam muito dos 
gra11des feitos dos menin.•s S. Justo e S. Past.;r 
martyres de Alcahi. de H··nares em Hespanha. 
Ag.11·a conheço que com effeito as legendas esta· 
vlio cheias de patranhas. e por isso nós como 
legisladores, não .levemos cumieutir que uqnellc 
q1ie negar taes patranhas oppostas:i verdaue ou 
pelo menos á boa critica, seja punido como o 
111al vad1> que se atrove a blasphemar de Deos infi
nita1nente bom e cheit> de misericordias: entre 
Deus e os santos ha maio« dill"crença do que 
existe entre n luz e aa trev,i,s. 

Pelo que respeit:l. ú possibilidade d.1 martrrio 
"º!untado de que agora acabou de follnr o Exm. 
Sr. arcebispo, o que posso <lizer é, que o numero 
e o genero de n1a1·t.yrios não prova a boa, ou 
m· ln en~~"º o manvnsa o. 

Talvez muitos coinpanheii·os de S. Mauricio 
morressem bem eontra sua Yontade ; a morte che
gou-lhes naqnella occa~iiio achanJo-se elles em tur
ba, animados de verdadeim fé ou tamhem de fana
tismo e até de hypocrish~, pois a tanto cheg~ a 
frnqueza h1unana, quP, nao falta quem se deixe 
matar por ostenta.1· g1·a1u:leza (falma e para ad
quirir um nome glorioso e de eterna meinoria. 

Sr. presi<lente, nos santos declar!tdos, segundo 
as i·e..,rns de Benedicto XIV acredito eu, porque 
a bo.{' critica. n.ssiste aos exames e qmi.lí1kac;ões; 
nos outros ó bom acredit.<J.r, mas •rnnca tanto 
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SESS.10 El\I 7 DE JFNHO DE 1827 

que cheguemos. a co11fu11dil·os com o supr:mo 
creador 11» uni\'erso. 

pallwra-blaspl1cmias-111ostrei como a entendia; 
declarei-me contra ella como inadmissh•el, ex
pondo os moth•11s que me induziiio a assim 
JUlgal-a; mas nunca disse que blasphemar c_ont.~ 
Deos fosse virtnr.le, nem ao menos aeto indif
ferente, e· tal cous.1 Sll n:io dedazirá dos meu;;; 
aritumentos: 1·xpuz sómente que noio era com 
penas que e\•iturianws as bhsphemias , e que 
nem esta\•amos encarregad1Js disso por missão 
expressa de De(Js: e~ta é a minha opinião como 
leg•~lador e como thcologo. 

Disse ma_is, que n1io estava definido o qu~ era 

do,; havi:io a~har e;nbaraços; isto é cm resumo 
o que então diss.:i mais extensamente 

~ntretanto com discursos estudados se tem p1·0-- .· . - ~ 

' niões diversas da,; miuhas; quem quize1· disputar 
a e;te respeito commigO", recorra á imprensa, 
aqni não estamo~ em nnla de tbeologia , eu des-
afio desde "á a 1 i . 

o Sr. ·v 111 ur :-Nós felizmento professamos 
a religilio christii; e o poY•> brazileíro é obrigado 
a rrspeital·a e a scguil·a ; quant·• porP.m aos 
fosultos vrore1·idos contra os cultoo> estrang-ciros, 
é justo qn•) tenhão nlg11ma pena, e por i;;so 
approvo a que está marcada Cle dou.; a St'is mczes 
de prisão. 

O Sr. Paula ca-..·alco.nt:o. - O illustre 
deputaul) que ncabou da iallar, a \·ançou que o 
povo brazileiro é obrigado a ser ehdsttio; o que 
é contra :L con,tituºiç1io; a nó;; é imposta a ob1·i· 

a ·:io de o sermos se a sil - r r· 
nenhum dos que aqui somos, poderia recahir a 
nomeaç:io de deputado, se não mo3tN o illu;;tl•e 
deputado o coutrariu. Obrignções maiores do que 
as que marca a constituição, não odemos de 
~r v impor aos pol·os. 

o Sr. l\J:a.in: -Acho muito desproporcionada 
a pena cj.este n. 2 contra. o <!scriptor que pt'O\'ê(-' 
car alguem á acções desi~ua<las cl"ime pela lei. 
Lembra-me, por exemplo , que a um crime se 
tem applicado, conforme as lei,; que temos, a 
pena de dous annos de degredo, inferior :\ que 
estabelece o numei·o; entretanto o escriptor quo 
provocar a esse crime, ttlm de sotrrer pena maior 
do que a que seria imposta ao mesmo criminoso; 
ora, isto é um absurdo e não deve lJassar. 
Igualmente não acho proporção na;; penas tio n. 7, 
pol'quc o insulto feito· n um particular, não estii 
na mesma razão d•) que fõ1· feito ª" impera.dor, 
cuja pessoa é sagmda e inviolavel, e portauto 
não deve ter a mesma pena. 

Por estes motivos offereci as duas emendas 
que se aelião apoiadas, sobre as quaes chamo a 
attenção da camara. (Leu as.) 

.. O sr. So~"m .. ~i::un~u: - Se queremos ter 
' . emendas , <1ue só sen·em para absorverem tempo 

immenso, e cvnsideremos que a lei como se acha 
é melhor Jo que nenhuma: por is:so voto pelo 
artigo como está redigido, e me pronu11ci11 contra 
todas as cm,•n.Jas. 

Respondendo ao arguniento do Sr. l\faia sob1·e 
JiaYer differeni;a entre simples cidadão e o im-
1icrador, e concedenclo-l'h:i, tendo todavia a ponde
rar que o n. 5 (leu) trata de i11jnrias contra o 
imperado1· e o n. 7 (leu} falia de imputações ca-

lmnnfosas. Se este numero fallando de lllJUrias 
couna o simples cidadã.•, lhes decretasse n mesma 
pena que está no n. li, razão teria o Sr. depu
tado; disto porém não falia o numero.· Quanto á 
outra refl_e~ão quo .fez o m~smo ~r. deputad~; 

maior do que t\ de simples provocação' devo di• 
z,ir, que isso e:;tá acautelado; porquanto não 
porlen<.Jo a lei ser cazuistica. compt·ehende o 
"râo maxi1110 e o mínimo e é or e te notivo 
•1ue se <liz em glodo, que "o eseriptor que pro-· 
vocar os cidadiios á d.;sobedecerem :i. lei e á t·e
bellarem-se contra as autoridades incorreráõ na 
pena dtJ tal á tal" fi..:ando á cireumspeci;iio dos 
JUiZ<!S a sua proporção. Ot·a bem ; ou entendo, 
que aqui a i·elação do crime com a pena deve 
ser uma outra ...• (Não foi mais ouvido.) 

o sr. l\J:uln :-Insisto ainda na minha opi
nião de que não de\•em passar as palanas -
ou pai~ qual{luer outra. acç!lo. designada crime 
pda lei.- Quanto ao ma1,; d1re1 que aquelle que· 
111juriar ao imperador, está marcada a pena -

a annos e pnsno, e a mu . a 
réis ; - e nouelle que fizer imput1lc;ões a um sim
ples cidadão, tambem se marca - 1 a 3 annos. 
<le prisão. 

1sproporçao e m mnni es . · ~·u em. 
insisto nG que disse ácerea do n. 7, e emquanto 
tiver direito de fazer emendas, as offerecerei, 
,-~mpre que as j_ulgue necessarias. Nem ~r'?- p~e-

~ 4 ,, , , 

e imputaçiio-po1·que bem claro é qne o 1mpe
p••rn1lor não póde ser chamado à juízo e por 
isto é que se diz- injurias. . 

N:lo se approve embom a minha emenda ; o 
que quero e só que hajl. ditre1·ença de pena. 
entre injurias feitus ao imperaJor, e imputa-. 
ções feitas aos cidadãos. por qual11uer outra es
tarei, comtanto q•ie haja prop rçii.o; o que se 
uão encontra no numero. 

o sr. sou:P.:a. Fro.n-ca. :-0 illustre depu
tado . nrece tor cahido em _um P!lralogismo ; por 

•1ue ma;cão •estes numeros, e ate o que seguudÓ 
a plirnse da lei, incitar qualquel' t\ rabellião au 
•lesobediencia á~ autorid:\des ; imputar a outro· 
ac ·.õe~ u St undo lei · 
fica pela doutrina do numero sujeito muitas. 
vezes a pena maio1• do que a que sel'ia im
posta ao mesmo, que commet.teo tal acção : mas 
pergunto eu, esse e.>criptor provoca, ou póde 
provocar uma só pessoa á rebelliãc>? Niio poderá 
provocar a 4Q, ou mais pe:;soas ?_E tantos crimes 
ntio merecerão algum pezo ? 

Por esta razão julgo bem proporcionada a pena : 
o e3criptol', qutJ provoca Í\ rebellião muit»s ci· 
Jadãos, commette delicto maior doque cada um 
des,;es cidadãos, que de motu proprio se rehei-· 
1;1ssc. Insisto pois em que passem os numP.ros 
como se achão : e servindo-me das expressões 
do mesmo Sr deputado, cuja opini:io combato, 
•tirei que emquanto tiver libel'dadede orar nesta· 
ca111,11·a, 'Jppor-me·hei à~ eméndas, e áquillo, q11e .. 
no meu entendei' fõr opposto ao b!'m dos povos, 
e ao ndiantamento dos nossos trabalhos. . 

o sr. °'•asconccl1o": - Oppontio-me a 
todo. este :~rt_._ 2° e seus numeras; já disse que 

'" - ,, 11 e-
l)atentlo esta lei informe, e que ella volto á 
com111issão para a apresentar de manei m, que a· 
nossnmos discutir. Temos aqui- ataques directos 
êontra ll systema monarehieo representati\'o abra
ça lo p~la nação e seu chofe-isto está dito muito· 
v;1gamente: .porque qualquer ataque feito á con-.. 
sti tuii;ii.., tem pena de 3 a !l annos de · prizão,. 
e de um a tres contos de réis ; é uma pena ex-. 
trao1·dinaria. 

Eu quizera que a doutrina s.Ieste numero fosse 
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SESSÃO EM 7 DE JUlXUO DE 1827 23 

assim entendida-ataca o systema representativo 
aquelle, por exempl•>, que disser, que não.devem 
ba\"e1· camaras; que o governo absoluto e o que 
nos convém ; que . niio. devemos ter monarcha 

diz' o .. nÚmer~ontra o governo- ; porque a 
nossa constituição não é tão perfeita, que escuse 
r.etlexões para emendar algnm. ou alg!:111s aJs-
aeus a · " · 
a mais pequena palovra, que sobre clle se pro
feri!', irâ ter esta p1·na ,fo prisão e multas ! Fal
larei do numero 2° (leuj, eu julgo, que excitar a 
comme"tter um crime, n ,fo_ é igualment:! crime, 
esta é a minb:1 humilde opinião. L1~~islador e 
:Dão theologo; eu avalio as !lCÇões e não as in
tenções; olho pal'a o mal produzido; e niio me 
d<!:satino em descobl"ir o que se pr~tendia fazer ; 
e nisto sigo á um grande philosopl10 ; casti
giio-se os crime!' pelos males· •1ue produzem. 

·se . o e~cript,..r pro\"oca a um cri1íie, e a pro
Tocaçiio produz effeito, s,..ja unido ; esta é a 

· pi 1ao ; se porem na a pro uzm,- na a 
de penas, basta a libe:-dade de escrever em sen
tido coutnufo. Sou igualmenfo da opinião, que 
a lib':rdmle de. imp1·e11sa. seja garantida em 2 ou 

o o - , -
dos delictos offünsivos da reputaçao. T:&mbem me 
declaro cont1·a o n. 2. onde appa1·ac ··ni as pala
Tras ; - provocações dir~ctis ao cidadão - não 

• . ct • • • ~ 

lavra - cidn8ito - ? a passar ~ num1ir:i a:>sim, 
fi,ciío os que uão forem cidaJfü>s b1·1uileiros, 
a11t•wisn1los a füzerem . quanto quize1·cm. 

Ji~ dissr., e outi·a ve7. i·.,pito ; é muito preciso 
fiei· <letenninado este crime . de reI>elliiio, para 
não deixarmos uma brexa, por onde possão os 
cidadão; soffrer a cada momento; rebelliiio é 
o crime pelo qual. se pret•rn<!e destruir o gover
no existt>ntE>, e qualqnP.r escr1ptor póde pro\"ocar 
a· l"CSist:incia a unrn ll!i, sem commetter rebelliião ; 
e.sta .-.pinião "é fundada no sagrado direito da. 
1·esistenc1a, não insistirei. mais nisto e só tenho 
a em ra1-, que a constituição marcando os casos 
em que tem lui?nr a su~peusilo <las garnntius 
dos direitos individuaes, nelles ioclue o caso de 
rf)beUiiin, e passando .o numero como se acha, 

· ·• ~ cn l\t' e garan ias. 
.Ti na sessão passada falld contra o rest•• do 
artigo, entãt.1 disse que melho1· ci·a unir-se este 
n. 2·• com o ~:J0 , e desejava que se ex.plicasse o 
que se entende po1· - evidente offl!nsa da moral 
publica - para não ficar ao :1rbitrh tio julgador 
declarar como tal o que bem lhe parecer, ou 
entender. T 1111bem pedi explicação sobre a accepçiio 
em. que é .a•1ui tomada a palavra insulto, por 
que, se é como calumnia, ,. digà·se calumnias e 
fojurias - narla de duvidas, e se é como facto, 
não pert•mce a uma lei de libe1·dade de impren· 
11a. tratar do que deve ter luga1· no codigo. 

O n. 50 (leu), -injurias contra a pessoa 40 
imperador - confo1·me .a emenda do Si·. Mma 
e nada mais direi ·sobre este numero Entrarei 
agora no n. 7.. (le1t), ·isto não pode passar por 
que é expôr o cidadão ao desprazer de ver cm 
publko o:; seus defeitos, ,,~m utiliüade da socie
âade. Supponhamos que um escriptor avançou 
que Pedro ou· P:lulo commett~u um crime e 

;- . is in o naque e ugar por i:;so 
opportunidade ao seu accusador de induzir <!. 
pulllico, ·~ os juizes n crer que com elTeito houve 
crinie; ahi temos um homem desacreditado, e 
por um•\ scutença julgado criminoso sem ser 
hvuvido. · , 

E' por isto · que eu dig", que' esta lei ·deve h
lt commissão para a apresentar em formo. de 
ser . discutida; porque qualquer. emenda t111e 
se offereça, nil.o lhe dá remedia, e só gastamos 
te~po com uma lei7 que sahirá mais defeituosa. 
d<> que a q1te a camara adopt<m em a . p~ssada 

sessão, e se acha em vigor e observancia em 
todo o imperie. 

O Sr. Cruz F••rrci:ra :- Sr. prl!siJente, 
lev;iuto-me ara 1·es onder ao,; ar ument•1s con 

que o angustia, de que a declaração como crime, das 
provocações aos cidadãos para se rebelhirem contra 
as nut'lri.Jades, . seja a morte da liberdada !1ª 
imprew::a; confosso, Si·. presi1.1t: .• te,. que muito 
respeito os conhecimentos do illustre deput·1do, 
e. sou o primeiro a reconhecer º" libera1.·s sen· 
timentos, q11e o animào, certo o chamarão â. 111ti\ 
discussiio ; porém , 81·. presidente, acostumalo, 
não m•mos que o illustre deputado, á meditação 
dos mais acreditados publicistas, zeloso da bem 
enttJndida liberJa1le tl•>S povos, pela qual sempre 
enviei ao céo os mai-> fP.rvorosos vo 
que me abrolhou a i·azão, não' Yejo, nem posso 
descobrir, como esta venha a c11ducar, com a 
appro,•ação do 11rese11te artigo. 

Tudo ro,•êm Sr. residentt' 1.fo te1· o illu' 

tal o p1·uviuc a lei rpltl discntimus. 
Nem deixarei pa•sa1• a prop11siçiio, que avançou 

o mesmo Sr. deputa~o, de •1~1e ~ó ha cril!1e, quant.lo 
ha re.sultatlo; ora, :sr. pres1de11te, consmta-se 9ue 
um escriptor im•ecti\"e, injurie, e ·faça qua11!0 
quiz1?r coutra· o governo, e espere-se qmi appare~uo 
r1isnllmlos, p:lr!\ este ser p1111 ido;_.,.:; resnltiU!os 
serão a anarchia, ou a a11iquilliwuo ~lo goyérno 
existente; e em qualquer destes cst~tlo~ pudel .. se-ha 
.c 1stigar o escriptor? dtJ certo que nno. . 

. Port:mt.o ju~g<? 1ue o nmn~ro de:e. pr &Sar, P•~rque 

alicerces da nossa p ·lit:ca sociedade: irnpi:rio 
regit certo, ac r.m·ce1·e fh:natc: podemos dizer 
a respeito dos cscriptores, q11e o intentlssem .. . ,• . . .. 
de,·emos definir o que é mornl pnb ica; eu não 
sei que definição se possa l!ar nqui. Tenios uma 
norm:i ditada peb razão, conforme a qual i·egu
fomos as u•>Ssas acções; é entre · nôs reputado 
offensa t.la mor tl nqnillo que contrn. essa no1:ma se 
pratica em publico 1nornwnte; ora, _pa1·ece q11e a 
cousa é mais de se conceber, do qlll} de se ex
primir. 

Parece-me ter respondido aos argumentos, que 
mais se oppuzeriio ás minhas idéas, e concluo vo
t.indo p:Jlo artigo e seus numeros. 

o l!!h._ cu .. t:o<\io Ola..,: - Nillf!U•)m mais 
<!Ue cu detest:i o C!ll11mniad•1r, elle é merecedor de 
SC\'CrtlS penas; mas n:lo posso appr~''at·, q_ue se 
declare-denuncia effectiva....;.a calumnia ou . un_pu
taçiio de acções designadas crime pda Je1: isto 
e· muito duro. Nós temos visto sentenças d11cl~
rarem l'éo no in11oeentc, e absolverem aos cn
minosos; ainda !ta pouco saliio livre quu.m alt!ls 
dilig1mcias fez pai-a. entl'l1011i:.a1· o de.;pot1smo;. e 

criminoso,· pelo que contra elle e~creveu um es
criptor, que tahez btJ~1 certo _da bo11 von~ode d~:i 
juizes, lhe faça ~s;a 1mputnçao? . Tal nu? StJI a. 
o meu vote· ; casbgue-se o c1t.lummador? nao por 
este modo, que ·produzirá .elfeito contrario ao qu1: 
deztJja111os. 

Julgando-SI! a materia sufficie11temente di:>e~
tid11., passou o Sr. presidente a propol-' á votl\<;-l10 
pela m•rneira seguinte : _ _ 

Propoz em primeiro lugar o art. 2°: nao pas
sou. 
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SESSÃO El\I 7 DE JUNHO DE 1827 
Propoz então a emenda do Sr. Lino Coutinl10: foi 

apprnvada. · 
Propoz depois á votação o numero 1°: foi nppro

vacto ~anto no que respeito á doutrina, como uo que 

Propoz se pass:iva o numero 20 até .ás pala
vms - da administração e das autoridades -
venceu-se que sim. 

ropoz a emen a supp1·essiv 
respeito das paliwras-u.i""p:ira qu~lquer outra 
acção designaiia crime pelu lei-:: fui approvada ; 
e quanto:\.; penas deste numeru foi appruvud.1 cum.:i 
está 110 projecto. 

Propoz o numero 3•; não passou tal. qual. m~s 
sim na fómm du emenda do Sr. Lmo Couti
nho, qnc foi approvada: e quanto ás pena:> passou 
tal qual. 

Propoz o nnmei·o 4°; niio. pa«sou tal .q!l 11, ILH~ 
com a emenda do Sr. arr.eb1spo da B11lua_ sobrn 
a palavm - a<lmittidos-, e com sup i·essao das . .. . -
n:1 fómm da emend'a do Si·. Bnptista Pereira, que 
t.ambem foi appro\·ada: quant" ás penas pa~sou 
~ai qu~I, fie.ando regeitada a emenda do Sr. V1lla1· 

Propoz o nunl('ro ;,o: pa_ssou tal qÚal, quanto 
:\ doutrina, e quanto ás penas. 

Propoz o numero 6": 11asson da mesma sol"le. 
ropoz o numero 'º; a e as pa avras-no111111a -

mente expressa-e foi appr.wado. 
Propoz o final da Ia p:ute, e não pas;;ou, tlcando 

por isso supprimidns ns palanns-ou de <1 ualquer 
mudo indiciada.-

Propoz a '.!• p4firte, deste mesmo numero até ás 
palavr'1s-i;ffecti m denuncia ;-não foi approvada, 
ficando supprimida. 

Propoz todo o mais resto do numero, e foi nppro
vado, ficando regtJitada a cmeuda do Sr. ?.faia, que 
reformav.1 as penns. 

Propoz o numero 9u; e lambem passou tal qual. 
Finda a votação disse 
O Sn. LtNo Cou ·1~ 

um parecer da commissiio de constituição, que 
é urgente; ê sobre a indicação do 81· ltalaquias. 

Sendo-lhe pelo S1·. presidente concedida a palavra 
leu o seguiu!~ 

PARECER 

" As c.•mmissões reunidas· de constituição e 
ccclesiasticn examinando n indicação do Sr. Pires, 
em que pede uma administraçii.o aos bens d1is 
J>adres da congreg11ç1lo do <mllorio na cidade do 
Recife, com o fnnrlamt.:nto de não obsen·nrcm os 
seus e,tatutos, e de de,-viarem dos seus fins ás 
ren"das, que percebem. E' de parecer que se peç:io 
informações ao go\·flrno sob1·e a insLituit.:no •fossa 
corp· rac;ão, natureza de seus bens, applica~.fio 
da:> suas rendas, e estado actual da corporaçiin, 
ouvHos igualment<:: os r .. reridos padres po1· escrir;>to, 
parn podei· com conhecimento <le causa cmittu· a 
sua opmião. 

Paço da camara 7 de .Junho de 1827. - B~r-
1 ira e asconce os. - 1 anoel An 

tonio Galviio. - Lucio Som·es Teixeii-a de Goti· 
cêa. - João JJJ-aztlio l\Iuni:. - :Miguel José ReC 
naut.-Antonio da Rocha Franco. - .Tosé. Bento 
Leite Ferrefra de l\Iello.=Bispo Eleito do lllam
nhtio.-J>iogo Antonio Fe,jó.-José Li110 Couti
nho. n-Foi approvado. 

O mesmo 81·. Lino Coutinho leu outt-o pare· 
cer da commissiio de constituiç;io sobre" a pro
}'Ost.a dn ministro da marinhn, qu<: foi adiado 
a requerimento do Sr. Paula e Sonza. 

Continuou a ordem do dia, e o Sr. secre~rio 
1\faia leu o 
" « Art. 3.0 Ex:ceptuão-se porém· a~ censur~s 
contra pessoas encn!"1·egad!1s ~as funcçõe~ p~~h-: 

polÍticos e operações publicas . dessas pes~<?as,' 
usurpações de poder, at .. ques á liberdade poht1c:a, 
e as garantias do cidad:lo, infracções das leis,' 
Yiola1·ões ue ra a · · - · -
contra o estatlo, ou contra e syst.!ma monar-' 
chico repres1,ntativo, e todos os e delictos de qual-' 
que1· natureza contra a nação ou parte della, 
sua segurança, sua honra e sua felicidade. . 

« Ta.,s censuras não siio t•riminosas, e poe· 
isso não dão lugar a formaçii 1 de processo e ã; 
imp.:isiç:'io de penas. » 

Foi approvado sem debati!, devendo accrescen
ta1·-se-lhes as palavras supprimidas no numero 
-t Jo artigo 120 conforme a emenda do Sr. Ba
ptista Pereira. 

Passou-se no 
" Art. 4 ° Todas estas disposições são appli

ca veis á publicação de gravuras sediciosas, aif-. 
famatorias, e immoraes. » 

este art. 4° est:\ ~omprehéndido no art .. 3• (leu)· 
portamo sou de voto, que se lhe deve unir· 
p1tra o que maiul111·.~i a minha emenda. 

.. • 4 • • , 

ou se redija ao artigo 4° por este mo1do-as dis
posições contidas desde o artigo 1° até o 2° 
inclusive são applicaveis ii publica!lão de gravu
ras, etc. - Bapti.sta Pei·eit·a. » - Foi apc1iado. 

o Sr. Lino Cout:Inho:- N11o duvido que 
algnmas gravuras possiio ser sujeitas á crimi.;.·. 
nalidade : mas philosophicamente !aliando, niio 
s"i o quo possiio ser gravuras sediciosas, nem· 
concebo como por uma l!ravura possa o cidadão· 
ser proyocado á rebelliao ; e quando appareça 
uma gm vura dessa natureza, terá ell1\ a força 
dP. nm discurso ? Serão o · 
uma pintura, como o podem ser por impressos?. 
Concedendo que possüo h1wer gravuras sujeit.as · 
á criminalidade. como ji\ disse, não co11cedo que 
os seus effeitos possão ser i ualados ª''S de. 
uma ., ia, 11 ornato e e eza e um iscurso 
nrrebatào : um quadro apresenta um sõ suc
cesso ; um discurso comprehende e aponta uma: 
reunião •le cousas, e tem outra publicidade é · 
circulaçi'io.: .portanto não entendo o <JUe ;;ão piri- ·. 
turns sethc1osas. . 

Outra cousa porém são infamatoria~, apezar 
de qne seja muit.o diftlcil qualificar essas c~.ri-: 
catnras; nellas só podem havei· interpretaçoes, 
e nada de provas visi\•eis, que mostrein a quem 
é a•1nillo dirigido ; pôde-se applicar a mnita 
gente. · 

o Si·. Cruz Fer1•clru. :-Ha {!'ravuras se
diciosas, infamatorias, . etc., etc. Nos sabemos 
que Oil pensamentos se exprimem por palavras 
e por signnes ; e entre muitos exemplos, que . 
podia apresentar, citarei um. . . 

Supponhamos, que apparccia o Brazil pintado· 
com uma albarda às c;ostas e com um freio: o 
que S<! colligia deste insulto ? Eu tenho visto 
na historia 1Ia rtlvol - • • · 
destas pinturas apparecerão nessa época de pa-. 
vor, e qne sempre prochuirão . mal. Elias não, 
s:io indillerentes. como aqui ouvi dizer: . quem 
ª" fnz, tem cm vista o oIUe quer que s11ja ; e. 
portanto de,•e ser punido, como o dechfrn .·o 
artigo. · · 

o Sr. Souza Franr:a : -Trnta a presente 
lei de impôr penas, aos qne abusarem do di-. 
rei to de communicar os pensamentos ; ·e niio se· 
exprimindo estes senão por palavras e signnes, 
segue-se que as g1·avurns siio igualmente que 
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os impressos sujeitas á correcção; ellas circu
lão, e podem lllvnr a toda;; a:; partes do ímpe
rio sementes de discordias, que uma lei deve 
prevenir. ~upponbamos, que um destes parasitas 

- zesp o e ver, que " an amen 
da constituição em rapido, que os diversos r:1-
mos da administrar,ão erão reformados, que os 
abn!l~S erão extirpat;Ios, e_ que · n'uma pala~ra 

uscar outro meio de vida, por 1u; este . se Ih~ 
tirava, supponhamos, digo, que reprcsentavào em 
um "quadro o corpo legislativo em sessão, e 
junto desoo a fi~ra do Brazil de pés e mãos 
cortadas qnasí 11u, e de semblau&e pallido, com 
dístico-eis a felicidade do Brazil-seria ou não 
erime ! Estava ou não incurso o seu autor na 
pena de abuso Je communicar os pensamentc>s? 

Sr. presidente, é preciso que nos fombremos 
uma vez por todas, qu.e entre nós existem ini-· 
migos do systema pela naç:io abraçado e jura
do : que itumigus da luz, que os fore, rocurão 
aca ar com e a, e es nao querem, nao so rem, 
niio consentem que o Braz1l floresça A sombra 
dessa .P.lanta do céo-a consUtuição-invectivão, 
e lança.O mão de tudo quanto a mente lhes· 

,. · · i r-
dado (apoiadoj, seja por que meio fõr, e não 
Ibes occorrerá o dus gravuras 1 Não devemos 
acautelar, e deixar. l!'uerta essa brexa, por onde 

mul depoi,; de feito, e talvez' sem remedio 1 
Sr. presidente, o capitão que diz <• eu não cui
dei 11 é indigno de commandar (apoiado), e . é 
melhor prevtlnir o mal do que eural·o {apoiado): 
Toto portanto a favor do urtigo. · · 

o Sr. Cunho. l\lattos :-Eu tenho visto a 
llisto1ia de muitas revoluções representada em 
quadros, a de Escossia existe toda em uma gravu
ra. Nós sabemos, Sr. presidente, que a catastr.iphe 
do infeliz CardtJal Pol foi precedida de gravu
ra~ ; um homem i<om' a bandeira e inscripç~o 

e uma ''espada na outro, uma forca pintada, o 
padecente marchando para ella adiante do al
goz, precederão a e,;sa revolução. 

O 1uesmo aconteceu na Fran e se olhar-
mos para a 1storia e Italia, veremos !JUe todos 
esses successos contra a casa dos Mediei;; foriio 
preparados por gravuras, e forão por ellas pre
parados os elementos para a revolução. 

Voto portanto pelo artigo tal qual. 
O Sr. Lino Coutinho: -Ainda mesmo, 

quando por gravuras possão haver esses funes
tos efl'eitos, que se têm aqui repetido, as penas 
devem ser menores, e sobre i:;to peço a atten
ção da camara, porque o crime não me parece 
igual. . 

Mandou á mesa a seguinte 

EMENDA 

<e Os autores das gravur11.s claramente infn
m~ntes e immorae,; serão sujeitos à pena de H 
mezes dE! priziio á 1 auno, e de 508 á 1508, sup-
1wimindo·se-as gravuras sediciosas.-José Lino.n 
Não foi apoiada. 

Dando a boi·~\ \teclarou o Sr. presidente: ndiada 
a dist:ussão. 

O mesmo Sr. presidente deu para ordem do 
dia-1° discu,.são do parecer da commissão de 
constituição sobi·e a proposta do mini,;tro da ma
rinha.-2 ... _ Pareceres da commissão de gue1·ra.
<:1.0 continuação da discussão da lei sobre abusos 
da liberdade de imprensa. 
· Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
José Atitonio da Sil"a .\laia. · -

.J"\ttzrianno Oa1;los de Sou.;a Corrêa o reJigio. 
1·0.:u 2. 

Sessão de 8 de. J•nho 
• PRESIDE~CIA DO SR. AR.A.UJO LUJ ... 

s 10 horas ftlita a chamada, acharàl)-se pre
. s1m~es 8:J Srs. deputados, faltando com _ partici• 

P,açao tle. causa, os Srs; Costa Aguiar, Rezende 
Costa, P1za1·ro, Ledo, Clemente Pereil'a e Alb -

; e sem e a,_ os r;;_. !ligado, ~etulio~ 
Carvalho, Garcia ·de A1me1da Faria Bar

bosa, !facicl Monteiro, Cttstro Vian';.a e Moura. 
O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão. 
Foi lida e ap[Jrovada a acta da antecedente. 
9 Sn •• Aru.u10 V1À~:;., como supplente substi~ 

!UJO ao .~r secretan~ Costa Agtuar, sendo para 
isso convidado pelo ::sr. presidente. . 

O Sr. secretario.Maia deu conta dos seguinte8: 

OFFlCIOS 

<< Illm. e Exm. Sr.-Euvio a V. Ex. o que m.e 
pareceu dizei· sobre o projecto do arrendamento 
ae uma pal'te da:> rentlas da. alfande a desta ci-

cc Tendo de Jar meu parecei· sobre as van
tagens ou desv:mtagens, que se podem se uir-

· 1 , a exccuçao o pro1ec o que 
propõe a arrematação de uma parte das reudas
da alfandega dest.i cidade, não posso dissimular 
o peso qu~ me faz a alta opiniüo, que tenho da 
capacidad~ e.los illustres men~bros da commissão,. 
que orgamseu o mesmo proJecto. 

Posso eu anazoadamentc presumir gue verei· 
mel11or do que elles? não, por certo. Mas emfin1, · 
devendo dizei· a verdade francamente, vou fn
zêl·o, não como quem emitte uma opinião •Jeci
sivn, antes comu quem fornece materiaes para. 
ajudat· a esclarecer a verdade. 

cc Tenbo por principio, já em outros lugares 
proclamado, que a arrecadnção de direitos e im
postos por ai·.-ematação é pr(1 udicial ã fazenda. 
publica. Po1·que sendo um dos primeiros cuidados. 
do lt•g:slador diminuir quanto fur possivel as
dcspezas <la cobrnnça dos impostos, como um 
onus, que pesa inutilmente sobre a nação, uma 
larga e coustante experieucia, tem most1·ado que-. 
c~so fim importante se 1~1allogra nas ª!rema~-

..., e. ( o 
com luc1;os enormes, os qn11es s:io tirados do-. 
sauguc da naçiio, J?Rra fazer-lhes fortunas co- · 
lossnes. Quanto mmor é a massa, tanto mais- · 
certa é a prêza, porque os pretendentes sabem 
unir-se, e entender-se, e n:lo have::i-lo a sauda-·. 
vel concurr~ncia na almoéda, ln vão a pique os
iu teresses da fazenda. Isto acontece por toda a. 
parte, Donde concluo que só se deve recorrer 4 .. 
arre1nat.açiio, quando uão fõr possível a admi- : 
uistraçiio, como deve acontecer em muitos caso!!. : 
no Brazil . 

" l."otejundo estes principios bem conbecidn!l-
4 
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'.26 . SESS.~0 EM 8 ílE .JUNHO OE Ü~27 
pelos íllustres membros da c?mmissão ço~n o pro
Jecto por ella p1·oposto, cn:1u 1wdei· llJlllZ:u· que 
suas vistus for,io acautelar os descaminhos , e 
fraudes , 11e se"'tlllllo a V<•Z ublica, sc fazem 
ua alfandega, os. qna•!S sú pelo mo<lo. v.i:_opos J 
iõc podmu llem evitar, segunl.lo sua op1mao. 
· « ::le assim é, crnio eu pod01· objectar e con
trad111· esse lluno com af1 umas reflexões, ue 
pa1·ecem ponderosas-

" Quanto a evit11r oi; descmninhos, digo quç Jll"i
meir" o i·emedio da arremata1;ão traz cons1gó o 
gra11de mal da in1111tJn~a partilha, que :-e faz <la 
i·entla publica com os arrcmatautes : partilha, •1ue, 
como jii disse, salie d·• sangue da naç:io, 11ão 
l'ara as despezas publicas, qne é seu ve1·dadei ro 
e legitimo tkstiuo, mas pam cnri·111ece1· partí
culi1res : partilha, (1uc faz nm d<'ficit l)IJ u111 
Yasio na renda puhlic.i, o q nal ê fol'ço.;;o preen
cher· com outro imposto. 

« 2.0 Que a vigia 011 ftscalisaçi'io dos an·ema-
an es e cousa passagell'a, e nca ia com n nrr.i

mataç:io, n:lu ficando plano alg-um solitlo de 
i:cfo1·ma para o futuro. 

" 3.·• Que ·uar :t •1ualidade tle liscaes da 31Te- , 
ca R!;!l•) os , 1re1 os n negocmn es, q1v' esp:1c l''º 
elles mesmos fazendas suas, apresenta nma con
tradic<:iio e um contra-senso: admillistrath-o, donde 
se P.otlem tirar desugmdavcis m:ii;ões tnnto cuntra 

,, . 
n ho!lrn d•>S urrcmatant.:s. 

" Quanto ã impossibiliJaJe, ou sumrna c.liffi
culdaJc Jc rcfonuar a administraç;io da alfan
c.lega, niio i•osso "tamhem suliscrey...i· a css<\ opi
ni1io 

" A id,ó.1 só da estrei Leza . da c~pher~, em que 
se de\'e111 assentai· as novas ~rov1Jencrns ele rc
fonua, faYorcc..: a miu11a :.sserçn.1. Temos Je rHfor
mar uma pl'Ovinc'a, um dist1·icto, uma citlaJe 
mesmo, ou uma villa? n:io: ttJmos de l'efor11111r 
uma. casa'. on.dc na.tia p~_d;: escapar ao~ olhos de 

niio · \'i'\ que igua'r \'Ígil~ucia no despacho <la-~'sti\·a, 
na mesa dn abertura, e na cunforencin da porta, 
.a_caut1iln tudo·? Não •1uei:o com isto dizer qne 
o,; actuaes emprcga•l<>s m'ío preenchem seus •le
veres: nada disso sei, nem mesmo os conheç1). 
-Quero sómente mostrar como é si111ples e facil re
i·.,.rmar 11111 estalJelecimento, em que a re <pon
sabilidRde r:stá da·idiJa per t.iío pv11cas mâtls 

O 
11t 'd . ... . J .. · 11 /' -ras pro1•1 1mc1as secm•,,anas C\'l:IO se-

guh>sc que 111i11 é a'lui lugar de indigitai·, con
tentímclo me com fallar de duns: l 8 a de acabnr 
com '• Yelho foral, origem tl.i .lel'< in telligenc!a e 
al'bitral'iedades; '2• reduzir os armnzens da alfan
deg:i u armazens tl1~ passagem, e nfü• :le depo
sito, onde immen~as mcrcndm·ins jazem an . os, 
e aun··s : o que produz uma iucri\·el confusão, 
protectora de desordem, e tlescamiuhos e fra11des. 

cc Ei; aqui o •JU.l e:itendo nit niateria. OlhaudO 
Jl:Wém pam estu importante migocio com a me
lhor fé possivel, nilo posso d·iixar 1le cünf~s.sar 
q e , e 1e~ p aus1 ! 11 a e ~m a g_uns p anos Je 
.arremataçan, que tenh•• t1uv1do e lido cm jornaes 
publicos. E mio sr1be11do ·1ue pm'tido tomani u 
camara, obriga-me o meu zelo pela fazentla pu
blica [•}llC a.Jministro intcriuame .. te) a declarar 
que 110 cílso de se adoptar o meio d~ :u·rcca
<laçào da.; rendas da allandcga por :UTcmatacão 
será indispcnsavel tomur <·m alta consid1waçii~ 
as seguintes ohscrm1;ões : 1 a que em lugar <l<.1 
.arrematar u·ua pe•1uena parte das . rendas se 
arremate a maior quantidade possíYeL :5e ~ se
J:tlll'iUIÇa de melhor.11ueuto com a nrremataçfü>, 

appareça es;:;e· grande resultado, e deixemo-uos de 
m~s·tni nharias, e tle dar .·.Je comer ·a meia duzia 
de lambisqu<>iros, que se reunem sõ com o fito 
no ganho ,;em nenhum iuteres:>e elo bem iu-

1~0, •Jl:.H s se d·•\·e esperar dos grndcs capi
tahsta<. 

" ~-º Que a arrematação se faça por nove annos 
•l uão meuos. O contnu·io disso tem o r 1 
ma , e e que h11\•1mtlo depositados na nJfandega 
cm li1crcadoria,; de 40 a ,l() milhões, segundo o 
calculo aproximado que mandei fazer, os arre
matantes en teu.ler-se-hião com os proprietarios 
pam o •lespacho della:; cm o seu tr1ennio, e no 
seguinte haveria um <morme vazio na renda ·pu
blica, atulhado;. us me1·cados de fazendas. 
. " 3.0 Que não po1len1fo os tres :mnos preceden

tes servir ele ponto de comparnç•io pnrn fixar o 
minino do p1·eço da arrcmatnção,' não só por~ue 
tem sido tempo de guena e perturbações pohti
c~, mas tambem _Por is_so mesmo que. se 1·epu-

·e1 mm o mxas pe os escamm ll)S 

e. fraudes, é _n1Jcessa1·i_o_ recorrer a outros expe
d1e11tes. E uao poilermo os a1·rcmntantes obri
gal'-~e a fazer uma somma boa á f~zenifa, e 

« Taes siio as 1·eftexões que submctto á prn
d•,ncia, rerpicacia e luzes reunidas na camara; 

• ,, · · oa e, qne me 
i an imariio neste in;;ignificante trabalho.-Riu de 
·! <le J 111eiro, 8 de Junho de 182i. - JEai-quc:z de 

Quefo~. » -Ficou sobre a mesn. 

'' Illm_ e Exm. 81·.-Tendo-.<e ultimamente re
c1)bidó d,1 Bahia e c~ar1i. as tabellns de sua !'<!· 
ceita. e despeza e l)Ull'OS papeis rcspectivús {1 
conta geral da fazenda, apresso-me a enviar a· 
Y. Ex. os referido,; papeis para serem presentes 
:\ camara e.los deputados. · 

«Deus guarde a Y. Ex.-P:iço, G de Junho tle t82i 
-Jfm·que~ de Quelu:.-Sr. José Antonio da Silva 

i . ,,_ ' · io- imp 11011'-

" Illm. e Exm. Sr.-Tendo aprnsentado na s1·s
siio de hoje o officio de V. Ex. de 2 do correntu 
mez artici ando a elci .iio dos 
silente e scc1·etarios e.li\ camtll'a dos Srs. depu· 
tudos ; ficou o· :;e nado sei ente dt.l todo o conteútlo 
no mencionado officio. O q1te tenho a honra de . 
c•m11nunicar i1 V. Ex. para que seja presente á 
incsma ·<:amara. 

<e Deus guarde a V. Ex.-Paço do senado, em (; 
de Junho de 1827.-Yisconde de Cogo11has do 
Cmnpos.-Sr. José e Antonio d,t Sil\'a Maia~ »-Fi-
con a camàru. intúirada. , 

O mesmo Sr. Sdcretario Maitl deu c.:mta de um 
req•1erimento de João Haanwichcll, negocia-=.to 
hambnrguez na Bahia, em que p•)de a entretra 
tle certos documentos.-l!'oi deferido_. 0 

O SP.. Cu:m,t j_\fA.TTos como relat<Jr Ja commis
siio do guerra, leu o o.;eguinte 

PARECEU 

" ~ ·commis~ã? mixta de faze_nda e guerra, vii> 
o anso do muustro e secretario de estado. dos 
ne~ocrns a guerra, remettt o a esta camara cm 
<lata. de 2:1 cfo corrente com o requerimento do;; 
offimaes pagos da l• e 2a linha da provincia · 
ile S. Paulo, que. supplicã.1 se faça extensiv.1 a 
toda officialidade ·~tente, ·que vence soldo na!! 
dnas linh:lS; e.lo exercít.>, a disposição tio decreto 
de 1 .de Ai:iosto du · 1822, q uu concedeu a m"-· 
tad•1 <lo."'º'''° aos olli!'.iaes da provincia dt•· Rio 
de .Jnnc1ro que se curao nos· hospitaes. · · 

".A commissão ponderando as razões expostas 
pelo gJYel"llo, quamfo promul .. ára o citado de
creto e tambem :t pmtica. segÜida com o& .ofii~ 
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SESSÃO EAl 8. DE JU.NHO DE 1827 
ciaes do imperio, que tem go.sado desta gra<;a 
pda resuluçíio. de 8 de Janeiro de 11.:!0l, tomada 
em consulta ,Ja junta da faz,mda da marinha 
de 23 de Dezembro de 1800. E' de parecer que 
os su licantes devem ter 1l ·" ·• -
m•mto, para o que a commisaão 
guinte 

Rl~SOLUÇÃO 

11 A asse111blea geml legislati\·a do impe1·io i·e
solve. 

11 Art. unico. A disposição do tlecret•) .te l de 
Agosto de 1822, que concedeu aos otncines da 
guarni0o do Rio de Janeiro, a metade dos seu,; 
ru.~pect1vos soldos, cmquanto se estivessem cu
r.indo no hospitul, faz-se cxt•msiva aos· officiaes 
de patente activos e reformados, que vencem suldo 
da I .• e 2.a linl1a do exercito do Brasil. 

« Paço da cnmara tios deputa11o;;, 21 de l\faio 
de lS-~7.- Fnuiciscv das Chagas Santos.-Ig11acio 
José Vic · 
Raymumlo José da Cunha ~'lattos.- ~v.· C. 

0

de 
·Almeida e Albuquerqve.-J. R. C. Donnmid.
.A. ,F. P. e II .. Cavalcante de Albuquerque. ,, 
-F icou S1Jbre :1 mesa • ·a · · · ·' · -
na oru cum petente. 

· O Sr. de Dcns e Silva offereceu os seguintes 
projectos de lei, e i111lic1wõcs, que ficarão para 
S•~"undn l i · · 

PROJE>:TOS l>E LEI 

" A as,;em liléa geral l.igislnti va decreta : 
« 1. Fiei\ al>•1lida cm todo o imperio n taxu 

legnl do om·o. 
« 2. Ello correni pelo preço de convençiio êntre 

os conll·actantes, cumo outra qtmlq uer merca
doria.- O <leputaJo, de Deus e Silva.11 

« A· assem.biéa geral legislativa decreta : 
" Crenr·Sll·ha um "uiz de fó1· 

:srm m·em na província do Pa1·á. 
« O tlistricto da. sua jul'istlicção sc1·1\ a vilh e 

termo de Santarém. 

• 1 e • 
que vence o juiz de fóra de Camet:i.- O depu
tado, de lJelM e Silva. 11 

" A as.;embléa geral lcgi.slaÚva decreta: 
«. Crear-se-ha um juiz de fõr.1 para as villàs 

de Campo maior e l\In1·viio na pNvincin do 
Piauhy. - -

« O districto tia sua jurisdicçno será o das duas 
villas com seus termos. 

" Vence1·i1. o mesmo 01·denado e emolumentos, 
que vence o juiz de fóra da v1Ua· da Parnahyba •. 

" Fica poe conseguinte 1i villa tle Campo Maior 
desannexada da jul'isdicçifo tio juiz de fóra tia 
Pttrnahyb11, a que pertencia pelo alvará de 8 
de l\Inio de 1811.-- O deputado, de JJeus e Silva.» 

« A ass•~mbléa gernl legislativa decreta: 
« J. Todo o lavrador das p1·ovincias dl) · impe1·io, 

em que. não estii introduzido o usu de lavrar a 
terra eoyn ara~o, que da data da publicação 

, ca 1sen o 
de piigar o dizimo dos fructos, que produzir o 
terreno; que assim fõr am:mhado por annos. 

« 2. Em lngar do dizimo paga.1·á o vigessimo d:Js 
fruetos n.> predieto prazo. · . 

" 3. ·Para verifica~· o facto de que lavra com 
amuo·, apresentará nm attest.ado autlientico pas
sado pela camam dn cidade ou villa, em que 
fõr situuda a" terra. 

·" As cam:fras ·serão obrigadas a passar tnes · 
a.ttestados, informando-se da verdade por pess.,as 

ví-ziuhas da tel'ra lavmda, e que si'jão d) p1·0-
bidaile P. i·eput.açiio. 

" 5. Em caso de falsidade do facto, serão as· 
camaras responsaveis pur seu; bens a indl!·mní

• 1 1 :tciona os 1 rei s _ e raud!l os. 
" ü. Os juiies de íór:l das vilhls, onde os h"u

ver, e os ouvidores das co11u1rcas em (alta tios 
primeiros, farão a arrecndaçi'io 1u1. fórnuJ. <las leis. 

eus e 1 Vil. 11 

« Pmpouho :;e ofiicfo ao g.,verno, que em exe
CUQ:io do art. 24 do titulo go <la constituiçiir., 
mande extinguir nci Pará, :Maranhão, Piauhy e 
mais provincias do í1111Jerio, onde aind•t estwer 

• em uso o rnonopolío ou 1;ontr:1cto das C•trues 
ver1les e aguardente do paiz, ficando· de;;tle 10&"1) 
líY1·e e franco a todos os habitantes elo impcr10 
n vcn<.la de taes generos, pelo preço de conven-
Qiio, u«os os direitos uaciona ·-
tantos açougues, quantos se q11ízerem estabele
cer, ~egnnilo a pratica desta côrtc.- O <leputadn, 
de Deos e Silv•t, 11 

conclui1· a estrada chamada da -Estiva- em 
;\lnmnlião, nfim 1le faciliinr o trausito e entrad-i 
110~ gados 11n111ielh cicladt'.- O deputado. de JJeos 
e Silrn. » · 

" Inuico !lUC se officie no governo, para que 
mande av11hn1· e arrematar cm hasta pubEca, 
as fazem.11\,; de gauo,~nncionnes tl.:uomiuadas -
Ara1·i- e - S. Luurefü;o da ilha de :\Inrujo-: 11a 
!Ji·ovincia do Para e que o seu producto· s1•ja re-, 
colhid•> 110 cofre dn proYincia. - O deputado, c?e 
JJeos e Silva. • 

Foriio lidos e n1>provado~ os seguintes parece
r•·s tla commi;;siio de füzenda. 

l'ARECERES 

11 A c••mmiss•fo de f·1zentla examinou o projeetc> 
tlc lei do ::5r. Cu11h11 ::Uatlos, aholindo n JUnta. 
d 1 fazcntln 1·nblica eh provi~1cia de Goyaz e . . ~ . . ' . .. . .. 
commissão se acha organisando à lei, que deve 
regular o thesouro public<J e as repal'tições pro
vi11cines, é de parecer em autli encia do seu autor· 
<1ue este projecto fique adiado até passar a dita. 
foi . 

<< Paço da camura dos deputados, 8 <le Juuho
dc IS2i.-.,l. J. ele Sou~a Jt'ran{:a.-J. J. da 
Siha Guimanies.-:-,~. P. clt: C. rergu.eii·o.- ~v .. 
Calmon clu-P;n •! Almeitla. » 

" A commissiio de fazenda exnminou a indica-· 
i;iio do Sr. Lino Coulinh, em que propõe que os 
rN11li111cntns do impo:<t·l parn illummaçiio do Rio 
tlc J aneii·o, •1ue se tem cobrado na Bahi:l, e· lá 
se achiio gnnrila1!os no cofrn da Bahia, 11ejão· 
applicatlos iiara a compn dl! Iam peões e uten
sili11s preciso;; à ill11111i1111~'1io daquella cidade, e
a co1i1111issão é de 1mrccer que .-e pe!;iio infor· 
mações ao governo sohro_ c,:;te ohjf'ct'?, ~om. de
claraç,io ue •Jla\lllfl pagan na provmcia para.. 
semt!llrnnte tim e se em alg11mas se têm provi-
< .:11t:ia1 o so re 1 11111maçoui'. 

" Pl\ço · da ca111nr•\, 8 de Jnuho de lb"ii.- M .. 
,1. de Sou:m Frm1ça.-.T. B. Jlaptista Pei·efrn.-
1'1. Calmon dti·Pin e .Almeida. " 

" A cou11uissão de fazenda examinou o offiéi<>: 
do in·;isidcnte da lJl'O\'ÍJJ<:ia tla :Sabia., em. data. 
de 20 dt~ 1'Iafo. de 1826, propoudô a crençii()· tl:'I 
lugar de ajudante do fêitor da alfandega <laquel!a. 
chladc as:=im como os docuuicntos e informa
ções ,ia<Jas a esse respeito, e submettidas pdo
governo ~~ deliberação tle;:ta cmnara. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:00 - PÃ¡gina 4 de 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO El\l 8 DE JUNIJO ·DE 18.27 

« A comnussav rciteran<lo o principio •iue já 
~nunciou <lc ser ueccssario ·em geral, antes di
.miuuir que augmentar o numero de officiaes de 
fw.enda e uiio odtJllllo anteci ar em.. articular, 
qu.al s medida legislativa ·que será adopta a 
·aobre a futura administração das alfandegas do 
impPrio, cuja reforma é urgentíssima. 

« E. tle arecer ue não convém crear-se, ntó 
ulteri01· de iber,1çã1l, o lug.1r de _que se trata. 

« Pac-0 da camara dos di-putados, 8 dti Junho 
d4' 1ti2í.-M. Calmo11 du,-Pin e Almeida.-N. 
P. de C. Ve1·guefro.-.T. J. da Silva Guimm·lfes. 
- .r. B. Bapti.~ta Pei·eii-a. - Jl.f. J. de Sou:ia. 
Ji'ranç11. " 

« A commissiio do fnzênJa, vendo 3 officios, em 
:itata de 182 :. pelos quaes as juntas de fazendtl 
das provincias do Rio Grande du Norte, A\n- · 
gôas, Ce irá, pedem ao tbesouro publico a neces
•nria approYação da medida, qu i aJopt1\rão ele 
.1õr antP.s em arrematacão do ue em adrninis-
raçao os 1z1mos das nwsmas proYincias-o 

cios, que forào submettidos â deliberiwiio da 
assembléa geral constituinte e legislatiY;1, pelo 
<1ue entãl? era ministro e se~retario de estudo 

1 1 uro. 
<• l<~' de parecer, que t11es officios revertiio para 

o mesmo tht!souro, n quem compete, emquanto 
não se fizer uma lei geral, que fixe ai um outro 
me io o para a me 1or arreca 11çao a azen n, 
o executar e fazer executar a leg:staçifo exis. 
tt\nte áqulle respeito. 

« Servindo o presente parecer como de re~ra para 
que 11ã~ se cuutinuo a submetter IÍ deliberação 
da camarn do,; deputados, negocios meramente 
administrath·os. 

« Paço da camara dos deputados, 8 do Junho 
de 18~7.-M. Calmoti du-Pin e Almeida.- N. P. 
tk C. l"erguei,.11.-J. B. Baptistrr Pe1·eii·a.-J.J. 
da Silva Guimai•tles. » 

Cl\rregada de ''e1·, e examin'lr a bulla do sum . 
1110 pontífice Le1lo 12 sobre a creação de dous 
novos bispados, q11e •lev..,ui substituir as pre
hzias de Go,•az e Cuiabá tendo si1l tii c.<r · . 
pttl~sa et~ reconhecer os direitos do prim ··z d 1 
1greJ:\ umvers:1l, bem como os da nação bmzi
leira, tentlo diante dos olhos a Yerd:ldeira liuha 
de uema1·caçiio entre a autoridad~ civil e eccle
siastica, entre a j11ri:;dicção tempoMl, e espil"i
tua1.i uão p:"ufo deixat· de flze1· as Sl!guintes ooso1·
Tttçoes : 

" l:• 9~c te:1do <! imP.~r~dm· do Bmzil peln 
coust1tu1ç110 do 1mp~r10 o d1re1to de nomear biS[JO~ 
~ p_roycr :10; b~n·;ficios ccclesiasticM:, e isto pel~. 
mdl,,pcnsa\•el du·e1to üe padroa lu, e costume anti
q i:issimo d'l na~o,. de q uc o. Hrasil fez parte, 
nao pódc ser adm1tt1du o wwo d1rett•J, que 1tq1rnlh 
bulla concede ao mesmo imperado.ir sem o p~ri
goso e funesto r•!Conhccimento d l necessidade de 
uma tal co1~cessii':>, em contravcnçiio á lei fundu
meatal do 1mper10. 

<• 2.• que os cabi.los creados por aquella bulh 
em cad·i umit das norns c·ithedraes siio da com
pete·.icia dós. bispos de riccordo com o gover.io 
n1as ue t1es cibidos siio h · - .· ' 
nos iuteresse,; da igreja, por isso me:smo qne 
cahio em uesuzo sua antiga autorid·1de, e estão 
i-00 uzidos, se não em toda a i"a·eja cotholica 
ao menos em ti.do o Brazil, ao 

0
uuico empreg~ 

dei recitar, ou cant<ir os officios divinos. 
a 3.a Que cumpriud.1 ao pontifica romano rc

commendar a necess iri '\ e lione;;t-t subsist •nci .1 
aos ministros dà igrej-1; é sem Juvida fór.í da 
sua competenci'l tax'lr qu mtidnde, o que depen
de de c1rcumstanchs, que a naçiio tem a seu 
cargo mgular, e de quem er 1 ue esperar uma 
sufticie:1te providencia a ess~ respeito. 

" 4.• Que a determinação alli expressa da insti
tuição de seminarios eom dot 1ç1\o conveniente, 
é absolut unente fóra das uttribnições do summo 
po11tifice; a• uem sómente com ete recommendar a 
creação e t~n.-> eshbelecimentos, · ségiliido os 
votos do 0011c1lt•l dn Tre:ite ; sendo d'l compe
tench da anthorid'lde .civil crear soci•:dades, appro
va.r seus estatutos e formar estabelecirnento:S 
· · nvier. 

11 A' vist11 das preeedenbs observ.i.çõos a com· 
missão é dP. pueccr que a cam u·i. approve a 
bulia m p·1rte sómmte que diz respeito á erea
ção df!s dous novos bispados : julgando da com· 
p_ctcncn do gove1·no conceder, ou ucgar benepla
c1to naquelh. pute que diz respeito á nomeação 
de vigarios apostolicos. Que se recommimde ao 
gove~uo rogue ao su'!'rnº. pontifico uma. provi
dencia prompta, e ordm·irn p'.lr;\ o exercacio de 
j urisdicção e>piritual om Sé va~a, no caso de 
não adoptar-se a cr1nçiio do cabidos. » . . 

« ;1ço a camara e epu a os o e un o e 
1827.- Miguel .Tosé Reinaut.- Antonio da Rocha 
Fi·anco. - José Bet1to •Leite Ferreii·a àe Mello 
- Dfogo A11tonio Feijó. · 

inda a sua leitura, apre~entou o Sr. bispo 
do . Maranhão, que disc~rd!lra da opinião dos 
ma1~ memb1·us da comm1ss110, o seu voto por 
escnpto o qu·1l é o seguinte : 

" Não me conformando btciramente ao pare
cer apresentado n. esta augusta c 1111 ua pelos 
honrados membros da commissão ecclesiastica 
offerec;o a minha opinião em artigo separado. ' 

" Sendo requerido a sua santidade por Sua Ma
ge,;tade Imperial que as duas prelasias de Goyaz 
e MaLt•)·Gro,;so erectas por bulla · de Bento Xl V 
que · começa.::... Candoi· lucis aitei·nre- datada dê 
16 de D.!zembro de 18!6, fossem elevadas a b1s
pa l?s e expedidos os pontilicios diplomas parã. 
o dito fim, com as clausulas de ser assignada 
uma sufficiente con rua ara dec.,nte sustenta ;i' 

os 1spos das sobredita~ igrejas, assim comu 
fundad' o seminarlo pa1·a a educação dos que 
se destinassem ao serviço d•> altar, e creado em 
cada uma das novas cathe.Jraes um cabido com-

" co egos e uas 1gna a es, e mais 
!lmpi:egos necessarios ao c~1lto divino, ficando 
mtermamente os prelado,; existentes na adminis
trai;ào das respectivas dioceses, como vigarios 
apostolkos, persuado-me que as predictas bullas 
de creação dos novos bispado~ não podem ser 
executadas seniio com a::i condições nas mesmas 
e,;pecificadas. 

" Sendo_ o r!lquerimento dir~gido ao san~i~simo 
padre Leao Xll, pelo padroe1ru das egreJas- do 
Brazil, ao qual padroeil·o competia propõr ao su
premo [>astor e centro da umdade catholica novas 
creaçõe.i, e sendo estas concedidas em confor
midade dos canones e disciplina geral da igreja 
que ordena tcnlla '' bispo uma renda certa ~ 
oastante para sua honesta subsistencia, ass!m 
como sendo decretado pdo concilio de Trento na 
sessão ''3 cap. 18 de i·efonnatione, que em 
todas as cathedrncs se fundem semiuarius Jebaixv 
da direcção dos prelados, para instrucçiio,.da mo
cidade, é indis uta vel ue em as -
r1 as d1oce:>es <levem ser fundados collegios para 
q.u~ ·os habitante" J~i Goyaz e l\fatto-Grosso par
ticipem dos be11efic1os, Yantagens e instmcc;ões· 
<le taes estabelecimentos, os qua'3s têm sido con
sidera.dos por ~scriptores de grande nome, como. 
~ dehberaçào co1Jc1liar e disposição d1. maioi· 
importancia d<!creta la pelos padres de Trento 
1>a1·a i·efonna do:> costumes. 

<• E' igualmente indubitavel que .os .cabidos . da11 
.cathedraes s:lo os senatlos ·da igreja, os quaes 
devem os bispos consultar em negocios · mai.-1 
ponde1·oso ~ e mat·cados por direito canonieo, po~--
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SESSÃO EM 8 1)E JUNHO l>E J8!7 29 
que 11iio esta3 as corporações, que desde o s_eculo 
11ndecimo da era christà têm sido substituídas 
ao,; predbitel'ios, que os prelados convocav•\o nos 
prímel.ros saculos do ~hi:.is~ia11ismo! send•> i~to 

• suas rendas s:io tão insignificantes, que não che-
gão p'ua sustentação dos capitulares e outro;; 
ministros do cult?. 

« Ddclaro niit> estar ao meu alcance avaliar ns 
sommas das r.indas decimaes e outras contribui
ções das provincias de Goyaz e M:atto-Grosso, 
exigindo por isso que seja ouvida a illustre eom
missào de fazenda, {l qual commissiio pertence 
dar esclarticimentos que fundamentem nuYa im
petra á sé apostolica para a dispens·1 dos cahiJos, 
n1io l1avendo rendas · publiC•lS sufficientes, sendo 
comtudo crea·los s inari<H ue r.i uerem 
diminuto:1 subsidios e porque são garantidos pela 
constituição do imperio ·art. 179 n. a;J. _ 

11 A ~·~speito porém !1ª nomeaçn~ dos v_igarios 

muitos canonistas. como direito do p1·ima·lo da 
aé de Roma e l\Õde con;iderar-se como pr.>Yi
dencia interina, em quanto a compJtentc autori
dade da metro ole da Bahin niio de er vi arios 
cap; u art•s, em con .,rm1da e '' se;;siio • l cap. 
16 de l"eformatione do concilio de Trento. vi,to 
niii:> haverem e111 as mencionadas dioceses ca
bidos. 

« Estas retfoxões devem entender-se. ficand·l 
salvos.os privllegios amplissiml>S olo pa<lroado do 
imperio do Brazil e poderes "ma11:1dos do pri
ma.lo da igreja universal, dos quaes ha tres 
~ecul~s gozlio os imperantes e paJroeiros deste 
1mper10. 

u Paçu da cainara dos de[>utados, lo de Junl10 
de 1827.-Bispo eleito do Maranhão. n 

O Sa. P11ESIDENTE :-Proponho á camara, se este 
parecer deve ir á commissão de fazenda para 
dar o seu parecer •.• 

O Sn. PRESIDENL"E -Tem a palavra :o S1·. de
putado. 

O Sr. Lt:rio Coutinho: -Sr. presidente, 
a mnter:a em questiio jã é div•mm; até agora trn
tavn-se da questão, se estas bulia,, i:fo violai· a 
constituição o se estavão na fórlna do direito 
eccle..,iastico, l\g.wa porém a questão é outi·a o 
por is:10 acho que a mnteria deve primeiramente 
ser discutida, e segund•> a . approvação, ou não 
approvai;ão vcr-so-I1a se <leve ir á commissão 
de fazenda para mnrcar 1) ordenado. 

Qual ê a occupação da commi:1:1ão de fazenda ? 
Marcar ordenado. • 

E como é que se ha de marcar otdenado para 
estes lu1pnes, se ainJa não está decidido que 
devi\o existir'!' Esta m:1teria deve ser tratada. 
primeiro: "11e a camara assentar que devem haver 
cabid,,s e bispos, ent!io se marcará o ordenado, 
que se lhtis dev•1 dar. . .. : .. ... 

• a .- t.: 1 ~ 

duvida ncho em que este p!lrecer vá á commis
são d.i f.1zcnda, esta nio Sd occupa só dd ma1·car 
ordena los, tilla mais qu•l nenhum & outra está in
formaJa .lo aclual estal•' da~ Nndas das pro
vinciaa e por is~o luibilitoida a dizer-ni>s sa a 
uaçào põde ou não> com a creação destes bis
pados. 

Supponh.1mos que entra\•a.em Jísc.usã•l o pl
recer e a cam:ira d.icidia pela -creação delises caoi
dos, e indo á cu1nmiss'i.> de fazenda para ma1·
car-lht!s. orJun ai.los, dizia ella - ~ n:i, io ui» 1' j,fo 

com esta despeza, o deftcit é enorme, ns despezas 
grandes e ainda n1i11 temos podido a1t"me11tar as 
rem~us nacionaes, principian1io pela reforma dos 
abuso:i -. ; qu'! faria 11 camara neste c<1.so? Crei•) 

em tal discussão. 
Voto portttnto, que o pai·ece1· yfi primeiro á 

commissão ·le fazen,la, para sobre elle apr..sent•1r 

.º Sr. · l\lay: -Eu tamhem quizera que se 
desse aqui um· golpti de vista tliplom:1tic<> poli
tico, quero que M consi1lere a questão <líplot'ifi1-
tícamente, e como o § So 1lu nrt. 11~ da cunsti
tuiçiio, mio obriga o minisw,ri" ü ap1·,!sent111· entre 
a conclu;ão e a ratiftcaçno· d<>s trntado1s, StJnào 
aquelles qne exigem sél~o p 'liB co11side1·ações 
de segurança e interesse do estado; eu dcsejari!l 
que se pedissem ao g .. verno iufurmnçües sobre 
as concordatas e t1·at11dl)S •1110 se poss•io ter feito 
des1fo a acclamnção do Sua l\fage,;tad<.1 I111;1erinl 
até o dia de ho"e. 

1go ·tanto e concor at,1 como e tratados, 
que slio para mim synonimos na nossa posição 
e portanto quizer11 que, aute;, de SI! fazer cousa 
alguma. se perguntasse no go..-crno, ,;e existe 
i ~ e· •> t:l 1 o an~ 
tissimo pac.ke e a côrtu do Rio de Janeiro, de
pois dn acclamaçào de 8. M. Imp.•1·ial, para poder 
da1· a minha opiniiiu 1:om 111ais conhecimcnt" de 

OfftJreço isto ú consitler.1çiio1 da e;1mam o nesta 
eonformid t1fo man,Jo ~t minha rcq11isi.;•io, que 
julgo necessadn, p11is; que se ha nova C••ncordnta.,. 
Oll tratado C<.lffi a curill 1'0111811:1, é preciso que 
ella conste, nv caso em qtl'l seja app' i1:1wel a 
esta bulia, que o governo para cá mandou. 

Prupõz ent11o o Sr. presitient" se se devião 
imprimir os paroceres da commissiio de cons,i
tuiçào e o voto do Sr. b'isp' d<> Maranhão, para 
então sa dise11tir? Venceu-se que sim. 

ORDEl\I DO DIA 

PllIM:t:IR.t. l'A.RTE 

Bra esta a discussão do parecer da commh~iio 
e cons 1 mçao, so re a propos a o mini ;, 

marinha ; mas tendo por parte da mesma pe lido 
o Sr. Lino Coutinho e obtido líc mça de o reti
rar parn apresentar outro em seu lugar : pas
sou-se á 21\. p:irtd. 

O Sr. scc1·etario, leu o seguinte 

PARECER 

" Pela secretaria de estado lla marinha, -veio 
remettida a esta cnmara na sess:io pa.ss(\da um 
requerimento de D. Angela da Lomba, 11edindo 
a, parte do monte-pio _que ll!•J p~l"tencia por !al
!e'cimento de sua uma D. l' m11..:1sca da Ltlmba; 
a commis:>iio tle marinha "Jedindo os e3clareci
mentos pr.:icisos ao miuistrõ, foi de parecer que 
achando-se o req11erimento fundl\do e n o nrt. g .. 
do plano do monte-pi·• de marinha, <Jlte baixou 
com a resoluç:io de consulta de li tle Outubro 
de 1;9;; e não carecendo est·J de interpretação, 
devia ·o requerimento ton1a1· ao govem.o para ser 

• • 4 • -

m:1ra ilpproviido este pardcer, ll ~fficia lo em .con
fonniJaLle ao ministro · tornou esse negocio ã 
comm1ssi\o cum o officio do me"m'' ministro, de 
4 de S!tembro. na sessão passada, exigindo_ a 
intervenção da camara dos s ma 1.,res e saneçao 
imperial, afim de proseg11ir na fôrma d.a resposta 
da e.unara, isto e; n.1 execução da lei. · 

« A commissão ent~ll lo q11e a resposta ~a ca
mara ,fada ao mini,,tr.i, u io esta no .. caso de .. 
uma 'resol11i;>\o legislati!<l, m<J.~ sim de u.m~ re
cusa e 11 na interpretaçao pedida pelo muustro. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:00 - PÃ¡gina 6 de 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Jo SESS,\O EM 8 DE JUNHO UE 1827 
R<'Cnsa tautu mnis ela e,,;clnsiva attribniçifo da 
e i:11ai·a do" tJ.,putados, <1unuto a constituição lh'a 
confere mts mt::smns proposições dos ministros, 
1·evestiJns das fo1·mnliua<les 'lue a 111est11a const1-
u1çuo rn1pue; e ues .:'l con orm1 a •J e~1 eu e a 

Cülllmis,;:iu · qne Sí'j't nova111.,ntc respo11d1Ju o offi
cio do 111inistru acima mencionado. 

" Occorrent!o urêu1, sobre o direito das partes 
es e negocio c1rcmns .auCJas, qne 111e~·cce1u . ser 

attcndi<las ; a commissão vai levai-a .. -; <t cousttle
raçào da camarn. 

" As irmãs de um official, que li•• dccur.<o de 
tempo que servio à nação, sacrificou parte de 
seus soldos para al>rigar da indigencia essas 111es-
11n1s irmã.;, achando-se privadas de uma quota, 
parte <lo legado <le :<eu 1rmt'io, requerên'io ao exe
cuto1· <la lei, que lhes assegura esse lega,lo, a 
suii fruiç;'io. 

cc O executor da lei escrupnlisando na >;1rn exe
cução, 1·ecorn•n :10 iuterprete ~e!la para ser deso.1e-

11 Pareceu.! • nu int.:rprde ser este e:;;crupulo de 
pouca co:1sidernção, recusou a iuterpl'ctuçiio. 

« Todiwia u excc\\tor continil.1 no mesmo es-

" Parece entãu <(lld se ul.Jvüfo todos os iucon
,·euienws com uurn resolnç:lo le<>islatÍ\•a, e iui 
1ypu 1<:se < •! a:>s1111 o enten< er a camara, a corn

missúo prupue u segniut.o 

RESOLt:<:Xo 

" A 11s~em blea genil legislatÍ\'a résol ve: 
" Artigo 111iico. As lier<ieiras 1las contribuições 

tln monte-pio da 111ari11h~, na fór111a do plano, 
que haixo11 com a i·csoluçiio de consulta de ü de 
Outubro de l 7!l:;, gozão· dn pGrçiio que lhes com
pt•tc JIOI' fallecilllelltO do COlltl'ilJUillte, emquanto 
\'ivermn e co:n sobreYi,·encia de 11111as para as 

rr Paço da camara •los dcpntatlos, 6 tle Junho 
de llS~i.- A. P. P. e I:lollandri Cm:álcante.-Rai1-· 
11w11d,, .To.wl '"' C1rnha Jlattos. -Iynacio 'Jo.~é 

:"I • ·-

<"isco tTa~ Clmgas· Santos.~"- " .- -
Finda a sua leit.111·a, pc<lio a palavra e disse 

: O Sr. II011and.1 Cuva1cant:o :-S1·. pre
~ideut<>, este parecer tnh·ez não fosse bem en· 
tmulitlo, parecendo de certo modo ení•olver con
tl'adicçiio. 

Eu julgo uecessario esclarecer a m·\toria. 
O miuistro d i 1ll;1rinl1a officiou a esta c1t111a1·n. 

pedindo 11:11a interprntação da lei 1!0 monte-pio, 
p11ra dar urna quota parte d1; uma pen~ã.o à iriui'i 
de mn 'ofiicial; esta quota era tii•i pequena e a 
lei admittia <lll tal maneira o seu deferi111ento, 
q~e n i s.ess:'ü1 . passad i ~ camarn resoh·ett qnc 
11110 prec1s:n·a mlerpretaçao algnurn. 
· Eu prc,sumo qne uma til resolução, que não,; 
resoluçàn legishtivn, mas sim partk11lar <lesta 
camara, não tem Olltro fim que ueixar :w arhi
trio do 1ui11istru o objecto de :ilias· liuví<lru;, pois 
a ca111ara nii.u as j11Jgo1t •lignas de consi<le1·aç1io; 
mas entretunto o ministro iusistio na 111es11ta dn-
: , , e uno s nao ''ª so uçiio ao requerimtJuto 

da parte, mas até olficiou à camara, 4fi:u de passar 
esta chama<l:1- resoluçào - por ambas as ca1um· 1s 

e • Uomo se 11a de chamar U.llll resoluç11o legisla
tiva, a <la ca•111u·a· tl 11 resposta ao uflicio dn mi
nisti·o- q1w a Jei não preci-i-i i11terpret.1çiio-? 
l'uderá haver 11·1m re,;oluçào legishtiv:t para dizei· 
<tlle 11 un lei 1vio precisa d1J i ut·!rpretação ? Não 
de certo. · 

O ministru expt'>z certas cousi1li:rações ii · ca
m:irn sobre :t íutdli"Ullcia •lt! uma lei · a cantar•~ 
-viu qnc crào futeis," e em cons~1.111.~1~cia dis.5,J 

9uo uãv era objecto de· iuterpretaç:io; e para 
isso se lia de fazer tuna 1 esoluç:io l•!gisl11tiva? 
Eu não o eutendo assim. 

Portanto deve-se dizei· ao 1 í •.· 
a cmu:u· 1. resoh-eu não foi resuluçíio legislativa, 
mas. sim o niio interp1·etar a lei, e que esta 
r.:cus:i. á interpretação de uma lei jãmais se póde 
chauwr resolução legislativa. · 

, . · s1 en e, ent.retnn a parte não 
km despacho ao t·equeriu1ento e o ministro não 
d:i cxecuç:io à lei, pelo que não (>Óde em rigor 
s··r accusado pois que a lei não e intein1meute 
clara. 

O meio pois de obviar e111baracos é a r::so
lt1i:,io legislativa interpretando a lei. Na sessão 
l>_nssada. resoive11105 que ni'io carecia este négo
c1:1 de rn tcrpretação na liypoU1ese Je qne !l mi
nistro c.:im esta resposta daria execuçiio á lei, 
segundo mell1or entendesse; o ministro não se 
1111ir. fazer cargo de intellia•.mcia al"uma. A nossa 
deliberaçã•i fui ent:io talv ~ i • -" 

po1 errnmos errar, porque niio somos infalliveis; 
ag.Jl'a \•emos que e necessaria a resolução res· 
l'ºll•lem .• s ao ministro que não deve pa•s:ir' pelà 
camara <los senadores a res osta da camara no 
. . .e· o <_ e pe 10 u. mt~rpretaçiio cm ques
tao, po1,.: n:io pode rcput11r-se esta resposta re
snluçiio legislativa, mas que pam obviar emba
raço)S a carnara tomará uma resolução dessa 

- •lca raçna 

. O Sr. Cu ri h a l\..1 .. t:tos: - Estou persna
d1<lo que longe dtJ haver 1i cnmara delibcrndo 
cmu pt·ücipitaç·io na sess:io passad:i, procedeu 
cnin toda a circumspecç:'io e com to:la a madu
reza. 

Eu me vou explicar. 
. Pdo plano ~e n\l)nte·pio apres<>ntado pelos offi

c1_ae~ <ie maru11!a determinou-se no ~ .t.• que o 
d1r.,1to ao monte-pio de ']Ualquer ofücial í1avia. 
de volver-se ás m:Hs e filhas com. sobrevivencia 
o!e \11111 • 

na falta de mfü ou filba havia dn volver-se ás 
ir1111is, tend.o atlençito ao disp.)sto no s; 4.·'. 

O. reqn.::runento da Sm. Lomba foi a informar 
no mtendente ·ela marinl · · 
e no es~rivão <la intenJencia; aq uelle disse que 
a s111•J..1Lcaute nãn podia receb,,r a quota parte 
d~ !llonk-pio, m1s o e;;criYão mostrou que a 
lei e a seu favor. 

O .l:l'overno ni.io quiz r~soh•er, e remetteu o 1·e
']Uer11n~nto a esta camara, que depois de grande 
d1s~nssao cfoclurou 9uc não prcci:;avn interpt'e
t!1<;n11, porque. o artigo está muit~ ~em' e:xpli
cmlo; e_ste fo: o i•arecer da comm1ssao, ºesta a 
rt>s!1l 11çao da ca·11ara, mns o ministro niio · ficou.. 
s11tisfe1to ; entendeu qn•l era necessarin uma re-· 
soln~fü> legislatiYn visto que J1avia de certa ·ma
n•·ira uma discordancia entre o art. 40 e o· 8• • 
a_ eomm i~siio torna agora 11. dizer que o ne..,l)ciÓ 
111io1 IJrec1sa ~f~ m11io1· declarnçiio, e que se"'res-· 
pon<!_a ao m1111stro o mesml) que se disse na 
sessno passada, mas ~e a camat'a as~1.·ntar que· 
d"ye _tu mar-se resoluçao a este respeito, a com
m1ss'.10 11p1·esenta essa r<1soluçiio, que ó mi C•)ll·. 
fomudntle do art. 8• combinado com a dontl'iHa 
do art. -1° or ser cu11forme á '11 -

• )' ano o monte-pio dos officiacs da unnada 
de Portugal. 

o s~-· l\lo.ln.: - Eu tambem eutendo que este 
~asu nao precisa de int.erprctação. porque a lei 
e bem clara e por ellu desrrra<'adamento se vê 
111w as pretendi::1tes 11:10 podem· ser favorecidas P•:1: nenhum dos artigod. 

I mta-s" ver<ladeirainente de um contracto one
r01so cu trc os officiaeS tle marinha e o governo· · 
11nando os c.fficiaes <l.i ·mm·inht\ contmtàrão con\ : 
o. g~wcrno ~\e estul1elcce1• o monte-pio cstab..te
cer.io a fa\'01· <lt.l ,·iums, fill1a; e , frmãs • .Ajus-
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·sESSÃO El\l 8 .IH~ JUNHO DE 1827 •) l .. .. 
tou-se que tH filhas teriiio sobrevivencia de uuia~ 
·âs outras, mas. quando se tratou das irmãs no 
art. 80 não se· fez esta decla.-ação e não se pôde 
dize' ue n e o· · · · 
·foi muito positivamente, porque no art. 4~ em 
que ·se Jalla de filhas :se lê - com sobrevivencia 
de umas 1\,; outras - ; no' art !l0 , em que tam
bem se trata de filhilS, i ualmente se ex. 1res~a 
a so rcv1vencia, e o ar • b 0 que fal a das irm•is 
não decla1·a que seja com sobrevivencia. Po1· 
consequencia est:l. bem claro. contmtar-se que 
quando º"' herdeiros dos officiaes fossem irm:is 
n:io p0Jiã11 gozaL· desta sobre\'i vencia como g•l-
1:avão as filhas. ' 

E po1·tanto sou de pal·ecer que os :>enhores da 
commissão devem dizer que não é precisa inter
pretaç:io algmnu mas que a lei está muito clara, 
uto é, que não podem ser attendidas as sup
plicante:; da maneira. que já entendc11 o conselho 
supi·emo quan<lo disse quo por equidade do so-
b I' • .• ' ... 

pol' direito, mas 
de equidade. 
· Acl10 portanto <1ne não é preci,;n. inté1·pretaçiio : 
a lei de:; rni~atlamente é bem clara contrn as 
supp 1cantes. 

O Sr. Li no Co u u nll.o : - O negocio do 
monte-pio é um colitracto f.-ito entre Cflt tos i11-
di\'"duos o o "º" ·1 " 
n1e11sah11cmte tn11to pni·ii te1·em depois de sua 
mort.e c1.•itas pensões pam suas f.imilias : por issv 
tratawlo com o g1wel'110 deste al'nmjo, haseárão 
tirtigo.; pelos quacs fica\'ãa obrigados a tlar a 
quota part(I e o go,·erno a dtü· o que Vtlm de
c:1a1·a1lo 11e;gts\ foi. (Leu·a.) 
· Aqui, 81·. presidente, não falla a lei na sohl'e
vivencia de írm:is umas para outras, e portanto 
quer que se füça difforença das filhas: por 
exemplo :;iio 4 filhas, cacla uma tem sua porção, 
é n divisão. feita ,por 4; morro uma, é a divisão 
feita ·por 3. mol'i'e out\-a, é a divbiio feita p"r ". . . . 
vive com todv o monte-piu ; . mas não é assin; 
com ·is h'miis, po1·que a lei não declara a so
lirevivenc.ia: p'l1· exemplo :;ão -! irmiis, o meio . ,· . ' . :- .. 
parto rla que mn1·re11-fica parn o estado, não' se 
distribu~; morre · segunda, ficii.n :.ó recebando 
du.as, uno .1tci;re.sce a sua qu.1tu parte, e assim 
ate morrerem·". todas, e fica o estado sem contri
buir com as pnrttls que lhes pertcnciào. 
·A lei é clarissima, e como é q.ne o ministro n:i · 

entendll a ·le.i pa"!sa11d11 . a pedir inte1·pretaçiio a 
este. 11rtigo que ó t:io positi\'ü, tão clar13 como 1\ 
luz do meio <lin? Quando isto se propoz ao su-
11re1110 conselho, "llo resolveu por uma consulta 
que a lei era clarissima i; que ~e devia entendel· 
nssiqi, ')Ue n11o havia sob1·evi:vencia uns irmãs, 
que era só pura as filhas, e 11110 obstante diz o 
ministro que nfio e11tende1 o artigo da lei e lillC 
n. camara a declare po1· uma resolução 1 Pois a. 
ass.1mbléa .ha tle fazer uma rllso)uçiio para dizeL· 
qutJ a lei é clara? . 

' Quando si:: faz uma rosolução ~ eara inierpr.i
tnr parte de uma lei e:;cnra que nao se ententle} 
b!Jm, .mas senJo a lei t1io positiva:, tio clara 
como a 1 · · 
uma resolução tiio oca e vazia para dizer que a 
1ei é clura? · 

. O que a· camitt··~ .•1ev<: fazer é responder uma, 
úuus, tres .\'ezus, o timtas quamas o ministro 
mandar pam aqui este negocio, que a l"i é cla
ris .. ima, quo el\e a exe.;utu, mas não devemos 
tonlRr uma resoluç·ão, torno· a dizer, t.'io õcca, 
t1io nu:ia e i1idigrm desta caníara. · · · .. 

f") Sr. HoJ.lunda Cavulcanto: - Fun
dado 11este ·. nrt. 8° jà .a com missão dou •l · seu 
pai·ecer no n mo .Jia.-;sado; a. ca:nam decidio n 
f:tv,1r dns irmiis, como ahi se .:icha. . 

Eu não digo gue em i-ig.;1· seja manifesta a. 
lei e 'lue seja a favo1· della~, 111as, Sr. 
dente, consultemos a lei: o art .. 8º 

tcn!siio S<1hrevive11ci'l, ~ 110 $0° ~ãt'.l c~cluc as irmãs 
desta sobre".i\•eneia; portanto o que tinha uma 
filha no caso de morte rcc·w em sobreviveucia a 
beneficio da o " • -
a letra do art. 8Q têm o mesmo \'encimento que 
as filhas;· devem lambem receber com · sobrevio 
vencia; não ~e diga que o c• •ntracto <listo é 
claro. qua1no mais. que· esta camam já decidi
u .. anuo passado que pertence iguahuente ás 
il"mãs .1 sob1·eviveneia de uma à;; outrns. 
· Mas, Sr. presidente, supponhamos que isto é 
objecto de graçn, por11ue não ha J:~ esta cam:wa 
fazer esta graça? Qu' · cous11 é 1$200 ou pouco 
mais, que é o que vem a pereeh<'r a ir:m'i no 
caso nctual? E' nmn duvida. muito mesquinha 
do minh;tr • ., e talvez qúe p~ra despender cen-

., u o Jec os mais cm araça os 
P·•l" lei n:io tivesse duvida, mas como é para dar 
JSinO pam uma miser1wel mulher, por isso põ.; 
duvidas. ' 

rado membr.-. que o c•;nselho su
0

p1·~mo consultou 
qu<1 a lei ct·a <:outra a supµlict111tc : o honrado mem
ht'<I cst:í. enganado: a consult·i diz que :1 lei não 

. . ., . ... : ,. \\ :" .. 
por cu11seq11encia i;iõe a nrbitrio ; mas eu digo 
e111e este arbítrio e tantn mais fundado .110 \'er
dalleiro i;cntido da lei, quanto a mesma lei diz 
que as irmiis <levem pt!rcebcr a porçiio q1ic ro
c<!bcm a:; filha.;, que se ns flllrns tinhão e~ta 
porçiin como sobl'Cvivencia, tambem ns irmãs a 
devem ter. 

Mas vamo~ ao caso: j:i. na sessiio passada se 
decidio que n:lo precisava a ltli de i11ter1m1ta
i;1\I); o mimstro quer que isto passe por u11111 re

. solução l1~gislativa, eu dig.1 que tal res·.olução Ju 

. camarn niíD póde ser resoluç~o. legishüi1·a; todas 

l\fas occorrernuo que o 111i11istro, em c•inse- · 
queucia das palavras elo urt. 8º não tlê despa
cho à partH, a pal'te padece, e não se pótlc q1wix1u· 
tlo mini.;tro, porque se a·1ui mesmu se duvida 
do nrtig•> e lia t!ilf.,,rentes mudos de pcusai-, co.11 

·mui tu mais razão du vidar1i. o ministre.1. · 
Parece que 1;ós d:JV<inws, o 11ue für possível, 

concorrei· para que o executor não ache tropeço 
ne111 embnraço, por conse,1u<Jucia sustento que se 
responda que a decisão do anuo pas,;ado. não P.re; 
cisa pass:ir pela cama1·a d<Js senaclo1·e.<. pa1·a ir a 
snncç:io imperial, mas que todavia, querendo a 

·. camara obviar qmllquer duvida, tomartí. nova ré-· 
solução, e esta no\'11. rosolt1<;.iio· insisto qne seja 
a favor, não só pol"<1Ui! ist1l se dcprd111ntlH •lo 
senti•lo genuíno da lei, mas até porque é m11ito 
1·idicula n quantia que ne11hum pesa pôde fazer 
ao thesour<l. 

Decida·se todavia· 'JU~ tenha sobrevivencia ou 
não, haja qtmlquer d.!stas <!nas c.)us11s, é ni;ces-. . . . ...- . ,) . -
upprove a resolução da commi:;stio, mas é 111'
cessario q11e S<l fa<;a uma outra r1i:>ol11ç:io, niio 
em conse:1nencin d•> officio tio ministro; ao qual 
se rcspo•ufo no caso c:m qn•l foi feita a per
«unta: clle q_ucr que passe por ainbus a• 'camaras 
~ resolução JÍ\ toma1fa, respo11de-se - não, se
nhor-porque o qufl acamara res' .. 1lvc11 ontiio nno 
foi resol nção legisl:itivu: mas n mesm:t r.smuu·a 
vai tomar a medida precisa para tirar todo o 
embaraço qu: P•JSS i haver na exocm;ão d,\ me;;ma 
lei. 

o Sr. Lino <..:'out.in110 : - Ou eu não sei 
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do que se trata ou frat1-se unicamente de se en- da sessão p:tssada conheceu-se que com eft'eito 
t.-ndt·r um artigo do di:creto e não de se fazer este negocio foi bem ventilado. Não só se tomá-
grai:a. !:)e se trata da lei é preciso que vamos rão em oonsijeração os dt>us artigos do plano de 
-com a letra d,~ lei, o se trata de objecto de equi- monte- io mas ta . 

, · ., · .- par e e a1'e1 a mm ia opi-. a,; irm:is herdeiras tlaquelle official, todas tinhào 
niiio seguado o dita a minha phila;,tropia; mas· dil'eito á somma que havia sido deposihda em 
estou agora só com a vista fita sobrt.: o que está o cofre, e ' que p .r fallecimento de uma tudo 
proposto na mesa, que é a inLelligencia do ar- pertencia á outra. Póde ser ue a camara se 

• cr , . • • 
, , 0 asse, mas a commissao apresentou a sua 

esta -questoio de gm.;a e equidade, fallarei só do idéa fundada rios arts. :40 :e Sn, -e sobre a con-
que é de lei e que faz objecto do parecer. snlta do supremo conselho militar. 

Diz o honrndo membro que o art. 8° da lei é Passando ao que disse o Sr. Lino Coutinho a 
o mesmo que o art . .J.•, e que se póde eut.,nde1· respeito de um pai que declarasse qu•~ deixava 
que ella manda tambem a sobrevivencia; eu uma somma de ouro n uma filha e 11ão indicasse 
vejo que diz que wr:~ as irmãs a mesma pro- a e . .;pecie do metal a beneficio diL outra, .pare-
porção das filhas, e ~ntão oude está a sobrevi- ce-me que sendo o capital ouro e r11cebendo uma 
vencin, !:)r. presidente? E' preciso que fai:amos ne;;ta especie, tambem a outra deveria receber 
dift'erença de valor e quantida-le: a lei manda no mesm<> metal e não em cobre ou prata; por-
.dividir essa qunntia igualmente por t!ldas, mas que se s~ppunha que todo o espolio do pai era 
niio manaa que l111jn sobrevivencia, istl) faz dif- ouro e nno p1·ata. 
ferew;n ; valo1· é um numero marca uantidad Turno " dizer u · ' · -
.e pergun o eu se se mandassem dar ás filhas ga1oasse, mas ella não só tem em vista os ar-
dos otficiaes militares I00$ e111 ouro e que o ar- tigos do plano, mns t.ambem a philantropia dt-sta 
tig·-i declarnsse que fossem em ouro, e ciue •1u1111Jo cat;•ara que se tem mostrado t:mtas vezes gene-
se tratasse das irmãs se dissesse só •1ue eriiu rom a favor das viuvas do;; honrados mi · 

' • em um di1"eito de herança muit•J maior e dift'e-
breYiv .. ncia, e n<> art. 8° pelo contrario nrnrcando r.mte do que aquellns das irm:is. · · 
a mes111n quantia noio declara a S•Jbrcvi\•encia 
•l como é que >'e ha de entender de um artig~ O Sr. TclxcJra. tlo Gouvca :-Sr. pre-
qu.i muito positiYament11 não declara cousa al- sidente, não sei o que se decidio a este res.: 
~un~a, _que esta sobrevivencia tambem pertence peito; se acaso n:io devo regular pelo que diz 
us 1rmas? .., este parecer, nenhuma foi a decisão da camara 

Se se ti-llta d~ grai:a ou equidade, ô caminho sobre a verdadeira intelligencia da lei. 
devia sei· outro, í::ir. preside •• te; a supplicante O que diz o parecer é que se dissesse ao mi-
d•ivia pedir a esta assembléa directamente que nist1·0 que a lei é clarn, que a executast1e; logo; 
lhe dê uma pensão, ajuda de custo, ou outra a camnra niio interpoz ju1zo sobre o sentido da 
qu>1lquer cousa, mas nunca exigir a execUt;iio da lei, por.1ue dizer que é clara e que se executt>, :nãe> 
lei que se deve entender como estit escl"i ta. é ~izer que ella comprehende o ne ocfo da su • 

o ir a ques ao e Justiça , porque se assim se ecidisse era uma 
com a questão de graça ou equidade, são cousas vert.iaddra interp1·etração, e ent:!o devia ir ao 
muito differentes. senado, mos o contrario disto diz o parect::r da 

n;sse o honrado cieputado que se fosselll cen- commissão que está em discussã·o • 
. , . ·.- ria r. OLL.~NDA. CAVALCANTU:-Veja o parecer 

esta som~a emquant~ nega e;;ta pequena quantia que está na mesa e não este. · 
a uma '!11sernvel ; nno du v1do, Sr. presidentll, 
mns aqm trata-se de dar por lei nm valor ainda O Su. TEIXEIIRA. DE GouveA: - Eu não mo im-
de 5 rs., e por isso não nos embaracemos com 0 porto com o outro parecei·, .::om o··que me im- · 
•JUlJ fa1·i~ esso ministrtJ: compadeço·me da sorte port., é com este que está em discussão e com 
d_a snpphcant~ pedi11Jo uma _t•io diminuta quan- o •1ue uelle vejo: por consequencia reduz-se sim-
trn, porque nau puss .. ver nmguem soft'rer. mas plesmente a dizer que a lei é clara, que o go-
quantlo se trata da lei não se mistura nem uma vemo a execute; esta é a decisão a meu ver 
outra idéa seni'io de se exn!Dinar 0 que ell~ •1ue se di!" _no parecer houvera o anno pas~ado: 
maurla; por consequeucin, .Sr. presideute a lei mas o mmastro entendendo que est11 mesma de~: 
m.anda 9ue m'io tlJ11 bào sobrevivencia, ~ão se cis:io involvia interpretação de lei, tornou· a 
P?d" de1xa1· de a entende_r assim, embora se enviar esta resolução á camara para il· ao senado 
diga que se deva fazer etlmdade. e receber a sancção. 

Eu ~isse quê n consult1l do almirãntado tinha _A con!1nissão ai~da sustenta que nesta decisão 
1·es. olv1.do que uiio t_inhão direito a º"ta ~. ob1·e- nau ha mte1'.pretaçao, mas que para evitar mllis 

~ - ., duvidas oft'erece a resolução: eu tarnbem sustento 
VI\'encrn, POl'<JUe assnn me paroce ter ouvido ao g,u;: a decisão da camarn foi como se enuncia 
.Sr deputado !\faia! mas como o Sr. deputado que !llieste parecer, uão ha interp1·etação, porque quando 
J1a pouc'? fallou,. <l1ssc quo a consulta é lnnrada l - · -de maneiro\, que ue.n immda nt>m desmnndn ~não ª cama1·a re§o ve que na.., e necessaria a inter-
.sei como ~ este modo de c~msul.ta ; é uma tànge1;te ~1·eta~àC?, f o mesmo qu~ rej~it~1· es~ll proposta, 

• • e uma se diz, a camara interpoz juizo sobre a ;,erda-
c;onsultll, porque um11 consulta <leve dizer a lei <l • · t Ir · d l · 
-e es_ta. 1\fas disse o_ hon.rado membro que no armo e_ir~ m e 1genc11! 'L e1 em _questão ' então o 
passado . a resolm;_n.o foi a favor ; mas c.;1110 fui 1 uums~ro . tem razno I&ll ,;ua ~x1gencia e v pare-
por equi.la_ de! Foi m:tl applicaul) o parecei·, pl)r· cer nao e cxacto ; mas prescmdindo desta ques- . 

tão eu passo á mate.ria. 
q1_1e. o rcg1me11to tratava de execuçoi<> de lei e 
se o p11r~c01· !uterpret.a a lei dizendo que ter:ha Eu n:\o sigo a opinião, Sr. presidente, que 
a sobreV1venc1a, eu me ~pponho ~ !sto, e rep- quando um executor consulta o corpo le .. islativo 
~rº!º o varecer,_ p_?rque poJc sei· »UJeito a ri.pro- sob1·<; qu:ilquer · lei, ~e negue :' il}te~pretaçào ' 
i;açao n.,sta sessao aqmllo que na St~ssão pas- (ap?iados,, porque é _ir .contra os prmctpios re-
ilada se fez contra a lei, assás clnra e expressa. ceb1dos 110 nosso d1re1to. Pelo uosso direito 

uaudo a inter re tbentica competil11a._.i\..__ __ _ 
O Sit"> e tt:nhu M~~ Pelas dl,;cussões -+--ca"·.:::s;;;a"aa supp 1cação, que se suscitt>.va du-
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SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1827 
.viqa sobre}. qualqu~! ·ii:itelligencia d~ lei, o r~ge
dc•r era obrigado a.,tp111ar a.ssent!),. e acho isto 
.bem estabelecido, . .porque quando um .execµtor 
duvida da inti;lli~~ncia .da lei., nunc~ s~ deve 

O governo comprometteu-se racebendo pequena 
11arte·do soldo .dos officiaes,:·a indemnisar por sua 
morte ás herdeiras, esta~ele~en.to gradações_: 1°, 

irmãs: aqui ha clous direitos; o primeiro é. a 
quota, o segundo é o da sobrevivencia, dii-eito~ muito 
differentes; nestes dous admittio o direito o.neroso 
da quota e da sobrevivencia, mas no caso pro
posto niiú· admittio a. lei este direito, e como já 
nutou. o Si·. deputado Maia,. muito de proposito 
ommittio. Quandv . a interpretaçiio é para actqui
rir direito, é preciso que sej-1 direit-0 . express•> , 
porqüc .nii~ se adquii-e. direito por conjecturas e 
mterpretaçoes. · 
. Por consequencia a lei foi mal interpretada, 
porque dous são o:; direitos ue estabele 
respeito a::1 primtliras, mas a respeito das irmãs 
só estabelece o direito da ·quota, e por isso não 
se pôde dar tal direito, porque esta lei tem seu 
fundamento em um contracto oneroso, em ue 

s so po em ser o r1ga as ao que ex.-
. pressamente se compromettêrão, e não ao qne ::.e 
não acba expresso no contracto: o contrario é 
sem duvida':fubsurdo, e ,uem os argumentos de/, 
philant1·<>pia podem neste caso ter lugar, porqur, 
como já di:;se, nós não ·vamos fazer um . direito 
novo, .mns sómente restituir a verdadeira ii.telli
geilcia á lei, onde niio cabe disposiçiio .co11t1·a-

. ·ria: 'quando :;e .tmtar de instituir direito. novo, 
entiic. poderáõ ter logar semelh'dntes argumentos. 
. Por consequencia voto contra a resolução : 
mas como o n1igocio é. serio· e se trata çle in
terp1·etar uma lei, apezar ''de der fC.r111ado o men 
juiZl', requeiro que se adie,. para se pensar com 
mais madureza. a· seu 1·espeito, afim de que pos
samos. decidk com mais conhecimento de causa. 

Voto portanto pelo adiamento. 
O Sa. PnESIDENTE: - Proponho, se ·apoião o 

adiamento ?' · 
· Venceu-se que sim. 

meu to. 
O Sr. '.Elollancla Cuvu:1cun.t<•: - Oppo

nho-me ao adiamento.· e não posso dar ·as razões 
em que me fundo para assim votar, sem pri
meiro responder so Sr. deputado que acabou de 
fallar, pa1·a. o que forçoso me é entrar na ma
teria, e"1·equeiro a V-. Ex. queira mandar-me o 
parecer ·da .. commissiio , e todos os papeis. /foi 
satisfeito.) Eu leio primeiro Q parecer (leu). Este 
parecer jà uiio ·é-:i:ta;· connni , a camar,1, 
porque esta o app1·o;vou (contim~ou a ler;. 

Tul.10 2. 

_A camara não julgou necessaria esfa resolu
çao,. que a eonunissào se of!er~ce~ a fazer, & 
app1ovou º· parecer da comm1ssao; como é qu& 
houve má interpretação? Se a houve foi da c -

; mnussao : o m1mstl"o n:io qui~ 
~ar exe•:ução ao pa1·ecer que a camara approvou 
~ulgando t_e1· com iss? ksponsabilidade , e por 
isso reenviou_ o _negocio á camar~. Niio se· diga. 

. . . . . : ropia apre-
~enta de motu prop~10 ·esta resolução; a camara: 
Já a approvou (apoiudos) , nada tem mais com 
isso a commissão. Eu u:'io venho aqui ostentar 
philan~ropia; venho fazer o meu dever. (Apoiado;) 

Lerei agora a consulta · do conselho suprc:no. 
acho-a verdadeiramente digna do tribunal qui:l a 
deu. (Leu ) . 

Portanto não se falle na materia sem conbe
cimanto' .!e caus,1, a commissiio deu o ·parecer 
como entendeu ; e:;tá · pois a materia esclarecida. 
não vejo que seja preciso ó adiam~nto. 

O S1.•. Ouxl. 1 • . .-

G1ouvêa já me prevenia no que tinh11 á dizer· 
portanto voto. pelo adiamento para que us Srs: 
deputados possão melhor reflectir sob1·e a ma-
teria. · 

o sr. Lino Coutinho: -Apoio o adia
mento;. é preciso,_ Sr. presidente, que sé leia o 
officio do ministro para se ver o que elle diz; 
é preciso consultar a acta dn sessão passada,. 
examinar se este parecer ultimo está conforme 
com o officio do ministro, etc., etc. Sem este 
exame niio podemq,s . v'otnr 1:m. termos; e. como. 
é llUe se diz que o adiamento não é precis1)-? · 

P1·.,poz então o Sr. p1·esideute se estava dis
cutida a matcria do adiamento '? Venceu-se que· 
sim. ' · . 

Propoz se a camara approvava ·O adiamento?' 
Vencen-so que sim. 

Marcou então o Sr. presidente o dia 11 par., 
nelle se discutir o parecer que se acabava de
adia1·. 

O sr. ,\r.lli · u· ,. 
tendo-me V. Ex. feito a nomear-me 
inemllro da cummissão de eslatistici e diploma
tica na falta ,te V. Ex: que esta occupanJo a. 
caduira de presidente desta camarn, apezar de 
reconhecer quão· fracos siio os meus conheci
mentos para trabalhos de tanta mon~, convidei,. 
"como é do meu dever, aos meus 11lustres col
legas da commissiio para examinarmo~ o tratado 
da aboliçiio da l'scravatura, e achando-nos re•.tni
dos, deda1·ou {\ Sr. May que S!l achnw ero...ll.e.t: __ 
u1to estã.uo d•l coacc;ao · mornl, aturdimento · c

impedimcuto physico. de i1ode1· traba~har na com-
5 
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SESSAO EM 8 n~: JlNHO DE 1827 
.missão, conc .. rJandu que eu disso mesmo infor
masse á V. Ex. e á carnara, o que eu fllço pai·a 
·reso\ve1·-se ·como ha\·e111os trabalhar. 

·illustre deputado de pa1·ticipar u Y. Ex .• de facto 
se passou na commissão, cqm a unica excepçiio 
tte ser a minha coacçiio moral. 

Esta ac ãn '· · 
dimento em que estou á vista· da intelligericia que 

11e deu ao § 8• d.1 a1·t. 102 da constituição. e 
da difi'erença do meu modo de entender: é um 
imp~dimento moral que me impossibilita de formar 
juízo, e de enunciar: parecei· algum na com
missão. 

O SR. T1mrnrnA ••E Gouv~.~ i·equereu que o 
Sr. May declarasse se a sull coacçiio lhe vinha 
da caniara ; mas niio podelpOS colher o seu dis
curso. 

O S•·· Lino Coutlnho:-0 qu,e acaba dd 
iz ~r · · .. ,. : 

mas o que vem então aqui fazer o Sr. deputado? 
Estará coucto moral e physicamente? O .Sr. de
,putado ha de trabalhar na camara conforme se 
lhe mandar. e não tem ue se descul ar com 
coacçao. 

o sr. l\lay: - Eu appello para os Srs. da 
.commissão, para que testenu111hem o que eu lá 
disse· eu não r · · · -
declarei etn minha consciencia o que entendo 
ácerca do art. 10'2, § 8° da constituição, distin
guindo conclusão de tratados das .-uas ratifica
.ções; demais, Sr. presidente, 1\ minha coacção 
não é pbysica, é moral, e como tal a decla1·ei. 

Sinto muito ser mal entendido, e mais sen· 
tirei, s.i em um momento fõr seuteuciado a pe1·
der a reputação de um dos bons sen·idores do 
Brazil (apoiado); mas sempre repetirei, que estou 
.aturdido com a intelligencia que se dá á con
$lituição. 

A minha coacção, senl1or é moral não é h ·-
srca ; nen uma consi eraçiiCi fôra capaz e a 
tornar physicn ; e, se apez·ar Ja poeit·a que se 
tem levantado, po1· eu não ser bem. entendido, 
o& não me saber explicar, devo dizer, que não 

·· comm1ssao, sem que 
$e. rne permitta exeõr nesta camarn que eu po~sa 
ex1'\1iir nclla as razoes do meu estado de ·aturdi
mento mural, á vista da maneira porque se tem 
constantemente interpn.tado o ..:itado . paragra
pho da constituiçiio. Nunca, porém, Sr. presi
dente, me eximirei do serviço com que me hon
niri'io os meus constituintes. 

O S11. P11Es1nExn:: - O regimento manda que 
qualquer Sr. deputado, ni'io sendo da opinião dos 
seus collegas, assigne-se -vencido- e neste caso 
e~tá o :::;,-. May; mas eu passo a consultar á 
cama!·a. 

C..insultou então se a presente questão estava 
incluída no citado artigo do regunent.o? ven
ceu-se que sim. 

T.!m esta lei 40 ou 50 artig•lS, e é quanto basta 
para nos levar toda a sessão. 

O meu ,·oto fóra que não houvesse esta ;ja 
discussão ou ue cin indo-nos ao re imanto a 

zessemos sem nos embrulhar em questões que 
têm o ,;eu lugilr na 2• di,;cusslio: é sobre este 
ponto que· eu· chàmo a 'atteoção da camara. 

0 R • I 
lução da camara em contrario ; mas ponderan
do-se que essa reS•>luçiio fôra particular .11ara o 
art. 2° do project.o, propoz se assim se aevêra 
entender? Decidio-se affirmativamente. 

Contiouo11 portanto a discussão sobre o pl'O
jecto em gemi. 

o Sr. cunh.u l\lu'tt;o .. :-Ninguem póde du· 
\•ida1· qu~ hajão gra,·uras sediciosa,;; apresentarei 
dous exemplos. Quando os inimigos de lnglat.irra 
quizerão destruir o seu colosso naval, fazendo 
a grande intriga contra o almirante Rodney, o 
n resentá1·ii · · 
ladrão, nas lndias occideutaes. 

Outro .t&uto acootece11 a lord !\elso1i na occa
sião em que Bonaparte se evadio do Egypto, 
apparecendo a uelle em innumei·aveis caricatura:;i 
no .,ca or e-. a y · llmilton, com as .p.ernas 
abertas, e por entre ellas passando Bonaparte na 
fragata que o conduzia á Frani,;a para destruir 
o decretorio. , 

o Sr. :ea 1>t1 .. ta Pernlra:-Sr. presidente, 
l1ontem mandei à mesa uma emenda pola quRl 
'propunha que, ou se reservas se o a,t. 3• para 
o final do tit. 1°. ou que no art. 4° se dis.;esse 
;_as disposiçõ~s contidas desde o art. tn até o 
2o inclusive, são applicaveis á publicação de gra
vuras, etc., - porque fic1mdo o artigo como se 
acha redigido, surtem int~rpretações cujo resul
tado é absurdo. Tendo·, feito ·esta .pequena: r.:· 
ftexiio quanto á redacçiio, eu passo á materia 
do art. 4". (leu.) 

Sr. presidente, todo o actú que tende a preju-... . -
lações sociaes, é um crime, sejll o mdo qual 
fôr: posto est.e principio, eu concluo qu.i os li
btJllos emblematicos não são menos criminosos 
do ue ·, · · · 
gravura, quando seliciosa, diffamatoria ou. im
moral, está debaixo da providencia da lei . em 
que:>tdo. . .i>" 

Nem se diga que uma grnvura niiô"p9de conter 
as qualidades apontadas; a historia fornece im· 
mensos factos, e eu pudéra apresentar salientes 
~X':ll,!PlOS se não temesse dispe1-tar i:léas que 
irr1tao. 

Avanço mais, é manco esse a1·tigo; os autores 
quu .tratiio desta mater~a (!aliando dos paineis), 
aonde' clla se acha no seu apuro, lembrào os 
emblemas, desenhos, signaes, etc., uma f1,rca, 
v. g., pintada à porta, de um cidadão, não é um 
desenho qne tem por fim ferir sua probidade e 
sua honra? não presuppõe a existencia de cri
mes, que devem terminar e ser punidos daquella 
maneira? Sem duvida. 

"'-·ce· ·a a te Um Sr. deputado dis.-1e, fallando das gravul'lls, ... ~. u p .r . 
que à sua pena deveria ser minorada; eu julgo 

Co11tinuaçiio da discussão do o contrario, po1·quanto o cidadão póde ser ex-
.sobre abusos de li osto ao ridicul • " , · · 

" pela gravura, a intençãó maliciosa póde ser tam-
0 · 5n. SEcni..TARIO leu o art. ·l0 e a emenda bem manifestada por um como po1·_ outro modc•. 

::ss~~· ::re~:~:nt~~reira, que fôi·a apoiada na . Sr~ présidente, o Ia11is do caricatul'ista é um 
mstru,nent•) muito mais poderoso do que a irri· 

O Sr. :Pu u.1 t~ <> Souza: - S1·. presidente, prensa ; o quadro é a imagem exaeta da scena, 
.antes de ent1·ar na ma teria, quizera fullar sobre o escripto é uma descripçiio imperfeita; um habil 
.a ordem. Este projecto jã passou na l• e 2• dis- artista communica ao . espirito mais simples, 
cussiio; e a 3•, em que se acha, só é como quanto quer; e um escripto em phrase figurada 
marca o regimento, para 1·eformar e emendar disfarça e encobrG o crime, deixando comtudo 
.alguma idéa que escapasse nas duas primeiras; maculada a honra do oft'endido. " · . ; , . 
.e, se apartando-nos disto vamos discutir artigo Portanto não se diga que nem todos percebem 
por artigo, nuuca conc\u1remos esta discus_::;:_lo_. __ o_ fim da cadcat.ura, e qge r.;ta excita._pouca. 

1 
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SESSÃO EM S DE JUNHO DE 1821 35 
curiosidade: eu julg•> o contrario ; voto pois pela 
enienda que m~ndei, e pela igualdade da pena. 

O m~smo senhor e11viou â mesa a seguinte 

u Estas disposições-~º _ap_p~icaveis á. pul!lica
ç:io de ·gravuras, emblemas, s1 oai>s e effig1es.-
Ba ti.s14 i - . . . 

cJ Sr. secretario Maia leu a seguinte 

ltllt:ND.11. 

cr. Q11e as· penas impostas aos c1·imes por gra
.,. 'VUR8;: sejão metade das i,npostas &!JS cr!mes 

por impresses.-Panla e Sut~::a. »-Foi apoiada. 
o SI". Catsnon: - Sr. ·presidente. não. cabe 

aqui o.·expor em geral minha opinião sobre o 
merito ·do projecto de :ei, .considerado no seu 
todo. · 

• ENTE: -
discutisse. em gera\. 

O sa: CALYON:. - Bem; então sem entrar em 
mais lon a anal :>e, come ·arei 01· obser r 
aeuna, que: no ·meu ·entender c;m:ontro neste 1° 

titul-l • .Vejo que ·r.elle se classificão as calumnias 
e injurias feitas pelos escripto:> das nossas gran
des e pequenas autoridades. e aos cidadãos do 
· • . · m que se proporcionao penas 
em vindicta daquella:; calum'lias e injurias ; 
porém niio vejo contempladas nem classificadas 
as ealUmnias e injurias 001ttra os soberanos e 
chefes 4os estados estraugeiros, e contrlL o corpo 
cijplolilatico residente nesta cõrte. Lembrava-me 
portant0· fazer uma emenda .a esse respeito de
c)al"ando de~de .. já,. q~o _,cingir-me-hei ni~so ao 
exemplo. •lé ·Inglaterra ou. França, onde . sno con·, 
sidera·lils especialmente, e: são punidas off :usas 
taes; deixaud9 todavia o offorecel-a em outra 
occasião para não a\terar a discussão presente. 

das que se achào so re a mesa, sob1·e o art • .C.0 

do tit. Jn, direi o que pe~so. Embora, SI". P!!l· 
sidente, se pretende aq111 ·negar que haJno 

Sr. Paula e SoUza. accrescentada pelo modo que· 
me occorreu. · · 

O !õr. Do.p'Ch1t;n Pc1·e~ro.: - A npposição 
que se tem füito á minha emend 

· 1·c 1·ac r as minhas idéus; estou persua~· 
dido que não é :só pela gravura que so póde 
atacar a honra do cidadão, mas sim por em
blemas e ·sigoaes: uma· força posta defronte da'. 

' · · - , :. e um ,,m ema que· 
inculca crimes que devem ser expiados ·u·u·m. 
cad'lfalso! Tambem não convenho na idéa de . 
. que a pena ÍlnpO!<ta ao C:ll"ÍCaturista deva ser' 
menor úo •1ue a que se tem de b1pó1· ao im
pressor; eu já disse, e repito ainda uma vez,: 
que a caricatura é um instrumento mais pode
roso do quo· a imprensa; um quadro é a ima.· 
gem perfeita da scena, um escripto ou imJ>resso, 
uma exposição imperfeita: e a este respeito refi-: 
ro-me ao que já ponderei. Emquanto ao qnu
disse o honrado membro sobre os soberanos es-. 
traugciros e tliplomaticos, lembrarei 

1:>cu 10 este artigo, eu fiz P.ssa emenda ; . foj. 
rejeitada: hoje 111uito fo\gariR de a ver repro
duzida. · · 

ravuras sediciosa,.. f . ' 
são tão noCivas como os escriptos. Accrescentartli reprÍmir. 
porém. de pa3sagem, que ellas· são perigosas só- 0 Sr. Souza F•·nnço.: _ 8e est>i lei liou-. 
n1ente entre ·puvos dispostos á revolução, Olt vesst. ·de sei· publicada em outras circumstan-, 
entre· povos mal governalos. ci is ditrerentes daquel111s. em t1ue nos ncbamos· 

Na Inglaterra, por exemplo, qual é o effe_i!o d~ falta de um eodi~o criminal adaptado á,; luzes-. 
que produzem gravuras que de certo passarmo do seculo, e nova lórma de gover_no, ne!12 todOf!· 
em outra qualquer parte por sediciosas? Nenhum.· os artigos de que ella faz mençao s~i·1ao .ª9.UI 
O povo ri sobre ellas, e passa 1i.vante: f~em o ad1nittid•lS por serem pertencentes ás d1spos1çoe!!J.. 
divertimento de quem ·pas:>eia, e nada mais. do mesmo codiao criminal. 

Podia lembrar aq\li algumas dessas caricaturas Todavia, na falta deste, aqui se tem admi~tido-. 
(US1)'inui ge1·Rl, e múito de gosto do povo inglez) al,,.uma materia estranha dos abu,;os da hber~ 
a,; quaes podendo aliás mover concussões popu- . daÕe ua imprensa, como, po1· ex.em pio, os ditos: 
l.i.res e dar cau:sa a motins, .;ó têm olferecido . injuriosos ou escripto:>. taes, nfim de se pôr !llll 
pasto ao: riso. M s nem 'todos os povos estii? . . ha1·ri1011ia e devida pr.•porçiio do penas, o castigo· 
110 caso do inglez, e oxahi. que gravuras sed1- dnqíielle qu~ o faz pi:la imprensa. . . 
ciosaa não tivessem já. pei·tu1·bado a . tranquílli- Mas nem por isso se deve passar alem, adm1t· 
dade de «utros. Reflectindo · agora na indole do tiu,Jo a emenda do illustre deputado ; a qual 
:projecto de lei, q~e ·sendo penal niio,l>Ód4} a?mittir pretende. tambem que ne:>t•l lei se tl'ate do cri!"e: 
rnttlrpretações alem da· s·11a letra, ãeseJar1a que, d-t pasqninada emblemtltica, a qual está mmto 
como já em parte me prevenio o Sr. Paula e fóra da orbita de uma lei contra o abus 
' · · · ,, · · • • i .. r aúe da imprensu, e ~lo1· isso votarei contra 
de gravuras sõm'çnte. se di:>sésse -pi .. tura, gra: ella. 
'VUra, desenho, etc.,- J>OiS tal. P. o texto da lei 0 Sa. B.,PTI~"rA pgiu,:rnA :..,..A minha opinião. 
de que tratnmos em !'rança. é bebida em cscriptores francezes, e inglezes; e·. 

Entrctànto declaro que não mandarei sobre isso ci·eio i}u: sobre esta matei-ia tam oUcs grande . 
emenda algu:nn à mesa voto. 

Pelo que respeita á emenda do Si·. Baptista •tt• · 
Pereira, entendo que é um pouco vaga. Emble- o Si·. Lt:no Oou'ti:n1;1o :-Já_ enu 1 ª n~1-·· 
mas e signaes, não são da mais Cacil compre- uha opinião subr.i este art1g<>, o disse tj~o na•>· 
he11são, nem :fornecem uma base clara, .. como. é havia gravuras setlicivsas, entretanto tem sido r.:· · 
1\i\,.ter. para·. a .classificação dos delietos e gi·t\us ·· prOV<\do este meu diw. · . 

n--•·-•- 1 d no .. ve·ie 110 cntr.eta11t9, 1111() a camaFe ... estaa,__=<'_ ---'1e imputa.,!iio. · ._.,_. voto . pe a ~men a,.-OtH-~QI • 
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36 SESSÃO EM 8 l>E JUNHO DE. 1827 

di>:posta a approva1· o artiqo, direi, que áin~a 
'luando hajiio gravuras sediciosas, que del~as nao 
podem resultar tantus males como dos impres
sos. Já mostrei que a força da palawa er • mais 
forte do que as das gravuras, e por isso a.;; 

· :a· a· vi ·o 1 cno1·es. .. 
N:io.posso tambem concordar, em que na mesma 

escala se m .. tta a pintura ; porque posto que 
esta possa offenJer, comtudo não te'!l a cul-

abilid11de da gravura; esta com mmto pouca 
e,;poza sti az cn:cu ar por o º·o mun o, o !llle 

não acont.,ce ns,;1m com a pmtura, por 1s::;o . 
tambem não deve merecer a mesmn pena que 
as gravuras, pelas circumstancias l!Xpen~id~s.: por 
isso sou de parecer, que gravuras sed1c10sas, 
e difamntorias, tenhão a metade da pena d•ls 
im~ressos. 

'.lambem me opponho a l!ssa idéa de dese
nho : de~enlio é o contorno sem ter a som
bra, sem ter o claro escuro ; e por isso sem 
vulto, pouco ou nada descobre, ou dá a en
tender. 

Em nanto ar, ue nutro nobre de utado disse 
de <'ml>lemas ·e signaes, nós e!!tamos t1·?tando 
dos abu-.os ala impren:;a, e estas cousas e outras 
semellumtes, pertencem ao codigo criminal. Eu 
queria por fim que se declarasse, que estas gra-
Yuras s:10 cr11n111osas, quan o orem ev1 en .:i
mente sediciosas, e infamat.:>riils. 

o Sr. Va.sco:nccllos :-Diz o art. 30 (leu) 
sou da o in1fü• ue a~ rnYU11lS odem sei· tão 
perigosas, como os escr1µtos ; porqu.., imprimem 
as irléas no espirito com maior força, e obrão 
igualmente sobre todos. Eu fui .;empre do voto, 
que a lei fosse U. commissão, e dest1jara que ella 
fosse toda reformada, unindo-se muitos artigos, 
•1ue a11ui apparecem separados. deixando a maio1· 
latitude aos jurados. para o que se estabeleces,;e 
uma grande di!Terença entre o gráo minimo e 
-0 rnaximo. Entretanto votarei pelo artigo como 
tistá (lei~ o ai·t. 1°). Quizera que em lugar de 
immoraes se puzesse-obscenos- ; a immorali
dade ó termo muito vag» : nas muitas especies 

• • li • ' •• 

e incorre nas penas· iie "falsidade· impo'sta ila léí 
respectiva, que não é a dos abnsos "da "'liber
dade da imprensa ; e não podendo valer um 
documento falso, não fica por elle deson1!rado da 
responsabilidade. . . , , 

P1•rta11 e e a in 1 • 

fórma, n lei que estamos fazen o, e a sua ~sup
pressiio nada altera •. O 2o artigo. diz: (leu}. , 
Est~ obrigat-iiô de declarar o nome dà typo-

ra ... w • 

editor : pertence paríicul11rrriente ao impres~or : 
é por isso que se deve s1.tpprimir a palavra
editor .-No art. 4° (leu). 

Eu não entendo bem. este. artigo, -porque diz
p_ublicar debaixo de nome supp~lsto . ou ailego 
rico, etc. - : parecç-me que .aqui ha ·1Dten9iio de 
punir o que attribue um escripto responsavel á 
pessoa que não concorreu para sua publi.éação. 

Ora, quandó se attribU:à o escripto á algúma 
pessoa, não podendo ·provar-se que essa pessoa 
é o verdadeiro autor do escripto que se tem apre
sentado, ha de por· isso ser a pena maior. 

Poc""isso proponl10 quo em . lngar dô nome 
supposto . ou aUegorico, se dig11-nome de outra 
pessoá, que não se obrigou a responder pela 
imp1·essão-: esta exposição eu considero ,neces-

n para m e 1genc1a e;; e ar 1go: e se a intel
ligel)cia é outra, os illustres autores do projecto 
poderáõ declarar-me. 

No art. 6" ha. a m•!sma razão para se supprimir 

O art. 7° (leu) niio me pai·ec<J convir; que· se 
castigue·m áquelles que possuirem, .para vender 
qualquer impresso: porque"nào himos punir iitten! 
1,;ões, e· perdida vai a ·"'.ffiarcha· judicial, tod.~s as 
vezes que se quer eutrnr' n11 coração do homem · 
a lei deve ca;itigar factos, porque talvez que qual: 
quer o possua para ven<.le1· antes da condemna
çlio, ou quando º!ª livre possuir; por is~f) pro
ponho a suppressao das palavras.;..... possuir para 
vender. · · · 

Passando ao titulo 8° Cn1·ei uma emenda ao 
arti o. 

tende punir, d1io as obsc,·nidades como mais pe- · Nno llle parece convenit·nte que esta lista seja 
riµosas aos costumes. tão ampla, porque ehtre o ·nume1·0 de pessoas 

Não me posso ronformar com a emenda -evi· que são'l!_abei~ para serem e_ Ieito.re;S, liaverá muitos 
dentemente sedicio~as -os ·urados não tem ·e · 
de evidencia; a eYidencia ó a intima convicção ; que não estej1'io no caso de merecer~a conlia~ça 
~lles hi'io de decidir, se estas gravurns são difa· publica; portanto pai·ece que deve·haver alguma 
matorins, não por esta,::, ou aquellns regras, que escolha, e quereria que as camaras esr.olbessem 
lhes prescrevermos, mas pelos dictames de sun alguns delles, ~eclarando-se ·neste artigo; quec as 
co11sc1encia, unica lei, que !le,•em con;ult~r, unica c::im~ras recebendo a lista dos paroc}io,., ·e:s:tra-
voz,: que devem 01wir. htráo della metade, que ficará sendo. a lista ge-

Creio que falta nqui uma declaração, emqnnnto ral dos jumdos, e. deste modo. me persuado ser 
:\ litho~r.iphia, que me parecia muito neces-mri11. melhor. : 
As naço<Js, depois deste inventn, fazem todas uu,~DAS Aoº TIT. 20 
-estas declnr;ições na~ suas leis; pel•1 que res-
peita á emblemas, etc.; julgo qne pertence ao « Que se supprima 0 art: 20. 
codigo, onde se tratan\ dos crimes contm a re- · 
putaçiio. Por consequencia desejara que só se « No. art. 4~ em .lugar de -nome supposto ou 
fizesse neste artigo a mulança da palavra-im- allegonco;-d1ga-se-11ome de outra pessoa, que 
moraes-em-obscenas. não se obrigo'! !!- responder pela impressão - ; 

e. que se. suppruuao a~ palayras - sem que possa 
o Sr. Vcrguclro :- Pelo que pE!rtence ao pr!>var na fó11na. do art. 10 .deste titulo, quem 

artigo sobre que mais se tem fallado,. que é seJa seu verdadeiro autor. · · 
o· m·t. -lo, oppo11!:0-me ns emendas que o amplião. 11 Que se supp' rima 0 art. 50. 

Nós não estamos fazendo uma 101 que ciJstigue 
todas ~s injuria;S : estamos . sómente tratando '.' Que no art. ü0 se suppr~ll!ª a pala,•ra -

se nccrescentem as gravuras pela seinilhança « Que nos art;S. 20 e 7 .. se supprimiio as pàla-
que têm aos impressos na facilidade da cireu- vras - ou possmrem· para vender. · 
lação ; não é assim a pintura; deixo a injuria 
desta á lei geral. • AO Trr.· 3., 

Passando ao titulo 2° quizera que se suppri-
misse este artigo (apoiado) : o impressor e obri- . « Que no 2" se declare' que a camara,.·reee-
gado a a[Jresentar obrigação de responsabilidade bidas as lh1tas dos paruchos, extrahirà a metade 
<le alguma outra pessoa, e SP não apresentar, dos nella~ nomeados, que ficará sen1fo .a Hsta·_ge.:.. 

--~"' e!l~ responsavc1 • JJILJlpresent.ar._~_!lla __ respQ,_,nc---'-t--r..,a.,.\ dos JUrad~s,_ ~ue remetterà a1> promotor· d,; 
snb1hdade falsa 1.-m prova não de\·e sei· attendido 1ur)'. Verguewo. " -F'oiiiô-npoiãaas. . 
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. O Sn. LtNo CouTtNHO mandoÜ á mesl. a se

guinte 
,.EMENDA. 

11 Que se diga - gravuras evidentemente sedi
ciosas, infammatorias e ~~moraes ; e essas tenltãc;> 

"' . abuso~ pela imprensa; que a· pen.1 da pintura 
seja ainda menor que a da gravura. - José Lino. » 
-. Não foi apoiada. · ··.· 

. " 

as emendas que propoz 9 Sr. Vergueiro, m·1.s 
não . tendo elle tocado no art. Io, véjo·me obn
gado . a àizer que este artigo deve sotfrer uma 
emenda. · 

Diz a· constituição qu•l para esses empregos 
locaes são babeis todo,; os ·que podem votar n1S 
!\Ssemblêns primarias, isto é exp1·.,sso no art. 28. 
Logo, sendo o jurado umn autorid 1de local podem 
sei· nomeados para ell-1. os que podem vot'lr, 
como disse ; e não só os eleitores. 
-Pas:;'lrei ao art. 40, (leu). 
·E11 Sr. presidente. op onho-me á esta doutrina 

o _que seJa a opta a na ng aterra, porque 
esta instituição iugleza teve. ori~em cm circum
atdncias diversas das nossas, e e suste:1tada por 
motivos que niio occorrem no Bi·azil; por con-

• • • 1 1r J 1 s.,1• compos o 
de tüo gr1mde numero de jurados, além de que 
algu11,; c11criptores são de (opinião quo este jury 
tle pronuncia é um verdadeiro luxo tia legisla-- . ... .. . ... . 
l'ia sempre que h(1uvesse es~ primeir.> }ury, e. que 
fo88e composto de !) memb1·os, para decidirem 
11e tem lugar a accusaç1io.· 

Na E.;;cossia niio é préciso este numero de 2 l. 
Náo é necessario tão grande numero, dtivemos 
attender ás difficuldades que otrerecem f\S nossas 
circumstancias para se ·reunir tão grande nu
mero de jurudos; mandarei a emenda para que 
sejl\o !), para harmonisar este art. 4° com o 
tit. 4°, que quer qne o jnry de sentençu seja de 
1~. membros <leu). Nestas ultimas palavras deste 
art. 4°-·nest& acto exhib·r- •· 

. suppoe-se este conhecido, quando por via da regra 
o accusado n:'io e conhecido, senãti dtipois da. 
pa·onuncia ; depois que o primeiro jur'y juJga que 
ha delicto, e então é que é notificado a1·a com-

eu). or ser este JUl'Y o menos im
porla!JCia.. tenho a notar que nelle não se ad
miU;e' recusação em as nações, em que se acha. 
estabelecido; se. nós admittimos taes recusações, 
e pela maneira 11roposta no artigo ha de Sf.r ne· 
cessarfo i•1commod1tr para cada processo um 
gran'de nume1·0 · de jurados, e. devemos-nos lem
brar··dos grandes incommodos .que 'se ... causaráõ 
aos jurados obrigando-os 11 reunrrem-se frequen
temente ; e achaudo-se a povoação do Brasil tão 
dispersa. (Leu o ai·t. 7º)-o promotor etc. 

A. isto tambem é preciso uma emenda ; isto 
vai _ multiplicar o numero de. empregados, que 
recebem ordenados (leu) - os juizes de direito 
serio os juizes de fóm etc. - ; isto tambem se 
deve alte1·ar, porque ha lugares aonde niiu 1111 juizes 
de fóra, e ha ouvid.,res, e conselho de jurados, 
como; na comarca de, Paracatu dtl 1"linas etc., 
porque razão, o ouvido1· nl\o ha de ·ser juiz de 
iiireito ? Diz o.; .. rt. Io do tit. 40 (leu). · 

A.qui continua-se a su õr o re · . 
J 8u suppoe presentti para produzir a 11ua de· 
feza, o 'que assim niio e. ' 

rição umas das. outrua, mas ficão em luaar se
p_~rado? .e são inquiridas, uma á: uma,"e lhes 
é proh1~1da ~ communicaçào. afim . de que niip 
se. possao aJnstar a dar um me.;mo ju1·amento 
fülso ; por esse motivo deviiio se retirar as tes
temunl1as para um lugar retirado da casa. 

- m!lfl arei as minhas emendas. 
O ::;a. PaE:slDJ>~TE declarou adiad Íl a discus 

silo por ter dado a hora, e· deu para ordem do 
dia :-1° continua ão da dis s ã · 
os a usos a li erdade de imprensa, até á úma 
hora :-:-2~ a l• discussão do projecto de lei da 
comm1ssao de fazenda sobre a arrematação de 
parte dos rendimentos das alfandegas. · _ · 

·Levantôu-se a sessão depois das duas horas.
José Antonio da Silva Maia. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

e Exm. Sr.-Apresentei na éamar;a .dos .. . . . .. . .. 

poraçiio na cidade do Recife, e sobre a .natureza 
aos 11eus bens, applicaéiio das su11• readas, . e 
estado.actual da mesma corpol'!lção, 1·espondencio 
juntamente por escripto os sob1·editos padres, 
sobre estes qu<?sitos. O que' me cumpre com
municar a V. Ex. para q11e sub.i ao conhecimento 
de S.'·M. o Imperadur.-Dcos .guarde .. a V. Ex. 
Paço da camara. dos deputados, em S de Junho 
de 1827.-Sr. cunde de Valença.~José Antonio 
da Silva Maia. 

Marianno Cm·los de. Souzct Oo1·1·êa, o redigia, 

Sessàtt ean 8 de Junho 

PRESIDENCI.\ no SR. ARAUJO LIYA 

Feita a chama.Ja ás 10 lwras, acharão-se pre
sentes 8ã Srs. deputaiJos, faltando cum · causa os 
Srs. Costa Aguiar, Salgado, Rtizende Costa, Ledo, 

eme ere1ra, o an a ava can e e oura; 
e sem ella os Srs. Maciel l\Ionteíro, Faria Ba!-"~ 
bosa, Garcia de Almeida, Ca,;tro Vianna e Llamb1. 

Aberta a sessão, foi lida e approvada a ·ácta 
da antecedente. · · · 

·O S1·. secretario Maia leu os scgui1:1tes· 

Diz niaiiJ o artigo que a;; partes não estarão 
presentes á inquirição das testemunl1as e eu 
Julgo que devem .estar presentes .Para reque1·c· 
rem o que !õr â bem de, sua justiça, ao mesmo · 
tempo. que JulgC?, que não devem estar presentes 
todas as testemunhas. . . . . . . • . .. . OFFr..:1os 

· E1~ todas ~ões,_.em ftlil! es-_pr.ocesso ...... ..,._~..._·-1----
publico.:1, as testemunhas não assi3t~m á i1111u.- « Illtii. ·e Exm. Si·.-A.ccuso ·a· ré~l!fi\;i!o::-du''l't'<l,f\r•-.. _-

• 
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38 SESSÃO E~l · 9 DE Jt:NHO DE J 8!7. 

:ftcio d<! V. Ex.; n.i data de 2 do co1·rente; ~ 
participo a V. Ex. para que o faça constar n 
eamara dos deputados, q11c S. M. o Impe1:ador 
ficou inteirado da5 pessoas que biiode servir de . . . e 
a.mte.mez: 

«Deus guarde a V. Ex.-'Paço, epi 7 de. JÚnho 
de _1827.- T~isr.onde. de S. LeopolJo,-Sr. Jos~ A'!-

« Illm. e Exm. Sr.-De ordem de S. 1\1. o Im
peT!ldor passo ã.; m1fos de V. Ex. a consulta 
melosa da mesa da conseiencia e ordens sobre 
o requerimento dos moradores do arraial ~o 
Corgo do Jaraguá, filial da freguezia de Meia 
Ponte da prnvincin de Goyaz, em , que pede"'! .ª 
el'ec<;ão da sua capelht e111 freguez1a, e o oftleio 
tambem junto do presidente da província de S. 
Paulo inf.:.rmando a represeutaçiio d11 camara da 
da villa de I_guape, e da .irmandade do S!·· Bom 

de uma contribuiçíio 
sacca de arroz que 
coin o seu producto 

de sêssenta réis sobre eàda 
d'alli se expol'tasse, para 
poderem concluir . a nova 

mat.ri · 
presente 
rem de 
ctos. 

á camnra dos deputados;· por dei:>en.!e· 
medidas legislati\•as estes dous obJP.-

tlc 1~~7.-Conde de l'alença.-Sr. José Antonio 
da. 8ilva :!\:laia. »-Remettido á secretaria Ja ca
mara p~ra da1·-se-lhe a compi!tente direcção. 

O Sn. Cu:rn.\ ll.\Tros pür partd da co.nmis· 
s:io de mari ha e guerra leu o seguinte 

PARECER 

" A co.11missii.o de marinha vio o aviso, que a 
es1a camal'R rcmettcu o mmistro e secretario de 
estad.1 dos ne~ocios da marinha em data de 2ti 
1fo Maio p1·üxm10 ussado cobrindo ., o · • 
qu« 11 r~par 1çao 1rig1do pelo presidente da pro
víncia de Matto Grosso ern 12 de Janeiro de 
ltl2(1, a que está juntR. a copia de uma ordem 
do mesmo presidente, autoris1111do ao tenente 

• • 1 o ao es a " maior do 
exercito Jc1·onymo .roaquim Nunes, par11. os ob· 
jectus pertencente~ á eommunicat;tio pelos rios 
entre a cidade de Cuyabá, e <:is presidios da 
front••ira do Baixo Pm'>1guay; cõrte das madeiras 
pnrn a construcçiio das seis barcas, que· pelas 
portarias da sP.cretaria de. estado dos ne~ocios. 
<la guena datadas de l1 de Abril, e 7 de Junho 
de l&i;;, se mandarão a!li construir, e enca1·1·e· 
gando-o igualmente da inspccç:'io da a1·tilheria, 
que possa sen•ir pa1·a o annamento d:is utes· 
rnns barca~, ussim como do melhoramento do 
port<l da sobredita citlade : e apontando havei· 
cncarregadu a construc\'ão das seis barcas canho
neiras ao constructor Verissimo Xavier do Cas
tello, que em uutrc t<impo fôra mandado para 
nqnella província para construia· embarcações, 
que defendes.;em o Paraguay. 

" A eummissão tambem vio a copia de outro 
officio do mencio11odo presidente, dirigio at1 mi
uistro da marinha em <latR. de a de Março 111-

organisado pelo ")lresiderte da p1·ovincia de 'Matto 
Grosso, para o estabelecimento, e governo do·. 
pequeno arsenal de marhha da cidade de Cuyabá. , 

" A 
nente COl'onel José Joaquim Nunes, para tratar 
dos o~jectos perteneentes á communieaçiio pelos 
rios entre a ciqade' de ·cuyabá,' e os presidios' 
do Baixo Par !!118 - ara n• 
n1en s, e 11ue aquella navegação é sm1cepti- . 
vel-vigiar na ultimação do telfieiro, que se· está· 
construindo para abrigo das canoas, e su45 pa
lameu tas-Jirecç.'io dus cõrtes das maJeiras ne-. 
cessarias para as barcas, qu., se mandarão con- · 
struir para defensa da p1·0,•incia-ml!lhonimento · 
do porto da ciiiade de Cuyabá, e para a in~ · 
specçiio da artilha1·ia, que ha de. Sel'\'i1· no ar
mam1mto das barcas canhoneiras, parece mlj.i 
regular, e interessante ao serviço publico, e · 
acha-se nos limites das attribuições, e jnrisdic- · 
çiio do presidente da provincia. . 

respe1 <>. 
regulamento ordenad•> pelo presidente para .. di-
1·.,cção, e governo do arsenal da marinha, q·ue 
elle creou na ciáade do Cuyabá, · não porque 
dei •l • • • • · 

tabeleeiínento, mas por havei·' o presidente exce- ' 
dido 11 sua jurisdicçiio, creaudo urn V<Jrdadeiro 
ars.,nal de marinha com officiaes novos, e re- · 
guiamento i·o l'io r · , 
st:m 1aver lei, que a isso o autorisasse, pois 
que o arsenal, qut agora se vê creado, segundo . 
a letra do regulamento, que appareci>, ê cousa. 
mui di~.:r.!nte d1l pequeno estabelecimento indi
cado ª'' goverao no officio du S•>bredito · p1·e:1i- · 
dente, datado de 18 de Julho d<.! 1826. 

" Naquelle regulamc.?nto composto de seis ar
tigos, acha a commissão. um inspeclor com. obri-: 
gações deduzid11s em 11 paragraphos-um mes· , 
tre com os seus deveres rn;ucado.; cm 6 para- . 
grnphos-os officiaes sujeitos ás disposições de 
7 paragraphos-os aprendizes obrigados a outros · 

i ao o vonto suJeito á 
d,mLrinu e G paragraph••S - entre os quaes se 
acha a escripturaçào da carg11, e descarga dos , 

. uteusis, e !"~tcriaes, e-:os serventes ligados ao. 
1 lo. • • 

". . 
"Pefo. que respeita á materia do regulamento. 

ent1mde a commis:lãu que uma vez que seja.· 
exactamentc observado, será vantajoso o anda-:. 

. mento do serviço, e que a província de Matto · 
Grosso virá assim a ter a base principal da de-, 
fonsa de moa immensa fronteira, que em todos· 
os pontos se acha vulneravel, e por isso: . 

,, A commissiio é de parecer que se diga ao 
governo que a camara, não obstante desapprovár: 
o excesso de jurisdicção pratica.lo pele> pr(lsi
deute da provincia de ·Matto Grosso na creação · 
de U'lt arsenal de marinha, nomeação d·~ novos 
empregados, e organisaçito de um regulame'nto, ' 
para que se não achava autorisado, attendendo 
comtudo ás vantagens que delle podem resultar, · 
pa.-isa a tomar uma resolução legislativa para ·a. : 
conservação, e regímen provisorio do sobr .. >dito 
arsP.nal. 

e1 1:-ara este fim a commissào tem a honra de · 
apresentai· a se uiutc 

: , ' 111 regu amen o orgaui-
.sado·" pelo· mcs!llo presidente parn governo · dos . 
empregados, e direcçiio dos trabalhos do arsc-· 
nal da marinha por tille crendo na cidade do 
Cuyabá. E po1·que u ministro de estado, expõe 
a esta. camara que o governo julga conveniente 
n provisoria execução de semelhante regulamento, 
cmquanto pol". lei se não marca o que convier 
d:u a u 11 tal estabelecimento, quando se approve 
a sua creac.ão, e conservação naquella provmcia; 
rnmpre á éomn1issão pôr na presença da camara 
.as obserw:i~õcs, qu•3 fez sobre o t.1! regulamento 

RESOLUÇÃO 

" A assembléa geral legislativ.1 do impel'fo re~ 
solve: 

« Artigo uniC•>. O governo fica autOris~do a. . 
cunservar D•\ cidade de Cuyabá da provincia de ' 
Mutto Grosso o . p1..>qne110 arsenal de. \narinha · alli ,· 
e~ist-;nte com os. empregados e . re~lamento Pl"tr: 
v!sº~'º. est;nbelec1d~ pelo actual prcst~entc da pro- ; 
v111c1a. Jus.e Satur~rno da Costa Perell"a, no d.ia~ . 
de Fevereiro pro:urno passa•lo, emquanlo se não . 
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-SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 182i 39 
publicar •l lei geral. sobre a creação e regula
menios dos arsenaes ·<lo imperio. · 

« Paç<> da camara d'..ls deputado:>, :; de Junho 
· _ e · •• - ymun o ose un a os. -
A •. F. de P.· e Hollanda Cavalcante.-Francisco 
das C1&agas Santos.-Luiz Augusto May~-Igna

-.cio- José.: Vi.:ente da- Fonseca: _,, · .. ' · 
mesa, e l o pe o r, secrtJ· 

tario Maia, pedia a l'alavra, e disse 
o Sr. Do.ptlHto. Pcrclra:-E;te parecer 

niio é da natur1l7.a daq11elles que pela simplici
dade da sua materia entriio em discussão apenas 
lidos; - elle é extenso e a sua n1ateria melin· 
drosa. - · 

Não digo isto querendo o seu adiamento; tal
vez os m11is Sr:<. deputados estejão cm circum
st.amcias de_ poderem já formar sobre elle juízo 
cxacto; quanto a mim declnro que sobre tal 
parecer na la posso dizer; é-me preciso exami-
na~º· 

O Sa. GETULIO :- Requeiro o adiamento. 
P~opõz en~o o Sr. presidente ã cam!'ra se 

ereceu é. discussão; e não llavend" opposiçiio, 
-0 põz a votos, e foi approvaJo. 

De.clar.:>u ent'io. Ó Sr. presidente que se!"ia dado 

O Sn. CUNHA BARBOSA como l'elator da cnm
missiio de instrncçiio public:a Rpre::entou o se
·guinte 

PROJECTO DE Ll!:I 

« SobN as escol(is_ do 1° gráo ou pedagogias 

« A assembléa geral logislativa do imperio de
c1·eta: 

« Art. 1.0: Ha veráõ escolas Je primeiras le
t~a-1, qne ~e chamar.\õ peda$ogias, em todas. as 

• o oun-
perio. Os president<is em i::on-selho, marcarâõ o 
seu numero e- localidades, ouvidas a,; respecLi· 
vas · camara~, emquanto não forem creados os 

· 11 Al't. 2.n. Os pr.!sident:Js em conselho, são au
tQrisados a extinguir as escolas 'lue existem em 
lugares pouco · populoso:> , · removendo os seus 
professores vara as escolas q.ue se crearem onde 
mais aproveitem, quando seJiio dignos de con
tinuai· 110 ensino publico. 

11 Art. 3.0 • O,; presidcnt.es em conselho, f•1rão 
que se examinem_ os pret~ndentes, cujo neto deve 
ser publico e à vista do seu exame nomearâõ 
os professines, prefel'indo os de melhor conducta 
e instrucção; estipularáõ os ordemldos qu•J de
vem vencer,_ que nunca . passarã de 300S nos 
ll!-gare5- em· que fôr mais diffic111tos11. a sua sub-
s1steni:ia~ _ . . 

11 Ar,. 4.• São pela mesma fõrma autorisadl}s 
a conl.'.eder uma -gratificaçiio, que niio passe da 
terça parte do ordenado á•1uelles pr'lfessores. ~ue 
provarem haver aproveitado no ensino -pubhco 

elos seus disvellos, pn1d1mcia e grande numero . . ' .... - . . ... . . 
cedida. :passados""!t'l2 annos de exercicio não in· 
terroi:np1do, e· durará em<111anto durar o mesmo 
exerc1c10. 
' <; Art. 5~0 Em cada capital de pl'Ovincia haverá 

· unia escola de_ ensino mutuo ; e naquellas cida
des, ·vmai!I . e lugares .mais popufosos, em que 
haja edifii:io publicl), que se possa appUcar a este 
methodo, a escola sera de ensino mutuo~ ficandu 
o seu professor· obrigado·_ a instruir-se na capital 
respectiva, dentro de: certo prazo, e á custil do seu 
ordenado, quan,lo não tenha a_necessaria instruc
çiio deste methodo. 

« .-\rt. 8.0 Pertence aos presidentes em conselho 
a fiscalisação desta escolas, emquanto outra cousa 
se não dcc1·etar. Ellns se1·ão regiclai, pelos estatutos 
actuaos na p 1rte, que diz respeito à,; horas de en
>!Íno, e economias das aulas. 

Paço da camara d s deputados, 8 de Junho de 
18~1.-José Cm·dozo Pereira de !Jfello.-José. Ri-

• un a m·-
bo~a.-Dingo Antonio Feijó.-An.tonio Fei·reira 
França, vencido. · 

Finda 11 sua leitura, requel'eu o mesmo Sr. Cu-
n n a1· JSa a sua urgenc1a, e sen o esta apoiada 
e vencida, f.iz-s~ segurada leitum, e mandou-se 
imprimir para entrai· na ordem dos trabalhos. 

O Sr. secretario Maia leu a se uinte · 

ISDIC.\ÇÃO 

" Requeiro que se peçiio uo gov.!rnO i11furma
ções a respeito de concordatas, o tratados, que 
so possão ter celebrado com o san~tissimo padr,,·, 
depo!s da acclama~iio de S M. o Imperadoi:, que 
possa'? l!er neces~:1r1as a e:>ta cumara p.1m formar 
o seu JU1zo, o mms exacto, s 1bre ns bullas -d.1 san
tíssimo padre, que o mesmo goveruo 11m11Juu 
a est!' camara, para· sobre - seus a;sumptos .se 
de~iliera~, e i:>to com perfeita- atteni;ão e'ºi:esee!to 

o 

o sr. Artl u.j o Uu.s tos : - Como ainda niio 
const>\ que se celebra-<sem essas conccordntas, e 
tratados, julgo que a indicaçiio do Sr. May ficava 
mais bem concebida, dizendo- que se pergunte 
ao governo se existem concordatas, uu tratados 
com a sé apostolica ; e se existirem, que os eovia 
a e::;t11 eamara. 

O Sa. l\fa Y : _; Concot·do. 
O Sr. Punia Ca.,·atcuntr.: - !\ão posso 

approvar esta· indicação, apezar 1h1 r~sp..:ito 'Ili;, 
tributo ao seu illustre autn1·. A e •nstitui<,::\., f;iL-

. fando no· § 8•• do art. lO'l, .\Ju poder. que t nl1" 
o governo de negar, ou cone ·der bcncplnci~u ús 
letrns apostolicas, diz -precedemlu approvaç:lo la 
assembléa, se contiverem disyosição gernl. Lug;,· 
o que vai fazei· esta indicaçao ? Se ha tratados, 
que envolviio di:<posiçiio geral, cumpre ao go~ 
verno enviai-os a. est~ cama~ ; ? gov~rnofdeve 

lembral'·lhe.i. Voto JIOrta~to contra a indicação. 
o sr. Cu nba l\IaÚos: - Se a bistoria não 

. nos apras~ntas~tl as . CO!!testações, que teve Poi·~ 
_ tngal _com a se -apostohca, fórn talvez -desneccs· 
saria esta requisição, que· se· faz ao .governo; 
ou pelo menos ninguem·sc lP.mbi·aria de n fazer •. 
Nós sabemos da grande contestação l}ue houve 
entl'e o s~nhor ·rd D. Pedro,: e a curia - ro-
mana, tanto a 1·espeito das prelazias, como a· 
l'espeito de outros muitos privilegios, que Roma 
pretendia us1upar á Portugal; eomo era por 9xem
plo, a nomt:'açiio dos bispos, etc. etc. Por con'!e-
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-iO SESSÃO E.l\l 9 DE JUNHO DE JS!7 
qnencia l1a\·endo todos 11stes. 1notivo,; para nos 
·)Jreveuinnos com a curia i·omana, é preciso sa
bermos, se existem 011 não t!&Ses' ti·atados ou • 
con~ordatas, pura nos sabermos guiar. Voto por-

n > a a vor a m 1caçao. 
Não havendo mais quem fallasse sobre a ma

tt:ria, o ::ir. presi..innte a pôz á votos, e foi ap
provada a indicação. 

ORDE~I DO DIA. 

PRlllEill>. P.AltºfE 

tal qual, 'Teilcendo-se a segumte 

EYf<:ND.A 

" Qne as penas impostas nos crime~ por gra
vuras sejão metade dns impostas aos crimes por 
impressos_ - Paula So11.3a. " 

ptista Po::rl'ira. 
" Ou se colloquc o art. 3° no fim do tit. 1°, 

ou se redija o art. -1° por este modo - as dispo
sições contidas d11 nrt. 1° nté o 20 inclusive são 
applicwf'is á publicação de grnYuras.~B.iptista 
'Perefru. u 

O Sr •. Calmou enviou á mesa os seguintes 

>.DOlTlYOS 

Ao Sl 6 do tit. l.o 

" Sl 7"° Calnmnias .. e injurias conh'a as pessoas 
d •S sobera'\os, e chefes estrangeiros. 
, " Os respousnveis i•1conem na pena de (i á 

e p.-isiio, e na mu e a · rs. 
" Sl 8.° Calunmias e injurias contra os embai

xadores, enviaJos extmorJiuarios, e ministro ple
niP.otenciarios, encarr•:gado~ de negocios, e outros 
agentes Jiplomaticos na côrte imperial. 

« Os responsaveis incorrem na pena de 4 me
zes a um anno de pl'isão, e na multa de 50$ 
á 150S réis. 

A.o ai·t. 10 do tit. 6º 

"lnftne. -·E nos casos de injurias e ciilum
i:ihs contra os sohera.uo·.~. e chefes do;; governo; 
estrangeiros, e contra qualquer individuo do corpo 
diplomatico, o promotor deverá procede~-,. na Ia 
hypothese, sobre queixa do. legitimo representante 
do soberano, ou. chefe de estado estrangeir<> 
oft'endido, e nn '2ª hypothcse, sobl'C queixa apre
s.,ntada pelo diplomata· offeudido.~ Calmon. 11 -

Vorão apoiados. · 
, o Sr- Odorico : - E11 er unto se a emenda 
qncr 1zer que, se um escr1ptor razile1ro escre
vei· contra Fernando VII, declnrando, que, é 
um homem cruel e tyranno, que tem feito muito 
mal á sna nação, ha de ser chamado a jurn
dos como criminoso? 'A ser assim, voto contt·a, 
porque é contl'a a libt.lrdade. Agora aos diplo
matca; que• estiverem entre nós, não duvido que 
a emenda pussa passar ; mas a primeira parte 
de .uenhum modo.·· Pois não hei de podei· dizei· 
q ne um rd cstraugeiro é barbaro, c1·uel, tymnuo. 
h,_irnigo. de sua uw,;ão ? Se um . cscriptor brazi-
1"1ro tal fizPr, ha de sa· preso no outro dia, e 

sofi'a·e1· esta . pena pelo espaço de 18 mezcs ? Isto 
não póde ser. · 

o Sr. Cnstoodlo Dias:- Em uma camara 
de catholicos sem re me ser-.í licito citar textos 
da escl'iptura ; portanto, quan o leio - convene
,·unt .p1·incipes in unum adr:ersus dominum, et 
adr:e1·sus Ch1·i.,tum eo1-um....;, mio é isto uma re
provaçtio indefinida, e poi· isso geral ?. Por ven-

- r • . , . 
um príncipe, que ataca os direito,; de sua naç:'io. 
o direito de todas as nações, o direito. natural.? 
N:'io me se1·á licito escre\•er conira a santa allian
ça? E' possivel que isto me seja vedado? A se
gun la parte da emenda, que trata do respeito 
•lc\•ido aos diplomaticos, ja foi incluida na rc
dacçào quando se tratou da palavra - todos -
em lugar de - cidadãos. Elles não hi,io de ser 
menos attendidos. . 

Po1·tanto ábaixo com tal emenda, que por 
principio nenhum póde existir. Ella vai compro- • 
metter a libe1·dade dd uma lei ue nunca se 

eve suppór ultra liberal, qnando se funda na 
segurança, na mornlidad<>, e até mesmo na pie
dade, da qual raras vezes se devo usar com os 
que têm a força ; não é neccssario zelar tauto 

i e os us 1mpe u s es r nge1 os, que rino 
têm sido tão zelosos com os nossos direitos, ainda 
mesmo com os d·l nossa indepeudencia e liber
dade que a l~i. n!ltural no . .; outorga, l!roscripto o 

o -
nntes da fundamentul, que nos deve reger. 

o sr. <:ruz Farr<Hr.L: -E' nccessario ha
ver 'r.:ciprocidade: re..;;peitar ns testas coroa
das, e tudus os mais liomens é uma cousa na
tural. 

O nubre deputado, quP. fez a emenda, não teve 
em vista senão corrigir as calnmnias, ataques, 
injmias, mas é livre a censura. Eu produzirei 
um exemplo na hypothese, em que falla1·ão os 
8rs. deputados. · . 

Tem-se feito censura ai) comportamento de l<'er-
nandu VII em a 1\linerva ella orém não · -
compõe, não o injuria, e não o calumnfa; diz 
o 'lue Fernando VII tem sido , quantas vezes 
jurou a constituic;iio, quantas vezes tum faltado 
ao s~u juramento, os actos por elle praticados 
e c. "' ., a o I>' , vem 1 no rcmen e, mostrar. o 
os diruitos <los povos, mostrando os crimes, de que 
Femando VII é cnmplice, mostrando que. é mnl 
aconsdhado:· isto é o que fizerào os autores da 
lli n en-á. 

Bignor. desenvolve os procedimetos da santa 
alliança , que os monarchas quando se virão 
npertadns por Nnpoleãii, prometterão a liberdade 
constitucinn:al aos povos: produzio esta prome,,-sa 
n sublevação de toda a Europa contra Napoleão ; 
vir:io-se servidos. os Monarchas, faltarão á pala
vra; testemunho o que fizerão no congrcssó de 
Troppau, Lnybac e Verona; perseguir:io a tódos 
os constitucionaes, e opprimir:to as universidades, 
seus 111emb1·os e · alumnos, donde suppunhão vir 
as luzes. . . . 

Será pois uma CPnsura respeitosa o que s-3 vai 
tolher? Não : são os ataques, ás calumnias, · ás 
injurias. 

Apparecerão escriptos contra Napoleão, dizendo 
muitas couza; 1"1cerca. da sua 'vi4a privnda, e. era 

ticulares de Napc.leão, que elle tinha tid•> ami
za•lcs illicitas com sua ent•!ada, e mulhe1·e;; de 
i;eu; irmi'\f)s? Isto é e. que se deve coarctar,, não 
se deve calumniar, n:'iu se devd. 'atacar, nem in
juriar. Portanto lembrou muito bem· o Sr. de~ 
put•1do autor da : emenda : nem ella póale tiei:i.:1r 
de passar. · · 
. o sr~ ca.1111 .. on: -.:sr. presi.Jente, 1iiio ,ha 

meio. mais. facil de 3tacar ,uma opiniãQ, ,como. o 
de fazel-a 01ltosn, p·mdo·lhe sern mai!J ,exame. o 
stigma, ou fcrrcto de illibcral. Por este meio ga· 
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SESS10 Ell U UE JuNHO UE 1827 4 J. 

' ' ' ' beranos, e chefes de estado independentes, e mem-
bros do corpo diplomatico. Agora ·apresentarei 
os dous g1·an·les exemplos da lngltiterra, onde 
ha lei consuetudinaria, e da .FrnnÇa, onde· ha 
lei escripta, e da qual tirei a doutrina da emenda. 

Exemplos de tni:nanho vulto não são para des
prezar; e clles proviio que a doutrina proposta 
não é nova, ou sómente thcorica. E porque foi 
ella ndoptada naquelles paizes? Pelo respeito, 
·que se deve nos chefes dos estados, respeito sem 
o qual não ha,·eria boa intelligencia. harmonia 
e amizade sem m conveniente entre as na ões. 
~[as, Sr. presidente, não se pense que pela adopçiío, 
da emenâa fica a imprensa do . Brazil inbibida 
de fnllnr nos soberanos e chefes elos estados, como 
se quiz dar a entender. 

o cor. rar10 po er-sc- a escrever aq1u o mesmo 
que se escreve por toda a parte onde ba liber
dade: poder-se-ha fnzer uma censura rnzoada da 
marcha irregular do qualquer governo, 011 seu 

• - - ' n 
e razões. e á vista de <locumcntos, todos os des
potismQs e cmcldadcs daqucllc chefe de governo, 
que se bnrbnrisar, ou que so apartar elo circulo 
da civilisação: podcr-se-hn emfim cscre\·er tudo 
quanto poss'l ser util á lihN·dale do gcnero lm
mano. 

O que quer pois n lei, ou n emenda proposh 
evitar que se e,;creY:l.1 Quer só evitll', Sr. pre
·sident9, qt1c a im11ren;:;'l. se prostitui n c:tlumninr 
e injuriai' os chefes dos estados por meio de 
sarcasmos virulentos, dfatrihe:s e vngas declnm'.\· 
ções, .quo para nndn se1·,·em ele util e de bom ; 
porque om e ut1 e so nqm n que assenta nn 
JUStiçn e na rnziio. Se Fe•·n mdo VII, que aqui 
foi trazido pnra exemplo, commettcr um neto <le 
barbaiidndc, ou fõ1· crnel, quem priva no nosso 

• • . .. t 

po1· qualque1· pnlnwa seja o escriptor encommo
dado e chnmndo a juízo. 

Na segunda pnrtc d'l. emenda vê-se que no caso 
de que .trat•unos não se póde intentar acção, sem 
•1ue o requeira o representinte do soberano nesta 
côrte, o qual fnzel-o-lm por meio de uma nota 
:i. secr.:?tari i de estado dos negocios estrangeiros. 
Por ventnm tem aqui Fernando VII algum re
presentante? 

VOZES:-Pôde ter. 
O Sn. CALYON: - Eu apenas sei de um n~ento 

commerchl. E quando o tenha, se um escr1ptor 
disser, po1· exemplo, que Fernando VII é cruel, é 
barbaro, e no mesmo tempo apresentar os factos, 
ou as provas da sua crueldade e barbaridiide, serii. 
esse dito por ventura punido como calumnia 

· ou·inJuria? Entra ·na ord.:?m d:i censura razo:tdn, 
que e e deve ser licita.· 
T~l é o espirit0· d~. ~mimdn, e assim 

publicns oflerecem a cada passo artigos violentos 
cóntrn. Fernando VII~ é àizem 'delle tudo quanto 
querem, porque pnm tudo nbundão _documentos 
e 11rovas. . · · . _. • ~-

l\fas, Sr .. presidente, é acaso jilsto, que só 
para · 11ue · se · possâ chamar cruel a Fernando >VII, 
se ,deixe· aberta . a: . port1("p:irn que . se _chamem 
c.-uei~ . a fantos outros.· soocrnnos, que · .al~m de 
muito dignos, .boilst justos; são constitucionaes? 
Será· justo ·que se aigão··injurias pela nossa im
prensa contra tnntos presidentes de~; republicas 
11ossns -visinhas e a-nig:1s? Os chefes dcs estados 

TOYO 2. 

ao an s e a ca -a: nJa cm m mais circum
specc;ão. Quando se tratar do corpo diplomatico 
fa1-ei tambem uma pequena defesa da p:irte da 
emenda que o comprehende. 

o· sr. l\J:ay :-En eston pelo artigo additi~o, 
e até não sei como esquecesse, e nem mesmo 
eu sabia que se havia omittido esta conside
ração da responsa bilidado dos escriptores por 
ataques feitos a diplomatas. 

Eu nada tenho que dizer á vista das cousas, 
que se tem dito: o que eu desejava é que· tal 
arti"O ex ressasse, ue no modo de roceder 
entre · n s, qunn o ouvesse reclamações, 01t 
notas dos diplomaticos, solicitando que se cas
tigue este, ou aquellc autor, em virtude deste, ou 
daqnelle ataque feito por meio da imprensa, se 

.,. · .., .., m s pr1nc1-
pios de perfeita reciprocidade. 

Por exemplo o ministro inglcz, ou franccz. 
chama a jurados, ou, re uer ao overno or via 

r> m1mstro os negocios es range1ros que seja 
chamado a ju,ados um cscriptor que atacon a 
Sua l\lagestade Brilannica, ou Sua Magestade Chris
tinnissima, quero qne neste caso se haja de pro
ceder da mesma maneira, que clles procede
rião em Inglaterra, ou França contra aquelle 
uutor, ou escriptor que atacasse a pessoa do 
imperador, ministro etc. : seja o castigo nem mais, 
nem menos do que aquelle, que teria o autor, 
que l:\ ntncn.sse a qualquer dos nosõos minis
t1;os : hnja finalm•mte perfeita reciprocidade. Não 
se vti. esfol~r aqui _um homem por:,u01a cousa, 

c;ão, nem vicc-Yersa ; eu quer.o jüsta} e pe1·
foit.a reciprocidade. Isto-,é uma~Jdéa',toda filha 
da lembrança do Sr. Calmon~ por. consequencia 
i·e ueiro n Y. Ex. ue convide ao Sr. Calmon 
lmra que esta declaração; nem mais, nem menos, 
com complicação nos pnizes constitucionaes, porque 
isto nunca poderia ser npplicnvel nem a Marrocos,. 
nem ao rei de Argel, onde não ba liberdnd~ 
de imprensa. 

o sr. ca1ni.on :-Eu vou- explicar, Sr. pre
sidente ; a reciprocidadti, que o· honrado mem
bro quer, não póde. ~ser considerada nesta lei ; 
teria lugar. para sujeitar o proce.;;so á mesma 
fórmn seguida em outros paizes; mas não póde 
entender-se a po.izes, onde ba -liberdade de im-· 
prensa, . e onde hão baja medo de que se im
primão cnlumnins, e injurias contra os soberanos, 
e chefes dos estados. 

o Sr. Odorico :-A.pezar da reprehensão, 
que me deu o nobre deputado, autor da emenda. 
ainda estou que ella niio póde passar. E nã(} 
sei. que se possa fazer a distincção, que se fez. 

Diz o autor da emenda que se um escriptor 
brasileiro im rimir ue lt'ernando VII é um 
tyrnnno, apresentando factos; não llie faz inju
ria, e que portanto não está na hypothese ; mas 
ficando o encarregado de negocios i_ncumbido da · 
accusaçito, 11ão faz distincção alguma; assim 
que appareccr esta proposição-Fernando VII, é 
um tvranno-ipso facto . vai accusar o escriptor, 
não ·indaga se é verdade; ou niiot . porque. elle 
não lia de· mandar ·dizer ao seu soberano que 
nã!> ~ccusou o. escriptor·,porque o· que e·s~e im
pr1mm contra elle_ é ~~ª~~~~ :' .· . .· .. ·---- •. 

Portanto esta clistiricÇãõ~ na pratica .. ri.ão tale 
nada; por for~ar-sc o escriptor cahir"em tal; ha 

G . 
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·l- ~t-:s~Ao EJI !1 JJE .J Ll\HU lJE 1~27 

J.:; seí· cliamaJo a jurad,•s. e po1· um nccusaJor 
poderoso. 

Qutro nob1·e depulaJo citou exemplos tcnJeu
tes a pcr.;uadir que não é só pela calumnia que 
<leve ser puni~o um c,;;cl"ipt~1", e tr9uxe varios 

~ . 
imprensa, mas como erão contra um príncipe, 
qu(!r que isso não deyesse ser permittido : logo, 
p1·etende-se que niio só as calumnias se ueixem 
de escrever mas a"nd s ·erd des uma vez 
<iue sejão em desabono de um s::ibe1·ano ! ! ! 
Xão posso soffrer tal: niio foi para isso que 
que nos ajuntamos aqui, foi sim para· fazer 
a felicidade da n·1i:àO brasileira. e trntannos d 1 
,ma liberdade. 

O Sr. Cal.n,on. :-Uma explicnoiio, Si· pN
!'idente. Eu não tive em vi 'ta reprehcnde1· o 
honrado membro : prezo-me de ser comeuido par;t 
com todos, e pnm com o Sr. deputado, a quem 
dt><!laro que o respeito muito. Qnnnto ao que 
<lissc de que lm de sempre o escriptor ser ac
cusnclo, lêa-se a cmend•\ com attcnção. Se cm 
• ..,am escrip se c unar vranno a qua quc1· 
soberano, exhibindo-se as p1:0Yas da sua tn·au
nin, se o escriptor, ou etlitor, for chamado ·a .iu
rados, l!a de sei· absoh·ido : é p1·cciso enc:ua1· 

o Sr. Odorico :-E11 estarei cnga<lo, mas 
crdo, que para 11avcr injuria não é mister que 
lrnja calumuia. 

A.LGt::ss Sns. DEPl"TADos :-E·, ~. 
O Sn. C.\L:uo:s :-Um escriptor póde escmver, e 

prov::u- certo facto, e apezar de 1JizeL· a verdade, pôde 
d::ir-sc n injuria, mr.a ,·ez que o facto publicado 
i<t'jn ,·crgonhoso, e como tal chame contra quem 
o praticou o oJio, on desprezo publico. :Küo 
sei portanto se poss'l evitar a condemnação o 
escriptor, ainda que elle não seja calumniador. 
Eu creio pois, que essa emenda é contra a li
'bl<1·daue. Não foi minha intenção o attraliil' o 
odioso sobre o autor de lia: disse a ntinlla opi
nião, como elle a sua. Di;;se que ern contra n 
i er n e ; nao qmz . s1i;rm 1cnr que e e cr.i. op

posto a ·essa liberdade. O nobre deputado olhou 
a questão por uma facü ; cu a encarei por outra : 
nisto 11ão tive a inten~iio ue offendel-o. 

O Sr. Cruz Fcrr.-ira :-Eu nã.l sei se os 
factos são verdadeiros, ou falsos, o que sei é 
que N apole:lo não merecia esta rcprovução, por 
que seus factos erão muito pnblicos, e sobre 
.estes factos é que é permittiuo escreYer, e não 
sobre a vida privada, o que é sempre odioso. 

o Sr. 'rasconccll.os :-En estava na com
mi;;são, quando o Sr. Calmou offüreceu a emenda 
em discussão, e por isso wgo a Y. Ex. o ob
sequio de a mandar ler. (Foi satisfeito.) 

Eu me opponho a esliL emenda, principnhnmte 
na sua primeira parte, e posto que seja uma 
i~éa nova, e de impo1·taucin, para a qual não 
ymha preparado, e q\\e consequentemente dese-
1ava que se adiasse, vou expôr os fundamentos 
de miµh'I. opinião. 

Uma vez que não Se faça mal á nação em 
geral, ou a algum dos seus membros, nenhuma 
1·azão póde haver, que justifique a creação de 

. <lelictos; mal da primeira ordem, mal da se-. . . . . . . 
E qa; mal póde causar aoº Brasil o esc1·ipto, e~ 
~ue se · ataque tal ou tal presidente de repu
lilicu, tal ou tal soberana, ou congresso ? Sere
mos nós os vingadores das nações estrangeiras 
e de seus chefes '! O q11e nos importa isso ? O 
escriptor, que no Brasil oft'i:nde1· algum estado 
ou seu chefe, ha de por isso sei· punido 'l Eii 
declara o.-; ~cus. sen~~entos ; não posso reconhe

. cer a nec~s1dade de·•uma tal pena, e s., passar 
·na assemblca, não deixará de ser injusta, por 

edgir em Jclicto;; acções, 111u.: cu, qaaudo muito. 
chamarei inililfere11tcs. 

Da illimitada libcrJadP. de escrever a tal i·es
. peii•J se podem colher mu:itos beneficios! Projecta. 
um governo esti:angi;i.ro atacar o Braz!l, fónna 

nuncia estas machinações, cujo conhecimento houve 
por carta;; de pessoas fidedignas: a publicação de 
tal noticia interessa ao Brazil , porque vai des-

ertar o · c1·;10 contra essas medida.-. 
ostis. Dê-se porém o direito de accusar esse 

escriptor, como pretende a emenda; como h'l de 
o escriptor provar o que assim affirmou? Que 
prova; produzirá" das resoluções tomadas no 1·e
condito dos conselhos dos sobcr.mos? O resul
tado de uma accusaoão cm caso tal será a 
condemnuç~io do cscriptor. J~ quem 1111 de querer 
expor-se·? Se t:il cmenc.la passa, não ltn,·crá Ii
bcruade de escrcycr senão sobre ninharias. 

Demais, é mesmo muito util Que tal direif.i> 
de accnsa1· neste caso uão exista. E" um soberano, 
um preside}1t_e ~e republica, 11111 .congresso in~.i.-

procede-se criminalmente contm este ~scriptor; 
o que t>óde resultar? 1\0 csc1·iptor não faltarúl"• 
descontent~s d~ssc estado,. que '! coad~uvem na 

quantas imputações, crimes e vicios tiver publi· 
c.1<10, e u se11tCni:ll, julgando ,·erdadeirns tu im
put~ções,_ abs_olvcrú. o escriptor. 

o n • 
essa emenda, que bem descjav 1 ficas.;e adiada. 
e voto contra ella po1· ser injusta e perigosa, 
pois tende a punk uma acção que uão póde 
passai· de indift'ercnte, e vui expor as ~teputa
ções das nações e seus chefes n maiores males 
que os que se pretendem prevenir. Senho1·es, as 
uações têm um grande meio de prevenir os males 
de taes escl"iptores, é o de outros escriptores. 
·Nada de penas. · 

Quanto nos diplomatas, esses têm o direito 
de nccusar ns injurias que se lhe fizerem: come• 
.:i.ualquer lH·azileiro. Err.fim voto contm toda a 
emenda. 

o sr. Llno Cout1:n110 :-- Eu me levanto 
para mostrar que a mnteria da emenda dY 
::)r. Calmon é a mesma que está ...-encidn. Talnz 
que o Sr. deputado propondo esta emenda, qni
zesse que as penas fossem maio1·es, attendendo 
á grandeza das pessoas a quem se atacava, e 
ao contrar_io parece que poz pena menor. 

• .• n era 
abuso da liberdade da imprensa, ou de fallar e 
escreYl!r, quando se ca!umniava e injuriava a 
qualquer i.ifdividuo; pergunto eu: será um rei 
de um paiz estrangeiro um indiYiduo? Será um 
embaixador um individuo? Será um agente díO 
negocio, um individuo? de. certo que o é; 
por consequencia está. vencido na lei que as in
JUrias feitas a um rei, a um embaixador, etc •• 

· erão. crimes ou abusos ·da liberdade da im-
prenn. ª~ · · 
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SESS~\O Ell 9 DE JUNHO DE 1827 
Dis~c-se qne l1oavcsso reeiprocidaJc; qnc P"r 

1·xemplo nm i nação que era barbara, <1110 i;iio 
tiuba nm sy,;tcma constit::cional como o noss .. , 
uiio devia ser respeitada €ntre nós ; m1s Sr. prc-.. .. .. .. ...... 
eiteeptuà o turco, mouro, cbristão, judeu de 
ttystema monarchieo absoluto, de svstem'.l tyran-
11ico, de !'ystem'l. constitucionlll ou de 11ystema 

· m "/ Nõ todo o individ -
.cado pela imprcnsn, tem direito dé fazer com
parecer po tnbunal dos jurados, o escriptor que 
•l atacou : uiio podemos pois, f1zer esta dis 
tincção. 

Por co11S"!quencia um monarcba, estrangeiro, 
seja qual fô1·, tem direito de chama1· a jurados, 
•l pedir que s .. ja castigado o calumniador. 

Supponhamos que é o dey de Argel que quer 
chamar o· escriptor a jurados, elle o póde f1zei· 
porque a lei lhe dá este dh·cito. 

Nno é precisa a reciprocidade para uma lecris
Ja_ção nossa, pela_ qual institui~os que nãoº se 

todo e qualquer <>fl~ridi.fo, q11e esti Yer e~trc nós, 
ou fóm de 11ós, póde usar do direito que por 
.esta lei se concei:le, por si, ~u por seus repre-

· ·-

)lnito~ cscriptores tem si<lo chnmadoit 11. jnrados 
por escrevertm1 a re .. peito dos mon11rclrns ou 
chefes de 11nt.:ões, e tõ:u sabido triumpl:antes. 

Tambcm se tliz na lei qnc é c1·imin..iso o que 

risdicção, isto não ·é crime e nem calumnia; l'ºr 
consequencia, se qualquer escriptor fallar da vida 
publica do monarcha, denunciando o sa11 mão 
regimen, o abuso de poder, a arbitrariedade e 
tyrannia, e isto documentado como poderá ser 
condemnado? Se fôr chamado a jurados ha de 
mostrar que é verdadeiro ou não o facto que 
avançou; se mostrar que foi verdadeiro, que não 
calumniou, que não foi denunciante gratuito, ha 
de sàhiJ· triumphante; só se se não quer que 
passe por este pequeno encommodo de ir a Jll· 
rados aquelle que escreva, Jl!RS isto·é o onus de 

8 : 

sujeito a ser chamado logo que se pense que 
tem commettido crime, e então nos jnrados •} 
que se aquilata a sua. boa ou má. conducta; 

que irei to e mais possa dal· n emc>nda do :xador ou empregado publico debaixo da -palavra· 
~rÕ ~:f'd1:dq~;nlqu('r nação é indivi"<ltto··. 0 enlba·i- - individuo, - póde exigir a res":>onsabiliilade do 

eitcriptor, o que está seguramen'te declarado na 
1tador o é igualmente, etc. l . d r d 1 
. Se um escrlptor brazileiro, abusando <ln li\Jcr- ei, quau o ' iz - to a e qua quer pessoa. 
~ad.e. dn im~ren,;a, calu~nif!r. ou injnrini· este o sr. Cal mon: - Ainda bem, Sr. prcsi-
md1v1duo i·e1, 011 este md1vidno embaixador dente, que al17m1s dos honrados membros que sn 
ou seja finalmente quem fôr, lia de ser cha: tem oppo!<to a minha emenda coucórdiio que é 
mado n JUmdos po1· elles ou seus 1•rocuradores. mister ,·ingar calumnias e injuria;; feitas pela 
HaYerti. alguem que possa duvidai· disto? o qniu-+-'1"'1o""ss!l imprensa contra todos <'S estrangeiros. Se 
resta a saber é se acaso so nppro''ª que as en agora mostrar a necessfüilde -<jüe·:.ha de serem 
i1enas p;irn. punir dfonsns de tão alt·is perso- mais considerados, na generalidade- dos estran

eiros, os soberanos e chefes dos estados e os 
lei tem para qun Jq11er outro indi- diplomatas, mostrarei com isso a necessi a e <e 
:viduo. . se adoptar a emenda. . •• 

E.u. aqui não w•jo, 8r. presidente, qwll seja 81·. presidento, o Brazil não está fórn da civi-
os1tn·amc11te a ena ue tem marcado á uclle lisaçiio do uni verso nem ócle abstrahir do di-

•1ue c~lumniar qualquer individuo. o que vejo é rei • o "• ' • 
que sno ns penas que o codigo impõu a demrn- povos independentes como é o natural entre os 
cins cnlumniosas, etc. (leu.) bomens no estado primeiro. 

Eu não sei: porque não sou legista, qu<ies são Por aquelle direito os soberanos e chefes dos 
essas ycnas que se impõe aos iudividnos, m<ts estados são os representantes dos respectivos 
se. o 1llustye deputado quer que a respeito dos povos, isto é, representão a somma de direitos 
1·e!!!• emb!l1x1do1:es, en.cniTeg!ldos, etc., as pen'.\s que competem caos .respectivos ir.dividuos que 
.seJaO maiores, e preciso calcular bem quaes são formão as j.ifferentes · massas do governo humant) 
as penàs ,que se imJ•Õ8 aos que calumnião 0 ou as naçoes. 
simples inaividuo, para :poder mnrcar a grandeza Não lia por consequencia, nem p.:.de haver 
da pena que se deve impôr à quem at:icar comparação moral entre o chefe de um estado e 
.cal?mniar ?U injuriar tão altas personagens. ' o individuo estrangeiro subdito desse mesmo 

Sr. presidente, quando se falia em ·qualquer estado · 
monarcha, ou em qualquer bomem constituído Como pois nivelar na ordem dos direitos que 
em .,çhefe da naçiio, faz-se sempre com civili- · se offende111 um representante da nação .com um 
Jade, e mesmo com <iocumentos com que se individuo isolado? Daqui vem a consideração que 
posS'J._ provar ~quillo que se 11ouvei· avançado, em toda a parte onde voga a liberdade da im

. e entao o escr1ptor.que avançar taes proposi- prensa ha sempre pelos chefes .dos estados. A 
ç?es, niio póãe ter c~lpabilidade alguma. l\las regra do - summum jus,· summa injuria -tem 
thsse-se que o ~ornem e sempre chamado a jura- Iu1mr para com elles, e a consideração· de que 
dos; mas os JUrados _vendo que el\e ·prova 0 fallo, 8.r. p1·esidente, contr~bue muito para _a boa 
que 1.sse, nao impoem pena, e, assim nao em 
o escr1ptor Cf!Stigo, e fica pelo co.Iitrario trium- devem umas as outras. · 

. pb::tnte por dizer , e. verdade, · · . ;.,;.. . E é por isso que na Inglaterra e na F1-ança 
Portanto, se o esc)'.iptor quizer filiai; de F~r- são regularmente e particw_ armente punidas as 

nando VII, descrever os actos que .tem feito, e injurias em qr..estão; como:,.·ha; exemplos .. · 
ciue correm em todo o mundo em letra redonda ' Agora q1ianto ao., êorj)OS7<lip~Ómatico, ·convém,, -
impressos e'. ha. docu~ento!l de todos,. falle muito que . se refiicta que os •. membio!"i~daquene· corpó:..: 
~mbora, .• ~ quando _o embaixador d~ Hespanba o são os representantes dós1,si)beranc:fs e chefes dos' 
chame a Jurados e. diga que elle injuriou o seu estados qU:e enviârão ·a~:c'StÍ'"'Cdrte"~que elles·nã<>: 
inonarcha,. ã vista. das provas elie 'sera imme- estã<• sujeitos· ãs le1s''cdmmuns"·do' 'Brazil pelo' 
diatamente absolvido; ····· :• · ·. ·decrefo de-exterritorinlidad~ireitoquéfazparte 

Não é a prim~ira vez qne assim te~ sucee lid•"l. do das gentes; direito que·•· o ·Brazil nil:o dev~ 
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· télll o direito. se' fór iujmiado, de ir â lngla= 
terra f'Cri.eguir o seu aggressor e demandar o 
sN1 castigo. O mesmo que um chefe do estado 
púJe fazer por intermedio do seu· representante 
•·m Londl·cs, pôde fazer qualquei· estrangeiro que 
f,:.r alli. 

Ouvi mnis, 'llle qunndo n lei não distin,.ue nós 
11iio d<Jve111os fazer distincçiio entre cbefes e di
t•lomatns, e estrangeiros em geral; que lei é 
essa q uc niio distingue, 81'. presidente? Será o 
projccto? Parece que de,·e sei· a lei commum 
tl!ls. nac;ões, qn,e ~ o_ direito das :;:entes, o qual 
t ~ ço e ue a e1. 

Ouvi tn111bem que llela emenda dnrfamos mais 
consideração ao corpo diplomatico estrani:Ieiro do 
'l~'' ao 1~osso; como? Nã<? é ac~so comprehen-

das nossas nutol"idades coustituidas? Sim, e as 
venas contra as suas injurias são por esta 111esma 
lei maiores do que as que prOJ)Õc a emenda. 

Disse-se- tambcm quo a emenda era. odiosa 
é se quiz pi·oyar isto dizendo-se que a lei 
abrangia todos os estrangeil'os, que fossc111 sobe
ranos ou cl1efcs, ou diplomatas, particulares, etc. 
tJuando a lei das nações não marcasse a ditrc-
1 cnça de circumstnncias entre nquelles iudividuos 
bastaria lembrar a 'diJfcrença. que este mesmo 
projectoGfaz entre os indivíduos de que elle trata: 
aqui vejo 1ienas maiores ou menon•s, cm pro-
11orção dos injuriados pela imprensa. 

Es,tas são a~ r~llcxões que me têm occorrido. Re- . 
stunmdo·me ms1sto em qt1e se con$idcre a ma
teria da emenda como prova da attençiio devida 
}>elo direito das gentes aos individnos compre
hendidos nelln. l<'aça·se isto, embol'U niio haja 
um ti·ibunal especial, 9ue em respeito 110 dire.to 
d_as gentes trate de ''mgnr as calumnias e inju-
1· • • •• 

Emfim Sr. presidente; concluirei declarando :i 
~amara que (seja-me licito dizei-o assim) não me 
1mporta · .que a emenda pusse, ou deixe de 
passar. . . 

Não so~ obs~in?,do:··nem•sustento uma opinião' 
'p9rque. seJa m1nlia. Remetto-me il sabedoria da 
• call!ª!"a. slibm~t~fl,do-wec:. de:sde j!i ao que ella 
;<le~1~.!_r, porqu!t~tenho.~,,por . conv1ce.iio, que 84 
· op1ntoes reun1das :.devuu llre>nlecer ã minha 
amda quand) não;.fusse tão fraca e insigni1i~ 
cante como é, e ingenuamente o confesso. 

o Sr. Ya,,couccl 1<>>< :- \11âõ {ui oÚci<lo.) 
O Sn. Y.i::ntn:EJno comb:iteu os addit:unentos 

me>stnrndo que a lei era get'al, pois nté a pala
na -cidadão- fõra suppl'imida, substituindo-

~ -
monarcbas e corpo iplomatico, como quer o 
illustre autor ·dos additnmentos, ficarião excluí
dos da pi·otecçiio da lei todos quantos não fos-
se 1 a · • • • 
não se póde colher a integra do seu discurso. 

O Sr • .Alnieida Albuquerque• - Não 
podendo appro,·ar a emenda do Si·. Cnlmon em 
rnziio do seu enunciado, direi comtudo que é 
uccessaria alguma altei açiio 110 pt·ojecto. 

O que é que se pretende com a lei da liber
dude de imprensa ? .Pór a honra do cidndi'io a 
ubrigo das inj •irias com q 11e possa s~r alncada; 
porque as leis do modo qtie protegem a vida e 
a fazenda de cada um. assim procuriio defender 
a sua honra ; mas ellas n:io l'rotegem sóa1ente 
o cidadão, pl'Otenem a todo e uai uer indivi-

no am a que estrangeirn seja; e nem era· pos
sí \"Cl que o que niio fosse subdito do imperio, 
sendo atacado 11or qualquer membro da famili11 
bt'az1foirn, deixasse de encontrar nas leis porquu 

• • " 1 arei · in q • 
na sua Jioura ti Yesse soffrido. · 

Eis aqui pois a raziio porque cu digo que 
coucorJo com o 81'. Cnlmon, quanto ú. uccessi-

e zer 11n presou e c1 a guma 11 e
rnçiio. De . se não pro\'idencinr sobre os ataques 
que pelo \'cbicnlo da imprensa possiio ser fei
to.;; aos monarchas, nos cl1efes de nações. etc .• etc .• 
podem resultai· gr-.l ves males no im perio ; e esta 
consider~çào. l.mstará para nos premunirmos d11 
necessar1a circumspceçno. 

Entretanto não deEejo que na lei usemos de 
.. expressões vagas, que dcm lug:u· ú rcputm··se 

como a:taques e injurias nos soberanos estran
geil·os, o que niio passa do uso l·azoa\·el, que a 
qualquer é garantido f.tzer àa liberdade de im-

ren;;a sobre os netos da u!>licn adminish·n iio 
desse.;; go\'e1·nos. E:ste é o meu TOio. 

o !S1.•. Aruujo Bustos: - Sr. presidente? 
n11o fazia tenção de foliar sobre a materia, se: 

• • r • 

a emenda do Sr. Calmou niio dissesse que seus 
argumentos estaYão cm pé. Uefc1·indo·me pois a 
ellcs, parece-me que se 1·ed~1zem á dous, 1:sto é, 
que todos .os direitos nascem da relação de una 
individuo para com outro, e que na lei est1n·iio 
comprellendidos todos os estrangeiros, os quaes. 
passando a doutrina da emenda que faz mençiiu 
<fe chefes .etc.,. fii.ariiio excluidos; este argumento 
e co11trad1ctor10, e o p1·imeiro é falso. ., 

Sr. presidente, pelo que tenho ouvido, o mundoo 
social está reduzido ao iníperio do Brazil, niio h11 
n1ais impcrios e nações sobre a terra, uão existem 
relações entre cllas, acabou-se o direito dns 
gentes, que é a lei que reeula ·estas rela.;ões; e 
o poder Jegislatfro do Brazil vai fllzer uma lei 
que dependendo de l'elações com outras uaçõ0$, 
todavia as não comte111pla, e cada um dos legis., 
ladores concentra as· suas vistas nos limites ·do 
imperio. 

Sr. i•residente, uma lei para ter o \'erdndeiro 
cunho de lei é reciso ter e nf) rme os 
publicistas, bondade nbsoluta e bondade relativa; 
uquella consiste em ser a lei conforme nos prin
cipios immutaveis da razão universal ou direito 
natural e ·dâs gentes; esta consiste em SN· a 
lei conforme ás circutnstancias · particula1·es da 
nação, como·são sua religião, terreuo, instituições. 
usos, costumes; etc. A' '\·ista disto como é que u 
.Brazi} tendo de . fazer uma foi SÓ. attende ll Sll<I 
bondade relativa'! . · · · ·· · 

.Os direito§, Sr. presidente, não nascem sómente. 
das relatõe~ entre individues, cumo n1fümou o 
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::;1·. \' .;rguciro·, rmscem tmuhe111 <las reln.;ões enti·.J 
fJC•ssa:1; 111oraes, como familias ou u:u;~es; e 11:io 
,.,·j•> que 1·elação tenha- um escriptor <lo lkazil 
•·0111 o rei de Inglaterra ou com· o p1·csidente dos 
B:<tados-Uuitlos, os quaes se cm ·um ef'cripto 
orem a acn os, nao p1·ocurao o escr1p or, pe 

:10 go\·emo a ·devida sali>fação, e se esta não 
fó1· i:lada, será talvel a nação victima; e porque? 
Porqu_e t.•m esc1·iptor quiz ter o gosto de .atacar 

J.: negar-se-lia a um. governo qualque1· o poder 
de rtJiiular as acções dos seus subditos de modo 
•1•te deltas n:io resulte prejuízo publico? De certo 
• 111" uiio. 

IJ<m1ai:<, Sr. pr.,sidente, nesta mesma lei já se 
coo11sidl!rão como offeusa publica certos abusos da 
l1herdade de expriiuh· os pensamento:<, o . .; qnaes 
11.,m que sejiio commettido,; em prejuízo i111111e
<liato de particulares, todavia pela sua natureza 
•.•lf,·ndem á sociedade em geral, e ao pro111oto1· 
marcou-se a obrigação de lhes fo1·mar accusa.;ifo; . . . . 
•Ít.3 pela impr.insa atacarem ao;; chefes de nações 
.f'Stmngeiras, comprometteudo dest'1wte o com· 
rnercio, n tranquillidado e n paz dt\ sua nação? 
1:1 · • o • • • •• o escri tor ue 
•O iUSUltOU fiado 110 silencio da lei Íl esse l'<:Sp.:itO, 
uu <:Xi~h·á do governo uma plena ;;atisfnçiio? 
J~u -Cl'l!IO que com o governo serli. toda a qucsliio, 
t>orq 110 o rei ele ln ln terra, or exem lo, ueuhuma 
t"e.açno tem com os escr1pto1·es o i·az1 ; emre 
11a1;ões ou enh"e os seus chefes é que existe r.i· 
l1lt;•io ; e a lei que se fizt:r sem attcnder a clla, 
,;e11"L para mim semp1·e defeituosa, npezn1· dos 
ttrgumentos com q1ui se csfurçou o Sr. Vascon· 
cellos um mostm1· • o contrario, aos quaes niio 
t•e,ipondo por já ter sido p1·evenido po1· um Sr. de· 
pulado, que cnc1·gicnmente os combateu. 

O segundo argumento do mesmo Sr. deputado •! contl'Udictorio; po1·que se com elle se qu1:r sus
tentar, ·que na "Presente lei estão comprehcnclidos 
~)<; estrangeh·os, con}~ logo ~epoi~ diz o ~llush·e 

o Sl". Vorµ;uciro :- Eu nio. diss•i que 
todas as obrigações vinhão de inc.lividuo para 
indi\'iduo; disse que ns obrignçõ~s 111·uvém. ele 
t•elaçõcs; um e:>cl'iP,tor publicalldo um attaque a. 
qualquer contrabio' uma 1·elaçiio; é do esct·ipto 
que 1·esulta a relação, que tanto incommoda ao 
illustre deputado, que1· seja eutl·o o e;;criptor o 
um simples·· cidadão, quer seja entre aquello e 
-0 i·ei de Inglaten-a. , 

0'.fir. Aro.ujo Dos1'os :-Se as rd11ções siio 
de individuo, qual é a· razi'io porque n lei consi· 
dera . contra a. ordem publ.ica as injul'ia; foitas 
entre iridividuos, e· inanda· que ó promoto1· as 
:accuse? Demais, por que motivo contempla e es· 
tabelr.ce ·o Sr. Ve1·gueiro a. relação do escriptor 
para com o chefe· âe ·uma. naçiio, U:ando entre 
e es nen 1uma. existe, e e1xa e considera.1· a. 
que deve lia ver entre o individuo · bmsileir·o e a 
sua nação? As relações são de nnç.ão·;pnra.naçiio; · 
e a. ·melho1· escala e. considerar o .mJividuo a. 
1·e~peito da sua nação ou governo, ·poí'que a este 
como jó. disse, e que se ha ·de dirigir o monar· 
~ha, ciue fõr injuriaao pela imprensa, exigindo · 
a Jev~da satisfação. · " · · 

Julgando-se.sufficientemenfe discutidâ a' materia, 
o ~r. 1ir.·s!dente a' propõz ·a votaÇiio p·.;18 maneira 
seguinte: .- · , · " · · 

Propoz o ~ 7.•., não 11as:>ou. 
Prnpoz o ~ 8.0 , uiio 1•a;s:m t:u11bl'm. 
O !?r·. '.: usconcello;; por pa1·tc <la co:nmissã:o de 

consta tmçuo leu o seguinte 

l>.\llECER 

a q';l•!tn foi 
• e 

2G. do passado, quu ncompauhou a proposta. da 
lei· liar:i uma n~va organis:1ç;io <lc b1·ig11cla de 
a1·tit 1:uia de mai·mhn, cxa111i111>"11 com n de\·ida 
attenç:'io se os mini:;tros de esta'lo devem vir 
pesso~hnente fazei· ns p;·oposiçõa_,., qu~ no poder 
executiYO competem nn i..irmaç:io das leis ou se 
lhes. será pennittido enviai-as por escripto, como 
pmt1cou o actual mini5h'u da. matinlm em o 
citado ofiicio. 

o • ' 
necessidade de resolL1çifo, que prcscrevà a for· 
mula. do.s proposições do govern.:., e se uüo offe· 
rece já o prospecto, e por entendei· que elle é 
da comp;,te11cia da commiss'io do rogimento in
terno. Pnço da ca.mara dos deputados, 9 de Junho . 
de 1::>'26.- José Lino Coutinho.- Lucfo Soares 
Tcixefra de Goui::éa.- JJeniai·do Pe1·ei1·a de Yas- ' 
concellos.- Antonio Paulino Lim110 ite Ab1·eit.-
Manocl Antonio Galvão n · 

OJrerccido á discussão disse 
V . 

O S1•. Crt1z Fc.H·i·oira : - Está pci..11· a. 
cmend t do que o soneto; o primeit·o parecer, que 
a illustrc com missão apresentou e · requere11 re· 
tirar, era mui bem conceliido, e com elle me 
conformava inteiramente; mas de nenhum mod<> 
posso approvat· este que se acaua dê ler. . 

A que pt·opósito vem o regimento? Ess~ é para 
o formulario do recebimento do ministro, e não 
para lhe impôr n obt·i~çiio de cã vh· porque essa 
esh\ na constituição. ~111 toclas as monarcbias 
cons 1tuc1onaes, quan o o ltO\'erno tem p1·opost.\ 

·a fozer ao corpo legislativo. o ministt·o da re- · 
partição vai pessoalmente; isto é o que cu tenho .. 
lido em todo:> esses ,autores, que tratão desta 
ma~ria: o prhneiro parece~,r~,_digno da app1-o..: · ; '. 
,·açao. da ·camara.; mas e,s~e: nªo f,d!)ve pas5ar,.;~;, 
Jà disse que está peio1· ,~~; cu~~n~~ª' de que, . o;,::;" 
soneto. ·-~---/~~~~~~4~···_: . : - _ .. _,.>-~.~ 

o Sl". Lino cou1'liib.O''::...;.'NãÕ:duvidoque.: 
a emenda ei;teja peior do que ci soneto: . pelo · 
menos assim o avança. o illústre deputado; mas· 
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SESS.~O E~I 9 DE JUNHO DE 1.827 
<111tros prnsnr:\õ de outro motlo. ~ão hn, Sr. _l)l"P
si<le11tto. im ("úustitnit:iio nrt.go que mnnde ,.ir,m 
os 111i11ist1·os a ei:t1i cumam, qliamlo liouYere111 de 
apresfl1t11r pmpostas <lo g•n•e1·110; npenns diz o 
' ,... . ' . . . . . . . l . 
·um arti~o que suppõe que O miuistro \'Clll Íl 
c·a111111a (Z1.m); este é o motiyo po1qne a com
mí~são 11p1·es1•11ta o lmrecPr em discussi'\o. it1p-

11ltamo.i • u.; se iu'iu aceitu,·a o 11·0· ecto e que 
<l!llt':lYnmus em !untesta.;ões, o r•'sultndo i:el"la 
clize1·.,111-a canm1·a .;os deputadus gasta o tempo 
todo ~·111 questões de etiu11cta e ua<la faz-; mns 
GtlllJO a camura qne1· foze1· quanto ft1r util e 1 e
mo,·cr de si todas as iucrepn<,;ões; julgou a c.om
miss:io que pnru ntnlluu··:;e qualquer confücto, 
deV•l pnssn1· unrn resolnçiiu que expressamente 
declare que os minish'os ku<lo na apresentac,:iio 
de pmpo:;tns do governo ·o cnrncter de deputadus, 
não podem ter nmis l"t•galias do que este>i ; os 
deputados apre~entiio ns seus projcctos e nenhuma 
lei lhes permitte fnzel·o pur um uffic10; Yenhiio . ·, : :· .. - . . ... 
Yilegio do que um deputndo, e u1uit•l grande 
tt'n1 em se1·e111 cumo tnes considerados neste 
aclo. 

14lria, o Sr. pre:;idenlc n propõz 1\ ,·otos, e 
itppro,·ado o parecer da couunissão. 

Sl:.GUXDA'· PART:·: 

Discussão do prf•jccto de lei sobre a arrema
'taçiio de uma decinaa l)arte das 1·e11das das ul
fü11de~.ns. 

o !'r. Sou:.:u Fran<:n : - Sr. presidente, 
nquillo de que mnis uece$sitamos por ora é di
nheiro. e deste sempre se fm <lo precisar parn 
:snppril· a todas ns despezns do estndo. E podcrii 
esta .:nmarn ser insensi\·el ao desleixo com que 
so npurii.o ns rendas da _unçiio "! Niio, certamente. 

Agora perguntarei eu, lin extmvios nos alfnn
degns '? Unveni. quem m'o negue? Eu desafio a 

• .- '
0 

as r 1 as a 
nlfandegn se cob1·i10 exactnmente, e que niio lia 
éxtrn,·io>:, e extravios c,.candalosos na sua arre
c:adaçü., ! Cm1cedido isto, pergu11Lo qual é o meio . . . . ~· . . . . . 
n<>nlmma. Seria necessnrio quasi •lestruir todo o 
cdificio moral dessn rep:1rticào pnia o com;eguir, 
ums isto é o que não se póde fazc·r, é mister pois 
nm meio (111e nos conduza no me!.mo fim sem 
tão grande difficuldadc, e qual sc:rí1? O meio que 
a eo111miss11o pl'opoz. Ji\ so c01nbateu o lll't1jecto 
e niio se nprescntoa um !'e) inco11verne11te pra
tiCo que obrigasse n commissiio n i·eti·atnt· seus 
pri ucipios. . 

O· mesmo ministro ela fazentla a quem se ouvio 
sobre este assumpto, não apuntüu nenhum incon
venien_te pi atico á medida proposta, que é a 
quei;;t1io ;_ argumenta por exemplo com um prin
cipio theorico de que se uão devem rematar, mns 
sim administrar as i·endas, o qual pl'incipio é 
fülso em sua' theorio, e niio tem applicaçii.o ao 
cs.so.; é falso em theoria porque a natureza da 
renda é que decide sobre o meio da sua arre
cadação. Rendas lia em que 1l a<lministraçiio é 
pura perda da fazenda ; po1· exemplo, que n1io é . · .. 
CE!lhtria. 

Convit·ci comtudo 9uc os direitúS da alfandega 
não entriio nessa dnsse, e -que por iss•> a lei 
de 22. de Dezembro 'de·l76Le ~ d1i Junho de 1808 

,p1·oltibiriio justamente que se mTematassem, mas 
·uo .projeclo não',.SCé.tratu, de remal!u· a renda em 
é1.otalidade; ctrata~se ~0.ie especulu1· uma cxacta. 

'""iiscalis?-ç~o por meió}dc n~_vos,. agentes _interes· 
sados sem. despeza e se_m .. ulnova~iio do. systema 

_ ~luat da co?rJ_nc;a. dos :me::;mos . di!·eitós~ <?- que 
· e c..usn nm1 d1tf .. ·r~nte de subsbtmr a arremn· 

tn<,;:io :i ttclministmi;iio contra o principio tlu'•'
rico apontRdo, o qual todavia já mostrei •111 .. n:io· 
é l:Xnt·t~ quan,lo npplicado a diversa nntur.·za .la,; 
1·e~1:J~1s ilo ~stado. 

do desp11cbo para m<:!lhorar u sorte da renda; 
mas por ventura não ·tctn o governo mettid .. 
mãos a essa obra? Sim ; e ate mandou Pm llSIU~ 
se hem me lembra uma commissiio á alfiltukna 

•·süt côrte examinai· os vicios do mesmo expe
diente e em r1•sulta.lo, Sll lhe expedio um sup
plt•m<'nto de foral on l'í'gimento, e qual fui ô 
res11!tado? Bem plluco ou uenhum. 

Outro nrgumento oppõe o ministi-o contra o
projeeto, e é 111;0 •·S contrncl.ndores deixarilõ no
tim clCts ;{ :mnos do seu contracto a alfandegn: 
vazia. Tuntu melhor, diftO eu, i;:so mesmo é v 
que a <"on1111issiio teve em vbt ', isto é, cortar o 
abu:;o. _ 

Os armazens ela al"1ndrg1t niio são cnsl\s d.Y 
deposito e guarda de fazendas de commercio, as .· - ·- . ·- -
l'Cgistro, e tanto se devem demorar sómente 
quanto a lei lho permitte e não mais;· o con
truri~ é a~uso, e abuso occasional d~ confusões. 

na ai·recadaçiio dos direitosdeimpott11ção, éxtmvios, 
roubos e U\'arins, no que tudo perde muito n 
fazenda publica do seu legal interesso neste 
rnmo das suas rendas. 

Disse-se pOL' outra parte, que os contraclado· 
res, i:endo, como hiio do ser negociantes, teriio· 
fac1lidnde de extraviarem ou passarem por alto 
os seus volnmes, mas onde estão ent.iio os offi
ciaes ela alfandega? Os contractmlores niio siitl· 
os que de:<pach1io e guardão "" merc•1d••rins, mas· 
elles mesmos, tanto puis us podem extraviar sondo 
contmctndo1·es, como mio o sendo, por•1ne em 
to~o o caso t~m accesso na nlfamlega e podem 
pe1tnr os •>fficme;;. 

N:iio v1jo pois argumento qu~ Yallin contm o
proJecto. · 

s~1·á fatal à uaçiio, resoh·eu-se C: 01·gnnisn1· o pro
jecto, cuja utilidade om ·se v~ntila, não p:U'a 
remediar os defüit,1s que tmzem sua raiz na 
legisla~ão, lllflS sim OS que se tem cstnbeleCillO. 
pl:la 111alvcrsnção de alguns e~pregados. 

A camara, entrando em opposu;iio com ns nossas· 
idóns q11iz onvii· (contrn uwu voto) o sentir do 
mi nist1·0 da füzendn; eu passo. ao exame das suas. 
id~as e bem que de improviso pouc:o ou nada se 
possa dizer contra uma opinião, ditada -pelo sabei· 
e meditada; comtudo aventurarei algumas refle
xões, se não pnm plenamente provai· a .vantagem 
d11 meàida que abraçámos, no:· menos para ·for
necer materiaes, {como diz o miniiitl'o) que aju,<lem 
a. esclarecer a verdadt!. · 

Diz o ministro, . que a arrecadação de direitos, 
e impostos por anematação, é prejudicial á fa-
zenda publica. " 

81'. presidente, ~úria é a opinião dos_ econo-
n~istas a tal respeito; a natureza· do imposto., 

' 
deve ,marear n modo da 11r1~ecadaçiio e ·~a varie
dade de_ opiniões, o. P.i-ojec~o combina. os . dou::; 
inethodos, além de que,~· experiencia mostra as. 
desvantagens .d9 SP.guido,. no . qual se. tem pro-

. porcionado a m.assa_.cc;>m a prêa . · . . 
· J?iz o. ministro que. o :reníedio da arremataçüo
\'a1 e111·111uecer os a1·rerr.atanles ;.sem duvida que· 
essa será !!Uil esperançn, o que .iu riiio po,.so ad

. mittir e que a partilh.a faça um deficit, niio · st>· 
porque a fazenda públicajã fica segura pela clau
sula imposta no fim do ~ to, como po1·•111e vai-scy 
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., SES.;XO E)l H OE JUNHO DE 4827 h1 
pnrtilbnl' «11ll'ar a faz,mda publica e os nrrema
t11ntcS, o qutJ só era tli \•iJitlo enti·e os funccio
narios daquell1L l'epart:ç,lo t. alguns contl'nban
tli'111ls. 

vinsso o simplificasse os cmrnP.s pol' 011:.le as l'êndas 
publicas cho;::nsssem <ln miio <lo contrihuinle no 
thesoul'll publico, tal\·4iz produzisse mais amplo 
pro\'eilo; mn:i que matéria, a meu ,·~r, tiio \'asta 1 
Kiio so pódo levar <lo um golpe i\ perfeic;1lo, ô 
iudisponsnvel il' pouco a pouco limando as cou
sas, só o tempú e experiencia as le,·ifo no cabo: 
um etlificio 0111 l'Uinns, obm do nnnos, niio se 
reedillcn n'nm momento, o antes uma lei boa de 
de menos do qno uma l'nim de mais. 

D:z o ministt·o que a alfnnde~n do\·o sc1· um 
nrmazem do passagem,. e Jliio d:> deposito, 

• • 1 co1 ven 10, · -
mo;i no Uio de .foneiro, non•le as b<ias institui
ções ainda se nchiio no principio e essas l'eformas 
:ixigom outras pl'ocedcntcs, q11e forçoso é mar· 

Nilo lia se,::urança do melhol'nmento como SU[l· 
põe o ministl'O, o que ha é espernnca: n cem -
missão propõe um ensaio, umn tentath·a niio acho 
pois prudente nventu1·ar grande qu.1tn como in
culca o 111inist1·0. 

Qne n nn·ematação . se fl\çn por novo annos, 
ali1\s entendendo-se os arremntantes com os n&· 
goei1mtes, appareceria um vazio na 1·enda publica, 
atulhado.i os mercados de fazAndas. , 

Sr. presidente, so esta medida tanto dcsngrnda 
ao ministro porque a admitte elle po1· tão longo 
tempo"! Niio ê mais razoavel admitLil' um b1·eve 
espaço, que na J1ypothese de l'Uinoso, pouco mnl 
n•>s fat·ia? Onde os armazens nesta côrte pnl'a 
se nccommodarem 40 a 50 milhões cm mercado
rias existent~s? Onde o embarg·) para niio virem 
outras 'I Não me tomo de s.;,melhnnte medo. 
· Sr. presHente, na cor1·enteza da annly:>e feita 

sem pl'évia meditação, muito escapa que d'outr1> 
modo. v!l'ia; cu· concluirei .dizendo,. que n gran40 . 
seguro garante da utili aJe do projecto: tanto 
patriotismo de empregados subalternos d'alran
dega em objecto que· lhes tem sido tiio 1miveituso, 
torna-se sui1peito; . a falia do· throno é quem me 
autorisa a assim pronunciar-me. . 

Tenho emittido a minha opiniiio: a camnra co
nhece a:1 minllas intenções e decida como en· 
tender. · 

J1~lgnnd·•,se finda a prlmeira discus.são, p1·opôz 
o 8r. 1•rcsident•?• se "o projecto devia passará 2• 
discmssiio?-VencP.u~se qtte sim; , .. 

' ' . . . ' 

Dada a. hom, deu o Sr. !lt"eiilo:nte par-a or.tem 
do dia-o parec.,r da C•)l(Hnissão •l~ g.ierra sobre 
n intelligeucia 1h lei <lo lll•>11te-piol e o projecto 
de. l!!i sobr.1 abusos diL. 11b.irJa le de int'preilsa 

n.iraçõe;; ás viu\·a.; e orphãs u•;s militarAs. ~ 
L•wnntoa·SJ a sess'fo ús duas 11oras.-JO$ l An- "~ 

ton ío da Silr.a ~faia. » 

RE:30LUÇÕE:; DA C.\.l\IARA 

não a11gme11!ar, 1111H antes, se possível r.>r, di
minuir u llll11iern dos olficiaos ndlas empregados. 
nfim do se facilitarem tH providencias · qn•l se 
houverem do dar. P<llo qno resolve1t que. se l'e
meltcmdo n V. Ex. o sob1·edito ollicio, o nMis 
papeis iuclnsos nestl:l, nssim o participo a Y., Ex. 
para c111e i;;uha no conhedmento cio :-;. 1\I. o Im-
11erador.-Da11s guarde n Y. E~.-Pac;o d1L cnmnra 
dos deput:dos, em !l de Jnnho ela lõ':!i.-S1·. l\lar
qucz de Queluz.- José Antonio da Silva Jlaia. 

Illm. o Exm. Sr.-A cnmnrn. dos depnti<los. 
nl'a <lclibemr sohl'O a inJicariio do nm do . .; seus 

me111 iros, precisa q11C1 o governo lhe ministre 
illusti·n~ões sobro os impostos qucl nas pl'<>Vincins 
se pngiio para n illununnçiio desta cõrte, decln
rnnclo-se a sommn n qn•l montiio os n1esmos 1m-

" 11 c:1 a um 1s provi11c1as, se em 
sido clTcctiYamente consummiclns no objecto a 
que se destiniio ou se alguma parte se ncha em 
cofre separado e se n!gnmas proYidencins se têm 
dado sobl'e n illuminnç1\u ela,; outras cidntle;; do 
impel'io. O que p!lrticipo a V Ex. para que suba 
no co1)hecimc11tode S.1\1. o!mperndor.-Deos guarde 
n V. Ex.-Paço dn cnmnra <la camam do,; depu
putados, cm !l ele Junbo de 182i.- Sr. nnrquez 
do Queluz.-José Antonio da Silva .Maia. 

Illm. o Exlll. Sr.- A ca:nal'a dos deputados, 
venclo os 3 officios inclusos, polos quaes ns jur.t:t~ 
do fazenda das proviucins do Uio G.-nuJu d1l 
Norte, Alugôas e Ccarú, ped.im n nccessarin appro
\'nçiio d1& medida qno ltnviào adoptado, de p<)r 
antes em arrematação do que e.n adn1inistraçiio 
os dizimos d11s ditas províncias,· euJa materia 
fôra co•nmettida à deliberaçiio da mesma eamara, 
pelo oíficio do 18 de Julho do anno proximo pas
saiio, expedido pela 1·epartiçiio do thesoul'o, en
tendeu de conf.1rmidt1de com o ml'ece1· da com-
missão e t1zcn a, qu<J t \es o ficios · e\•em revel'ter 
pela mesm \ l'Cpnl'tiçiio ao poder executivo, a 
quem compete, emquanto não se fizer uma lei 
l!eml que fixe algum outro methodo;. para a me
lhúr arrecad:1çiio. da fazenda, executai· e fazer 
executar a l<?gisl='çiio ~xistent~ a este re:1peito; 
podendo ~;;ta iiehbe_raçao servi~ como r.ig1·a p~ 
que se nao su banettllo ao conhectmcnto da cmnara ·· 
negocios mernmente administrati.fos. O que pãr:.; 
tiCl)lO .a v~ Ex. pari quo suba ao conbecimentc> 
de S. li- o IJl1perndor.- D.:os guar~e " . .v~ Ex. · 
-Paç.1 da cam:irn dos deputados. em 9 de Jnnbe> 
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SESSÃO EM 11 nE .Jü~HO DE 1817 

de 1~27.- 8r., m:irquez ue Queluz.- .Tosé .,1111011 io 
•la Silca :llnin. 

lllm. e Exm. Sr.-Accltso 11 rPcllpi:iio elo ofílcio 
ele ti tlo .. onenfo, com o qunl V. Jj:x. l'et~et~eu 

' . . ... , 
•la Bahia e Cc:m\, e outros paj1ds rel'pec~iY'?s iL 
conta t:ernl ela fflzendu dns mcsmns pro...-rncias, 
e ce.rt.ifico •1 Y. Ex. que <.is fiz llT<'S<'nte à cnm11·n 
•los" de ·utn 1 s.- o "1 • r .- • - nco da 
··mnnrn dos derutndos, c·m !) de .lunh.o de 1827. 
- Sr mm·quez ele Qnduz. -José A.11to11io tla 
S ih:a :Maia. 
,,,\[o;·i111wo Cm·lo.~ 11.J So11~rr. Cm·i-t'r1 o l·c<ligi11. 

Sessão ean '.1 ·l ele .Jnnbo 

:· Pnl,SJDE!'\CJ.\ DO sn. ARAlJJO Lnu. 

;- - . 8 ~. ; .. ~ 
•:om caus-i motivada os Srs. Oliveira Salgado, 
Paula Albuquerque e Bricio: e sem clla, os Srs. 
::;erpa Brnndiio, Maciel Monteiro, C·1stro Vhnnn 

O Sn. I'RESIDE'--TE declarou nbcr.ta a sessiio. 
T..eu-se e appro...-ou-~e n neta da nntecedent~. 

1 

fini111c,:"s· e po1i.lo os poYos a snlYo cl:l-< :u·l·i· 
trnriedades e despotismos. E como, n wio ltll· 

. "verem estns reuniões, poderá a u~seml•I•'·' J.!"1-.11 
1 prestar cuidados a t1mt-0s objectos, qn" i111p•·riu

sament.e 1·ecJamiio a sua atten ão? E' '''r 11111 
"º fausto 111otiYo, que a camara. de S. Jo;'io· 

1l"El-rei, orgão .fiel do p .,·o qne representa, ...-em 
derramar 110 seio desta augusta c:1111:m1 os 
mais ferv'>rosos votos do seu i·espeito, n a.lhe-

;- • 1 • • ema jurn o. eos guar e os pi:ec10-
i;os dias de vós, augustos e digníssimos Si; .. ri:-

1 
pr~seutnn tes da naçiio br11zileira, como º. havemos 
mister. S. João a' El-rei, em e mrnra de :30 d•! 

J~Inio de 1S27.-Bo11tista Caetrmo de Almeicla.-
1 A.11tr.11i? Jose Pacheco. -F2·a11cisco A.ntc,nio dtt 
i ·· C1111lta i1lagallu11?Ç .-JO$é Cnâlto ~'\Iendes.1:-Rcce
í bcu-se com espcciul. l).g'rado. 
1 O mesmo Sr. sccret11ri•l INt outN officio <lll 
' mesma cnmarn, em que pede ser nllivinda <la 

pensão, que paga annunlmente no escrivão da 
imp.erinl ca.ma_ra, na me~n d~ desembargo do paço. 

Leu outro officio da ramara da ,.ilia <fo Ta
manduá, sollicitando a creaçt'io de um juiz le
tra~o, na me~m~ villa.-A's commissiio de legis-

<:> Sr. Odorico : - Consta-me, que na ãl
fandega do Rio de Janeil'o, por uma portaria 
ou ordem, não ~ll despachii? livros, se1'!1 irem os 

o ' ' qual concedo ou nega n entrada dos mesmos : 
isto parece-me ser contra a liberdade, e contra· -
a constituiç>\o : portanto olferec;o esta · 

" lllm. Exm. Sr. -Com a informação inclusa 1 
• 

alo coutndor :.:erul d l. segunda rcparfü;iio do 
thesonrn uacioual, mostro a· V. Ex. que nlém da 
flocicclnde de minemçilo "-nrd Hayneston e :\itlrzei
•le, nenhuma outt·a depositou n" thesouro º" cem 
c:ontos de réis, de que trnta o aviso, que V. Ex. 
sol>re este neS{ocio me expediu de ordem da ca
marn dos cleput'ldos, n quem V. Ex. terá a 
l>oml.ade de commmiicnr o referido para seu co-

« Deus gunrdc n V. Ex.- Pnço, em !) de .JnuJ10 
de 18"27. - Mai·que;;. de Qiicltt4 - Sr .• José Anio-
11i•) da 8ilvn. :\faia. » - Hemettldo ii secretaria. 

« Illm. Exm. Sr. - Com os documeutos inc1u
s.1s numernd•.>S de um a ''inte e seis, que de 
ordem de Sua 1\Iagestntle o Imperador remetto 
:i V. Ex. para serem presentes á cnmnrn dos de
putnclos, persuado-mo J1nver s11tisfeito no nviso 
•1ue .V. Ex, me dirigill con1 data ele 30 do mt!z 
findo. Nos mesmos documentos encontrará n ca
mara as instrucções, que po1· esta rcpartiçifo se 
dcrão aos dons commandante~, que tem tido n 
esquadra do Rio da Prata sobre o ·bloqueio de 
Buenos-Ayres, e as que se tem dado para o 
juizo das prezas. 

« Deus guarde a V. Ex.-Paço, em S de Junl10 
de 1827. - l\Im·que:: de ltfaceió - Sr. .losé Anto· 
da Silva J\faia. » .....:Remettido á secretaria. 

« AugustÕ's e digníssimos Si·s. representantes 
..ia nação brazileira. 

«A camara de S. Joiio d.El-rci cl1eia de ju
bilo pela noticia, que recebeu, de Jmver-se Ye· 
rificado n di · · · · 
fação da nssembléa geral legislath·a, por si e 
pelo poYo, a que pertenr.e, faz imbir suas feli· 
citações ao augusto recinto, ·onde se discutem os 
interesses da naçã9 brm:ileira. Ella se compraz, 
e . se aleg1:a verdadeiram.,nte, ...-endo esta segunda 
installnção, porque julgn, que con,;tantes e an
nuaes reuniões só potlcl'ãõ pro...-cr á prosperi
<lJtde do po'\'o. brazileiro, . fazcn?~·se as 1:1ec:essa
nas mudanças nos • codrgos c1v1l, é · cr1mmal _; 
1·egulando-se por leis particulares~ os conselhos 
p1·ovincia<'s, :-lev,a~. a luz ao'1nbirilltho das 

!!'\J>ICAÇÃO 

« Proponho, que se petn ao governo a c:opiu 
dn portaria, ou ordem, pela qual modernnmente
na alfandega desta cidade se remcttem no pro
motor dos jurados as listlls dos livros, que 
se despncbão.-Odorieo }.fendes. » · 

Foi apoiada, e afin::ü approvada sem o posi
ção a gumn. 
'" O Sr. Xa,·lcr Fcr«cl.rn.: -0 anno pas
sado fiz um reqnerim(·nto á esta camarn, para 

ue se edissem certos a eis ao ministro do 
imf.erio, relativos á província do Rio Grande d') 
Su . A cnmarn tomou o meu requerimento em 
consideração, e ofliciou 110 ministro, o qual res
pondeu, que havia expedido as ordens necessu
rias, nté agora niio chegarão, por isso requeiro,, 
que se tomem a pedir 110 minii;tro. 

Consultutla a camarn sobre este 1·equerimcnt•) 
resolveu-se q ne se pedissem novamente os papeis 
no n1inistro. 

Passou-se á leitura do scguinfo projecto de 
lei olfereddo pelo Sr. de Deos e Silva. 

I'ROJECTO DE LEI 

" A assembléa geral legislativa do imperio do·· 
Brazil dec:reta : 

« l.o Ficão cxtinetos os commnndantes geraes 
dss ·villas, e os parciaes de lugares, e districtos, 
onde os houver. 

9o 

encarregado, fica a cargo' d;.,s commnndantes, ou 
' chefes dos corpos .... militares, e aos· de compa
. nhias, nos termos das .villas. 

·" 3. 0 A jurisdicçii'o ·destes· ó· limitada simples'
mente nos seús subdito;; militares, e niio exced~ 
as regras da disciplina, é servico · militar, _na 
fõrma das ordenanças, e leis n1ilita1·es. · 

« 4.0 · Fica · ig~alrlienie ··:a ·cargo: de~te'. à presta~ 
ção de auxilio da força·· armada ã justita p:m1 
a boa execu.;.'io das leis, ·quando lhes_ffil:J_:C=__ 
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SESSlO EM 11 DE JUNHO DE 1827 

qiuirido ·tia fôrma da lei.-0 deputado 
e· SiltJa;» . 

Ficou para a segunda leitura. 
· Seguio-se ª' leitura do seguinte 

ele Deos O· sr. Vcrgu<~Jro: -Eu não ··sei que seja-. 
preciso ir esta resolução ao senado. Propõz o• 

: ministro a duvida, que tinha' âcerca da intelli~eu-
• c~a da lei, que regula o monte-pio~ p~indo e:xphea-

ao • 11 - .. 

PARECER 

. «A· 

o ?{ert.e,. em que dá conta de haver unido o 
lugafi!a.de; escrivao dos feitos ao (;a correiçiio, e 
o llé sollicitador e. triais officiaes <laqui,lle jui:i:o 
a0 eontecioso dtL<:H.tJd.unta· E' d.e p~u 
a junta ·ex-Orbitou a sua jurisdícção, .quando em 
sua installação. se arro~ou" o arbítrio, .e auto
ridade de crear um eser1v~: do contencioso da 
fazenda com SOS de ordenado,: um solicitado1· dos 
feitos, com 308, um meirinho,. e· um escl"ivão 
deste,- cada um- com 20/l()OO. .,.. 

« Todas· estas creaçõesº dependem de le}s e' a 
• ;..- • . ' ' - ' - ' ! 

territorios·, onde é , mui pequeno o numero de 
causas 1i,;caes, que devem ser ventiladas nos 
juizos ordinarios com recursos ·para a me:;a da 
corôa d·as res ectivas rela -es ou ara o con-
se o . a azen a, segou o sua natur.:za, e que 
convém portauto declarar ao governo / que · 
todo o primeiro procedimento da junta e nullo 
a tal re,.peito. Paço da. cama1·a dos de utados, 

n o e '· - • • ap is a e· 
-rei.ra.-J. G. Ledo.-M. Calmoti dr' Pin e Al

"l'i[f'ÍleÍda.-José de Re.;cnde Costa.-J. J. da Silva 
Guimaraes.-M. J. de Souza. Fi·ança. ll-Ficou 
para entrar na ordem dos trabalhos. 

ORDE?.t DO DIA 

PRIMEIRA PA!\TE 

Entrou .cm discussão o parecer da commissão· 
de marinha e guerra sobre requerimento de D. 
.An ela da Lomba· · ô · 
antecedente. 

teve em vista quan o 1 e commetteu o officio 
do ministro. Quando na (>assada sessão appa
receu esta duvida do. ministro ácercn da intelli
gerícia, que- dêvera dar á lei elo. monte-pio, _ .r~
solveu a camara,que a lei era clara, e desnecessar1a 
à interpretação; assim"se officiou ao ministro. 
O que vemos agora ? apparece outro. 'lffieio do 
mesmo mini.;tro, em que exige que esta nossa 
TBsoluçiio vá ao senaiio'; e a' camara marchan
do, segundo prescreve ó regimento, que nos raga 
diz, vã· .este officio ·a ·unia commis:;ão ·;·mas para· 
que ?· Será• para ' esta dizer,, se' a lei precisa 
de , interpretação? Não· de· cerLo. ;Logo, quan
do a· camara remetteu • <is · papeis . li commissiio, 
foi pira esta dizér, sé o negocio é ou não daquelles 
~ue.., precisão ass.entimento ·do . senado. . . 
',~-"foi isto o_ que fez . a coJ;limissão '? '{>arece·me 
pórtanto, que o . parecer é . ocioso, porqué não 
aesempenba o fim,. que a càmara teve em· vista, 
quando delle encari'egqu à commissão. . . · , 

o irei e. que , .se , novo, · p e 
~sta .. camara (e assu11. o . declara . a constitwção) 
receber ou· regeiw' ·a pro~stai; mas quando. o. 
direi~ .;é existente, )~rec!so. · é~ue qnãlquer · de1~7 
beraçao qosi;a,p!'sse·pelo senad() para .q~~ o-.m1-
~stro f1q11e .e~te!l,d~n~o:; ?" q11e deve l~er • . 
. :Os .SRs; Cauz '.FERBEllU; E ~Y: -Apoiado.; 
' O' Sa.' yAsc~N'cEt.Lôs : :....:.: ESta foi· a inàrcba~' que 

seg.1uim!>S. i_- qu~~do -dúy .. iª. "°.·.·µ····.~se,.· se ~. '. -.~ei~ (ja li·ti· .· e_i:.~ <Jade da ,imp~nsll. ae~al' ·~atava· ou '_n~o em· .:vi~ 
gor:~ f.aça<-se agora"' o mesmo~· que ell!ao azemos. 

TOMO 2. "'l"'i· 

que equivale a rejeição de qualque1· propdsta· 
do governo. Ora, pergunto eu, quando esta ea
·mara . rl'j<'ita as propostas do governo, é preciso--

ue o senado tambem .concorde na · - · 
inguem e certo o affirmará. Logo, desnecessa-

rio é qne nós estejamos aqui amofinando com· 
discussões dl!Sta natureza ; responda-se ao mi
nist1·0, de modo que o .fü.c!LW1il· 1•m si, e co-

bect!l', que este negocio não precisa a appro
vação do senado ; t!sta camara pôde, ou não· 
admittir as propostas do governo ; se as admitte;. 
devem pas:;ar pelo senado, e se as rejeita, nada. 
tem a sua deliberação com o · mesmo sena<lo •. 

Voto P•>rtanto ci>ntra o parecer da commissão, 
e snu de opi!lião, :que_ se sustente a i'esólução 
tomads a este respeito~ . 

jeição da p1·oposta do minist1·0 ; neste mesmo sen
tido fallou o ho11rndo membro, que me J'rectjdeu, 
e longe de atacar o parecer da commissao, contra 
o uni di se u · 
mesmos argumentos. 

Se n. commisslio apresenta alguma!\ considera
ções gcraes sobre o negocio, é i11so muito difie· 
rente, e 11ada têm ellas com o seu parccer, o qual 
é, -que se responda ao minist1·0, que a camara. 
não tomou resolução alguma sobre a :sua pro-
posta, que a rejeitou. · 

Ora, 11ue tem isto com na considerações, qutl 
se apresentiio á camnra para esta as approvar· 
ou nao, segundo entendei· ? Rejeitem-se muito em
bora·; gue à commlssão ficark a convicção'- de ter· 
p1·oced1do pelo modo,· que dictou a. sua conscien-.· . . -
a resp .. sta, que se pretende dàr ao ministro : 
isso mesmo propõe a co_missão.· 

o sr. VcrgueJro :-Quando uma commissão · 
, r õ s m que se" 

funda, e im cone usão oft"er.:ice a resolução, que 
ha :\ tomar: istu aqui se tem seguido, e não é· 
meu. Por este motivo julguei q11e esta resolu
"çiio era .conclusão do . relatorio da com missão, e· 
por ÍSli!O votei. <'Ontra''.'ella. !fas ,cÓmo o-'illUS· 
tre deputado, que me precedeu, . mostrou que _a . 
commissão. quiz dar a sua -opinião. em· sepa
r!ldo, sou obrigado á .dizer, que voto· pelo pa~ 

, recer, na parte. em que diz, que se .responda. 
ao ministro, que a camara não tomou resolUçã() 

. alguma a sua proposta ; e voto contra na pa1·te · 
em que propõe a resolução; · · 

Toãavia não :me posso conformar com o. mar·· 
cha, que neste . caso .segui o a .com missão.; désse 
clla o seu parecer sobr~ o officio, que é ~ que se· 
lhe encarregára; e sec JUigasse, que-,_dev1a apre-· 
senta\" alguma resolução, podia.• fazêl:"O,' mas ··em 
separado, e serti · conf11ndir cousas opposta::i' · 

o Sr. Aro.ujo Bastos : - Propõe 'o minis
tro uma interpretação 'de lei; e a quem\' compete 
es a· o po er · eg1s a 1vo; mas· ·a eamara· os
députados,. assemblé~ geral? Ninguem o aftir
ritará; e amda o anno passado,. qua!JdO ~sta ca· 
ínara deeidio, qu~ estava em vigoriif le1 actuali 
da. liberdade ,de imprensa~ fez. pass'\r. es~ , !Jllª. 
resolilçã,o ao sem1do. Ma1( vamos ao qne mais im'.'. 
porta. _,. . . ,... . . · . . . . . ,, ... -- ... " • 

Esta iei Sr. presidente, 11M'~. cJara, e.orno ~qu1-
~e prétende ; . ~u' _a . açbo .. mu1t0 , esc11ra, .·e P?l' ~S!l<> 
estimo · que (),; ;negoc!o, yolta~s~ ~. eaipani:,: ,Pll~ª · 
uar~se.~lb.e a ~~sar1~ ~ntelligeneia .. ~. anno ,.p~s~ 
sado resolveU!llilfcamara que a quota -parte dest.'\-. ..-..,,-., ·--. . 'i . 
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50 SESS10 Ell 11 l'E. JUNUO DE ·!827 
ii·mã falle~ida passava á outra irmã, conforme 
notüo os memliros da commis,;iio, e j:í. aq~i s~ 
(1bservou que ist•• nrio tiuha lugar, porque a le1 
por urna parte dá a sobrevivencia as filhas, e 

or outra nenhuma declaração faz a respeito das 
nao foi mais oin·i o . 

o sr. Paul~ ca,ul.<>ante :- Qual é a 
man~ha que se segue, quando ha proposta do 
noverno? Se ella é re dtada res onde-se na forma 

a constituição, e se é tomada em considemção, 
entra na ordem dos trabalhos, e vai ao senado 
com emendas ou sem ellas, para subir i'l sancção 

- in1pe1 iat . --·-----· --- ..... __ ·- -
Pergailto eu, esta duvida do ministro, que niio 

se tomou em consideração, está ou não na ordem 
das propostas regeitadus, as quaes não pass:'io 
no senado? Parece-me que sim; logo, para que 
havemos gastar tempo. com isto? Supponham11s 
que v;ai n resoluç;io ao senado, e diz elle, que 
a lei 'não é clara, como esta camar_a entende, e 
que precisa interpr('tação, . o que se ha de fazer? 

dirâ. -
Quando se encetou esta discussão, eu entendi 

que o ministro insistia.. pela interpretação da. 
lei· nnora ve"o ue ~lle uer ue o enado con-
cor.te, que tal interpretaç1io niio é precisa: isto 
aiuda é mais alguma cousa. Em uma palavra, 
Sr. prusi<lP.nte, cstllmos no caso de envrnr uma 
deputaç1io 110 tlll'onn, pedindo a S. M. Imperial 
queira ton.ar em ulLerior con:1idcração a proposta 
do governo, nada mais temos a dizer sob1·c este 
negocio. 

o sr. Teixeira tlc G-ouvêa. _ .. (nllo foi 
ouvi:lo). 

o Sr. A 11ncldn AI buc1u.<-rq11<" :-l'em-se 
dito ue nenhuma resolução tomámos ácerca desta . . ·~ . . . 
}lensar. O que .fez a camara á vista do officio 
do ministl'O? Di.-se que a lei era claa·a; e isto 
não é uma re::ioluçào? Continún. o ministro a 
achar escura a lei e eu lambem a acho e 
na a se eca e pelo motivo, de que não houve 
resolução que precize passar ao senado, para 
então subir á s11ncçiio impet·ial. 

Sr. presidente, se formos buscar a origem da 
lei, para dahi deduzirmos a intelligencia, que 
se _lhe deve dar, ver·se-ha, que o ministro com 
razão reeora·e ao corpo legislativo para interpre
tar lei. Eu estou p;;ir.~uadido· que as di~posições 
do monte-pio n<lo compr1!henâem as irmãs, e 
tal vez com alguma razão. porque ellas não formão 
corpo collectivo •.•. (ndo foi ma_is our;ido). 

O Sr. Va,.concclloR :-Duas são as ques
-!ões, que aq1;ti >1e tem suscitado: deve, ou não 
U' este negocio ao senado? Deve, ou não a ca
mara interpretar a. lei? Remetta-se, Sr. presidente, 
como já. disse o negocio ao senado; se i,ste con
cordar com. a cam1ua, faz-se a resolução ; se _ 
não concordar, veremos as emendas, que offet·eço. 
A .constituição diz que em ambas as camaras se 
discu~rãõ os negocios, para depois subirem á. 
sane ao e r · 
esta camara, resolução da assemblea geral, _que 
tenha sido discutida em ambas as camaras, para 
.subir á imp_l'rial sancção? Porque motivo duvi
da-se da re'inessa desta nossa resolução J:lara o 
senado? Nem posso _ admittir a opinião de um 
Sr.- deputado, que avançou que o senado não 
póde fazer emenda á resolução ; pôde, porque o 
que desta camara passa ao senailo, está sujeito 
às emendas que julJiarem necessarias. Diz esta 
c~mara, que as irmas não têm_ direito á sobré
v1vencia; diz o senado, têm ~jj;ue esse é o 

espirito da lei; pergm~to, póde -ou não dizer ·isto 
o senado? E podendo dizei-o, é, ou não · uma. 
emenda á resolução, que tomamos? · 

Eu, Sr. presidente,· entendo que sô é isrnta 
de assar elo · · -
a qualquer ministro d'estado, uma recomroen
dação sobre a Pxecução de tal ou tal lei, etc., 
e isto por €quidade; porqn~ devendo esta camara 
accnsar os minj,;tros, _lo o ue não cum rissem 
ou m rmgassem a lei, to avia lembra-lhes, o que· 
dm•em fazer, esperando emenda e contricção'; e 
não pódc isto ir ao senado, porque ~ elle ô'juiz 

---que-.os. ha . de Julgar, e nífo deye emittir o seu 
parecer, senão quando lá forem por nõs accusados. 

Nada direi sob.-e sei· ou não necessaria a inter
pretação da lei ; porque dizer-se a lei cxclue de 
sobrevivcmcia âs irm'ls, é verdadeira interpre-. 
taçiio, e demon~tral-o ·é necessario. -

Concluo portanto votando pela remessa desta -
resoJução ao. se11ado, e ~·equeiro que l1oje s~
tome ~ma dehbe!açiio ti:rnuna~te, para que d~ 111 

respeitÕ de alguma lei, tlizia·se - neste ou na· 
quelle par·•grnplio é clara a loi, po1· este principio, _ 
etc,.,- agorn que o coa·po legislativo, unico que faz 
estas interpretações, é composto de dua,; camaras, 
tudo quanto se decidir a este respeito, deve 
passar por amhas ns camaras, pois e uma ver-
dadeim interpt·etaçiio, que se dá. á lei. · 

O Si·. Teixeira d.e G-ouvêa. :- Pare· 
ce·me que devemos prescindir ·da questão, se 
deve, ou não ir o nogocio ao sena<lo, p11rque a 
resposta que se deu ao ministro, não é interpre-

'taç:io tle lei, é uma. re· ei ão a · · 
presem amos desta questão, e entremos na_ outra 
que aqui se suscitou Apparece um officio do 
ministro, em que insta pela interpretação ila 
lei, o que é o mesmo que se dissesse, eu não 

e1, agao-me o que evo azer. 
A commii!siio diz que a respo~ta, que se dera 

o mmo passado, niio precisa passar pelo senado, 
mas passa depois a inte11>retar a lei, porque acha 
mais prudente evitar questões. -

Eu, Sr. presidente, concordo com o parecer· 
da commissão em ambas a~ partes. Nenhuma 
inte1·p1·etação se fez da lei, respondeu-se unica
mente, que ella ern clara, e com isto rejeitou-se 
a proposta do ministro, como o põle fazer esta 
camara ; mas como o _ministro continúa _com os 
seus escrupulos, interprete-se a lei, para lhe não 
deixarmos escapulia alguma. Supponhamos, que 
o ministro aereria á parte contra o parecer da 
camara, 9,Ue concorda, que as irmãs tenhão so
?rev!v~nc1a; o q~e _ füriaraos. ~ós, quando essa 
mfelaz se nos queixasse do m1mstro? Accusal"q ?:. 
Elle diria com animo tranquillo".:..._ consultei-vq'S; 
e _nada me respondeste ; fiz o que entendi, e se 
entendi mal, porque não esclarecestes as minhas 
duvidas ?-Para atalha · · -
voto pelo parecer da commissão. 

os;.. Paula ça...-a.1.cante :-Este parecer 
tell! duns p~rtes, a'jprim9ira é sustentando o: que 
delab_erou a camara ú anno passado: .e vou nisto 
conforme. com a commissão .. Quando a, resolu
ção não tem força de lei; não precisa · sancção, 
ou passar pelo senado ; é isto o qae diz o · art. 
56 _ da co_nstituição. \Mo-o_) Q_ uanto ao_- qu\!. disse 
um_ Sa·. deputado, sobre o que _houve ácerca. da_ 
lei de liberdade de imprensa ; é differente -o" caso. -
l>orquJ o decreto do governo fl.co~iidó · vigor. -· 
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SESSÃO EM 11' DE JUNHO DE.18:27: 51 
pelo consentimento da assembléa geral : boje po
rém a proposta é rejeitada, e não passa adiante. 

Não po:sso porém admittir. a segunda parte do 
parecer. porque acho, que a lei é clar:1. ; e des
ne~es:saria, J?Ort!lnto qualquer interpreta,ção. Voto 

Que jurisprudenci;i é esta? Decida-se embora 
9ue ellas t~m direit~ á sobre~ivencia, que eu a 
1:sso_ me n.:_io oppore1, Jl!.ªS seJa, por uma reso-· 
luç110 e nao por deducçoes de espíritos de lei, 
que só servem para torcer a justiça e dar alma 

as seguintes 

EME:SDAS 

senado deve. intervir na resposta, que a e~te res- " A lei não dá ás irmfü; o •liroito de sobre-
peito dermos . ao governo ; eu :sustento que de vivencia.- Paula Sou~a. ,,_ Foi apoiada. · 
maneira nenhuma. · «·A assembléa geral legisla~iva, iuterpretand<> 
. Diz a constituição~~ geral as proposições, a lei, resolve: . 
que acamara dos. deputados admittir e approvar, 
serão remettidas &. camara dos senadores com a O § 8° tdo plano do monte-pio da marinha, 
(ormula, ete. ; ora, uma vez, que a .c·1mara co- deve ser entendido na fórma da consulta do 
nlieceu; que a dllvida> do ministro niio é obje- conselho supremo militar.- Paula Cavalcante. » 
cto :de resolução legislativa, responde-lhe nestes -Foi apoiada. · · 
termos, e desnecessaria é a intervenção do se- o sr. I·Iolla:nda cavalcan.tc :-Diz a 
nado. .. · lei qu~ 11.S irmãs venceráõ o mesmo que as filhas,. 
· E' lamentavel, Sr. residente o tem o ue nos o • • -.- • • 
consomem os mmistros por não sa erem as suas vencia, porque filhas a tê111 pelo .art. 4 ... E como· 
o~rigações 1 • se quer negar isto? A leiA firmada em p1·inci-

Ouvi aqui dizer, que o ,:?overno tinha duvi- pio:õ de equidade, se a camara a não quer ter, 
das, e que queria desembaraçar-se dellas. Pois, revo ue-se a lei mao n-o · 

propostas? Eu lemtiro é. esta a~~ust~ camara. sobre parochias; mas não s<J pôde colher a in-
que as pastas das . commissões estão cheias de tcgra do sen discurso, pela.rapidez com que fal-
papeis, que para cá mandão os ministros todos lâra. 
O.i dias, não sei, se pOlllC)ue não Pabem o que o sr. cunlla ~t:attos: -Sr. presidente,. 
devem fazer, ou se po1·que contão com descon- este negocio tem· tomado uma fnce tão differente 
tentanumto das partes, havcndõ demvrns, coino ' daquella que tomou na sessão· do nono passado 
ó 11at11ral, em corpos eollectivos. que nin~uem ha de dizer (]Ue. elle seja a mesma. 

St'ja pelo que fôr ; ·fação elles is lo por igno- cousa. No anno passado houve largos debates. 
rant«S, ou por mais alguma cousa, deve-se aca- houve grandes discussõos para se mostrar que·a 
bar com tão abusivo costume·; se querem tirar supplicante tinha muita justiça, e que o governo 
duvidas, expenhào quaes ellas são, fação as suas não procedera com regularidade deixando de de~ 
proposições, e não: estejão divorciados das cama· ferh- a sua et1 ão · ho ·e fazem-se lar · -

por es a maneira nao cursos, esta elecendo-se os mais fortes . argu,.., · 
pezo, porque só serve-nos para mentos para mostrar que então procedeu-se ma\,; 
tempo. que o governo decidio bem e que a supplicante 

o sr. Alluetda Albuq uer ue :- niio t~m a mais leve sombra de i·azão 1 Que in-
irei so re r 1avi 0 ou não resolução da ca- 11 eq e c111, que cGlisas ao iame ra mente 

·mara, só direi· alguma cousa ácerca th opiniões, oppostas ! Eu não me sei haver no meio de tão 
que aqui se tê111 emlttido. discordes opiniões 111 

Sr. presidente, pensaria qualquer, á vista da Sr. presitlente, o plano do monte-pio que está 
simples resposta, que se deu outr'ora ao minis- perante nós, foi organisado pelos officiaes da ma-
tro ..;.que a lei ó clara-,que com e1f.,ito ou é rinha de Portugal. No art. 4° attenJêrão á sorte 
mui clara, porém não é assim, como se deduz de suas mulhe1·es e de suas filhas, ficando estas 
até da prest:nte discussão. com o direito de substituição ou de· sobrevivencia 

J:?iz um Sr. deputado, que a lei é clara,. que as de umas ás outras, e no art. :1° trata vão .da sorte 
irmãs gozdo da sobrevivencia ; diz outi·o, que de suas irmãs com referencia ao art. 4°, em que 
assim não é e ,que 'à lei ~recisa interpretaçao. estava declarada aquella sobrevivencia ou suc-

Ora abi temos duas opiniões oppostaR e o que cessão .. - · 
se ,póde dellas deduzir? E' que comr etreito a lei E ê passivei, Sr. pl'esidentc, que os autores do· 
não ó clara e tem o ministro razão em pedir a plano se lembrassem de suas irmãs em uma só· 
sua interpretaçiio. · · .. . . parte e não no todo ? Eu- não o creio. 
· Mas, dizem algúns · senbo1·es, para que essa Os autores do plano tiveriio em vista todas as: 
in,_t~n>retaçào, se âo espidto. da lei se deduz que calamidades; não quererião de proposito preju-
as;;irmãs gozão da sobre vivencia? Por esse mo- dicar a sua familia, em um contracto,' q1íe fizerão 
tivo mesmo de assim se querer tirar tal illação com· o governo,· e se não apresentárão o art. Só· 
do espírito da lei, é que a lei não é clara. • , com todas aquellas miudezas que agora se reputão 

Sr.·' presidente; em uanto se não fizer o u indis ensaveis foi or ue em boa fé se referirão 
an a a e ra a e1 e an ar-se com deducçoes ao .art. 4•, entend~udo que em negocio desta na-

do-~~ espirita, 1lada se fa1·á._~1Il. favor dos povos, tureza não entraria a· chicana e jogode palavras. 
(Apoiado ge1·almente) cumpra'11e o que manda a que boje observo. · ·. <i.\. . · ·· · 
tal ciispo::lição da leL e só: assim cessaráõ essas Em Portugal o nrtigo é entendido fàvol'.a.lmente.; 
arbitrariedades, que horrorisão a humanidade. ·o • supremo .conselho .·militar. tamqem . o entende 
{.Apoiado.ge1·almente~) ' pelo" mesmo modo, ·em casos identicos.o gov_em~ 
. ~em ·sei,_ em que se fundão os senhores que tem sido generoso, e nó.i ago1·a vamos p~ocel:ler 
assim: pensao. , '• , . '.· . . por outra maneira apartando-nos daqueua· l~nna 

Irmãs.;nunca:,formão corpos conectivos,. cada de conducta que lou;avelm·ente• temos seguido" 

--~um=;;ª;..· ~te~m:;-~o~s~eu~"·r,·d~ir~e~i~to~a~d~~· ~i~d~o~e~eo~1!!n~o~'~· ~õ~d~e~·+J!a~té~o'!:·~·ll!P.· 1!!11!~'-;;h~o:f· e~ ' · as para as outras? Esta e sao~p"or·P-forma 'nenhuma affectã os 
~;·· ··i··. 
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SESSlO EM 11 DE JUNHO DE 1827: 

meus inte1·esses; não tenho relações, nem mesmo 
·conheço a su_p(Jlicante, sei que ella casou e-eomo 
tal acha-se fora do beneficio do monte-pio, entre
tanto a decisão deste negocio vai .a sen·it· de . . :;. .. 
'forão mais' inclinados aos rasgos de hmnanida~e 
do que ao rigor da justiça, destjâra que se .nao 
~udesse dizer que a camara dos d~p~tad.os. do . . ' 

fortuna de pessoas tão desYali·l.as, c~mo são .as 
irmãs dos officiaes milita1·es, cuja maior propne· 
dade são multiplicadas miserias e desgraças, que 
-ordi11a1·iameute acompanlião aquelles que segu!'m 
.a distincta, mas sempre mal fadada carreira 
militar. 

o sr. Baptista :l?er~i1·n:-Sl·. presidente, 
assás desagradayel me é ter neste momento de 
Tetractar a minb~ opinião, mas força é. ql!e cu 
-exponha os .me~s s!!ntimentos sem a 1;1arc1a~1dade 
que me pod1a iuspirai· o aferro ás mmbas.1dáas. 
Votei na sessão assada a favor desta su hcante 
J porque a mterpreta~~o usnal da lei _em 9u~stào 
,parecia favorecer-lhe, Ja porque era tno duninuta 
a quota que requeria, que convi~ava a equidade 
.a toda a qualidade de intelligencia favoravel. 

mmistro porém achou-se embaraçado ácerca 
da intelligenc1a que devera dar ao S\ ·8°; ;e. eu 
á viste do que aqui se tem pouJeracfo, -yeJO·~e 
obrigado a declarar que, colllquanto seja nm-

im n e iumam a e, n o posso 
admittir que se concede pelo § 8° sobr~\·ivencia 
à irmãs, 'Este paragrapl10 guarda silencio a est!: 
respeito, quando o § 40 declar~ o que ve~ce1·~0 
as filhas, talvez porque um pai tem obr1gaçao 
de sustentar as suas fill:as, e nisto foi esta lei 
.oonforme c.;m a que ragula as 11erançus. 

Portanto concluo que a concessão feita pel11 
presente lei ás filhas dos officiaes militares não 
pôde ser extensiva ás il"lllàs. 
.o Sr. Altnelcln .Al.b~:tquerque: - ..•• 

(St1o foi ouvido.) · 
Julganlfo-se a materia sufficientcmente discutida 

p1'opo:i: o Sr. presidente a Totos <> parecer da 
commissào pela maneira seguinte: 

J.o Se se deYia res ond r 
-que propunha a commissiio ? 

Venceu-se que não. 
2.o Se se de,•i:t tomar uma resolução a este 

rcr;peito? ·~ 
Venceu-se que sim. " 
3.o Se esta resolução devera sc1• conforme pro

punha a commissiio? 
Venceu-se que não. 
4.• Se devera ser na co11fo1·midade da emenda 

do Sr. Paula e Souza? 
Veneeu-se que sim. 
Ficârão portanto prC>judicadas as mais emendas. 

SEGUl>DA. PA.RTE 

Entrou em discuss.ão ·o titulo 2° da lE>i sobre 
abusos da libe1·dàde de. imprensa, sendo lidas as 
-emendas do Sr. Yergueiro, às quaes se achavào 
apoiadas, · 

ivesse a pa an·a, consu tou 
o Sr.· presidente á camara se dava n lllateria por 
sufficfontemente discutida e .1·esolvendo-se affirma• 
t.ivamente, _passou a tomar a votação pela ma· 
11eir.a segumte : . 

· t_;o -Prop()z a iimenda de suppressão do art. 20 :.,. 
foi ~pproYada. . 

2.·º•P,joz ... º. art4.o: .nã. o se venceu, paflsando. 
~ln. se ugar. a emenda~ e ' . e 

. 3.0 Propoz a sÚppressiio~ d<> art~i5º: f~ppro-
vada. · "'·"·< 

4,0 Propoz a suppressiio da palavi·a-ediior.:... 
nos arts. 3<> e 6° :. foi approvada. _ 

5.0 Prupoz finalmente se se deveriãó supprimir 
no art. 7<> as alavras · · 

TERCEIRA. PARTE 

1.0 Pcopciz o art. }o; passou· com suppressão 
da palavra- combatentes. 

2.~ P~opü_z o add~tamento otrerecido pelo Sr. Costa 

3.0 Propõz o 11rt. 50 ;.n~o ~passou.tal qu!l, n1a5 
passou conforme o redigirao as commissoes em 
harmonia com a emenaa do Sr. M:on,.teiro de 

4.Q Propôz . o a1·t. 8°; passou com suppressãó 
dn paltlvra - comb·,tentes. · · 

Propõz por ultimo, se n camara dava por con· 
cluida a ultima discussão do 'Projecto? Ven
ceu-se que sim. 

O Sn. MA~ apresentou i·edigidns .as seguintes 

RESOLUÇÕES 

« A assemblêa geral etc. Rei;olve : 
« Arti o unico. ·Nos 1 

a e 110 e nos juizos onde '.ha um só escrivão, 
nem as ordenações, nem as leis subsequentes 
ordenão a distribuição. As . J.?61188. portanto, que 
as ditas ordenações e leis 1m oern não ·dizem 

· re er1 os ugares e JUIZQll, nem. são 

senado. · ·· ·· · · · . 

O mesmo Sl". ~aia,~passoU;lt ler as s~gu.intCs 
:~:·· . ' ~-~·~.~;. . . . ' ' '. . 

l'AnECERES 

« A commissão auxiliadora ,de fazenda, exami~ 
nou o requerimento.do, brigadeiro João José Duran, 
em que expõe e comP,rova com documentos· 01 
damno.s que ha soffr1do em .s11aa -propriedades 
em.eolliiQuencia da, sua ndbesilo. ·á causar deste 
imperio, • tambem · comprovada com· irocumentos, 
-,·g:;.· 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:41 - PÃ¡gina 6 de 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO El\l-11 DE;JUNHO DE: 182'7'. 53 
já da parte dos voluntarios reaes, por occasiiio 
da independencia, .já dos cisplatinos dissidentes, 
por se te1· pronunciado pela sua integridade. 

E supposto que a_ commissão, á .vista das expres
. sões em ·que é concebido o mesmo requerimento, 

- · p e o o sup-
plicante, se recompensa de seniços, se indem
ninções de prejuizos; todavia é de p:uecer que 
se o -supplicante pretend_e aças, ao gove!'no que 

se indemni~ações, deve o supplicante esperar pelÓ 
que tocar ao11 damnos · causados pP.los portuguc
zes, pela decisão que tiver o requerimento dos 
P.rejudicados-_jia. Bahia, quejá .se acha encetado 
n'eàta camara; pelo que toca porém ao que pa· 
deceu· da .parte dos cisplatinos dissillentes, deve 
requerer .em tempo oppo1-tuno; 

« Paço da camara dos deputados, 9 de J.unho 
da 1827.-{Assignados os Srs. da commissão.) » 
-Foi approvado. 

Leu-se o parecer d\ commissão auxiliar de 
fazeRda :>obre . o . re uerimeuto do visconde de 
Alcantar11, em que os seus illustres membros não 
interpunhão parecer por serem ,partes intei·essa
das na decisão do mesmo requerimento. - Foi 
approYado. 

O Sa. Y ASco:scELLOs oftereceu a seguillte 

I:!iDIC.~ÇÃO 

sões de· marin a e guerra e a !f(I justiça . J? ira 
oft'e1·ecerem á esta camara medidas legislativas 
que acabem com a legislação actual na parte 
em que confere os P.mpr•:Jtos ao nascimento se.m 
attençi\o. á constituiçãt>.- l'a$concellos. >>-

Sendo apoi'lda -disse 
O Sll". :"\rosconoollo• :- A dôr que sinto, 

Sr. presidente, por vêr que a despeito da con
stitulção do hnperio, contiauiio os empregos a 
serem dados ao nascimento, sem attenção á h
lentos e a . !irt~des, é quem me obriga a fazer 

. . 

empo· tem decorrido de,-;de o juramento. da 
constituição, e ainda os nossos ministros não 
se _dignarão ler e execu~ar o _que ella diz. a rtls-

1t . e • 
« Talentos e virtudes, diz ella, são as unicas 

cousas q_ue exijo dos cidadãos, para e.1trarem 
na fruiçao dos· .mais lucrativos e honrosos em
pregos» ; m'lS o que,.fazem os ininistl'Os 1 Lan
cem,se os olhos para tod11s -as .i·epartições, e res
pondi\-se~me,, se elles c:Umprem a constituição. 
·.Não 'lia ·muitos mezes (c1·eio que haverá 4) 

.aahkão .desp1chados guardas-marinhas dous fi
lhos do visconde de Alcantua, com licença do 
jrem .·para Fraaç\ educar~se ; ora .Sr. -.presi
·dente; serã isLo justiya 1 será o que manda. a 
constituição? Pois. um Joven brazileiro entra para 
~ ,academia de m1rinba, estuda prilJJeh·o anno, 
e. tendo ~pprov.ação plena, sae aspirante, estuda 
segundo anno,para ·ser. g1!_111·da-marinha :e.uml!-8 · 
çi:-lanç:lS ~ue mal .saborao .lêr, apparecem Já 
como se tivessem· frequentildo .. aquelle estabele
~l!Qe.nto com .. dis.lincção ? Que lei é est·\ ? 

Onde vio o' ministro da marinha ,(e os mais 
nas suas 1·ep'll'tições) semelhante costume'! Assim 
é ·: ue 63timulão ·os, brazileiros nra com osto 
-app carem-se ás sciencias? 

Nada mais direi a ·semelh'\nte respeito: a ca
·mara está muito. ao ~facto .de ''tudo isto ; ella 
t.o1llará em_ consideração. a minha indicação. 

'Foi remettido ás conimissões' indicadas. 
Lcrio-se. ··os seguintes · . 

·P.&.BECEBES 

~A ,oo~mÜsiio., de fazeii'da examinou os réque
l'iuie!ltos inclusos ·dos professores' de '.primeiras 

letras ·da província da Ballht, que pedem que o~ 
seus ordenados, actualmente de l:i0$ · annuaes, 
sejão elevados a 150S taxados pela portaria de 
3 de Abril de 1822, que sómente tem tido exe~ 
cução a respeito dos que or virtude della têm 
si o novamen •:rea os,· e altendendo a que um 
ordenado inferior aos ditos 1501/, que julga insuf
ficieotes;) muito menos sufficieute deve ser con
side1,ado: é de parecer ue, emquanto se não 

. · · u sis ncui 
de taes empregados, e que animem a procurarem 
sei-o pessoa, que melhor possão. satisfazer á 
desejada educação da moci•hde brazileira naquella 
parte d'IS sciencias, que com justiça . .se. chama 
a porta para ellas, por uma resoluç.io se .faça 
extensiva aquella portaria aos pl'Ofessores de 
primeiras· letra" do imperio, ·que nctualmente 
percebem um ordenaito menor do que o nella 
taxado. 

e Paço da camara dos deputados, etc. (Assigna~ 
dos os Srs. da. commissão.) » - Foi appruv:1do. 

o requerimento dos seguintes negoci•mtes desta 
côrte, da classe dos armaril't'IS, em que pedem 
se proporcione em respeito nos negociante:1 de 

rosso iro a l · · 
novo imposto de 12S800, que pagão as lujas de 
fazendas par:a . eT~ta~. ~ta . de.si~l,l~l~Jlfle: e pare
ce-lhe que os supphcantes de\•em esperar pela 
lei geral que regule os im ostos, .onde serão 
a eu 1 os como cumpnr. · 

« Paço da cama1·a iios deputados, etc. (Assigna
dos os Srs. da commissiio. ) »-Foi app1·0,·ado. . 

« A commissão auxiliar de fazent.la vio o re
querimento de Maria das Dõres Dua1·te Nogueira; 
viuva de Antonio Duarte Nogueira, clarinete que 
foi do. 4° batalhão de caçad .. rt!s de l• linba, o 
qual requerimento fõra remuttido a esta camara 
pelo go\•erno, a quem o dirigira o supplicante 
pedindo mr.a pensão: é de parecer _a commi~o 
que tal requerimento se eriYie ao govemo, pois 
lhe comp_ete. o_ despacbo na fó1·ma do § 11, art. 102 

' . 
« Paço da camam do~ deput.ados, etc. (Assigna

dos os Srs. da commissão.j»-Fui appruvado. 
« A commis5ão auxiliar de fazenda vio o re-

quer1mento e arce mo arva 10 uare!Jma, 
em que pede a concess1io de uma pensãú a1inual 
de 600/1, visto que havendo-a requerido ao go• 
Yerno em recompensa -dus scrviço:1 p1·ostados por 
seu pai, serviços já decretados, em seu prol ce~ 
didos por seu irmão, •foi-lhe deferido que não 
havendo lei que ftx;isse a remuneração Cle taes 
serviços (que Corão ·resolvidos·attendiveis) se faria 
precisa a intervenção da nssambléa legislativa : 
parece á commissào que o supplica1ite ·deve 
tornar ao governo, a q_uem compete .deferir"lhe 
na conformidade do citado llrt. 102, § 1l d;i 
constituição. 

. « Paço ·da camara dos deputado.;;, etc. (Assigua
dos, os :Srs. da .commissà.) »-,.Foi approvado. 

« A commissão auxiliar de fazenda vio o me~ 
morial que a esta· camara dirigirão os officiaes 
da secretaria da prcvincia da Bahh, sobre duas 
representações que .na .sessão. :do anno passado 
fizerão subh· ao seu conhecim~nto ; ~ma á~1irca 

e. a outra . ácerca do . augmento dos. seus orde
nados ; e vendo. que na sessão d~ dia 5 de se~ 
tembro do referido anno, foi app1·o'Y~lio o parecer 
~ .. · as .. com,m. i. ~sÕe!I. re .. un_id.as. de _razenda~'· 'le. gis.laçà~. •: .iê:il'!re a .primei~,_ e_:ugmdo . mforma . es . do. _go~ 

verno: a 'commissão é de parecer qu se ~nste. 
pelas foformaçõ6s exigidas; e que emqu Q.!;O-estas 
não. são· transmittid \S; se officie ao·: gove.',n~ I!~ª 
que faça ·recolher-. em um cofre :os di~e1t~s e 
emolumentos, até q_ue haja uma resolução· de.ft.• 
nitiva a este respeito. · . 
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" Pelo que ,1·espeita ai.· ·seguncla rt!presentação; 
pa1·ece á commiss:io . q1,1u. os rep.re..:>enta11tes de
"VerÍl esperar, pela lt1, que ha de regular os 
oi·denados dás empregad9s nas secretarias . das . . . . . . . .. .. . . .· . . 
·, « P&.l)<;,.da ~amara, -etc. {Assignados os Srs. da 
commissão.} >" 
- Tendo pedido a pahvra alguns Srs. deputados, 
· · .. • r i n tl a ia a a iseu..-sao 
pela hora. 
, " O Sr. pre.,;iJente deu pam ordem do dia : 
· 1.0 O parecér adiado da commissão auxiliai· 
de fazenda. 
· 2.0 O parecer da Cllmmissão de marinl1a. . · 

· 3.º · Couti11uação da discusslio do projecto de Jei 
sol>re abusos •l.-\ liberdade de imprensa. 

4." Discussão do projecto sobre ns secret1u·ias 
das camaras. 
- 5.o llwendo tempo, pareceres de commissões. 

Levantou-se· a sessão ás 2 horas da tarde.
José Ca1·los Pereii-a ele Almeida Tor1·es. 

Jlqrianno Cal'los de Sou::a Co1Tca, o redigio. 

Sessão em t ~ de Junho 

PUESIDENCI.\. DO SR. . ... R.\UJO LIMA. 

A 's 10 l1oras procedeu-se ii cl1amada, e achá· 
i·lio-se prese .. tes 8! Srs. deputado=>, faltando coú1 
participação decau~a os Srs. i:;algado, Pereira de 
llello, Paula Albuquerque, Bric10 e Queroz Car
l'lera; e ,,em ella os Srs. M'ello o Souza, Daptis!Jl. 
p,ireh·a, Cunha Barbosa, A1·aujo Vianna. Faria 
Barbosa, ·Garcfa tle Almeida, ~faciel ·Maneiro e 
Ca><tro Yianna .. 

o sk. PaESIDE_NTE declarou aberta a.sessão. 
o.sr.s r i 

antecedente , que foi aprovada. 
O ·sr: sect·e~rio Maia le1i. o seguinte 

« Ilfm e Exm .. Sr. -Tendo ordenado qu'e o 
offieial. maior desta secretaria de estàdQ infor
masse o que occori-esse sobre o objecto .da re
prtlsent.ação (que reverte iuclus'a) dos ofilciaes: da 
s.ec1·etaria da província da B 11.Jia pat·a asshn s~
tisfazer·se ao qu11 a Câmara. dos deput·idos ext· 
gira, segundo consta ·do offieio da respectiva 
secretaria Je 5 de Sele•nbro do anno pas~ado, 
produzio· elle a 111formação que de ordem de.Sua 
Magestade. o Imperador trans1nitto a -V. E,.. para 
sel' p.resentP. ã '. mesmu camara. · 

" Deus guarde a V. Ex. Paço, em ·9 de .Junho 
de 18-.21.-.Mai·quez de Maceió. - S•·· .Tosé Antonio 
da Silva Maia.-A's commissões de justiça e fa· 
zen.Ia. . . 

() mesmo Sr. secretarfo Maia deu coiíta de não 
}~~ver mais expediente. . . 

O Sn. CUNHA l\!ATTos: - Peço a Y. Ex. per-
mi,.são de ler um re neriment dn c · -
man n a e guerra. (Leu.) 

(< 2.o Se o quartel da mesina imperial brigadá 
ba <le ser 118 ilha das Cobras, ou se a bordo dos 
pontões fundeados no porto desta capital. 
· « 3. o Se as á' .., 
ser curadas em hospital p1·ivativo do corpo, ou 
se estamo simultaneamente com as praças do-exer~ 
cit.o no hospital geral milit.tr. · , .. · · · 

seu ajudante de ordens, o major da bl'igada, e os 
majores, e ajudantes dos batalhões vencem forre.~ 
gcns para cavallos de pessoa. · ,. • 

« Paç<> da camamdos deputados, 1.2 de.J'unho d.e 
18'.l7 .-Fi·ancisco das .Chagas Santos-;i-Ign<icio José 
T'"icente da FonseCJX.-Raymundo josé da Cimha 
1.lattos. - Antonio Francisco de Paula e· Hol~ 
landa Cavalccuite de Albuque1·que.-L-ui.; Augusto 
May. · .. 

Sendo enviadó á mesa, e novamente lido p~l~ 
Sr. sec1'.etario l\faia, disse · · 

n. aEs1nEXTE:- s senhores, que têm .a 
fazer algumas reftexões, têm a palavra. . . 

O Sr. ":ra1a:-A commissão ê que deve apre-
sentar. o la o· .c , · · 
verno já fez o que lhe cumpria, e estava da sua 
parte; e por isso julgo desnecessarias estas infor
mações, a excepçào das do a1·t. lo, que acho 
necessarias. 

O Sr. Cnn11a. l'\lo.tto"l:-Eu vou. mostrar, 
que a commissiio nada . apresentou, que se possa 
taxat· de s11perll110; e niio me demorando sobre 
o lo art., na qual concoraa com ella o. illustre 
deputado, que acabou de orar, fallarei so.bre os 
mais. · " 

Se Ó quartel da brigada Cõr na ilhR d1ts Cobras, 
só é preciso um capdlão; o mesmo porém ,não 
acontecerá, se to.r ºrio. s .pontões surtos neste po~, 
Se a mesma brigada·, houvet· de ser curaJa "no 
hosp~tal geral, bastão dous cirurgiõi:s; o plane> 
propoe set.:, talvl)z · su ondo . . . 

- «-A éommissiio de. marinha, vendo· o .. plano d~ 
(>rgan1saçiio da brigada de artilhai'!,\ da marinha 
proposto a esta camara ·pt!ln !lli.uistro e ~ecretario . 
d.e cstad~ • respectivo; desfaja ·que se · l>.eçlio »bU~ 
mesmo ministro os esclarecimentos seguintes : ,,. 
• « I.o Se os d~tacamentos. d.a. i~per1al. ~rigàda 
.da mllrinba, que guarnecem as emb~rcaçQ.e.s d!!: 
~rmada . nacional.: e. imperia), constlio. :ainda·, hQj~ 
-". a.' for<;a nnmerica marcadt\ nas. :.pro:vid. enc.i8.$ que 
y~m juntas ao decreto de lii.de. Outubr-0 4~_180J. 

,querimento é indfapensavel; Disse um honrado 
membro, qu,e podemos marcar o quartel por isso 
q~e tr:\tamos !if'l,um plano·de organisação; ~r.·pre-· 
sidente, apresentar e approvar um plano,-: .. bem 
como o presente, nado tem com o lugar, onde di!va 
existfr o quartel; isso compete ao governo. ". .: 

Portanto aclio mui colJererite, que se pergunte 
ao governo, onde ser.à ~.S!l quartel; se o go
verno responder que sera nos pontões, ou nas embar
caçõe!i> de. guerra, deverâ.eadil. uma ter Sell eapêllão, 

_, _.P?rq~: não .hão de ·Qs soldados andar viajandG 
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assistirem ao officio divino·: o mesmo não: acon
tecerá' se contin,uar o-'quartel no mesmo lugar, 
em que ora se acha. 

O · ue acho de1mecessari 
!'erão curado'I os soldados: porque onde ha 
liospital" militar, não sei . par:l que i;e crêe 
outro privativo ; curem-se nesse hospital, que 
existe, ec: então não precisa a bri ada de. tant•lS 
cirurg10es; um c1rurgrno-m 1· e ou; ajudantes são 
sufticientes para passarem alguma revista, ,. darem 
guia aos suldados doentes; porqne 11 tanto se 
reduzirá o seu t1·abalho. 
· Tam bem nã()..,.·sei para que sé _pergunta se o · 

com mandante· da brigilda vence cºàvalgaduras: um 
official· de mnr não anda á cavallo; em cscnleres 
é que andão. Portanto approvo os outros dous 
quesitos. · · · 

'JulgandÓ-se sufficientemonte discutida a materia, · 
propõz ·o Sr. presidente ºem primeiro. lugar se 

assava a requisiÇno em tod:1s as suas artes ? 
-se q ne nao. 

. Propoz· então o primeiro artigo foi approvado. 
Propoz o 20, tambem passou. 

e nao o.ruo app1·ova os •. 
·O· Sa. Cu:s11A MAT-ros: - Ainda mais 'OUtl"O , 

requerimento, Sr. presidente; eu o envio {L mesa. 
. . 

de estado dos negocios da gue1·r11, copias das ordena 
expedidas nos "govcmadores, e c•Jnilnandnntes das 
anuas para os cadetes,.e os sargento seutrarem em 
concu1·so, e oxamo publico para a promoção ao 
p,osto d•: alCeres. . 

, <1 'l'amhem requeiro copia da ordem expedia a a 
algumas províncias maNllndo os dias de reunião 
tios co1·pos da 2ª linha para serem revista
dos, e ex1JrciLados:-O deputados Cuulia l\fattos " 
. O Sa PrnÉs ·J!'1mEIRA: -Creio qne terá lugar· 

a re1lexão que fiz. sobre a palavra gnvernad .. res· 
, 0 irar no requer1men 

do Hlustre daputado. · 
'"o S1•. Cun1~u. l\Iu.'1:tos =··-A constituição 

diz - commn.11da11te das armas, e conima111la11te 
u. orça arma a-; mas epors da constituição 

promulgou-se um decreto; em que se faz dis · 
ti.Jlcçào gl'ande entre governador e commandanLe
das ·a~mas, e t mto que os vencimenws de uns 
siió mui divorsos dos de out1·os. Mas sobre a 
pjilavra não qui>rerei que haja questão, e serei 
o. àlÍ"imeiro a consentir que. ella se mude, no_ tando 
to ~via, Sr. presiden~e, que govemador de armas 
ó titulo, e o governo tem autoridade de o dar •.. 

, O Sr: :oro1xotra. de. Gouvêa :-Se existe 
o. decreto que citou o Sr. Cunha Mattos, delle 
s{> .. àe póde concluir, que o minist~rio procedeu 
iqegaltnente: e reconhecer _ a sua , legalJJade é 
cousa que jámais deve passar nesta camara. 
~A .lei _de 20 de Outubro, que creon essas aµ;·· 

toridades, dou-lhes o nome ou' titulo de com
n\andantes das· armas ; e. jámais o mini4erio , 
sem. infringil,a, podia· conferir . outro qualquer •. 
SQ!! portanto de . voto, que se risque essa pala
vra como_,desairos11 até . a. esta camara; que só 
<lá . e f · • . ' ' ' . ~' ' . ; -
· :~·.·sr. va.sconce1.1os ·, - (Pela ordem.) Sr. 
Presidente, a le.i · de ·20 dé . Outubro, chama com
~andantes das armas , e o mesmo faz a· con- · 
stituiçiio; não, sei .pcis para q_ue discutir o ·que 
está decretado? Requeiro a .v. ·Ex. chame os 
Sr~ •. \)eputados á . ordell1, ~ nã,o. consint.a. esta 
diseussàO. · · · · · 

:Propôz. o 'sr. presidente . á .. camarà, se appro-
VllY~; ,o req~erimento,.salva· a i·edacção? · 

Venceu-se que sim. · ·. , . · - . . ----.. 
'. P~pôz mais se à . pala~ra - governadores das 

armas se· devia substituir a de commandanfes -. 
das armas? ·· •. 

Venceu-se que sim. ··' 

Pnm:mENTE satisfaz ao illustre. depu,..-. 

nesta camara, que se offich1sse ao governo para 
d.ir providencias sobre esses inimigos da con
stitniç~., que sem P.ejo e sem ~· menor t"mor'· 

severo. julgar 1fa nação, intentarão. na Bahia p1·0• · 
clamar o absolutismo, C'Sqnecirlos elo que na- · 
quelles. lllP.SlllOS lugares fõi·:io os opp1·ossores ,do 
13!-azil batidos com honra elo 1 - ·· .. ,. 
vergonh:is etern i elos que ainda iuLentão upp.:ir 
l>arreira t\ crescente civ1lisação <los povos. :l\Ins 
vendo honte1n no Diario , que fJi do j::O\'t!l"llO, 
uma portarilL ao vice-presidente uaquella provin· 
eia em resposta n um seu officio, cstranh1Ji, que 
achando-se reunidos os reproseuta:ites da nação, 
os defensores da constituiç:"to , nüo so lhes ti
vesse comnlllnicado a participação daquolle vice, 
presidente, como era do dever do ministerio. · 

E' por este piótivo, S1·. presidente, que etC 
aprese .• to este requerimento, em ctue pP.ço"' que. • 
s«: exijiio. do ministro do imporio o officio do 

projectos concebidos peios ini. igos da consti
tuição e mais esclarecimentos a este rcspl)ito. 

Tres vezes, Sr. presidente, temos visto ·ergue: 
re1.1-se os infernaes abso uti .. 
tema."jqrndo, e ainda está por, ·ver-st: o .seu cãs 
tigo; premios Lêm sido: dados, e · essa miism!l · 
portaria que agora sahiu, nem por ser em tempo 
e á face da nssembléa é como devera ser ; ella 
é falta daquella energia de expressão, que in
culca interesse no castigo dos lU'Llvatlns. R~quei
ro a v~ Ex. queira oft"t:recer á consideração d!I. 
camal'll o que exponho na minha indicação. 

Leu e mandou ã mesa a seguinte 

INDICAÇÃO 

« Requeir<> que se officie ao -ministro do im~ 
perio para qne remetta n esta camara os offi~ios · 
ao vice-pr.esidente· da Bahia, e·- -esclarecimentos. 
relati•os aos partidos proclamadores do des
potismo. - O deputado Custodio Dias. » - Foi 
apoiada. 

O Sa. l\f.\u : - O Sr. deputado devia dech
rar que officio é esse do vice-presidnnte ~a Ba

. ·, • . - . . •l e UtSI-
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!»G SESS10 Ell 12 DE JUNHO DE 182.7 
(!SSa portaria no ~ia1·io, e eva Jl!OStra !JUe bO~VC 
officio do vice-presidente. E p01s mu1t-0 preciso 
que esse oJlicio venha a esta camara, mio só 
pelo que ponderou o Sr. Dias, como porqu~ a 

r . • 
para serem punidos os perturbadores 
publica. . . · _ 

'roto portanto a favor da md1caçao. 

Rocn.\. FnA:sco otrereceu o seguinte 

« A assemblên g1>ral legistath·a do imperio do 
Ilrazil, resoh·endo, decreta : 

« Artigo nnico. Nas diversas p1·0,·incias do im
perio qualqltt?r que seja o s.rstenia , porque o 
llizimo se arrecada, os lavrailores são a elle 
1Jbrigados sóm,.nte na razão do que cxportào, ou 
vendem ; dew:ndo portanto deduzir-se o que con
!lómem na sustcMtação das suas fabricas.-Camam 
ãos deputados, em 12 de Junho de 18'21.-Anto
t<io da Rocha Franco. »-Ficou para a 2a leitur1t. 

IXOICAÇÃO 

« Com urgencia Jleço que se diga ao go,·erno 
que em todos os âiplomas e outros papeis que 
se expedirem pi;las âifi"erentes sec1·etarias e tri
buna.:s, se omitta a palavra -governador de 
arma,; - sendo substituida pela pala'l'ra -com
n18nJante tias armas - na fórma d1t letra da 
constituição.-0 d.,putado Cunha },[attos ))-Fui 
apoiada tanto a indicação como a urgencia, mas 
p.osta esta a votrs não foi approvada ; .ficiu;do 
portanto a in<licação para a 2a leitura .. 

ORDEM: DO DIA 

rn1:1u;:1nA . P.\.nTE 

: Leu-se o parece~ sobre º· requerimento dos 

'o s~·- Bl,.po do l\:laran.hão:-Parece-me 
que ouvi ler informações do ministro a este res
peito; era justo que fossem á commissão para .ão: 
vjsta dellas dar o seu parecer~, ,., 
·o Sr. Lfn.C) Cou.tlnbo::;,..,;,Se não tivessem· 

vindo informações do ministro, Tequereria que se 
intimasse ao governo que não mandasse vir·esse 
dinheiro; entretanto requeiro a V. Ex. queira 
remi:tter os pàpeis ã commissão para esta orga
~isiµ- outro imrecer com . urgencia. 

O Sn. PnESIDE:STE, depois de julga1·-se a ma
tería sufficientemente discutida; propoz á votação 
a primeira parte do pa1·ecer, em que a commisaão 
exigia esclarecimentos do ministro; niio assou 

· mara, venceu o-se que 
os papeis voltassem â commissão para interpor 
o seu parecer com urgencia. 

Propoz a 2• parte do parccer.-Foi a rovada•· 

SEGU:liõD.l PARTE 

Era esta a continuação da discussão do parecer 
arliado 4a com missão de marinha,J!i.sobre as me
didas iue tomara o presidente da província de 
l\Iatto-G1·osso, ácerca da constr11cção de bareos, 
estabelecimento de um arsenal, etc .•. etc. 

O Sr. Cunha :l\:latt;os:-Ainda que ·a coin
missão apresenta uma idêa pouco favoravel ao 
presidente da província tle Matto·Grosso, couheço 
toda".ia ue elle é homem d!3 muita probidad~, 

apoiad~, pedio ii palavia 
o Sr. Souza França :-:-Não posso appro

var o adiamento; o parecer da commissão não· 
faz mais que cori-igir uma anomalia. Em um 
paiz tão 1·emoto, n.io se podem dar providencias· 
quando ba urgencia; por isso aého razoavel o 
:parecer, visto que o governo diz que esse arsenal 
e preciso para defesa da província. · · 

o sr. cun.b.a Mattoc:-E'· melhor· põtico 
do 9ue nada~ Se dissermos que não se ~onba 
em execução o regulamento,. põde a provincia·ser 
invadida, .e então· o govE>rno não é responsaveh 
Nós não lhe· devemos dar lugar a que se des• 
culpe com a camara; diz elle que a segurança 
da· provincia' exige a conservai;ão deste a~ena.h · 
quanto mais demorarmos o negocio, tanto· peior. 
Decida-se jã isto, porque dentro em ·poucos dias· 
parte o correio; e se agora entrarmos ua·analyse' 
dos artigos do regimento, nada se farâ. . 

• va can o :- ui e ~1to 
nós não devemos· ª\>Provar u.mas · · instrueções · 
que niio vimos; autor1se-se porém o governo para· 
fazer o que fôr a bem da defe$a da proviucia,, 
nunca porém approvando o que não· vimos; isto 
é comprar nalios . em· saccos. 
·o sr. Souza: Fra:n:ça.:-0 governo diz qu~·. 

e necessaria aquella providen'lia, e euviou~a a 
esta camara, para a approvar; disto não se· s_eg1i~ 
mal algum: Ao governo·coml?ete salva~m~v.l'B:a-
sõt:s as fronteiras do hnper10, e Matto-G1'0sso 
não .~st~ .em !!distancia que. se possio dar.pro-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:41 - PÃ¡gina 4 de 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ESS1ú E~l I~ DE JUNHO DE 1827 
· videncias uO prompt•>; .. : preciso . •!llC SC npprO\"C 
. •!Sta pequena cousa. 

O Sr. Costa ..Aguhu-:- Sr. prPsidente, o 
;arecer da commissiio n 

•lstá muito bem lançado, o é fundado na neces
sidade e urgencia ·do '.caso. 

'J.'rata·se de approvar p•1r emquanto ou provi
!lloriamente, medidas tomadas elo residente do 

a O· ,rosso ; me 1aas que o governo JU ga 
convenientes cmquunto não houver lei, que o 
contrario determine, medidas emfim, do que de-

. pende a segurança e bom estar daquella provin· 
eia, o sem!tls quaes ella pôde ser atac11da assim 
J>Ol" ·varias tribus indianas, como mesmo pelas 
províncias de Santa Fti, Cbiquitos o outro11 povos. 

A commissno examinando com a sua costu· 
mada prudeneia e sabedoria todo o negocio . e 
todos os papeis que a semelhante l"Cl<peito chega
rão aJ. conhecimento da camara, diz gue parte 
das medidus tomadas, achando-se nos limit1is do 

resident · · • 
provincía, parecem mui i·egulares, e interessan
tes no serviço pablico; cm, nada ba tão racional 
~ tão bem expr.?s,.adC) como isto, porque a com
misaão a enas inter ondo o seu arecer acerca 

e seme an es me 1 as, niio po e deixar de 
co.1siderar, não só a Yantagem dellas, como prind· 
paimente se podião ou não ser tomadas por 
aquelln autoridade. . 

parecer, rc a 1v11 no 
1·egolamento feito por nquelle presidente, para 
a <1irecção o governo d11 um ar:;enal de marmln 
na cidade de Cuy11bá ; é innegavel que o prcsi· 
dente excedeu o:> limites de suas attriblliçõP.s, 
porque creou um estabeleciment:> de semelhante 
<lrdem, com ofliciaes novos, dando-lhes regula
u1entos, etc. o que. niio. podia fazer. 

Tudo isto é verdade, n questão porém é agorn, 
,;e. dP.vemos autorisar este estabelecimento, se 
clle ,:; indispensavel. e se põdo aproveitar pelo 
modo. com que foi ,feito. 

E' 
mim decidiu bem ; porque observando que elle 
póde ser vantajoso o attendendo tambtm a que o 
referido regulamento, sendn bem comprido, pode 
constituir a rovincin em estado de defeza ela 
sua lmmensa ronteira, que aliás se acha vu ne-
1·avel ; que fez, digo, a commissão? Autorisa o 
governo pela l"esolução que apresent1, a con· 
~rvar naquella cidade o referido arsenal com os 
seus emp1·egados, e regulamento provisorio _e 
isto emquanto se niio publicar a lei geral, sobre 
'' ereaçiio e regulamentos dos al'senaes do im
perio. 

Nad3. ha, n mt:u ver, tão justo; por este modo 
autorisamos, e damos · o cunho de ·· legalidade 

· áquillo que não tinha; uão tolhemos ao governo 
as miios para poder colher i\ vantngem, ·que elle 
nos diz espera ter das mencionadas providencias 
tomados pelo presidente de :Matto-Grosso, _e mos
tramos emfim ao imperio todo, e com particu· 
laridade ãquella J.!rovincia,·que no meio de nossos 
complicados e d1fficeis trabalhos , a camara dos 
deputados se não esquece de promover a segu
rança · dos nossos constituintes, que 11abitão 

· :1quella remota parte do imperio. ,,. 
E11 somente se me fosse permittido, e se os 

onrn os mem ros a comm1ssuo evassem ·a em, 
mandaria ou substituiria a palavra - desapprovar 
.,- J!Or esta outra- reconhecer - que me parece 
mais accomníodada ao sentido e espirito, em que 

com muito pah·iotismo e tem sempre olmdo com.> 
homem do bem a favor da defesa do Bruzil ; ma,,; 
d_evcmos dizer que excedeu os limites da sua ju
r1sdicçüo ; se nssim o não declara · 
mmtos es a elecimentos desta natureza le\'anta· 
dos no imperio; co11beço que o presidente excedea 
as suas attribuições, mas que ao mesmo .tF1mpo 
procedeu como homem bonr·1do. 

u gando-se a materia sufticientemente discutida, 
propõz o Sr. preside11te á votação e, não passou 
o adiamento. 

Como Jiinguem mais tivesse· a palav'ra sobre 
o parecei·, julgado este sufticientemente. discutido, 
prowiz o Si·. presidente á votação: '1•, R primeir;• 
parte do parecei·, f<•i approvada com uma emend-a. 
do Sr. Costa Aguiar, que substituio a palavra 
-reconhecer-em lugar dc-desapprovar. 

Prop•iz em 2o Jugar: n resolução aprescnt.a-1 t 
pela commissão do redacçiio, foi ''enc1da. 

TF.RCF.IRA J•ARTE 

EntJ"ou mn discussão todo o tit. 30 do p1·ojt?dtJ 
de lei, sobr? abusos de liberdade de im reasa, 

o s._.. ·v·asconccllo,. : - Domiciliatlo nas 
parochias (leu.) A constituição declara babeis parl4 
JUrndns os quo tiverem ,·otos n'ls eleil,;ões pri
marias: e esta sua 1111tcrmi11açiio não póde .,,~y 
derogadn por uma lei. 

Julgo que" o art. 5o do\"e ser supprimido, por
quanto dá direito de recusar no jury de 11ceusa
ção (leu) : não tenho lido isto em autor nenhum : 
ns recusa~ões tt?.m lugar no jury de sentenç.a s·~-

e 
Já em outra oeeasiiio fallei contra este artig·:• 

e mostrei que não podia o jury de accusação sei· 
composto <le 21 membros, porque é elle o <le 
meuos impor anc1a. 

Vejamos agora e que ~e ~iz a .respeito do jmy 
de sentença rze1~); esta e a 'pratica mgleza; mo
tivos porém mui fortes ha entre nós, pai-a ella 
não ter cabimento. _ 

O jury de accusaçiio deve ser composto de nove·· 
ou seis jurados, ·porque a nossa popufaçiio é muito 
derramada, e será sempre diftfcil haver grall.'les 
reuniões. 

Este outro :u·tigo snppõe.. • (nti foi ;;i,?i.\' 
ouvido.) 

O Sn. Dom.1mm otfereccu as seguintes. 

« 1'itulo III 

A.os artigos 2, e 3 

" Artigo ü<> 

« Depois d!ls palavras-lidos os nomes-aeeres
centem-se-ii'~>roport.ão que se forem cxtrallindo 
da· ur .. a. 

.• 

· •?stà concebido o mesmo parecer; mas · emfim 
isto e objecto de redac,;ão, e não devemos ques

. tionar a este respeito. ·Resumindo pois minhas 
idêas, voto· pelo p11recer da- commissão, ·e. que ·.se 

_ i·esponda 110 .. g~~o pela . ·forma enunciada n~ « .·l.i-tigo G0 

mesmo paree~r.· · · · · - --r------~-
0:. s~ • Ç~:n.Í1á ~101.ios.::,. O presidei; li! de « Em luga1• da palavra"'7'apurai;ão~uze-sc d.:,,_t-a 

::Matto-,>rosso, cuja iipologia. eu já fiz; procedeu .:.ut.ra-recnsni;ão. : · · 
T<):'lfl} Q. s 
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SESSÃO EM 12 OE Jl~HO IJE 1827 

« O romotor, que Jrn. de se:1· se:ri'1 
n · · · · · al 
do circulo a que pertence o lugar, onde ,;e es
tabeleceu o jury, e terá por cada ac1:ão que 
intentar, e fôr decidido, que não tem lugar o 
-llonorario de 4S réis ; e por aquellas, ~ue forem 
declara<lns continuaveis, por se ter ac 1ado ma
tcria para accusaçãe 12$ rs.-Por fim accrescente-se 
-e na.-> comarca<> onde não bou,·er juiz letrado, 
será juiz de direito o corregedor.-.Donnmul. 11-

1.-orão apoiadas. 
O Sr. Cru ... FcrL·clrn :- Yoto contra os 21 

jurados no jury de accusação. E~te jury não qe\'l) 
ter nem mais de 16, nem menos de 12 ; e o Jlll)'" 
de "julj?:ição nem menos de 8 ou 9 , nem mais 
ele 12. Isto é o que se deye acommodar ás nossas 
circumstnncia;;. Sei que ha difi'erença no jury in
glez, no ai_nericano, no francez. ~erenger, entre 

' ~ " ' ' ' •le toda a sciencia social. l\tts se um letrado, 
se- nm rnbula ganha grosso dinheiro na Yida da 
:11lyocacia ; quem querer{L ser promotor ? 

torno a sustentar qu~ o j~1;; de. accnsação 'nãu 
púde ser composto de maior numero de jnra<los, 
<1ne o jury de sentença : lia uma grande dilfo
rença de maior para menor entra esiei; jur~·s. 
E' verdade que na l nglaterm e nos Estados
l'nido:; o jury tem a mesma formnçao, qne. apre
senta o n0sso projecto; ma;; nlli ha rnzões muito 
particulares. 

O grande jurr niio é nomeado como o pequeno, 
sendo muito mais facil a reunião daquelle ; ac
cresce, que tambem n'outro tempo o pequ~no jury 
N'a comp•lsto de 21 membros, e reduzia-se de
pois a rn pala difficnldade da reunião ; fin ilmente 
no grande jun· não se requer unanimidade, o 
<1ne se requ•ir ·é, que haja 12 Yotos conformes, 
como no pequeno jury, Yindo assim. a exigit· a 
lei, qne se apresentem no grands JUIT tantos 
jnrados, quantos são necessarios para uma de
cis:'io de 12 YOtos, e por isso ha muitns Yezes 
grande juQ· com 13 yotos. D_e mais examinen)OS -. . ... 
mos ainda" mais a necessidade' 'de se aitern1· o 
nosso projecto nessa parte. 

O jury de aecusaçào, ou grande jury, não de
cide da sflrte do réo, mal' simplesmente o sujeita 
i~ accusação. O jury de sentença, ou 21etit .im·11 
decide da vida, fortuna e liberdade do cidadão : 
que immensa differença entre um:•· e outro jury ! 
E quem he.;itm·á em dar n maior importancia 
110 JUry de sentença ou petit .im·g ? 

Se -o jury de accusac:iio é. de me1wr importan
da. e•lmu li:~ de_ sc1· mais num1:1"0sc., segundo pro
(0e o projecto? Não I! manif1•sta contradicçno 

dar maior nume:ro de juizes para jujgttr o menos 
impo1·tante, e menor para (J mais impo_rtante r 
Hefiicta-se tambom que a -nossa pOYOaçuo. es,ti1 

· la ;; · " 
que ser~_·L muito diOicil _ reunir os jurados ; e que 
deYemos te1· muito em vista não ineommodar os 
cidadãos parn nã"' tornar odiosa a mais santa 
instiiuição. . 

Itefiicta-se !malmente que muitos cscl'lpto1·es. 
·~ de gr~nde credito rel.!.utão mero l,uxo d_a legis: 
laçiio o Jury de_ accusaçao, que na Escoss1~ qnas1 
não existe tal JUrY, bem como no Canada, ond" 
o numero de juràdos não passa de tres. Não 
adoptemos pois cegamente a legislação ingleza. 

Entre nús convenho que haja o. grande jury, 
não porque o repute de primeirn necessidade, 
mas po1·que lho dão grande impo1tancia escrip
tures muito sabios, e muit • libero.es. Comtudo ein 
minl1a opinião niio deve o jury de accusação ~er 
composto de maior · numere>, que o de no,·e JU· 

TambP.m me opponho no art. ~· , porque não 
deYe haver r•!cusaçiio do g1·ande jur;r ; es~e _jury 
não il'roga dnnmo irreparaYel, apenas SUJe1tn o 
i·éo :í nccui;ar.ii.o criminal: or isso nrcce desnc-
cessario t:í.1 direito de recnsa1·; fique clle para 
o jury de sentença, que lm de decidir da sorte 
do cidadão brazileil'O, · 

Ad\'irta·se tambem, que uma 
a e e recu~ 1 é in mi sh·e no 1·az1 pe os 

.-..randes obstaculos, que offerecem as reuuiõe~ 
dos jurados, e se nós admittirmos a doutl'ina deste 
m·tino, que é absolutamente desconhecida das 
ouh~'ls nações, não esperemos que esta institui
"iio \'innue entre nós, porque se tornará orlio:;"' 
iior ser 

0 
muito pesada nos cidadãos. 

Quanto no proiuotcr, julgo que deve o.~te con
tinuar sem ordenado cumo nlé o presen.te, n li
berdade da imprensa ninda está no berço eutrn 
nós, muito pouco têm a fnzer os promotores nesta 
materh, e. para que estabeh~ce1· orrlenado, a quem 

ouco trabalho tcriL? E isto uando o nã 1' ·-

mittem as nossas circumstancias financiaes? Ac
crcsco que é de esporai· o estabelecimento 1lc um 
lH'Omotor de justiça em cad l comarca ou districto, 
e este· promotor doven'I p1·omuYe1· contrn os alm
sos 1 e cscre\·e1· em como con rn os ot1L1·os cri-
me;; pnblicos. . 
_ Espero este e~tabelecimcnto, porque os crimi
nalistas de melho1· nota julg,-io que a impuni
dade dos delicto proYêm da.fult:\ de accusadorcs, 
sendo hoje de nenhum uso o direito de nccus:u· 
·os cleliclos pnulic<>s, que compete a todos os ci-
dadão~. . 

J:'i lá- se Yiio esses tempos 1111 que o dda hiu 
se interessa,·a tnnto pelo seu paiz que se <:xpn
uba ao odi•), e iucommodos inherentcs no acc11-
sado1· sem outro fim mais que a punii;ão ,1,1s 
.:lelictos offensh·os da publica tr•mquillicla<le. 

Outros são os nossos costumes, outms as itl.;a5; 
por mais que se pregue, o papel . de accusado1· 

_ em o t1osso seculo se1"á sempre poucó ou nnda 
airoso ; não é facil p_ersundir nos homens que o 
amor dá patria, que nos anima aos maiores 1>c
rigos, -é capaz de leYar o hum cm de bem a ac
cusar -o seu semelhante, a expôl-o a uma prisiio 
ou a morte ; uma accusaçào entre nó:; ó scmpn! 

• ( • f.. i t 

ou da mais abjecta yenalidade 
Accresce mais que no -fim deste artigo se _diL 

a presidencia dos .conselhos .. dos jurados aos jni
zes de fón1, e niio · se reftectio que -lugares lia . 
em que não ba juizes de ft'..ra, · e -ha conselhos 
de jurados. . 

Na minha próvincia a comarca . ele Parncatit 
não tem juiz de fõ1·a; qunl ser~\ o motivo· par" 
a exclusão. do_ onvidor? -Não se suppõe este com 
·rnuis C6Rb f mto que o juiz do fora? Por es
tas e <>ut1·as razões voto co:.tn\ · todo o ti\ º'" 
qnl' se aclm cm discmisiin. 
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Sl·:~sAo E~I -12 DE .l['.\HU HE IX27 
o· sa.-. cuJinon: - T.evauto-me, Sr. presi

deate, para f&llar. sobre as emendas q~e ucabão 
ele ser lidas, o quizera que V. Ex. fizesse ler 
outrn ,·cz a do ~r. Ver ueiro leu-a o Sr. Costa 
..tguim·.) . 

Posto que julgasse que ella prollilna. a ap~
rnçiio dos jurados pela ca111ara e contr~ isso ()UI· 
zesse fallnr ; todavia aiuda me oppore1 á parte 

escolhiaos. 
m apurar s men e a me a e os 

Sr. presidente, a instituição dos jurados so e 
boa, só póde fazer sentir os seus excellentes re
sultados,. qmmdo assenta nesta~ tres bases-::qua
lificações dos jurados-absoluta 111depel_ldenc1a na 
escolha dos jurados-e facilidade ao reo para rc
•msar in limine aquelles dos jurados que lhe 
fo1·em suspeitos. . 

.fürmando nestes princípios, app1·0,·o a qualifi
cação de eleitor ~e o artigo exige, e desapp1·~,·o 
a contraria. opiniao do Sr. Vasconcellos; e m· 
sisto em ue a camara ou outra al uma aut · 
r1 a e mdependente, apure cuidadosamente os no
mes comprehendidos nas listas dos parochos;. 
esta ·apuração é absolutamente necessaria e ella 
t.?m lugar, bem que por difl'e1·ente moclo na 

Os jurados alli são alistados pelos condesla· 
veis que tomão os nomes dos bal1eis pn~a o 
jury, segundo a q}lalific11ção da reda _que e ~o 

fei•ente~ titules. 
Estas listas siio nffixadns nas portas das igre

jas pnrochiaes e submettidas á censura publica, 
isto é cada um do povo tem ~ircito de recln.· 
mar q:1e se risque o nome deste ou daqllelle, 
ou porque não tem a renda determinada, ou 
po1·que· é criminoso, ou po~·que não sabe ler ne~n 
escrever, .:iu porque ~ mmto · yelho, etc. De~o1s 
de passarem pela fieira desta ~ensurn. p_p.bHca, 
siio então remettidas as listas e annotnçoes no
sheriff, que apura. os nomes dos babeis. 

Q ando não 11011vessem outros m·trumeuto 
>as aria a vez este exemplo para mostrar n ne
cessidade da apuração da camnrn, tanto mais 
quanto o projecto não ndmilte n. censura publica 
de que fnllei. 

· . esc a (os 3nra os, np
provo, o meio da sorte; é de certo independente. 
Embora nos arastemos nesta parte d'\ pratica in
~leza, qull incumbe essa escol.ha. no sherilr, o 
.1ury inglez, cumpre c_onfes~r, e muda um pouco 
defeituoso a este respeito, nao fallando do francez 
que é evidentemente defeituosissimo. 

Atrora voltando á emenda do Sr. Yergueiro -
pari'f que se apure sómente a metade do.:; com
prehendidos nus listas -, opponho-me n. ella 
como pmmetti, ~orque convém que se cseolhn 
sobre todas as 11st,1s todos nquelles que forem 
habeis ; nada· de restricções a tal respeito ; quanto 

/'"~aior fõr o circulo dos liabeis, tanto mais facil 
'----S1mi. n escolha dos jurados. 

"u Passarei a . fallar da segunda emenda (n. tlo 
Se. Dormund) Eu a apoio e sustento em todas 
as pn.rtcs. E' mais que evidentll a necessidade de 
mudar para - apurados - a palavra - eleitos-, 
pois não ha eleição alguma neste caso. 

E .igualmente é, ~ l}leu ver, mui obyia 

projecto marca p'lra os promotores uma paga ou: 
compensação pelo trabalho que tiver cm cada 
uma acção. 

Se é justo pagar a quem trabalha, não se segue 
dabi· que essa paga deva ser 11m ordenado fixo• 
Convém até, evitar a differença odiosa entre o 01·
denado do promotor desta cidade e a dos . pro-
motores das outras cidades. . · .. 

Se a1guem pensa que as pagas :;erão mnis 
pesadas ao tbesouro {o que eu duvido muito) do._ 
que. os orden~dos, fique sabendo que não se pôde 
ter Jurados sem despeza. Em IngTatl.!rra lia con-

dado onde c,1Ja uma conei~üo 011 a~si ·e cdmi
nal custa ao thesours 40 e ::io mil cmz:idas. em 
pa~as, p~rque hi .11. puni~iio ó publica: . _ 

t • . • • • , ' ;.I 

emittio lia pouco o Sr. Vnsconcellos. Je •1ue -
era conveniente que não houvesse recusação no 
grande jury, o que SJ reduzisse a 12 o se:t uu-
m·ero, em lu ar de .J. c m • 

Eu sustentarei com todas as minhas forças 
estu opiniiio. O Sr. Yasconcellos já c;itou os 
exemplos da Escossia e Canadá, alénf dos argu
m1.lJ.tos quo fez; eu accres.:entarei o q116 sei 
sobre a m'lteri.J. 

Quanto i1 recusaçiio, Sr. presidente, digo que 
em parte nenhuma a ha pelo que pertt!nce ':w 
grnnâo Jury, nem mesmo em Inglaterra; onde se 
nota n imperfeição de ser este jury comJ.>osto de 
23 ou 24, quando o jnry de jnlgnção e só de 
12; fique entendido qu~ não _fallo ~o j!lr~ fran
cez porque, torno n d1~cr, e -Oefeituo~1ss1mo; e 

- . s JU ga qu•; 
sem prestar para muito complica o processo, 
retard1t-o e se encommodão os jurados, cidadãos 
aliás occupado.s, que não devem s4:r distrabidos 

O jury de accusaçiio, Sr. pr11sidente, ó. apenas 
um preparatorio da julgação, é quando muito uma 
nrimeira instancia, onde não se condemna o réo, · e ortanto uasi i . . . 
mado pequeno jurv, que é realmente o grande. 

Na Escossia, po1= exemplo é julgado tão insi
gnificante, que tres jurados bastão para isso: alli 
toda a importancia é posta no jury de julgação, 
que é compostô de 15 Jurados e 5 grandes Juízes, 
que formão o tribunal criminal. _ . . 

Os jurados conhe.:cm ou apllrao a ex1stencnt 
do facto, conferenciando uns com os outros ; e 
os juízes, fo1·mando para assim dizer, outros 

.jurados de direi~, fuze!11 tambem conferenc~a 
sobre a npplicaçno da lei, ou da pena, e o mais 
velho dclles expõe e1R alta voz sua opi~ião, a 

. sentença que o grande jui~ p1·eside:ite decla~a ª? 
nuditorio, e aos sentenciados que se achao a 
barra. Ne~te jury é que tl}~O se. discut~ e apura 
om rr -

chamado grande jury, on<!_e t~do se faz cav~
leiramente, porque delle nao pode resultar se1~ao 
a demora de algumas horas, para ser absolndo 
ou coudemnado o prevenido. · 

E sendo isto assim, como é na realidade, pai·a 
que serve, Sr. presiden~e, essa ampla faculdad<? 
de recusas dada niio so ao prevemdo, como. at•J 
ao accusador, un. eldçiio ou sorteamento ~o JUl'Y 
de accusnçüo? Peço ú camara que refllcta na 
especie de absurdidado a que nos .leva o pro,
jecto calcule-se pelas vezes que se pode recusar, 
e pelo numero dos recusados de cada vez, -e 
achar-se-ba, que só pa1·a se reconhncer p~·oce
dente uma ncçiio, podem ser recusados ?_8 Jura
dos! Que infinito numero de jurados nao deve 
estar presente 1 E val o que foi este jury a pena 
de encommodar e talvez enfadar tantos cidadãos, 
distrahindo-os de sua industria, e occupações? 
Não por certo. 

Resumindo-me, Sr. presidente, ·voto conti·a a 
., • • :\ lo 

prejudicial. ApprO\"O a emenda do. Sr. J?nrmun<! 
em todas as suas partes, porg~~ Julgo isso mm 
necessario. E sustento a opimao do Sr: Vas~ 
concellos não só - pnra eliminar do proJecto a 
faculdade de recusar no jury de accusação; como 
- para reduzir a 12 jurados · o seu numer~. 
E torna a insistir, se isto· não passar, então 
muit-0 mais prejudicial se tomo a emenda do 
Sr. Ve1·gueiro, que limita o numero <!_os apu
rados, quando pôde haver tanta rccusaçao. 

Eis o que eu penso. ·- -···-··- ·.·---·~-· 

o s1·. XaTlc:r <lc Carvalho:'- Sr. })I'·~-
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,;idente, o1'rigadü a iul<:rpõr o 111c11 voto sobre 
a. materia cm discu~siio, eu de\·o declarnr as ra
zões, em que me fundo : e primeiramt>nte ent· 
<tuanto ao !lrtigo primeil·o ~it: 3.0 desta ltj, que 

. .. lo- . 

iury- e que diz assim (lcti o ai·tigo): como logo 
i1os arts. 2.0, :J.n e 4..o se falia do juiz e pro
motor que compõe a forma1;ào do jury, e. no l.0 

nrti o se não 11a fallado de· ta 
quereria eu, por bem da ordem, comquanto tenha 
visto que . nesta augusta camar·1 . se não quer 
attende1• a· taes questões, '} UO eu toda•ia julgo 
muito necessul"ias, e em materia de legisla~rio 
indisp1msave~s, t1uerería e!1 dig?•. que aqutl!l~ 
primeiro artigo ficas:>e assim redigido :-Havera 
(·m ·cada cid11de, ou villa, cabeça de comarca um 
conselho de jurados, que será compuslo de um 
.ü1iz de direito, que ,;erá o juiz de fó1·a, ou o 
.:orreg,,do1· da cumarca nus lugares, em que 
não hou•c1· aquelle: de um promotor, que será 
,;~mpre um adv_ogado1 nomeado â 1~111ioria rela-

" ; ' serão eleitos n1t fórma estabelecida nos at'tigos 
seguinte~. Depoi:> pas-;aria ·a designar a forma 
lla eleii;üo destes cidadãos, que hão de ser os ju-
rados ou "uizes de facto a ·s -
posso concordar com a emenda qu~ se hn apresen
tado, para que a caina1·a exclua metade dos no

. meados pelo parochos. 
Pa1·ece-me que ,,;e não deverá restl"in<Tir tanto 

,, mer e ae:> c1 1 aos; creio que 1n-era ar
lho maior, e muito maior latitude, bem que 
tnmbem a uiio quereri!l tão ampla, como est{' 
nc• p1·ojecto. 

Co .• heço assaz o interior de uma grande parle 
(fos nossas pro".i.1ci •s, e vejo . que ~erh p1·eci ;o 
marcar rai-ls, deutro da;; quaes rccarn. a escolh:1. 
Rst modus in i·elms. 

P'l:>sando ngnra <1.0 artigo 5.o Tenho visto com· 
!>ater a doutrina ahi estabelecida de pcrmittir-se 
,. recus1i;áo não motivada já ao A., ou nccuzador, 
já ao réo : tl"lzendo os que aseim têm opiuado 
v ex·1m lo da In<>l 1t·•n·n onde diz -
~ uá essi. permissiio l}O g1·ande jt~1·y ou ju.r)' ele 
nccuza<;ào, aa.1do-se. so no outro JUry de Jt1lg1-
me11to, ou peque•. o JUry. 

Eu, Sr. presidente, i.unc·1 me regulo por exem-· 
, ~. , r<:tz o e ~ou1eu .'.j· a 1111J.i l l usso n. N:-io 

.-ei, coAesso com il.ge •• uidade, que moth•o te\"e 
11 Inglaterra para nssun proceder. Sei porém, que 
"êudo o j urv dt! accusaçao, o que tor.ia o i11di
viduo suspcho de cri1n<i, o q_ue indicia o escripto 
<lc criminalidade, ell~ póde incutir · damno, e 
encommodo ª'' cidadão, que sem injustiça uiio 
1leverá ser privado d<> favor de recus:ir aqnelles 
llos jurado.5 que elle julgar suspeitos. 

Nã11 se diga que é esse um ligeiro encommodo, 
ftue o· outi·o jury v'ii repanr. Decr~taudo-se "a 
procuração do accus1d·•, nao se lbe irrogn encom
modo? Obrig mdo-se :i. fia .. ça não se lhe impõe 

·11m onus, e um onus gravoso? 
Além disto diz-se que 11'1. Iuglaterrn o jury de 

. iulgamento con4a de menor numero de jurados, 
que o" d'accus •çiio, e em tanto os honrados mem
hros, que assim dizem querem, e eu com elles, 
que entre nós este jury cunste de maior numero 
11e jur idos, porqtu emfim é elle o que vai de· 
cidh· d't sort•J. do cidadà1J, e d~clnml-o clefiniti-

, ( . ~ 

(•1ltào no iirimeiro caso, h.to é par.i negar o 
cUre1to de rl!cusaçiio, deveremos regulnrm.1-nos 
pelo exemplo d:i: Iugl itern: no segundo porém 
il.esprQzamol·o, e seguimo's a r,izão. · 

Eu porélll, Sr. presidente, nà<? me fnzendó 
cargo dos e:xempl .. s, bem que veJa com muito 
resp~iito os procedimentos da5 nações ch·i!isadas, 
sigo' sómente a· ruzilo. 

Resi.unLido pois minhas idé:is, voto pelo m"t. · 30 
da foi, redigi111lo·sc a doutrina n1 fómn iµte 
lr.nll~nt*cia1fo ou euruo mdhor SP.jn, <' · · pl'l;-, 

>) 

oppôr: este é intlepende1;te do govemo,.que i.:onca 
ou nenhum:i. i..ftuencia tem na sua escolha: 
nqn.;llc é um escravo do go\"P.1'110 que cegamentE.' 
o procura ngradnr, . ainda com .'.> sacl'ificio do 
gcnero humano. 

Em França, senhores, o prefe!to nomêajnra
do.:1 sempre de opinião opposta á do réo, e po1· 
isso n coudemnni;iio destes é sempre infalli\'el. 
Inimigo da escolha de quem quer que seja, eu 
prefiro sempre n sorte : antes quero a cegueira 
desta, qtu a escolha filha do odio ou da \•1ma
lidade. 

. • grnn e enJam111 
Cunslant e de outros escriptores liberaes. 

F ..1lta·lllll n cxperiencin ni?stus materias, e por 
isso do~ muito pezo {t;; opin~õ~s dos escrip~ore;;. 

pr.:ferem a S• •rte á mais depnratla escolha feita 
p •t" nm emprega lo publico. B.,ujamin Constunt 
diz que quer antes ser julgado por um jurado 
de 12 .artistas designados p~l>l sorte, que por 12 
jurisconsultos os mais sabios escolhidos por Utna 
autoridadll q unlquer. 

Por isso fui smr:pre de opinião qne os jurados 
não fossem escolhidos, mas que fodas as pes
soa;; cm quem se reunissem certas •. :ircumstan
cins pudessem ser jurados uma ycz que a sorte 
os chamava. 

ComtuJ.o íi \"isl<l. das faltas do projecto, julguei 
que seri 1 bom amoldar-me â emenda do Sr. Ycr
gueiro, escolhendo a:osim entre dous males o 
menor • 

Escolln pois a cílmara, ''isto que é uma au
toridade clccti\· 1 e que muita contemplação me-
rece. · 

O Sa.·. Pn u Ia e Souzn : - " ..•••. (l!\.iio 'foi 
om:iclo.) 

r• t..:nllnon.: - r. presidente,· cm parte 
já fui prevenido pelo Sr. Paula e Souza na rcs· 
posta que cumpria dat· no bonrado membro .o 
Sr. Yasconcellos. 

O artigo da constituição, cm que clle s~ fundou 
para :m:stcntm· n sua opinião contm a quulifi· 
caçiio de eleitor, refere, ;iu dá por assim dizer.
a base rninima da qoalificação do" empregados· 
publicos: mas não cxcluc os demais .grãos .de 
qualificnt~'io. Seja-me permittido exemplificar. 
Quem pódc votm·, pôde ser desembai·g'\dor ; mas .... 

· · , cnturn Si} exige para ser·' membr.1,fle11m:\ 
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:-.1· ssA o 1· -'l 1 ~ OE .Hl\110 HE IN27 UI 
1·t.·!at;•iu., os 1u1i~ 1s 1·~ltll~~:to.s .(Ja: s~ cxi~cu1 p:t1·;, 
s .. t· ,·ogal 11'11111a :1.~srm11.le1i. '11ri111:fria '! Ond•J .ist:í 
,,ois :1 inconstit11cion:1Ji.J.11lc de . t•xigfr-s'c :111t~s 
:t qualificaç,io du eleitor, .Jo. 'Jlü 11 d<L vogal '! . . - •. ~.· .. ··~ . . .. . ~.. . ·'. 

hci1n'adÓ membro t:u:to i·~conhccc: a r:,rl;a <lns 
rnzües allega<l:1s contra a sua opinhio, que, com- . 
hatendo-me, lP.mbrou, como 1wces•ariu, a qua
lificn,,:1o uc cn exi" o : d · · · · 
<lUC o jurU"do foss1i homem d·.? bom senso, in
dependente ele., sem ·adverti!· que- ta~s requi-
;,itos não são exigidos n••S vogaes; · 

De\·o emlim dcclarnr, 8r. president!', ·o i•or 
•1ue insisto na qualilicaçiio, e bon, e indepen-
•l<·nte esc..Iha dos jura.:lus. ' 

Sr. prnsiUcnt<', c11 não sou cm1stitucional au.
t bomato, cu nii.o >SOU coaístituci•mnl 1101· om· i.r 
dizer. que ·ó bom sel-11, cn sou, ·ao contrn1·io 
disso, coui<titnci•m ·ll por princípios; e posso ns
scgu1··ir qua tenhn cstu<l:ulo um pouco a boa 
•lontrina dos jur ·do3. 

O •li l cll minln m·1iiw glori t ser:l acp1elle em 
•1nc cu vi1· disl<eminada, e praticmh em t-0lh 
n snpcrficic do Bmsil essa excellcnt:} institui:. 
,_,1io ! Tanto eu n reconhero come• optim'l, e 
tanto cu ,,, co .. sid · • · " · · · 

•.· 

p,,r.2:u tt:hla .1lt! rc~ ;iu·:<Je ..... ,1,1 c}u,fJ0 <11 .. Jl:\•la dit• 
füls1> c1úh11si:1'.·m10, 11a;1,. ti· prcdpit:tr;õd• ;i P..<;;t: 
re;;pcit ·-
, ,Ago1::1, Sr. !Jrlisi-lc 1t<::. p:is~m·d :'L co;1te .. t:11· •• 

~ .1 • , •. ::ot . lºúS-
peit) mnit.o soh1·0 o .hn\·01· em Inglaterl'n, se. 
i.:undo n qne clle t.m1 lido, r.•c11s1i<;1i:o 110 grandi
jury. Pe1·dôe o hc.nrado membro : torno a dizer, 

... . - . - -
Lglaterra nem na America do Norte. Affi1·mo isséi 
niio sómente pr!IU autoridade 'dos livros que tenho 
lido tambem, como até pela inspecção ocnhtr. 

Eu ,si h'abalha1· o jm·y na fogh1têrra e na Es
cossia, e tenho pOl' i:<so co11hecime11to pratico. Em 
fim· SPja-mc licito dizer. cm poucas pal wras o que• 
cu vi nús ·nssi-;es ing_lezcs. .li:m u111 vasto salã<1 
achão-sc de alto e ua extremidade opposta i& en
trada o grande juiz, o shcrift', os juízes de paz 
do condado, o secretario, e advogados e os jt~· 
mdos comprchendido~ nas listas dQ grnnde jury 
e ·a lista d•) pequeno. 

O secretario lé 2:3 nomes s 'bre a primeira lista 
e 2.1 "randcs jura:los se aprcsentiio :\ dirdta d•.•· 
i:!rnnd';; juiz, que lhes dirige 11111 discm·so, fal-os 
prestni· j111:a111e11to o ordena-lhes que _se retir~m. 

, • 1 • ,, i; 1 • pc. · 1 r, on e 
um dos , b'lluarLes d"j:(•lV•lrno reprcsentati YO, e eh. 
liberda·le dos povo!!! Dcsej lrh mesmo ver já cst'l
ht>lecidos -0s JUra .. los cm todas as causas crimes, 
e civis. 

l\fas, Sr. prcs1<lent<', por11ue seja esse o meu 
sincero, e ar<leute dcsi:jrl, deverei por um f •lso 
"nthusiasmo cons ·ntir cm que lodo e qu<t.lqucr 
indi•iduo possa sei· jnrrtdo? Coa:sentirei cm que 
HCl poss:'io sentar no banco dos jura•los, homens 
que n:\o snibã,, lfa• ne n escrever, home •. s faltos 
de senso, homens sem a necess •ria t}tl'l.lificaçiio ? 
Niio,. isso s .. ri" qncre1· prJstit11ir, e dcsacreditm· 
a instituiçiio no se11 hcrço ; -seria, dil-o-hei assim, 
nchineallmr o excclleute i:;ystema do jurr, serm 
~mfim perder ei:;,;a boa .inst;tuição. 

{1 · vista dos bilis, ou proce,.sos iníormutorios, 
pcr.-runtiio; testem11nhão, ou\·e·m o accusa:l •r, aca
ri:io etc., e dicilltlm se o proces;;u on . úill é c,_u 

! não é rei·tla.rleira ou fll"•Jeedente. Segne se o form111 

1 

o pequeno Jury. 
O scc1·etario h.~ a segtmda .Hsla de jur.'ldos qiw 

· contém 48 iadh·iduos· <Plil <lcYem uprosenhir-se; 
1 depois ou chama os 12 primeiros dt1. li3ta, ou 1w 

! 
ncaso cham·a 12 jurados, e i2 jura0l"s vêm scn
ta·r-sr: cm um archibanco ii cs•1u,,rda do i::mnd•· 
jub.. !.;ti) feito ma.ida o grande juiz chamar. ns 
21;•isio11ei1·os 011 p1·e,·e.iiJos, qur. <levam sei· jnl-

Não 110~ mudamos: qut>m quizct• t"(UC a planta 
• • .,. a " • . • • • 

o ., " "' .. 
'!llCrcr, que haja «Jll·tlificaçiio nos jurados. E iielo 
•1uF1 vejo ncst i lPi, e pelo ••nsaio que j:\ se t•·m 
feito cio jnry entre nôs, tumhem devo dP.clarnr, 
Sr. resi-lenl r , · · · · · · 
o Brasil pela posse do systema de jurados ; pois 
que a mnrcha do nosso corpo legislatiYo a esse 
respeito tem ~ido r.,fit·ctidn, e igual á do velho, 
e cncanecido parlunwnto britannico. Sim, Sr. pre
sidente, (permitta-so-me esta digressão) q11al foi 
a marcha que n1loptou ,.. pal'hmento inglez, 
qu:mdo quiz iutro<lu~h· o jury civil na l~scossia? 
Por ''entara ordenou de chofrP, .e por um rasgo 
de pennn, que se npplknsse aquellc .iur~- n 
todns as causa;:; civi~. e j:i. e já? Não, Sr. pre
sidente; tamnnhn indiscrição seria indiRnn. da-
11ucllc :meião, cnc'\11ecido, como ji1 disSP, na 
urte de Jcgislnr : 11111ito pela contrario assentou 
cm Mtn prudencia qne dcvc1·ia iL· nisso de \·:1gnr, 
e J)nc devc1·ia c.;saiar. 1 

Ordenou pois que se ensaiasse o jury. civil em , 
tal o tal cansa que occurrPssc-tlepois foi annunl- 1 

mente e :i. medida q1rn ia . prosperando n insti
tuição, n~crcsccntnndo est'outra · cnn·sa-dcpois li 

mais outra, e :1ssim por dianti~. 
Q11·1l ti•m sido o resultado de t:ll· maneira de 

o rnr. i ;> mmns que duriio os ensaios, e ji1 1 
se tmhnlha nn Escossin, e mui bem, com o 1 
j'!_ry i:ivil cm nin i;:rnnde numero de <.'-:msas, mas 
nao · amda cm todas. · 

Ora, agora ,·cjo eu .que n assembléa do Brnzil, 1 
seguindo os passos do velho parlamento britan-. 
nico, e querendo :1pplicar o jnrr criminal .t\s 
nossas cm1sm!l, pl'incipi"u p<)I' ensaiai-o nos abusos 
da lih.·rlladc de imprensa Q•llll te!ll sldo o resul-
tado? Por ura vmuus bem. ., e 

Cont.im'.lc l'ois a ass<'tnblea. na sua lnarcha que 
cedo gozaremos da instiLui~iio qui• fl!!petecernos. 

gaJos naquelle din, e cujos nomes e cansas tio~ 
seus delictos achiio-se em listas impressas IJllH 
se· _dish·ibuem pelos jnrndos, e até pclys meros 
assistentes. 

trnvessiio po1· defronte dos nwmbros 
o tribunal) todos o.; prisioneiros que 
um nlçapiio _junto ÍL barm, Jrnvcudo 

'lllC " 11111 
que formiiu 
entriio por 
c~eada de 

prisioneiro~, n o salão ~11<fo esttl~ "o~ mei'nuro~ 
do tribunal. Postos :'1 bana,- mostra se-lltes os 
12 do pequeno jury, o no referir ..:o;eus :~1n:11•'S, 
vni-s.::-lhes perguntando se os recusno. 

.Os pl'Ísion°.iros cu comhin~o-sc ii::~rn recus:li·; 
ou cndn um rccusn 1le per s1, on nao fazem re-· 
cusaçiio alguma. Se lm rccusnç:io chama-se do;; 
3G .. p1·esentes, quem vc11h:i · subslit11 ir o rccns!I~º· 
o assi111 vor diante. Emfim logo quo os pr1s1«
neiros con.-<entem nos l:.? quo de\'Cm .iulgnr, desc('lu 
pelo nlr.apilo abaixo e Yào · esperar na ·sala fo1·t1• 
onde c~-;t:1\·iio crantes, qu i os '·iio chamrmd1) um 
n um para sotrrcrern o juizo. · 

Não vi portanto, que se recusasse n1111ca um 
mcrnbro d<l grau-te jury; nunc:1, t<ll'UO a dizer; 

Eu nssisti, S1·. p1·esid .. nt''• a mui tos j~izos para 
juradus oit assises em I11glllton·n, e n tambr.m 
julgar na Escossin. Hasta para c·xpl:rnfü.:.ão do q11.~ 
affirmei. · 

O Sr. :r .• fno Cou U 11 ho:-
que se tem dito acel'Ca do conselho . de juradco.> 
nos abusos de libe1·Jadc da in,prensa; eu me lt>
Yanto comtud<? para 1~ais a phÍt\I', o sn:;;t~ntar o 
:wti"o do p1·0Jecto, que ordena c1ue os Jurados 
tcnl~ão ª' mesmas quulificaçõ"s do !)leitor, pl)rque_ 
o ncho fundado em rnz1io de com·eniencla. 

Sr. pa·esidentt>, se q ualqu.~r para ser r.•leito1·,, 
ist , ó, para poder. nomear uns .Pº}l~os de. l1ome~li!·· -
é preciso como ordena a cnnststmçao s~r qualat~
cado, ter pi:lo· t\)ÇllOS '2008 ~o renda, nao $e1· h
bcrto, e niio estm· pronuucaaclo . cm qucrelln (Hl 

· "ª çom ~!.!!Q_mnis ru7.~ uiio deve ~er 
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" 62 SESSiO É~i 12 DE J~NHO DE 18~7 
qualiticado aquelle que se' ,·ai ass<>ntai· como 1 
juiz para decidir da honra e fazenda de seus 1j 
concidadãos? A ser possh·el, eu .queria "que este 1 
homem ro~se mais aquilatado do que qualquer 1 

eleito1·, ·que se declarasse gue elle de,•ia ser de 
sãoS' costume:>, de juizo claro e cora<;iio recto. 

Mas diz um illustl'e deputado que a consti-
tuição não distin uia em uali . . · 
c1 a fio, que 1fove votar nas eleições primarias 
dos eleilorns que elegem os deputados, senado
res, etc., e que assim podem ser jurados todos 
q uc podrm votar nessas primeims eleições; para 
se responder, !::)r. presidente, a isio, basta unica
mente ler os artigos 'la constituição m e U! e 
alii se ncharitõ as differenças que existem entre 
uns e outros: se assim fosse como quer o illustre 
deputado ver-se-hia nlguma ,·ez sentado como jnilr. 
de cidadãos li'•rc;; u111 I1omem •1ue tal\'ez já ti
'"esse gemido nus forros da escmvidiio e experi- . 
me11t.1t10 as varas de um rigido senhor; ver-se-hia ! 
1~111 liberto que n coustitniçiio afasta da prenJga 
tiva de elc~er deputados, seüadores, etc., mai; 
niio de votar nas elflii;ões primarias. 

Passando agora ú doutifoa que diz 
formaç:1o do mnde ·urv ou ·urv " 

ec ai·o-me contra el111, niio só porque o manda 
crear m:ifor do que o jury de julgaçiio, mas ainda 
porque dá ao suppoet.o réo o direito de recusar 
!1e.ste primeiro jury nm Hio grande numero de 

E' verdade, Sr. p·êsi1l1.'nte, que em Inglaterra 
o jnry de accnsnçiio c::istnma ser composto de.! 
!naior numer11 ue vognes do quo o outro, e por : 
1ss.1 se chamou gmn.Je; mas pergnuto. eu, será 
:i.caso mais melindroso e de maior monta o sim
ples conhecimento tln cxistencin do crime üo que 
a co11clcmn;1<;1io e nbsoh·i~iio tio rco? De certo 
<lUC llllo . 
. E snprost~ que se dig t 11110 neste primeiro 
J'!rY o e1tl 1uao pnss~ logo a si:r li ne de u lte
r101·cs encommodos, .1ulga11do-se improcedente :i 
accusnçiio, niio se iúuc concluir da 

e\·c ~er maior elo que o scgnndo, e nem nrnis 
!°Jem n purndo, por quanto ucontecendo que o 
JU• y de 1wcusn~ão julgne desncisndnmente acerca 
,fo crimi11~1idnue, ai11d11 n réo pôde sei· nhsol-

cm que 
natlo? 

r. e Jll ga1;ao; mas este ultimo 
tabua se snh•:1ri'1 o chlndão sendo condem-

Se pret<'nclemos, Sr. presidenh', seguii· o exem
)llo d:1 Inglaterra acerca deste primeiro jm·~-. 
onquanto a sua grnndezn, como uos ntfostamos 1 
della, dnndu-se ao réo o Jireito de recusar um 
certo 111m1cro niio pequeno de juizcs ? . Na In
glatc!'l'a nenhum dos \'O"nes tio n1·ande jnn· 
póde ser recusado pelo r•}o~ 0 

• ., 

. Voto i1ortanto a fwor lh artigo, que qualifica os 
Jurados, e n·provo a lloutriua da orgauisação 
do. pl'i111e1ro jury da nccusai;iio, offerecendo a se
gu111tc emeHda.-Que o jury de accusação srja 
'.!omposto. de ~nnt_os l}lemhros quantos os do 
JUr~ de _Julgnçno, 1st? ": de 12, e que naquellc 
o reo 11:10 teuha o d1re1to 1.le l'<'cnsar nem um 
dos sfJus ,·ogaes. 

Aos 'artigo.~ -1º <!;:;o 

" Que o jury de accus:1i;ão s1•a com ost 
~ . . m ro~-- u~ n recnsa~iio de juizcs seja 

adm1tt1da so no .1urv de juJoariio.-J,i110 Couti-
nlto.n-Foi apoiada. • "' • 

O Sr. Co,.tn Aµ;~Íhu· :-Sr. · prc~identc 
po~to que a mnteria tenha sido discutida tü~ 
l'grtgiam~·nte pelos J1011rados membros; que me 
precede! ao n fnllar; tal <i comtudo a ~ma· im
portaw·1 •, qne !Hio posso, 11fl11 devo fie.1r mudo 
espcctaclor da d1scussiio, e·por isso direi tambem 
nl~un_·a. cousn, qu"' poss 1 motivar o meu voto. 
P.r111c111mndo pela doub·ina uo 1<> :irti,.o deste 
titulo 3·• cm queslão,.ClL:L..3J)flrCJ\'O intei~:n11e11tc. 

Co:;heço que nas cfrcumstaucias actuaes, ;;.; tiàu 
foz por ora nec:?Ssari:1 :1 cri:açiio do conselho 
dos jurados· em muitas das comnrc1s dns nossas 
proYincias ; QStâ lei perém, senheres, niio •Í séi 
para o ·que actualmentc ncontece, ella deve re
ger para ó futuro, e mal de nós, se o estado 
das cousas não melhor::fr. Di:mais o EstabP.lcei
mcn to deste con olho d ·u · 
de abusos da liberdade d:1 impi·eus·1, é com•) um 
axperimento, que se faz. . 

Acostumem-se os povos a est:l salutiforá •! i11.
dispeni:-11\·cl instituii;iio, que de certo colheremos 
decisivos 1·esultados, quando cstabelecerm•)S. 1• 
;.ystem·l. de jurados para os casos crimes: Xãf• 
é possi vd, nem mesmo convém crêar t mfo :N 
mesmo tNnpo. Em mlministrni:iio, as!iim r.omn 
cm mor:ll, a cousa noio está cm maudur qu•) s•~ 
fai::i, mas sim em <Jucrcr fazer-se aquillo •)Uí• 
se mnnda. Já o Sr. l.':llmon mosfrou a circnm
specçiio, com que o p 1rln•ucnto britannico iu·o
cedcu <11111nto :10 julgm1e11to das ea1:1s1H poi jn-
rados, na Escossia c{'l11t•t;on por cxperiml'.'JH•); 
é tambem o que uôs deYemos fazer. 

Agora creamos o conselho de jurad.:s pani 
O'. • ' " : 
logo passareinos p:ira o j 11lp:ame11 to dos crimes 
por jurados; e 11111 e.lia Yirú, que i~to t~uha 
tambcm lugar ua~ mnteri ·1s ciYcis. Se uii.o p1fo
cipiarm11s já e ':i a ncoslnn?:H' os )OVOS '1•) • nc 
e menos comp 1cmlo, como poderemos depois faz•'I' 
o que fó1· mais complica·lo ? 

l.,luanto. á ultima parte do artigo nas iialuvrns 
-que tiverem· ns qnnlitln,ks 1w1neridns-cllu:-s 
siio indispensavei;., e utc) nssentnuns on fir111ado1s 
na constituiçiio. Elln 1:0 nrl. \IJ enp. G 1 tit. .Ju 
diz, que niio. podem ser membros, 11cm w.tnr na 
110111c·aç:io de alguma nu j,, ri,hulc cl1·cti\·;1 11:1<.:io
nnl ou local, todos ül' <pw niin p1lllc111 n>tal' 11:1s 
assemblt!a::s primal'ins 110 pnr"ch1n; e uo :in. \li 
C !J2 deste lllCSlllO c:lpit11J1.1 C• litnJn llllll'C:l oJS t]ll•I 
túm voto, e são excluidus de Yotm· 11C.'l:H dr·i-
4.:- .· .. 

Se pois isto é assim, é for~oso qnc snl,~ist•Í 
o quo se diz no fim do art. 1° c111 •1ucsl1io. 

!:)e fosse possivcl, senhores, en qncrerhl, •}Ili! 
esta ualifica<'ão dn;; ;e~soas < 110 scni · 1 • 

.111rndos, fosse aindn mais npnrrii.la; po111nc 11111:1 
das principaes bnses da institni~:'io <Jus jnrndos, 
ô sem duYidn a sua indepcndcncia, " n •1m1li· 
ficn<;iio dos requisitos, quo clles <levem tc1· Jllll'<I 
l.Jcm desempenhar S<'U ofiicin. . 

Como })Orfnn não •Í po.;;sivcl fazer j:'1 tudq,, ;, 
o <:stado do Brnzil niio soffre por ora umn mnito' 
rnin~1cioza. e rigorosn escolh.a á csto reo;;pcito, c11111 
pnrllculuridadc cm algumas dns nossas· provi11-. 
eia.; mais despovoadas, e o:tde ns luzes S•? 11:i11 
nchiio derramadas, como cnmpre; fique p1)r isso 
o ncgocw cm questão c •. mo está no artigo. 

Direi agora alguma cousa áccrca do nnm•:ru 
dos jurados no jury de nccnsnção. Acho tmnlJ;:,111 
acertado, como j1i :1qui se tem ponderado, qttu 
o nnmcro dos jurados neste grande jury, ou j uh• 
de uccuzaçiio, ou como tomb~m na inglaterra s~, 
denomina jury do· rei, porque ellc nlli conhece 
princip~ment.i dos crimei:, ou contrnvençõe~, •]Ui: 
perturbao a Grdem publica, de que o rei •i a 
~unrd·1, pelo principio dos ingleze,; de ue o 1·,3i 

e a paz, como o e n.s graças, e as ho11r.1s · 
acl10, digo, q uc '.l mnnc1·0 d0s .i um dos 1wm~nd,; 
neste projccto pnra o grande j.t1ry, •'.! em vm·
dade excessivo, e <juc talw•z fosse bastanto:: "' 
numero de 12 jurado~ ... ; escuso repetir o qu.i j:'I 
aqui tem sido rcflectido n este respeito e a falta 
de gente, que nós temos pnrn tnnta c:rnsa indi->
pensavcl no presente systc111<1, que fdizmcnte n..-.~ 
rege, rec!amn ninda mai" a dimiuni<;iio do mun.:r<:• 
destes jurados. · 
. ~º. que cu ni'io _posso por mnueir:1. alguma •:·m

nr, e nn rccu.zaç:!2._ que este projcct 1 ·~s::11,.,1 .... ~" 
llf!st~ A•.tttde. .,1cu .. r=-- ··· 
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SESSÃO E~l 12 DE JUNHO DE 1827 63 
.. 

o •}li(• o ho1m1do llll~Ullil'O ;, ::fr. cátmo11 P•)ll
deroa úcerca da I11glat.;1·n. é uma vcrd:i<lo : e 

eu· taml>em alli'~observei.· e-1>1'incipal-• 
•• - J 

jurados ne.;;te; jury, do accusa~.s1o, creio .. t.imbe111 
que,+ª: não :l•ll n9s. ~stá•Jos-lJnidos üa A.m~rica 
d~ .NC\1:t~; ~ só -~ reflexão; c\e um_.iUustxe preo-i 

. 11n'1nte ·cu as. luzes ou 1·es eito me fez anoorn· 

., c.luvid1r da minha mçmorin, mas creio que e le 
'~!°:, enga~ou; quando disse, Jiue l1avia rccuza
•:a~ de Jura.do no g~·an'111 J urr , 11este ultilll;J 
pa1z. 

Imitemos pois 11esta parte o uso dns nações 
mais ciyiJizadas: uso que me pn1·ece até conforme 
i1 hon razão, li importanci:i d'> caso e ao edado 
llo imperio. . ' 

Eu, como já em muitas nutras occasiõos tenho. 
"dito, não sou dos mais affeicontlos a- usos de 
outras nações, só porque sa.; dellas etc.; ma.; 
creio, que o que se tem ponderado ú esto res· . ~ . .... 

no promotor. A distincçüo dê ordena lo de pro
motor nu capital do imperio. e dos promotores 
nas outra> provincils parece-mo odiost1. 

baixo .da 1~ianeira, porque me teuho ill'ouuncint.lo; 
este " pois o men voto e 1) que me parece con-
n·niente fa7.er-se. _ . 

.Tul~anclo·s;) a materia snfiicien'iemente tli~cn-
1itlu, •passou o Sr. presidente n propol-a ú vo
tação pela. maneira seguinte: 

l'ropoz cm pdmei•·o lugw n mnlerin do art. 2° 
a qne o Sr. Ve1·gueit·o l11n-ia feito ii. sua emend11: 
foi ·apprnvado, julgando-se por is•o pr1•jndicad11. 

, a referida eme11da. · 
· · "t·r~poz en~ sf.gundo lngnr . :is eni~i°Hla~ do re
, dacçao •l.o !51·. DJrmnrnl nos nrts·. 20 e :3°: forão 
. appruvadas. 

l'~·opoz cm terceiro lugar n i::egu11da pilrle da 
<>men<la <lo ·Sr. f~ino ··Coutinho aos arts. 40 e·;,..: 
foi appr.,Y:uln; e por esta ''otação julrron"se pre
judicada n do Sr. Dormmd. ao ·nrt. 5~··. 

Propoz cm, quarto lugar n primeira parte <la 
emendn do Sr. Lino Coutinho: foi a wovada 

· julgando-se tam em preJl\ 1cadn pel:l YOlaçRo·a ~ 
:Sr .. Dormund ao at't. '6".·-c · , ... . , 
' Pro1>07. . en1 quinto 'lllgar n emenda do) mesmo 
Sr. Dormuud ao nrt. 70; foi approvadn. . 

l'ropoz pnr 1iltimo o adiamento elo. mesmo 
$r. Dor1m1nd : foi.· fipproYndo. · 

QUARTA l•.\RTE 

. El)tron em diseus5ão ·o i•rcijeeto · de lei 
--...,~,.;o-"see1 etffi'ias das duas eà."'lltA · 

· do;: ~1·s. Hollandl\ <JayaJéantc · e· Souza 

que _havião sido apoiad.1~ cm anterior discussão, 
': nan l~avendo _ cpposiçiio alguma, con;u\tou o 

· lSr. pres1dent~ a e un:u·a sll a !optava o projecto . •) 

... Ven.ce1!·sc:_ qn_c sim, e qite fosse tudo ren1etfüio 
· a co111m1ssuo •IC redacrão · 

b Sn. ''.L1:.:'o b.>1.:ns110 • po~· pal'to · <l:t commissi'io 
< P cons 1 1111::10 eu o segnm e 

« A co!nrniss11o ele constituição vio e exl\minou 
o reque1"1m~nto de Guilherme Plat.t, no qual ped(• 
qu~ esta camara o declare cidadão bl'asileiro, natu
rahsado pelos dons seguintes fundainentos: Io que 
quando o Dt·fizil se separou de Portugal j,"1 clln 
pnr c:irta regia ele 17 de i.\Iarço ele lSi.8, esta ni. 1u
tul'Ü_1Sado no então Heino-Unido, e existia no 
Dmz1l, aonde continuou a residi!· até hoje sem 
neuhuma inten·u c'i , ' 1 " 
avançado \'lll'ios estabelecimentos, tanto de anori
cultu~·a como <lc commercio, hnvencfo jnrnd;; n 
constitui ão pofitica do imperio, cumn mostr;Í 
por documcnt.) le al: :<o e ue ató ngora tem estado 
e e nc o na po.>so e e oc os os ( l re1 ,,s o 01·os, 
q11P._ pela mesma constituição do impcrin, são con
cet.l1dos no> estrangeiros n 1turnlisados, sr.ndo mui 
recente a pertt!rbaçiio qne nesta pos:Sc füe·fllzem · 

' " . 
.. por em 'dnVida it compct.:1icia d~ 
· e prerogntiyas. · ' ·· ' 

«.A ·q0111111iss:io· <;· d.:i. parecer, 'tne, co111<1uanto 
o nrt. ü0 no titulo ,lo ela con,;titui1;'i•'! faliu súmente 
do~. porhy;-uezc~ nascidos em. Portnga~ e suas 
pos1cues, J:L residentes no Ilraz1l na êpoc.1 tln sua 

·111dependenciu, sem comprchencler na .;u:i let.ra 
os ?SLrnngeil'Os nntnralisados portugiicr.e,;, ê to
davia cert~ que a qualhl~do de naturnlisntl,, Jlor
tugucz _ .111v,elavri, o snpphcanto .a q1rnlquer out.-o 

. po1·~uguez pam goza.r dos privile::iios que lhe . . .. ~ 

conse11uentcmente n'io pú•lc 
se lho a qnnlidatle de cida.lão po1·tugnez, p ;slo 
q11i:> natm·nlis~i:lo, e nem tão pouco iwival-o da-

nellcs foros de ne \i virlualmcnto •osava. 
« Entrcbrnto afim de obviar qnacs'}tl<!l' dn vidas 

quo para o Íllluro pOS$iio snsr.!t:ll"S•'. ofl'.:rcc.: n 
comrnissiio a scg-ninte 

" A assemLlcn, etc. 
« Arti~o unico. E" cidudiio brasileiro ualurnli

sndo todo. o. estran~eir<?, que 1Jntur,:tlisaelo . por
~nguez existia no Brazil antes da epocn chi sna 
mdependencia, e. continuando :1. rc,;idit· ndhcrio a 
ell>i e jnrou n.-. constituiç:io·. politica d•) impcrin. 

. -Paço 1la. cnmar11:dos dnpuladns, em 12 de Junho 
de !827_. - ..::lnl'>?1io Paulino Lim110 ele Ab1·eu.
Jose Li110 Coutrnlw. - lllanor.l Antonio Galtclo. 
- Bel'lzm·do Pe1·ei!'a de Virsconcellos. -.Lucio 
Som:es Tefo.,eii·a ele Uow:ea. n 

Offerecido ÍL discuss:1o, pcdio o Sr. Paula e 
· R<!uza o _seu adiamento, o qual sendo' apoiad<t, 

foi · depois · de· breve debate Yencido ; dnndo " 
' • .. . n .. .. . 

· dh sabbndo Hi' do corrente. 
O Sn. YAs<·oxc~u.os offe~·eceu a s!)gnh\te 

IXDlCAÇÃ.0 

"'ic. Req1leiro <1ue ·11wendo opposiÇão ii. qnal•lllCI" 
parecer o Sr. presidente o declare. adiado.-ra&-
concell os. » · 

Sendo apo1ada,., requereu o si>u · nuto1· inwgenci:\ 
e sendo .esta tambrm ·@0oiada disse.. · ·. • .. · 

O. Sn! T•:n:F.mA. · nE \ouYEA: _;En ··creio· que ,()-
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a111:0 passa:lo ~e tomou ·~s1a <l•!libern<,;iiv: log.) que 
ha quem fallc contra 11111 pueccr, tlevc ticar 
adiadô t.411oiodo.l 

tida, ºr i pvsta :\ votos 
·~sta;-foz-se ·;ia lc1t11n1;~ ·~ 
cnc;;:1o, 

H. RESI ENTI~ eu para 1)1" etn ( o lll .) : 
-1• n 1lisc11 .. silo do iiarecer ola commiss,;io prin· 
dpnl <lc fazenda, sobre a lº1Jprescnta~iio da Jltntll 
d•l fozenJa do Rio .Grande do no.-te. 

2• continuação dadiscnssiio do projecto de lei, so·. 
brc •Js ulmsos dll liberdade de illlprensn. 

3.º Se Jiouve1· tempo, a :ia dlscnssão do t>rnjPct-0 
de lei, sobN a an·1m1atnç:io <los direitos da ulfnn· 
dcg11 .. 

LeYantnu-se :, sessiio tl•)pois dns :! horas da 
tardc.-José Ricm·do ,,,~ Costri .iguim· de .tn· 
rira da. 

em l:l de .JunJio Je Js2i.-Jo.~é At1to.,fo ,1., .-;;1,.,, 
Jlaia.-Sr. Viscoridc de S. Leopoldo. 

Illrn. · ':! J!:xm. S1·.- Constando na cam:ir:1 tlr"' 

n indic:u;ão de tim dos seus membr~s nllm <!e 
tomar as medidas, que. ni:ste caso comvicr, 'l'"-' 
se exija do chefe daquella administ.i·ação, 11ma 
copia autenti&&I das ordens, qne para scmcll.1:1111•· 
pr-0ccdimento haja ele ter. 

O que me cump1·c ccommunicar a Y. Ex. 1>arn 
que snha ao couhceimento de S. 1\f. I. - fJeos 
guarde a V. Ex.-Pat;o da cama1·11 dos deputado;;, 
cm 12 do .Junl1ode 1H27.-Jo.<é .4ntc;nio cl11 .";ib·n 
.\lt!ia.-Sr. :Marqncz de Queluz. 

.lfqrimmo r.,r7tJ1; <Jc ."!ou.;;,. Co;·1·1'0, 1·1:>Ji1:ti·~· 

lllm. e Exm. Sr. - Tenho :i houra Ju }>UI"- i 11:1:srn~:sc1.\ no sn .. \R.\u.10 l.IM\ 
.. ...ticipai· a V. Ex , pru:...'L.q.llJLSejn_pJ·esenle, e se ) . . .. _ __ 

tome 1•111 cunshlcrnç:io na cama1·•l. dus Srs. se- i ,\':; 10 boias pro.:cden-sc à chamada, •l :1d1a-
nadore1;, •111•• .ª camnra clgs clep'!~ados, tem to- J rão-sc presentes 1:16 ~rs deputados, faltando .:mu 
mado. a s• gmnto 1'1)sol11i;ac:: - F 1ca o go\"crno · pnrticipai:ão de causa os. Srs .. Chaga.!!:.Santo~,"- · 
aut.onsado u mandar s1~PP,l'll' pelo. prod!t~to tlus 1 ; M~ni.lcs.~Ribciro;:.Costli"-Cnrvâ1hõ;"Bapth>ta Pereim. 
ren.!"S gemes. ~las .. provmclll~. ''·º· 1~11}!cl'u~;·o ·que .. J" Bricio; e sem ella os Srs. Garcia de AlmrJi•J;t, 
fllltnr 1111 r•·m.h111c11t1> do snbs1d10 htterano, para Faria Bni·bosn, :\fadcl :\loutciro, Castro Yian1l:l. 
o p:1i,!a111e11to dos ordenados dos profüssores de e Llambi · 
primeiras ldra;,, e gr::unmntica lntilln, que es· .Pni··.-.-.··1111 ....... 1.1 ... ·'cclarou abc'l'ln n 
th·erntn em ..tfcctivo exercicio das respectivas O Sr.. ·' -' u ·• •• sc:m:1··•. 
cnde1r•s, iucluidas as que se crearão na provirl· O Sr. secretario. Costa Aguiar lêu n artii .1.::1 
eia tio Cearir, cm enrnprimcnto d:1 portaria de 
., e e --· cxpe 1 a em conscquencia 
da d..t•·l'minac;iio uns cõrtP.s gerncs d~i nnçao por
tugu .. 211, e todas as mais, 'lllC nus outras p1·0- . 1 
vincia' sci :rdmrP.m em ii:;uaes circumstanci:is.-·· ! 
Dcos guarde: a V. Ex.-PnÇo da· camnm dos de- ) 
puta.tos .. m 12 de .Junho de lb27.-José A.nto11io 1 

.ta Silt:a 3taia.- Sr. Vi•.e.ondc de Congonhns 110 ! 
e 1 
~~ 1 

Illm. " Exm. Sr. - A cmunra dos deputados l 
\"fo ., requerimento remettido po1· Y. Ex., em I 
ofüdo d · 2i:I do mez proximo passado, em o qual 1 
o l1ri1m ieirn J11ii.o .Tosrj Duram, governador in- ! 
te11de11t.• 1la provincin Cisplatinu, expõe e cotn· 
pro\'a t:om d"cumcntos, os_ clamnos, que· tem sof
fri.lo • 111 suas propriedades, nfio sõ da parte dos 
volunt:1r1us ro:nes portugul'zes, po1· occasiã.::i da 
lula J"'ia iudepPrntencia política deste estado 
como t11111he111 da parte rios cisplatinos, por llave; 
o supplwaute 1110.;t1-ado sempre uma constante 
adJ11,,,.n11, •· lealdade ti causa da i 11teg1·idade do 
imperti, ; nmn.f.-stando. cm rnmate a confiai1ça, .. 
que 1•õ.- 110 governo · dt? 8. ~r. I. de S"r por 
taes n111tiv"s agraciado, e indcmnisndo dos prc· · 
juizo;; rcccbitlos. 

E d•·p•is do muis serio c-xamc sobru csto ns
sumptu, ':' .nduitlo. ~e contirmidndc com o pare_cer 
da co11 m1s .. ao aux1har de fazenda, que não co111-
peti111i .. uo corpo legislativo, mas ao executfro 
de!erir ue.-ta parte, so!>r~ a pr~ten~üo do sup· 

o Sn. XAYn:n HI•: c.,nY.H,110 111nn.t .. n :i. lll••:':I" 
seguinte 

" Declaro •1ne na ultima se~siio sobr•i ahu;;o,.; 
tia liberda,fo de imprcn~a, ao art. fJ0 do tit. ;:; .. 
Yotd com a doutl'ina do ortigo ; para se r.ou
Cel\111· ao A.· e ao R. o direito de 1·censa1· o jllTy 
dP. accu,.:açiio, :=wm 111nth·,1r a recusa.-Xat'.'kr e/..• 
Carwllio. » 

O Sr. s1;crd:iri•l )l:Jin fou os s~g·iintl'.'s 

oFl'lCIOS 

me comrnunicou cm sen o cio de S do corrcnt<• 
J11nho, rnmelto a V. Ex. para ser presente :i 
carnara dos deputados a cópja inclu$a do dccr•Jto~ 

· de 19 de: '..\Iliio· ~de· 18'>..ã , pêlo qual se mandou 
crenr na província elo Rio Grandi:> de S. p,~~lr(I 
do sul uma commi!<são militar. 

" Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 12 de Junh<• 
de 1827.-Comfo de Lages.-Sr. José Antoufo J.~ 
Silva l.\.laia. 11-..\.· commissiio de constitniçifo. 

"Illm. o Exm. Sr. -Participo a Y. Ex. pm-.1 
o fuzer preseu~e :i. camai:a dos deputados, •111•·. 

. conente mez, :.fica exped!da. a.. com
0

petente '01.,forn 
ao presidente ·da proYil).cia "de I>erunmbnco J)óll'>I 
remettcr a esta secretaria' de estado e~aetns iu· 
furimocões sobre n institui ,..o "' " .. -
do11 pnJrcs do 01·atori0 d:j: ~idad~ d~ Uccire; •
sobre a uatm·eza dos seu:;. bens, apphcnçuo das su11s 
1·endns, e estado actnal da c0111ora~.ão, respon
dendo juntamente por, t>-Sc'dpto os mcneionadüs 
padres :icerca d:iqt\clle.-; '].Ul?$i~()s. 

rn--t'"'.""'""11"'04'~H:!MIM~.,.a..,...~~--. ~ ...... _Pnçq,;•~m i1 "IÍ•1 J~\llh1-> 
1827 .- Co11d-.' ele .Fulei1ça.-=.:5r. ,los1i .. AntonJ..• 
Sih·a :\fain. " .Ficr.m a r.:ima1·:i iutl'ir:ii~'*· 
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SESSÃO E~l 15 OE JUNHO OE 1827 
" Dlm. e Exm. Sr. - Desejando clnr toilos os 

eselareeimentos para faeilital· os trabalho,; da 
camara dos depnt.àdos, nos cliversos ramos d' ad
ministração publica, pe1·te11centes á secreta1·ia 
de estado dos ne oeios da · - · 
pouco fui encarregado, pas;;ei a cxamin1w, as 
ordens, que pela mesma repartição, tivessem 
sido expedidas pelos meus antecessores sobre 
este objecto, e vim então no c..inllécimento ue 
1ave11• o·se e::ug1 o e o as as provincias do 

imperio informações sob:·c o estado da adminis· 
~ração ela j usLiç1l e d<ls bens dos orphi'ios, e cm 
eada uma dcllas, e das 1·cfvrma:;, que couviriãi, 
fazer-se neste~ importantes ramos, bem como 
mappas das diversas comarcas, contendo as vil· 
lq e povoações, de que são compostas, suas 
justiças, . etc., além dos mappas das co01arcas 
constantes da relação inclusa, assignada . pelo 
official maior desta sec1·etaria de estado, nada 
mais S•J haviil. recebido em termos de poder ser 
presente à· cam11ra, não as reiteradas 01·i1ens para' 
esse fim ex · R • • • · 

cessidade de as Jazer renovar com toJa energia, 
afim de ver-me. habilitado para poder dar as 

. noções, que poss:io sei· uecessarias para as re
fo1·mas, que exinem o áctual estado da d ·• 
ms raçao a JUS iça e mais ramos; de que se 
compõe a repartição, que ·está a meu cargo. O 
que rogo a V . .Ex. queira fazei· presente à ca~ 
mara dos deputados para sna mtelligcneia. 
· • ~ o sguar e ~ . x.- aço, cm D e Juuho <le 
1821. -Conde de Valença.-Sr. José Antonio da 
Silva Maia. 11 Remettido á secretaria. 

Finda a leitura do expediente pedio a pala-
vra e disse . . . 

o Sr. Arccbl•1•0 ela Du hla : - Sr. pre
sidente, já esta camara tem por muitas vezes 
manifestado os seus desejos de prover á deeente 
subsistencia dos párochos, como (!eJe a justiça, 
e a obrigação de manter a rcligiao do imperio. 
Foi neste intuito, que na sessão de anno pas-
sado se ediriio esclarecimentos e · .-
so 1·e os benesses ou emolumentos parochiaes, 
não sõ aftm de se acautelaren1. ou cxth-parem 
.º!J abusos, que á. est~ respeito se têm i n trod11-
z1do. em algumas igreJas com .vexame dos ovos 

em p ra ver se convem an es suppri
mir taes e01olume11tos, e substituir-lhes congruas 
mais avultadas, e sufficientes pua se manterem 
os. parochos com a independencia tiio necessaria 
ao desempenho ·do seu ministerio. 

:Mas estas informações ainda não têm chegado 
de todas as dioceses; faltão-nos outros muitos 
dados indispensaveis para se tomar uma medida 
geral, e quando os possuirmos seria preciso 
ainda combinai-os com o estado do thesouro, e· 
ver se· no apuro· de nossas finanças podemos 
estabelecer já essas congruas mais avultadas, e 
eqiiivalentes a perda dos emolumentos.· 

E' .claro pois que tão cedo não po!lerá reali
zar-se· o plano desejado. mas eutr.,tanto observo 
uma grande desigualdade entre os parochos do 
imper10, pois _em 9.Uanto os. do Pará, Minas, 
S. Paulo, e nao sei se demais al~um bispado, 
'percebem a congrua. de duzentos mil réis, os da 
Bahia;·. apezar de ser a igreja metropolitana, e 
a segunda província do Brazil, conservão ainda 

· · , oi en a e cem 
mil réis, que para nada chegão, principalmente 
nas rregnezias mais :pobres, onde. não ha . be
nesses, ou emolumentos alguns, vendo-se os pa
rochos · obri~ados a mend1ga1·em eom desdouro 
do ministerio • ·pastoral. . · . . .·. 

E' i•ara obviar a tão injustas dtJsigualdades, 
que passo a; indicar, que se generalize, e faça 
extensiva à todas as dioceses do imperio a 
menci_onada · congrua .. de ·duzentos ... mil réis, em 

--~o a.assembléa __ ae1al.-não der. u11ne :pt·ovi
l,1e.n.cia definitiva sobre este objecto. Semelhante 

TOllO 2. 

resolução, além de justa não poderá j ámais 
transtornar q11alque1· plano, que se adopte, sen· 
do bt!m de suppor, que a estabelecer-se um~ 
C'>ngrua n~nc'1 . será menor que a referida de 

l:!<DICAl,)AO. · 

· « Proponho que a congrua de 200S conceJida. 
aos parochos da maior parte dos bispados .se 
faça extensiva a toda:; a,; <lioces.~s do imperio. 
-O deputado À''cebispo da Bahia. >i-Ficou para 
a segunda leitura. 

Logo em seguida disse o mesmo 
o sr. Arcebispo da .Babla: -Sr. presi

dente, peço ainda a p ilavra para chamar a attcn
ção da e·1mara para uma indicação q11e apresen
tei na sessão de 3 de Junho do anno pas,;ado,. 
supplicando algumas providencias em beneficio . . . ~ . 
outrns, que se d1tplicnsse a consignm;iio' de 20UH, 
que dá a fazenda publica para a manutenção do
mesmo seminario. Então fii ver que é esta a unica 
casa de educa ão esta elto id 1 u · · 
~ue alli se instrue a mocidade, e se tem hahi· 
lltado para o sacerdocio os mais dignos ecele

. siasticos do bispado ; mas o edificio é pequeno, el!ltá. 
muito arruinado, tem muito limitados reditos, e não 

ie an o a azen a nac1ona mas o que • S,. 
e aiud·t estes com a condição de receber gratui
tamente 4 seminaristas pobres, póde-se dizer 
que tem subsistido por uma e.;pecie de milagre; eis 
aqui porque pedi o augmeuto da referida consiina
ção , e agora peço mais que se llle conceaa o 
terreno eontiguo, que sendo nutr'ora occnpado· 
por armazens, hoje está d ' todo inutllisndo, ª" 
mesmo tempo que annexando-sc ao seminario 
dará maior exteusiio ao edifieio, 'commodidade aos 
pensionistas e casas para as aulas que fultão e 
se devem crear. 

,. 
p•irque conheço a necessidade da educação do 
cle1·0; grita-se todos os dias contra a ignoran· 
eia dos ecclesiasticos, e contra o fanatismo, que 
é filho dessa i no1·ancia · ue será se não ho 
escolas, onde dl.~s adq_uirão os conhecimentos 
p1·oprios da sua profissno ? As leis canonicas são 
tcrn1in:t11ks n este respeito, prescrevendo aos bis· 
pos a fundai;tlo destas casas, onde os aspirantes. 
ao s:1cerdocio não só se appliquem ás sciencias,. 
ou disciplinas ecclesiast.icas, mas tambem debaixo 
dos olhos e vigilancia dos prelados, clles P"ssão· 
provar a sua capacidaJe e vocação para um es
tado tão perfeito. l\fas os bispos dQ Brazil nem 
.(>ercebem dízimos, nem congruas proporcionades 
as despezas de taes estabelecimentos, sendo ~or 
isso indispensavel que os poderes fJU autoridades 
os auxiliem com os soccorros necessarios, e assim· 
se acha ·com dl'eito sabiamente providónciado 
pelo alvará do 10 .de Maio de tSO;;, q_ue · coníor·· 
mando·sc inteiramente com a,; disposiçoes do con·· 
cílio .de T1·ento, . deu as mais saudaveis . provi
dencias para a fu11dação de seminarios episcO·· 
p<ies onde os não houves~c. e u~·~lhoramento dos. 
existentes com a classificação das cadeiras, qne 
nelles devião estabelecer-se, e qne abrangem os. 
con 1ec1men os mais nccessarios a um ecc es1as-
tiêo. E' portanto de nbsoluh necessidade que se· 
ponha em vig..ir a observancia deste provider1-
tissimo alvará, nté porque na lei que Já passou 
nesta camara para a c:·eaçiio do curso. juridico,.. 
apenas se. estabelece uma cadeira de direito P,n
blico eeclesiastico,. deixando-se mesmo a de füs
tori 1 ecclesi.•1Stica, que se julgou !JiiO ser precis~· 
aos magistrados~ e em outros. proJecto;; que aqui 
se tê:n. !lprescntado . de collegios ou .hcêos para. 
algitmas pii11vin~ias , niio. raj.:... que se ,aate .. de. 
cadeira de theologia dogmat.ica, moral, eseriptma,. 

. 9· 
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66 SESSÃO El\I 15 DE JUNHO DE 1827 · 
litur"h1 e outros conhecimentos indisprnsaveis ao 
cleroº limitaudo-s<J aos estudos prehminares de 
"'ram:natica , geometria, ideologia, rhetoria, etc. 
.., Logo, se os seminarios episcop1es 1_1ão f~rne-

l l ... , .. .. .. -

.e habilitar-se para as func~õl's do seu !'lmiste
Tio? Taes são os moti\"OS, {Iorque requeiro este 
P!)'lUeno auxilio para o s~m1_!lario do Pará, e-

'l"ise ao governo para o conceder, afim de evitai·· 
mais delongas. . . 

Nada posso aind·1 dizer sobre o semmnno da 
B-1hia, po1·que não estou _ao facto de . suas 1~e
cessidades, mas desde Já imploro com .ª maior 
confiau~a a proteção de.-.t·\ cam·u"fl, pois estou 
.çonvtJncido, que é melhor niio ter clero, d<• que 
tel-o tal, que por sua ignoranch sirva de des
boar.i e descrcdito á religião. :Apoiados.) 
L~u então a seguinte 

I:SDIC.,ÇÃO 

« Proponho em additan\euto á indic'lção, que 
.apresentei na sessão de Junho do anno passado, 
relati\"ameute_ ao semin·uio episcopal do Pará, 

o Sr. de oeos e Sltva:-Nos estatutos 
da academh medico-cirurgica publicados em 1813, 
prometteu-se a crcaçiio de um igual estr1beleci· 
mento ua província do Maranhão: siio passados 
pvrém 19 annos sem que esh disposiçao tenha 
alli sido post'l em execução, como o reclama o 
bem do povo, que vê-se obrig1do ·a admittk 
medicos e cirurgiões estrangeiros com desinte
resse dos brazileiros. Por isso offcreço esta indi-
c·wào uece de · usti a. 

INDICAÇlO 

• e 
Abril de l8ta, que approvou o \)lano de estu· 
dos pua n ac11demia meJico·cirurg1ca desta corte, 
mandando-se yel"ifica1· um Stlmelhantc estabeleci· 
cimento na capital do Maranhão, como p1·omet
b.m •) citado dtJcreto, afim de que d':tlli se for· 
neção cirm·giões ás proyiucin~ do ilorte, onde atõ 
o prese .• te nàü tem apparecido um cirurgião d is 
academias do Rio de Janeiro e d1. Bahia; \"<Jn
do-se por isso nquelles pcwos na nece;;sidade de 
·ndmittit·em mi.dicos e cimrgiões estrangeiros, fi
c:mdo alli n mocidade brazileira sem emprego 
pela difficuld·1de de vir do norte estud1u ao sul 
Cio imperio. - O deput 1do, de Deos e Silva. » -
·Teve lª leitura. 

o Sr. Odorico :-Folgo muito que o illus; 
tre deputad<l tivesse uma lembrança que tambem 
me occorren : aqui trngo 11m projecto de resolu
ção sobi·e essa materia. . 

Em todas as provincias do Bmzil, ao menos 
~as principaes, ain1h que não huja todos os es-
u os neccssanos, o avia a aes ou quaes me10s 

de poder o publico adquirir alguma instrucç1io; 
o Rio de Janeit·o, além d ts mais cadeiras prn· 
·cis'ls de mathcmatic·i..~, tem uma academia me· 
dicoccirurgica e .-:.s estudos menores, não em muito 
mão estado; a Bahia tem tambem uma academia 
medico-cirurgica e outras auhs bem uteis; em 
Pernambuco vai crear-se um curso jurídico, .bem 
·como em S. Paulo, emfim em todil:; as 1>rovincias 
principaes sempre se tem cuidado alguma cousa 

-de• ensino d·i mocidade. 
O Maranhão, uma das mais import-lntes e ricas 

pro,·iuchs do imperi•', é que se achn em t1l 
esta,fo, que ha dous annos, qu lodo de lá parti, 
havia apenas uma escola de primeiras letras ! 
Por este motivo offereço â caman o si.gninta 

PROJECTO DE LEI 

:issembléa geral legislativa do imperio 

« Arti1t unico. Orgnnisar-se-ha na cidade de S. 
Luiz do Maranhão, segundo o que já se indicou no 
plano approvado pelo decreto de l de Abril Je 
de 1813, uma :icãdomh medico·cirurgica, confor~ 
mil as estabelecidas no Rio de Janeiro, e Ba
hia, regulando-se este estabelecime .. to pelas mes
mas leis e dis_P,osições que regulão os das duas 
mencionadas cidades, e ficando o governo auto· 
risado para fazer as nec€.S3arias despezas. · 

« Paço da camam dos deputados 15 de Junho 
de lS~i. - Manoel Odorico Mendes. " 

to 0° tinha estabelecido; mas á vista dell~ conheci 
que só approvara o plano onde se indica esta 
crenç:io. 

Sendo _pedida urguncia pelo mesmo Sr. depu
t 1Ji'I, fo1 esta apoiada, e não hiivendo quem 
conLra clla hllasse, füi voucida. 

Fez.se 2• leitura e enviou-se t\ commissão de 
instrucçi'io publica. 

O~DEl\[ DO DIA 

Entrou em discussão o parccC'r da commissão 
de fa~enda rehtivo · á creaçã<? de alguns officios 

o Sr. Paula ca,·a1cantc:-Antes de 
emittir a minha opinião quizem saber que pro· 
videncia dá a commissiio ; [o Si·. Ser.1·etario · teu 
o pm·ecei·) bem, não dá nenhuma, e por isso niio 
approvo tal pa1·ecer. Quando a junta da fazenda 
do Rio Grnui:le do Norte c1·eou ofticios estavão 
pelas circumstancias então occonentes desligadas 
as · provi11ci11s ; ui·gin 11. creação dos · otficios e 
algumas medidas mais ; a quem havia recorrer 
ell<\ ? Eu a-;ho que a junta proctldeu bem po1·· 
que fez o que n:; circumstancias exigião; e o 
que nos resta é confirm'llº estas su·is medidas. 

Existe lei gei·al manJando que os ouTidur.!S 
d·1s comarcas sejão os juizes dos feitos, e por 
isso :1pen:u se creou o uovll cofre da provedoria 
recahio no respectivo ouvidor a jurisdicção sobre 
os feitos, que já:nais pôde competir ao juiz 
ordinario, em menoscaoo d'.ls leis existentes. 
PC?r !stes mtitivos voto contra o parecer da com· 

O Sr. Teixeira <lo Gou,•êa:-A fazenda 
publica tem um juizo p1·ivilegiado, que é o juízo 
dos feitos em }lrimeir;1 e ultima instancia;' Em ' 
todas as juntas de f1zenda, que no Brazil exis· 
tem, ha este juizo de feitos com jul"isdicção con· 
tenciosa, e ha uma unica difftJronça, e é que· al· 
gumas della< têm nrrogado a si o julgar desses 
processos : em outras ha um juiz de feitos·;· ê 
ifove·se advertir que não ha nem um-\ JUntl de 
fazenda que não tenha juízo de feitos, e o jui7. 
é o mesmo 011vidor da comarca, tleputndo nato 
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SESSlO EM 15 DE JUNHO DE 1827 67 
das m:?Smas juntas que tem judsdi~ão conten
ciosa nas causas pertencentes á fazenda public<i. . 
Nem .se diga que _pa1·a isto é necessario lei, por
que o juiz privativo da. _fazenda publie1 existe 
erea!lo_ peh. <.1rd1mação. Pelo qu~- pertence ao 

que reconheça a. sua necessidade.' ..•• • (nào foi 
mais ouvido.). · 

O Sr: O~s~o e Sllva.:- 'J'.ndt.1 quanto aca· 
e amen o 

que faz 11 junt i; ella uão foz mais do que reme
diar aquelle mal, isto e, atalhai· aquelh despem 
super.tlua, e deixou a cargo do "j11iz dos foitos 
as. arrec r.Jações das dividas publicas ; c•im o que 
não fez inuovação. algu111•1, só foz obs~rvar a lei, 
como já mostrei em outra sessão. 

o sr. So'Uza. França.:- Este procedimento 
_da junta ê unia daquellas anomalias, de admi
nistração· publica,. que 1nui frequentemente se 
encont1·ão no antigo systema. 
··Como é que uma junta de fazenda 

me w o • - • - - · 
meirinho, por ex.:melô, que tenha fé d'ls suas 
citações, um escrivao de feitos judiches da fa
zenda? Pois isso está n1 alçada das Juntas d'IS 

rovincia-> '! Não certament 
. carta regi'.l, que ercou a junta, a ·autorisa 

· a ·crear ·os lugares· necessarios -; mas são -lugares 
puramente administi-ativos e nunca officius do 
contencioso. Em to•las as províncias nos lunares 

- · 1z o pr1v1 egio, e o juiz do 
teTritorio quem conl1ece das c·1usas privilegiadas; 
perante elle _cumpre á fazenda publica i..1tentar 
us suas acçoes. . 

Logo, pois não vejo donde viesse ó. junta amo· 
ridade <fe crear um escrivno. ·Tudo quanto este 
escrivão esc1·eveu se póde dizer que é nullo, 
porque deriva de cxereicio de um'\ autoddadc 
que não tem fé publica. e . ' 

Concluiu portanto bem a commh;são dizendo que 
a. junta não tinh i_ autoridade para crear taes 
lugares, porque nem havia necessidade delles, 
nem a lei 4Utorisava . ..,. 

e a ministração .da fazenda. . · 
Qua •. to ao solicitador entrava o seu pagamento 

na conta d1s despezas miudas da fazenda; quan
do houvesse cau•as, se lhe , aria bem como 

o, assim como azem os particulares. 
Portanto 11. creaçào que a.junta fez de tacs lu
gares é procedimento nullo, e a extLcção a que 
depois procedeu, de alguns desses lugate,,., de
ve-se t:.ir como justa emendi do que nntes fize1·a. 

O Sr. A.l:anelda. Torres:- Trata este pa· 
recer de uma proposta da junta da fazenda do 
Rio Grande do Norte acerca de alguns lug ires 
que creou- desde o tempo- da sua installação. 

Diz a junt-l. - estes officios do contencioso da 
faz•md i estão 11as ·circumstancias de serem cn
corporado;t ao do corregedor da comarca, não sõ 
por· ser elle o juiz priv1tivo das _execuções da 
fazend·1, mas por'!ue as funcções destes offidos 
erão limitadas e nao havia dinheiro para p<igar-se 
a tanta gente. 

Ora, a commissão de fazenda apprnva iudirecta· 
n1e11w esta 1iroposta da junta, quando se aparta 
da questão e diz -a junh. da fazenda não tinha 
lei para hzoi· essa creação - portanto está app1·0-
v.tda a ro ost:\ da ·unta 

quc::;tão de nullidulc não vem ao caso e 
cump1·e que se· di~a ao governo, que a eamara 
àpprova o procedimento que faz o objecto da 
p1·eseilte proposh da juntã, para o que o.ft~reço 
esta emenda. (Leu.) 

• Que se dig•l :10 governo, que se approva o 
procedimento da jutita da fazenda, não sõ p,elas 
razões ··que ella exp.:nde, mas ·atê pela nullid lde 
em que lab•>ra •l cr<!açdO de t'les offiéios feita 
peh mesma juntp,_ na occasiã1> da su'l installa
ção.-.A.lmeida Tori·es. »-Fui apoiad l. ·• 

A commis.siio entendeu que -todo o anterior pro·· 
cedimeut:> da junta fõm. nullo or ue ella · ·-
eia e an~or1 a e par.L o f..izer, ainda 111es,110 
quando hoUV•!SSC nc:cessidade dos oflicio;;; 1·epre
sentasse ''º go\'.crn . ., que d:tda ª' ttecessarils 
p1·ovidundas; isto p .. nhu nãu fez a junta e p1.S-. 
sou a crear o;; lugare:;, marcando-lhes orde
nado:>, etc.; e como se póJe isto approvai·? 
De nenhuma maneira se devia approvir tal 
pr.lcedimento, ainda havendo muito dinheiro, 
quanto mais que o não ha, e em t··do o caso 
era mister recorrer á autoridade competente, p 1ra 
tal ct·eaçiio. 

Pergunto eu a ora ; se se intentar uma acção 
da f.1zenda · · · · · · · · 
no lugar, onde uão h·1 juiz privativo, fica ella 
nulla? .!);ão; porquP. é o juiz do tenitorio. 

Supponh unos porém que não era conveniente 
us .. . . .. . . . 
diuado, devia então a junlt• propõr ao goveruO· 
a duvida que -occorria e- não~crear lugares. -

A ·~ste respeito ouvi di:1.cr que 11. ju·uta tinha. 
jurisdicção c<.111fo11cio:>a · l'U descoube o a · · -· 

u1çao, nem sei onde venha ás juntas de fa
zenda " poder de exercit u·cm jut'isrlicção coi:
tencios i. 

Estou pois p.~1:suadido de que tudo quanto
exe1·citão as ju11tas de j urisdicção coatenciosa, é 
anom·ilia em dirdto, porq1i mto, ainda que o 
juiz dos fdtos da f1zenda st1ja membro da.'!J11nta'I 
uas província•, ê comtudo indr.pendeute nu con -
t<>ncioso. 

Porhnto. digo .que de nenhuma m:tneira se pód.i 
nutorisnr. semelhante procedim~nto, e que. está.. 
muito bem lançado o pa1·ecer da commissão. 

Ent..ou em discussão o art . .to do titulo 40 da.. 
lei úa lib~dade de imprellS<l. 

" Art. 4.0 • Quando a decisão do jury fó1· nega
tiva, o juiz de direito julgarã por sentença lan
çada nos autos, de nenhum eff~ito a denuncia, 
eondemnando n denunciante nas eu:;tas,. sendo· 
particullr ; no caso porém contrario, preferira 
da mesma sorte sua sentença nos autos, decla
rando que tem lugar .a accusação, e ordenando.. 
(com o sequestro em todos os · in1pressos denun
cindos, quando o abuso fõr pela imprensa) a.de
tençiio cio réo em custodia, o· que se não effdctuar:\ 
sómente no caso de ser por este prestada. no 
mesmo acto fiançii idonea, a qual com approva
çiio do promotor 011 autor, será. julgada pelo 
juiz de direito, e o escrivão lavrará ile tudr} o
termo necessario. 

O Sa .. DonMUND offereceu a seguinte 

« Depois das pàla'l'ras - s11ndo particular, ae
ere3cente·se - e sendo o pi·o:notor, as custas se
rão pagas pela fazenla publica.-Donnund. »-· 
F..li upoia:la. · 

N•to havendo quem fallasse sobre a m<iteria,. 
propoz o Sr. presidente á ".Otação a emenda ao · 
art. 40, fui approvada. 

Passoll-se ao 
., Art. 5." Proferida a_ sentença, antes. que o réo· 
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{)8 SESSÃO E~l 15 OE l UNHO DE 18'!'f 
se vá. pai-a a prisão, ou se prestar tia:1ça, im
mediat 11nentti depoi:; de larrado o respecth·o termo 
proceder-se-lia ii extracção d:ls cedulas para for
ma.r-se o jury ,!le. julgaçào, · que será. composto 

111.es~as formalidade.; ordenadas nos 'arts. 5° 
do tit. 3o. 

O Sn. DoaYusn offt1receu a seguinte 

EllENDA 

« Suppriínão-se as palavras - ácerca do que 
etc., ate o fim, e additem-se os art•., 5° e 6° do 
tit:. ao, substituindo-se a palavra -apu1·ação-do 
do art. 60 pela-recusação - Do1-mund. » 

Não havendo qllcm se oppozesse á sua dollt~ina 
e julgada a m·lteria suftíc1entemente discntula, 
propoz o Sr. rreside .. te á votaç1fo a emenda, e 
.foi approvads. 

Passou-se ao tit. {io. 

O Sn. Dom.m.Nn offereceli a seguinte 

EMENDA 

offereceu a seguinte 

EMENDA 

« Ao art. 5.0 Depois das palaYras finaes- irR~ 
·pc .. ~ição da pena- se accrescentem esi'outras -
sentlo condenunido o "uiz de direito nas custas 
neste segundo e terceiro caso, e no primeiro e 
quarto, quando, sendo allegada as excepções de 
prcscripção e de caso julgado, elle sem razão 
.as desprezar. " - Foi apoiada. 

Yierão tambem á meza e forno apoiadas as se· 
guiulcs 

EMENDAS 

« Que o promotor fica responsavel pelas om
missões do seu dever, e sujeito ás mesmas pe
aas impostas ao crime em que teve a ommissão. 
- P. Sou.:m. » 

« Ao art. 9.0 O accusador publico só accusará 
l!Cls casos do art. 2º ~ I.o até 6º. Nos casos 
do citado artiito § ;o, !'• e 9°, sú a pa1'te offea
dida será adrnittiaa .á accusar. - Yei·gueii·o. » 

o Sr. Pa. u.1a. o Sou·1:a. ; ....:... . • . . (Não foi 
ouvido.) 

O Sr. A.hn.el<la. Albuquerque; - Sr. 
presidente, .é muito acertado quanto acaba de 
âizcr o illustre deputado , mas com o funda
mento de que o promotor é pago, niio se devem 
impôr taes obrigações, que fação com qu.i nin-
auern ueira aceitar este em re o · r · s 
se arbitr:io pelas denuncias que der o promotor, 
e 128000 quaudo ellas se julgarem procedentes, 
são quantias tão insignificantes, que melhor fôra 
nada se dar ; sirva só pelo bem geral da nação, 
e desempenhando bem as suas obrigações, terá 
em recompensa a estimação publica, que é o maior 
premio, 

Se todav!a quizermos impõr a este emprego 
obrigações espantosas, ningu~m o aceitará, e fica 
illudida a lei. 

Ouvi dizer que o actual promotor pouco promove 

contra ·os que abusão da liberdade· de imprênsa .: · 
e pessoaa J1a que o censuriio por muito promo- · 
ver : mas o que é certo é ·que não depende sõ:-· 
mente delle o andaniento dessas denuncias. 

em si nobres, não tle'\"em todavia pela sua assi~· 
dua repetição concorrer para o atrazo e tran- · 
storno dos negocios assim publicas como domes•· 
ticos, a que estão ligadas estai ·pessoas. 

E' pois necessario attender a tudo isto para· 
pronunciarmos o nosso juízo a respeito de um 
!unccionario, que com actividade desempenha os 
seus deveres, . e que portanto se faz digno· da 
publie<i estimação; e a qu1:1m talvez se deva; p..Ja, 
sua prudencia nas accu::iações, o apreço em que· 
C.!'da vez se tem a instituiÇ1'io dos jurados ba 
muito odiosa, se a torto e ó. direito fossem aceu-
sa os os escrip ores. 

O Sr. Souzu França.·:....;. Eu convenho na· 
lei geral da responsabilidade ; emquauto porém· 
ao ordenado como é co a · ·· · -
dentem ... nte, não deixa por sua ommissão de ter 
lugar~em uma· lei particular, -que o regule se
gundo ai lo•:alidades. ' 

O Sr. Alanel<lâ ·A.1buqt~<'rqu.eí: - Eu 
tambem couvil'ia nisto, mas o que re.>ta ·a saber 
é se se hu. tle obrigar a al~uem a ser promo
wr, e isto sem se lhe pag1\r convonientemente. 
So se n:io obrignr,. não· ha promotor ; e se se 
obrigar, faz-se es:;a injustiça. : 

o Sr. lUay: - Eu não vejo porque razão não 
devão ter responsabilidade os promolàres, e .que 
esta seja marcada na lei ora em .discussão : a 
circu"!stanch\ '.~~lles não terem orden~\d~ é tl!e· 

não é b~stante motivo para se lhes não' marcar 
responsabilidade. T.imbem. os jurados niio têm 
,·eucimento algum, e todavia têm uma commi-

- 9 

Torno a dizer, ê miseria grande não se da
rem e>rdenados nos promotores, mas emfim achan
do-se vencido· que tenhão 48000 por cada causa, 
nada mais posso dizer a este respeito; e remato' 
dizendo que tendo O!I jurados responsabilidade, 
e pena pela lei que se está fazendo,. não pôde 
dei~ar o pro"!otor de a ter tambeni marcada aqui, 
e nao em lei separada. · 

o Sr. ""asconcollos: ""'.'.' En penso que nãà 
póde l1aver duvida alguma, na resp1;nsabilidade 
do promótl)r ; irresponsaveis no imperio do Bra
zil só si'io o imperadar, a assemblea bteral, e os 
conselho:; gemes de província em minha opinião: 
todos os mais empregados públicos são res
ponsaveis. Po1·tanto ainda que se não declare 
na lei, sempre se entende que os promotores são 
responsaveis. · 

O que me pa1·cce é, que tal declaração não se 
deve fazei· nesta lei ; porque esta mate da t)ffe
rec~ suas d~fficu~da..Ies, e a eme11da 11iio éstá. con-

para a lei da respdnsàbilidade dos empregados 
publicos em geral, que jó. se principiou a di.:>cutir, 
na sessão passada : nessa lei se hão de marcar 
os casos de responsabilidade, que não são uni·. 

' eamente cornpreliensiveis das ommissões: tambem 
haverá necessidade de responsabilisár os dema
siadamente deligentes. Emfim deixemo-nos de com-. 
plicar estn lei com a doutrina da responsabili
dade ; outro. é o seu lugar, Yoto contra a eme:Uda. 

O Sn. Si;:cnETAmo : -Eu tenho aqui ilSt'.\ emenda.o 
(Leu.) . 
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SESSÃO El\I · 15 DE JUNHO llE 1827 69 

« Os recur.;os que· esta lei permitte serão de 
appellaçào para as relações.-Maia.u-Foi apoiada. 

. , 
impugnar a emenda do Sr. se
muito maior pesar de fallar ainda 
_A~sento, q_ue o recu.!'Sº• que se 

denominado· appellaçiio; ·como prete:ide o Sr. Maia, 
e posto que :1 questão seja de palavras, e neste 
caso ele toda importancia ; pois pó•le oft"erecer 
muitas duvidas na pratica. Pela appcllação re
fonnão as relações as sepbmças appelladas, e as 
sentenças dos jurados nunca poderáõ ser refor
mad·ts pelas relações : o mais, que fazem estas, 
4' mandar, ·que sejão as sentenças revistas no 
mesmo; ou em outro conselho de jnrados , é o 
seu unico eft"eito. 

No caso pois de se lhe q11erer dar uma deno
min'lção "uridica conhecida entre nós, talvez fosi;.e 
maH apropria a a e revis a, porque a re ação 
examina os autüs, e vendo que se não guardá· 
rão as · formalidades prescriptas nas leis, ou que 
foi m1l qualifiado ó facto, unicos em que deve 

c 
conh<?cimento da . ci.usa ; isto . é, manda rever os 
autos: Por estas razões - eu desejava, que ·se não 
~eno~inasse appellação o menciona·Jo rccu~·so, e 

O Sr • .A.1n1cldu Albuqu<>r:iuo: -Eu 
tambcm seguiria a mesma opinião, se as nossas 
relações estivessem já organisad'\s sei:tund·• os 
principios da constituição, mas estando cllas como 
ainda estão, não · póde ter lugar o que pretende 
o nobre deputado. 

Se se admittisse que depois de haver o juízo 
dos jurados julgado qualquer caus11, passa!!Se esta 
.a seguir nas relações uma · marcha toda diversa, 
esta't'a · acàbada a instituição dos jurados. 

O Sr. Souza F1•anQa: - E' reciso fazer 
uma . 1s mcçao , o JUIZO os JUra os compoe
se de juiz de facto e juiz de direito, o qual pro
nuncia . a imposição da pena ao culpado du facto. 

Se o juiz de direito, excede os limites da lei 
na nnpos1çao r pena sobre o reo, p e a rela
ção conhecer em recurso deste excesso 'sem of
fensa da natureza da instituição, porque o juiz 
de direito e subordinado ás relações do districto; 
niio assim quanto . á pronunc:ação dos juízes de 
facto, dos quaes nem ha, nem pôde h<tver 1·e
ourso nenlmm para juizes de direito. 

O si:-. !\:Cala : - ••• (Não. foi ouvido.) 
A' este tempo veio ã mesa, e foi lida a se

guinte 

" Proponho qne o primeiro e ultimo casos do 
art. 3° seJ iio reduzidos á um artigo additivo na 
,mane ir:\ s .. guinte: - Ninguem será segunda vez 
processado pelo mesmo delicto, nem terá Iugitr 
a accusaçfio, quando o crime estiver prescripto. 
-E ·proponho mais que o art. 5° sej11 redigido 
em liarmonia com o art. 8°.-Mii-atl<la Ribefro. " 

Sendo a uiada edio a alavra e dis' 
.O St•. 1'1.lranda. .EU.beiro: - Sr. presiden

te, ace1·ca dos recursos, que nesta lei se dão das 
decisões do ju1·y para as relações, como estão 
mareados nos casos em que elles te1·ão lugar, e 
é lambem expresso o que as relações hão de fa
zer, acho indiff~rente· que . i.e lhes dê este ou 
aquelle nome; chamem-se appellações, cbamem
se, aggravos, ou simplesmente queixas, · nãu ha 
lugar. para que se tem,io as trapaça; de que 
alguns senhores se mostrão · J."ece1osos ; porque 
taes recurses hão . ,de s.Q!!}ente verificar-se nos 

casos marcados · e as relações não podem - taier : 
senão o que é expresso na lei. 

Portanto a este J:'espeito acho desnecessario . 
inst:i.r-se por uma ou: outra cousa, e unicamente 

pur um, e o m•:smo crime seguada vez punido; 
or;1 niio havendo_uma razão __ suffici•mte pau .. q.u.::_ 
o< csimes comprehendidus nesta lei fossem ex-
cluido" da uell t dis o i - · · · 
zoavel e mesmo ju;;to que ella, dando comn pos
sivel que nlguem seja acc1un1Jo iwgunda. vez por 
um e o mesmo crime, ou p .. r um crÍ!n·) já pr•J· 
scripto, conceda em tal caso os recursos de que 
tratamos. 

E foi indispeaswel e;;t'\belecel-o'> no art. 3° com 
o que so dàn J1ara aquelles outros dom; casos, 
porque em to a ella não ha u:n só l\rtigo que 
exclua a accu5açâo ·no crime prescript•> e no caso 
Jul~ado, vindo por isso a faltar a norma por 
e;nde os jurados se regul lSSem pRra declararem, 
ex'lmin~ndo o processo que não te.1ha lugar a 

Mas para conciliar do melhor moclo possivel as 
opiniões dos mustrcs deputados que têm fallado· 
n~st·l. mataria e harm'?niz~r a doutri!I~ da no~sa 

1·ados, proponho que no primeiro e ultimo e·l.sos 
du art. ao se · desloquem dahi e se formem com 
elles um artigo additivo concebido nestes termos: 
-Provado que o crime de q11e se tt·atar está 
prescripto, ou que o denunciado já soffreu outro 

. p1·ocesso pelt> mesmo crime pelo qu 11 foi nova
mente cluunndo a juízo, não procederá a nceu
sação. 

Por esta maneira fica o art. 30 contendo só· 
mente os unicos dous casos nos quae;; todos os, 
senhores convêm que ê licito recorrer das de
cisõe'> do jury, e o artigo additivo que propo· 
nho "exclut1 a accusação nos outros dous casos 
do c1·ime presc1·ipto e caso julgado, vin•lo a ser 
por isso des1weessario o recurso que era justo 
estabelecer-se ácerca delles quando não hou.vesse 
e;;ta cautela. . 

Neste :ientido é que mandei a minha emenda 
á mesa acc1·cscentan:lo que, se ella fõr adoptada, 
então seja· o art. 5'• dú projecto redigido em bar· 

• o • 

o Sr. B..ast:os : - Sr. presidente, eu acho 
que o nrtigo do projeeto ê mnito m<tis amplo 
d" que a emenda, e por isso voto antes por 
elle. 

Diz a emenda que o jnry nii.o eonheca da accu
sação quando houver prescripç:l:o ou ca;;o jul
gado; m·\S isto não é preciso, l!orque é ce1·to e 
determinado em t.o>da,; as legislaçoes que ninguesn 
possa ser julgada dua'I VtJzes _por um me•mo 
ilelfoto ; é igualmente determim1do em to~as as 
Iegislaçõe5 <1ue não se possa conhecer de uma 
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70 SESSAO EM · 15. DE JUNHO DE 182i 

acção qualquer quando o seu objecto tem vi:e
scripto; ora a estas disposições g.:raes está SUJCito 
o jury e cons<!quentemtlnt.l acho injusto dech
rul-1s de novo; mas o artigo . como está julgo 
dcv~r_p1ssar, por se. r~ .. dar naqucllas d!11s Jis 

s -
uz-se a que, se contra ~ssas disposições. o jury 

tiver conhecido e julgado O que St!lll duvida e 
nullo, haj:1. o;m t-t_cs cas1~s o recur,;o. 

artigo, pois contenJo a da emend'l, estabelece de
mais o recurso; e, assim, voto por, ella. 

Julgando-se a matcria sufficientemcnte discu
tida, propoz o Sr. presidente á vot.lção em pri· 
meirn lugar, a emenda do Sr. :\Iirandi.l Hibeiro. 
-Não foi approvuda. 

· Prop:iz depois a do Sr. ).faia ao art. 4.•·...:.. 
Niio foi a.pprov1lda, nem a do Sr. Durmond ao 
art. ã.0 

Propoz mais l\ do Sr. Vergueiro ao urt. !) .,_ 
Foi upprovada. 

i ugar a 
uppl'OVllda. 

··-, . ••0 ·~· l''n e q e l'n.ssnss~, sen o remeth a 
a eomm1ssno lfe redneçno. 

Perg•mtou e.1tão o Sr. presidente se a camara 
da\"a · por finda a discussão da -lei? assim se ,·en-

O Sn. VAsco~c1;LLos mandou a seguinte de
c'nra•::~o de voto: 

" Declaro que votei contra a app1·ovnçiio do 
projecto de lei sol1re a liberdadtJ de imprensa. 
-Vajconcellos. » 

Entrou cm discuss1io o projecto de lei para 
m·1·emataçiio da dccirna parte das rendas dn nl
fandega. 

o Sr. souza Frn.nçu :-Quando na com
missao de fazenda se tratou deste projecto para 
arr~mataçiio de· uma •11;.ota parte das remias da 
alfande~a, eu só fui de voto que esta quota se 
restringisse ó. decima parte, fundadc no principio 

ue seut.lo m · • · • · 
alli se pagão, bastaria ella para interessar os 
emprcsarios contractad1u·es. Refiectindo, po1·é111, 
melhor sobre u matcri:1, acho que se deve elev•1r 
ã n1etaJe a mesma uota, a1·ti11do o íu ere se 
igua men e eu re a uzen a publica e os contra· 
ctadores. A especulação é sómente de tres annos, 
émbora se arremate n metade, com b•·a fiscnli
sução se ganhará o que li'arece ceder-se ao con
tractndor. Neste sentido e que offerece esta . 

" Arrematar-se-lia a metade do rcndimento d2 
todos os direitos de entmda, baldeação, e os 
denominados de consulado de sahida de todas 
as alfandegas do imperio, fazendo-se de c11da 
lJ.ma dellas contracto separado nas réspcctivas 
proviHcias.-Sou.:a França. »-Foi apoiada. 

o Sr. Duarte Sllva:-Sr. presidente, pedi 
a palavra para fazer uma reflexao. Esta arre
cadação tem uma administração mui laboriosa, 
que a meu \"er não deve estar ao cargo da 
fazenda publica. Quizera pois que a a1·remataç1fo 
fosstl do rendimento liquido lle todos os dil'eitos, 
ara assim não esar t1obre · 
Leu, ·e mandou á mesa a seguinte 

li:ME...,DA 

" Arrematar-se-ha, etc., do rendimento liquido, 
etc.-Dum·te Silva. »-Foi apoiada.. 

O Sr. Cl<nncnt;e Perciru.:-Não fallarei 
sobre a impl•l'!!lncla do {lrti o or ue • 1 

----:1110,;trado qué a mêd1da ue e proposta. é de 
summa utilidade, pelo augmeuto quE: produzira 

que ella é sufficiente para chamar a att-;mçll:o 
dos negociantes de primeira classe, e porque 
prejudica menos á fazenda 11acion11l que a ar1·e
n111tação de metade. E' além disto necessario que 
se arremate uma parte consideravel para desvíiu· 
a tentação de fazer o contrabando, perigo que 
j1i aqui se ponderou : perigo porém que se fu111la 
. em uma hypothese que por si c<the, logo que 
5e consiJere que :iO, 40 ou 00 negociantes, que 
vão entrar neste contracto, forçosamente hiio de 
lo!Y.1r diariamente uma escripturaçào mercantil 
regular, . e como pode1·áõ elles lançar no::1 seus 
liYrns, que não podem e·star occultos, as addi
ções resultantes dos seus contrabandos? E aonde 
fica a fiscali ~ação dos officiaes da alfandega, seus 
inimigos natos, e que nunca se pode1·áõ combi~ 
nar . por uma. necessal"ia tJ inevitavel oppo::1ição 
de interesse? . · · 

Tambem pfoporei que se não arrematem os 
direitos de consulado, orque elles procede111 du 
des acho dos en r ·· 
são todos volumoso•, e os maiores extravios que 
se fazem consistem na qualificação dos g•meros 
que se importiio. A esta razão accresce que os 
:irremntantes não podem ser ·convidados a uma 
fiscalisação es'!f

1
fl\'.ulosa 'dos extravios destes di

rdtos po1· ser • cultosa e de peqn_eno interesse 
pira elles ; e· como o fim dest.! · proJecto é · cr\!llr 
um:\ fiscalisaçiiu dos officiucs da·. alfandega, . não 

eudo el!Perar · estll. !<!.!ª.sa a_J:.1zã... para se 
arre111a arem os direitos do e<>nsulado. ·· · 

Opp ... uho-we fiual111ente a uma emcudu que 
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SESSÃO EM 15 OE.JUNHO DE 18~7 71 
propoe se arremate só uma certa parte de ren
dimentos líquidos, porque podendo ser as des
pezu .• da al.Candega · maiores ou meaores, vem 
esta liquidação a ser incerta : alé!R disto i;e 11 

Elllt:.NDA. 

« PropC):aho que se arremate só a terça parte 
dos rtintlimentos da alfandega. :.- Clemente Pe-
1·eira. ,, - Foi apoiada. 

O ~r. Souza. França : - .••••. (Nélo foi 
~vida.) 

o Sr. Vcrguelro • - Este projecto tem a 
1ma origem no conhecí1nento de grandes extravíos 

nunciou e o ministro' da fazenda o ~e11etio no 
seu relatorio, além de que isto é fu .• ifado ua 
opinião publica e em muitrts factos que não 
posso repetir porque não entendo dcst1• mecha-
nh•mo. 

Agora_pwece reduzir-se :i questiiil ú procurar 
o meio de evitar taes extrav1os; dous são os 
meios ue se nos a resentiio: - reforma na ad-
mmistr :ç11o ou arrematação. 

Eu entendo que destes dous meios o melhor 
s1:ria refo1·mar a administr 1ção, se isto fosse 
praticavcl, cumo o é de certo melhor: e se niio 
ha a menor reforma, é porque se uão tem dado 
·a este trabalho e ·1té me parece que um homem 
de confiança á testa daque1la repartição, autod
sado para as necctisuias reformas, coaseguiria o 
fim, e como nud 1 disto tenhamos visto, deve-se 
concluil·. que 9 governo tem encontrado obsta
cufos, aind i que eu os não posso descobrir. 

_O ~rujecto vui dur ouLro m~io que o governo 

manda que e.itas rendas estejão por administra
ção e 11ão por cuntracLo. 
. Temos agora a resolver est'uutra questão; se 
convém ili,; ensar na lei de _61 determinando ue 
faça a ar<"emataçiio e deixa .• :do ao governo a 
liberdado de a pôr em pratica qunmlo julgai· que 
assim é necessuio, ou reformar a atlmiuis
tração?. 

Eu· quize1·a ql!!I não ligas;;emos as mãos 110 

governo, que fosse este aut<•risado a lançai· m110 
deste meio couvindo, e nunca obrigado a põl-o 
effectivamente em pratica; e a razãu porque assim 
penso,· é prnfeiindo eu a reforma da adminis
tração,· reconheço que só o ·governo póde estat· 
ao facto d.os inconvenientes que esta offerece. 

Se ha ·muita..i p1·evaricações nos empr.,gados 
da alf mdega, o remedio é despedil-os, e pôr á 
t..-sta daquella rdpartição um homem de inteireza, 
autori~do a ;·emover e> empregado, que p1·evaricar, 
este poder deu :i lei ao governo, mandando que 
.os .. empreg.1dos de fazenda pudessem ser expulsos 
pelo minist1·0 quando mal se portassem; talvez 
o governo tenl1•' em vista alguma reforma e fique 
embaraçado mandando-se que se faça a arrema
tação. 

mesmo nums ro_ a azen a, consu a o a 
este_rtJspeito, iudic<>u que era preferível a r~forma, 
o nao a nchou difficultosa; e para que havemos 
de impedil~o de a íaze1·?. Não é melhor ficarem 
em beneficio da fazenda publica as vantagens, -
que hão de receber puticulnrtJs? 

Todavia, Sr. presideate, como o goTerno aind 1 
nã~ lançou .mão deste. expediente, liom é que lhe 
demos- o· poder de arrematar~ se o julgar con
veniente. · · · · 

. Quanto porém á quota -que se ha de arrematar, 
se· deve ser a dec1ma, a terceira parte, ou ~' 

e) 

ar.nos antecede~tes, e uma e~enda quer que sej" 
o rendimentil liquido; i;ito é indiff<!rente, por. 
que se o calculo apresentado fõr do rendimento 
brute, tambcm sobre elles hiio de ser os lances, 
e pelo iuverso. Acho razoavel que se torme o 
calculo sobre os rendim1:ntos do triennio ante. 
cedente, mas oft'1Jrece-:;e-me uma duvida. 

Os direitos da alfandega erão geralmente de 
2i por cento: e tem-se afterado a 15 par1 com 
aquellas nações, que têm tratado;J de commercio 
comnosco ; e não faremos nós mais desses tra-
t·1dos.? as;im como temos feito com Portugal, 

, e c ou ras 
nações; e então haverá diminuii;ã•• de rendi
mentos; eis uma diffieuldade, porque n lei não 
póde priv'.1r aos contratftdoreii da differença que 
resultar nos 1·endimentt1s per motive de futuros 
tratados. . 

Por outra parte é bem sabiJo que quanto 
m-1i .. res são os direito-1 ue pagiio 011 generus, 
maiores siio os 1ixtr1 · _. · ... · • 
par cento pa;;siio a ;;er de 15 pur C'lnto, os contra· 
ct •dor~,; hão de lucra.r por!Jue nã!' haverúõ tantoi 
e::drav1os ..•• (nili> foi mais ouiado;. 

Por estai· quasi a dai· a hora, declarou u Sr. 
presidente adiath a discuSSlio. 

O Sr. Lino Coutinho com.l relato1· dn com· 
mis~iio tle i:atíde public 1 1"u. os seguinte• 

PA.RECERl::S 

« A commissão d~ saude publica viu a indica· 

mend.. ao governo, qne dos avpa1·elhos de salvnr 
a vida aos atJl)gad<>s, 01feruc1dos pelo Yhconde 
de lt'\bainna para todas as provinci lS marítimas, 
se envie um á rovinch do Rio Grunde do 
N orttl ; e p'ois de parecei·, que na hypotb :se de 
ser tlqutilla offerta feita para todas as provincias 
mi•ritimas, em cujo numero enti·a a dita pro\•incia 
do Rio Gran•:le do Norte, o g.>verno d.;ve en
viar aquelle apparelho, que lhe é devido, e que 
assim se officie a respdto.-Paço 111. camara 
dos deputados, 15 de Junho de 18!7.-M. Gomes 
da Fonseca.-Fi·an-:isco Xavier Ferreira.-José 
Avelino Bai·bosa.-Antonio F1w1·eira França 11 

u A cc.mmissão de sau.le _publica ú. vista tla 
indicação do Sr. deputadt> D.ias e Silva, que 
pede p1·ovidcncias para se põt• em execução 
os ~§. 16, 17, 18, l\J, e 20 do alvará de 22 de 
Janeiro de 1810, que versa sobre as pa,sta~ens, 
que devem haver uas vizinhanças das cidades 
para us gados, qutJ tlescem do sertão para u 
sustento dos póvos: é de parecer, qutl para não 
tomai· medidas p:1rciaes, e ephemeras, se espere 
pela lei começada a ,uscuth· no stiuudo ücerca 
da uovaorganisaçio das municipalidadJs, u quem 
de necessidade t.a de ertencer o objccto indi-
.;a o.- aço a camara vS ep11 os, <>· e 
Junho de l&~i -M. Gomes da l<'onseca.-F1·an
cisco Xaviei· Fe1"1·eii-ri.-.1. Lino Coutinho.-José 
Avelino Bcwbos,i.-Antonio Feri·eii·a Fi·ança. » 
-Ficarão ambos adiados. 

« O Sa. PRESIDEN'rE, deo p·ira ordem do dia: 
1.0 O parecet• d·i commiss:fo -de constituição 

sobre o requerimento de Guilherme Platt. 
2.0 Discu;;s:io do projecto de lei sobr•l as nrre-

mai11-çõea das ulíandegas. _ 
l · ::J.º Discus;;ão do projec'fo que declara abolidas 
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ª" ordinarias que p~rceba o cscrh·ii<> da camara 
imperial. , 

4.º Discussão do projecto sobre os officios de 
j 11stiça e fllzenda. · · . · 
. 5.o Discussi1o sobre o projecto de lei que 
regula o servic;o das milícias. 

Levantou-se · a sess.'io ás duas horas da t<U"de.-. - . 

RESOLUÇ.:\.O DA C..\MARA 

Illm. e Exm. Sr.-..\ eamara do11 deputados afim 
de deliberar sobre objectos de publico iateresse, 
necessita ter presente o o(ficio âo vicP·(lre:>id ... nte 
da província da Bahia de 26 de :Maio proximo 
passado, em que declara a existencia de um 
partido de anarehistas, que project.ava proclamar 
illli o s~stema nbsoluto; do qual officío .t1·ata 

uo Diario Flumi"neus"e n. ioo; e resol;ec sobre a 
indicação de um dos seos membros, que se 
solicil.a•se a V. Ex. a i·emessa por copia do . . ... 
se possào obter s .. bre semelhante assumpto. O que 
me cumpre participar a V. Ex. para que suba ao 
couh.,cime•1t , <l(' ::;. :\t. o lmperntlor.-Deos guarde 
a V. Ex.-Pwo d·1 camaradas de 1utados em 15 

e . 11n o e :.1.- osé Antonio da Silc:a .llaia.
tir. visco.ide de 8. Leopoldo. 

Sessão ean 18 de .Junho 

PRESIDESCIA DO sn. ARAUJO LlY.\ 

As' 10 horas procedeu-se á cl1amada. e achá· 
riio-"e presenws 87 Srs. deputados, faltando com 
partidpaçào de causa OR 81';;. l\lendes Ribeiro, 

ons h · · - · · · 
Perein1, -. sem ella os Sr,;. Garcia de Almeida, 
Faria B11rboAA, l\laciel l\fonteil'o, e Ca:stro Viun.1a. 
. O Sr. presidente declarou aberta a sessão. 

a antece-

o Sr. Souza. F1·a:n.ça :-Antes de se entrar 
na ordc~ do dia tenho de fazer um .requerimento. 
Estamos no segundo mez d11 sessão, e ainda não 
appa1·ecêrão os vapd,,;, que se· mand,árão impri
mir, do relatorio dó miu1stro na fazenda. Eu i·e
queh-o a V. Ex. queira dar pl'ovide:icias á este 
respeito, para que se não entenda que da com
!Uissão provem a demora de;;;te importante ob-
JCCto. . . 

O Sa. MAtA:- A falta tem sido da imprensa: 
:)p~za1· do se .ter recommendado com inst~ncia a 
impressão dos papeis, de que falla o illustre de
putado. 

.· Ficou a camara intairada, e pa'lsando-se ao ex
. --pediente lerão·s_e· os seguintes 

O:k'Ficros 

« • e· x. r.- . . o mpera ena 
communique a V. -Ex. para fazer presente a ca
mai·a dos deputados, . que, em conformidade do 
officio Je V. Ex. de 17 do mez antecedente, que 
acompanhou o requerimento de Fr. Thomaz de 
S. Fe, contra o seu provincial, se expedia ordem 
ao ouvidor desta comarca, para proceder os ne
ce.ssarfos .exames, e que em cousequcucfa uclles 
foi o queix.os1.1 succorrido prnmptam•mte, .sendo 
rcmoviâo do carcere, em que jazia pa1'a · a eúfer· 
maria, po_r assim o exi~i( o estado da sun saude, 
e a humidade d<t prisao, · em que se achava, · 

não podendo estender-se por ora a mais as pro
videnciai do governo • por não ter o queixoso 
esgotado ainda . os· recursos legaes, que estiio: ao 
seu alca~ce, ou seja para ·o pr..1curador da coróa 

appetlação. 
e1ona , ou por via · e 

<< Deus guarde á V. Ex.-Paço, em 12 de Ju
nh~ de 18:~7.-Co,~de de V~lença.-Sr. Jos~ A~-

" Illm. e Exm. Sr.-De ordem de s. M. o Im
per 1do1· passo ás mãos de V. Ex. a consulta da 
mesa da eonsciencia e .Ji)rJens, .e mais papeis 
constantes da relação il)clu:ia, assiguad 1 pelo offieial 
maior desta secretaria de estado, para que fazenJo 
V. Ex. presente tudo á camara dos deputados, 
possa ella tomar sobre 0:1 obje.ctos, ·de que tratão, 
:i resolução, que for conveniente.-Deos guarde 
a V. Ex. 

" Paço, em 12 ~e Junho. de 1821 •. -Condel!e Va-

'l"crdadeim intellig1mcia, que deva dar á lei,· que 
act111ilme11te está em vigor. . 

« Deos guard11 a V. Ex.-Paço, -0m 12 de Junho de 
1827.-Conde de lralença~-Sr. José Autonio da 
Silva l\faia. 11-A' commis~uo de legislação para dar 
com urgencia o seu p'lrecer 

A'cerca deste objeeto pedindo a palavra disse. 
o sr. l\Iata : - Eu requeiro a V. Ex. que, 

sendo pos:;ivel, se suste a exJ>ediçiio da lei · da 
liberdade d'l. imprensa, que foi approva.-la nesta 
camar1, porque poderá ser preciso fazer-se algum 
. · . , · · . v· , q e pro-
põe o promotor dos jurado$. 
.. Julgo melhor ·sustar a i·emessa do projecto 
até ~·zer-se o parecer da commissão, e h~ver 

requeiro se consulte á camara. 
o sr. Paulo. e Souza s - O que o nobre 

deputado propõe niio tllm lugar. Este projecto 
já p1ssou _por todos os termos, _que o nosso' i:_e
gimento. prescreve; nada ha mais a .. fazer senno 
remettel-o r·o. senado. , . . 

Quaesquel· duvidas, que se offereção a respeito 
delfo, se emenclarãõ por uma resolução, ou. por 
meio de. nova lei ; mas agora irmos sustar a 
remE>.ssa desta lei por causa das duvidas, .. que 
possào haver, não me parece convenient-~,. tanto 
mais que. uós não temos. mais u~da q11e dizer 
sobre esta lei; agora n•lda . mais 110 ... toe,\;. e isto 
seria até ir muito fóra do nosso regimento, . que 
cumpre obser_var. 

O Sa. M:AIÁ : - Não é a primeil"a, vez que 
se tem dispensado no regimento, e parecia con-
veniente que se <lispensasse a~ora. . . 

Uma das duvidas, que aqm vejo é sobre as 
in "urias feitas á assembléa eral · se se en 
que é quando é feita a uma só camara,. ou a 
ambas as camaras, ou quando se ofl'tmde a um 
ueputado ; e outras duvidas • semelhante:; hiio de 
apparecer, ainda quando passe a lei, e po1·que 
não havemos prever estes• ·acoutecimentos fu
turos? 

..\ resolução, que se. fizer. agora, não. é. n 'que 
se ha . de seguir quando passar esta lei; ·porque 
esta no ultimo artigo diz que fic.'io derrogadas 
as resoluções anteriores etc. ; e como esta: 1·es;;
lução fica· sei1diY antt:rior á. lei, que se ha·de publi
car, fica tambem re,·ogada. Por isso .achava conve• 
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siient•! que l:I•! fizesse est.; aJditnm•mt•> p:wa e,·itar sessão : p.w isso proporia que se pas~asse a fazer 
·hi\•idns para ·o: fütnro. · • · ",um;proJecto de lei pnm quc se tornassem ;\ublicos 
: ,o' 'f!ir. ya~concouos : _ En nunca. appro" os Juízos criminaes, principalmente os de ultima 
\Íar~i :qu!! · se reputem· injuriâs-ã -assemblé:c geral· .. instancin.: . é_:mna_das_pnruipaes__reform:is_~u'.! __ 

·1niportá a um deputado que esc~evão contJ.'a ele? 
Nenhum Sr. deputado de\"e fazer caso de in· 
fiu:fas, . que · contra · eHe · espalhl?m gazeteiros ve-

o S..... AJJ:noldo. Torrcw : - Se a du,·ida 
versa sobre. a intelligencia da· lei, se se deve 
r.ntender para nmbas as camaras, ou para um'l 
só, :isto está remediado na lei, que diz-A· as· 
11embléa geral, cm cada nma das camara:J. 
' O Sn. l\[.u.\ : - Essa duvida foi n que .:u 
dtci p11ra exemplo, mas ha outras mnitas que 
i>e oft'erecem igualmenté. . 

4>· Si·. Al1noida. e .Albuquerque :-Eu 
ooncordaria com o nobre deputado, que se Jiouvesse 
de sustar á remessa da lei até ue houvesso 
a gt!ma ec1são ana uga, porque e melhor tratar 
já .da materia, do que fazei· uma lei agora, e 
outra leisinh<1 logo, e a isto não obstava o ter-se 
já discutido a lei, e ter-se mandado .á redaeção; 

1 1n e uma 
ei, depois de ser por ella sanccionada, sendo 

remettida á commissão da redacção, quqndo vol
tou, alte_rou-se algnma cousa, porque se conbee_eu? 

a razii.J porque nao acho que isto de;·a fazer-se ; 
porque sabe Deos quando nppa1·ecerá 1\ lei, ella 
t.eri. de soft"rer mmt!l.<1 emendas, lia de haver 
muita discUSBão, e pôde sei· que tal lei niio 
passe. 

No entretanto essa que existe, sendo emendada 
da maneira que o promotor quer, fica i·egendo, 
emquanto não passa a outra. Por esta razão 
assento que deve "ir á commissão este negocio. 
indistinctamente · da !JUestiic. da 011tra lei , que 
segu_irá a marcha· ordmaria.' Poresta-.1'àião não 
ap rovo semelhante demora· da lei · á a rovada 
pe 3 camara, n o J>Orque não seJa preciso, e até 
acho muito conveniente, mas por esta •·azão de 
não termos lei por . muito tempo. 

E' melhor que se emende a existente, de qne 
." ,. e na so e e, a 

mais quem as tenha, e é preciso tiral-as para 
ir a lei regulando emquanto não vie1· a outra, 
11ue talvez teJlha airida muita demora. 
. 6 sr. l\J:~:l~ 1 ...:..·o requerimento jii. teve di· 
re~.io, foi á commissão de legislação, que deve 
dar o. seu parecer, mas . digo que emquanto se 
não decidirem estas duvidas se suste a remessa 
da lei para o senado, para que . em confonni· 
•lade da decisão que so tomasse, se possa. re-
formar nesta parte. · _ . · 
. Ó Sr. ·P,au.1a e Sou:zO.: - Se acaso a lei 
ultimamente approvada nesta camara jü. fosse lei, 
que fosse receber .a sancçõo, então poderia adop
Lar·se o que propõe o nobre deputado, e ir contra 
o regimento, mas e:ote , projecto de lei é apenas 
approvado por . esta camara, e vai para a outra 
camara, que ; talvez augmente- estas -idéas. ·Em
quanto não passar pela outra camara; não e.lei,. 
que possa receber a sancção, e por· isso acho . - . ' . -
Maia. · 

V_oto portanto contra · a opinião do nobre· de~ 
putado~ · : · , · · - , · 
. . Pro11õz o S1·. presidente, depois de julgada a ma:. 
teria Cliseutida, se se devia supender a remessa 
da lei para.; o .senadó ?=Venceu-se que• sim. · · " 
' o sr. 'vaaconceuoíi :'...;..Nós estamos _ no 

segundo mez. da· 8essão~ e temos de gastar segu· 
ramente um·i:nez; ou· mais com o negocio· da fa
_zénilai;. e por ~este: motiv~ não . ~de" haver e!lllC
rança de ·se discutir o cod1go c1·1mmal ,na presente 

TO~O 2. 

· Eu desejava que tanto as relações, como junta., 
de jnstic;a, como mesmo juízos de guerra, qu•} 
julga!JSem de crimes civis, foss<-tn publicos : se .; 
preciso indicação, eu a escrevo e mando á mesa. 

O Sn. Pm:sroESTE : - Queirâ mandar o projeeto. 
O Sn. V Asco:scELEOs : - Não o trouxe ; e des·~· 

java logo combinar-me com a commissão, para 
unido com ella, tratarmos deste objecto.. . 

o Sr. Galvão s- Se não th·erem '·indo •JS 
papeis. que se-pedirão ao governo por o:fficio de 
a de A osto do anno assado . re neir u • • 
o c1e novamente ao mesmo. exigindo da junta 
de Mato-Grosso a remessa destes papeis, recom
mendando · igualmente ao governo alguma pro
videncia contra a uella junta, or não ter cmn-

. e u1 e rmma o. 
·o Sr. TcJxcJro. ele Gouv~a: - Eu ·no 

anno passado fiz ·nma'indieação exigindo do go· 
vemo uma conta cireumstanciada da estrada 
serra a s re a, se estava acabada, se as despezas 
estavão saldadas, e s~ ainda se continí1a a cobrar 
o tributo imposto até hoje, e tambem se conti· 
nuava ainda um abuso de pagarem sómente os 
mineiros, e não todos, os que· transitão pela serra. 
Já remetteu o governo alguma cousa a este res- • 
peito ? Eu desejo ser informado. 

Tambem houve a semelhante respeito uma in
dicação do Sr .. França. Ea desejava -ser de tudo 
isto informado pelo Sr. secretario, e no caso de 
não:terem vindo 'estas informações, requeiro que 
~ o:ffieie novamente, para ql1o com eft'eito o go-

O Sn. PnESIDID>'TE: -O S1·. li!eeretnrio exami
nará. 

O r. o 
apresento o projecto. Tambem queria que a com
missão de ini>trucção publica d~sse o seu parecer 

· sobre. uma proposta do conselho de :Minas ácerca 
das cadeiras de grammatiea latina; ha lugares 
em que um mestre que ganha 4008 para ensinai· 
a língua latina, tém 8 ou 4 _discípulos, e nesses 
lugares mll!tas vezes não ha uma escola de pri· 
meiras letras 1 . . 

A roinha opinião ·e que se acabe com a lingua 
latina e fique sõ para os seminarios ou bispos, 
9,lle .elisinllm,. ·em:qüahto1 se não. põe tudo CDl 

· lmgua brazileira. Eu como. membro do conselho 
desejo ser ouvido na commissão. · · · 

Ficou a can~ora inteirada. 
A _este tempo .veio á mesà a seguinte 

. I:SDICAÇÃO 

~< 9ue se o:fficie. ao governo. 

sado, e quando a junta-não ·tenha· feito, &í;etre
ctiva remessa~que. o·~gov.erno, novamente-, e:xpeç.a 
novas ordens ·r!Jprehéndeildo ~guella, junta pela 
falta de cumpnmento.-:-(j!etulio~~ . ·· < .~. -. 

Foi apoiada e entrando· em _di$cussão ~se• 
o. Sr. __ Ge1'uUo: ~A ... razãO:, po!'<lue · i:~ueh-o 

que, se; mande".,!'.~r_ehender :: a. esta J~ta; e, w.r
ciue tendo o governo, em .con~quenc1a _da m1llha_ 
indicação _mandado·que désse cumprimento.ao:que 
lhe havia. sido ordenado, ella. não . fez caso. de, tal 
ordem,· porque. não -lhe convêm que· appare!:d'io· 

10 
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" SESSÃO- E~l-16. OE Jl~HO IH·~ 1827 
uesta augusta cama1·a os abuso.:; e as dclapidaçôlll$. a ,conu11issi10._de: dar o seu parecer sobre um 

requerimento do cidadão .Tose Tavares França, que tem commettido. · · -
Logo que tive a honra de ser .eleito deputado 

pedi essas informações â. junta e nunca níe. ;fqJ s· - - . . . • . 
. que pede novas providencias ácerca do me1mo 
· negocio 9ue faz obje_cto · de outro parecer. que 

as dar e nada é bastante, de túdo zombão os 
seus membros; · · 

Eis o motivo que me o\,riga a requerer esta 
:r::eprel1ensão. 

o sr. PauJ.a. ca,·al.cantc:-Esta cama1:a 
não pôde dar reprehensões ás autoridades que 
as merecerem; isto é da attribuição do governo, 
a quem .compete respçinsabgisar os empregado;; 
publicos. Por este motivo nao posso approvar a 
~ª parte da indicação. 

Não havendo mais quem sobre a materia pedisse 
a palavra e julgando-se esta sufficientemente dis
c;utida, propoz o Sr. presidente á votação a pri
meira parte da indicaçao, conforme o requerera o 
Sr. IIollanda Cavalcante, foi approvada. 

o sr. Gctuuo :-Desejo que o· Sr. secreta
rio informe se o ministro da fazenda.já remetteu 
a informação por mim pedida ácerca dos emo· ... . .- . 

O Sn. MAU. :_:Officio1,1-se ao ministro cm 23 de 
l\Iaio deste anno e ainda não satisfez. 

O Sn. GETULIO :-Então n1and 

INDICAÇ'ÃO 

tt Que se officie ao governo exigindo n remessa. 
<los papeis que lhe forão pedidos por officio de, etc. 
i·elativamente aos· emolumentos que os escriviies 
co"brão das partes.-Getulio.-Não foi approvada. 

o sr. costa. Aguiar :-Offereço á conside
l'ai;.ão desta augusta camara uma representação 
ou supplica da camara da villa de Santos , que 
cJbre um requerimento de varios habitantes da
quella villa, alli estabelecidos. em ue edcm a 
a ,) 1ç110 os c amR os irei os · e passagem do 
Cuba tão, .. e que em lugar das contribuições que 
aclualmente se pagão , se estabeleça uma ·outra 
acco1rimodada ás circumstancias, e que seja bns-

.., - no a nova 
estrada de Santos a s .. Paulo e das outras adja
centes pelos outl'os Cubatõcs, pol' onde se serYião 
os .• povos das villas do no1'te da província. 

Offerecendo' • para todos • estes fins um J>lano 
que dizem ser inenos oneroso, e cujo prodilcto 
póde bastar ás despezas que se devem fazer, 
fkando grandes sobras em beneficio das demais 
despezas _ da província. Pa1·ece que todos estes 
papeis devem silr remettidos á competente c11m
missão de fazenda ·para sob1·e elles füterpõr -0 
seu ·parecer. Eu devo declarar que as assigna· 
turas do ... :requerimento não. ·vêm reconhecidas, 
mas por outro lado ellas ·em · certo modo estão 
autheniicadas pela eamara da villa de. Santos ; 
e• quando assim não 'fosse, pa1·ece que se deve
l'Í!l. então praticar o mesmo que ha pouco se fez, 
com um requerimento apresentado pelo Sr. Lino 

. Coutinho por parte• . de varios supplicantcs da 
pro;incia da Bahia, quanto mais que eu conheco 
a ·maior parte. das' assignaturas do requerimentô, 

·- ' . . . 

to1liar• () nógo"Cio em consideração, enviando tudo 
à referida commissão •. · · . • ·, · :. · · · . · 

Havend'o'-posto' o' officio. ná mesa, deci~1·0Ú i 
Sr. presidente que ia sei· i·eniettido a commissão 
principal 'de ·fazenda•~· ' · '' · · ~ ., ' ' _,· · · 

o SR. lU~NDA:· IÚnElRCl""}Xll' parte . dà. cofumis
-.são~de.- législação;· ofl'ereeeu" a· Têdaccão · féita do 

prójecto -de lei sobre os , juizes de paz, que: ·se 
mlindou imprimir.' - ·_·_: · · ·· ' ' · , _ ·,. 

o·mesn1o.Sr.' deputa:lo 1;epr~sentou q!fe te_ní.lo 

. . . 
missão. todos os ·papeis concernentes ao mesmo 
parecer. Assim se resolveu~ . · _ . 

Pas!lou-se_·a tratar da ordem do .di'!_, e entrou 

l·equerimento de Guilherme Plalt. 
A este respeito fallArão 
o Sr. Paul.a. caval.can.t;c :...:..A commissiio 

funda-se em boas razões para sustentar ·que 
este homem é cidadão brazileiro, e os outros que 
estiverem no caso delles, mas . não estou pela 
generalidade da resolução, nem npprovo que jsto 
seja decidido por uma resolução precipitada, ma~ 
sim por um projecto de decreto, como addítivo 
á lei de naturalisação. Deve o projecto impri
mir-se ~ara der,.ois ponderar-se sobre o que. ~ 

ção, e não -·da· intelligencia do· n. 4° do art. &> • 
da constituição~ porque o n. 40 e só para os nas
cidos em· Portugal, e não~oueudo nós ampliar a . . - - . . 
nesse -artigo ; demais sendo elle estrangeiro no.
turalisado -tem menos direito do que os port11-
guezes que continuarem a residir no Brazil, por 
exem lo o estran eiro naturalisado não de 
m1mstro e estado, e o portugnez que continuou 
a residir no Brazil póde-o ser. · · · 

Este pretendente veio da Inglaterra habitar o 
Brazil , aqui se estabeleceu, entendeu-se com o 
governo do Brazil que era entiio, naturalisou•se 
110 Brazil é pois brazileiro ; a questão é se pre
cisa Je nova carta, ou se à . que tem é bastante 
para ser naturalisado. · · 

Toda a questão. se· reduz a ist.o,. t:u sou de 
parecer que não deve· tirar nova carta, porque 
este homem é brasileiro,- o,dquirio ·este direito, 
de\·e valer ~ mesma carta, com duas· condições, 

o Bmzil_e que tivesse 'º impeti·ante estabelec!do 
domicilio. no Brazil ao tempo da naturalisaçao. 

«·A assembléa geral legislativa df!ei'eta : 
<< r i mc • ao prec1sao . e nova cnr a . e 

naturalisaçiio p:mi conservarem. os direitos .de 
naturalisados no Brazil os estrang(;iros que antes 
da indepandencia ·deste in1perio obtiveriio cart.!t 
de cidadão portuguez p'.lssada pelo ·desembargo 
do paço do Bi·azil por tere~ ~stabelecido.domi· 
cílio em ·qualquer das provmc1as , que hoJe for
mão· a· naçiio brazileira. -:- Paço da camara dos 
deputados~ 16 de Junho de 1827.'-Paula Caval
cante.11 -Foi · a}loiado. 
· o sr. Lino Cou1'in.ho :-0 hom·ado 1nein
b1·0 que emendo~ ·o parecer da comiuissão; ·ma11~ 
dou uma en1end11 , que é ex~ctamente o mesmo 
parecer. O que a· emenda: qunr é. uma resolução, 
pela qual se declare que tod.o-s os· estrangeiros 
naturalisados' no tempo · do governo portug11ez, 
ficando residindo no Brasil e assistindo -á nossa 
independencia, erão cidadãos brasileiros natura
lisados: o que diz· a commissão? : Diz, a mesma 
cousa. Disse que não ~se deve -_ t(>mar uma re-
solução tão ra ida e im ruden e . ue s.e : · 
1mprm11r e quem duvidou. que -isto não era outra · 
cousa mais do que um proJecto de lei; quc-déve 
ser impresso e passai· pol' .todas as fieir.1s . por.
que passão os outros projectos de lei? ~ão ac~ 
e1·escentou pois cousa de mais.: Disse que os:mo
tivos do parecer: não são justos·' . que este ~«)aso 
não póde ter relação com . o .n. 4.º·· ·mas: sim· com 
o n. f>o, e a commisf!ão. -11\;Stµita,gµe1nã,01 ,estã,,.na. 
letm. nem :do'._· 4~_,J1em do .-0~,;_ 1:1,i_~. qu!i), niio, ,est.ii 
no 40, nume1·!l· poi:que _fa1la.,som.~n~en.4.os~ ~oi:~ 
gu(!zes., nn,sc1dos ; em_ l'()rtuga) :, • ;<tu~ , estav~~ .no . 
Brazil no tempo :iJ.a. declai:a~o.,_âtl U()ssn 111de: 
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SESS10 É~J t6· DE· JUNHO l>E 18'.27 75 
pendencia · e quP. assentirão a ella: vejamos agora 
sr. está no caso tlo ú•. Se ·o art. 50 dissesse só 

· -estrangeiros naturallsados , qualquer que fosse 
a. ·sua reli ião-
se referia ao que se diz no art. 6• - são cida·
dãós brazileiros os estrangeiros naturalisados, 
qualquer que seja a sua religião-mas este art. ljn 
mostra um.'acto futuro e indica. ó meio de faier 

da constituição : ·isto não é pratfo.i,·el. Quanto 
mais que este homem está incluído na letra do 
n_ 5°, que é como se deve entender: diz: o 

r.::o - .. .. :o: • 

-os que se ·naturalisarem-não entendo que -
·naturalisado-seja futuro, mas preterito. A ques
tão portanto s3 limita ã carta de naturalisação, 
se a ue ~ 

ca na ra 1 os, e 1z.-Os estrangeiros de 
qualqu'?r religião podem ser naturalisados. uma 
lei regulamentar marcará as qualidades necessn
rias-e assim se vê que é para o futuro. 

or isso a minha·· emenda faz inuita difl:erénçã do 
· p·arecer da commissão. 

t.Ogo, ·os autores da éonstituição, ou por assim 
dizer a constituição não se fez car~o de portu
gnezes naluralisados residentes no Brazil, e nem 
aos seus autores esta especie passou pela idéa, 
porque erão mui poucos os. estrangeiros que se 
naturalisavão no antigo systema do governo por
ttignez. Por consequencia a ·constituição não se 
fez· cargo di~to _; . mas ngo~a a co~missão des-

O Sr. Lino Coutinho :-Diz o honrado 
membro, que quero: eu não quero cousa nenhuma: 

. a_.commissiio é que fez o parecer, e. esta mesma 
não usa desta linguagem.-E' de parecer, e nunca 

cousas na alfandega até o dia de hoje,' sempre 
concordando nisto as autoridades dos dilferentes 

. tribunaes.; apparece porém agora uma machina 

. de vapor que . este homem mandou vir para o 

. seu engenlio qµe.tem perto. de ÇampQi;, e então 

. se. suscitão duvidas,na alfandega,. de _que .elle é 
estrangeiro· e -não cid~4ão , brazjleiro ! C'JO~o ·é · 
que se entendeu que ·e~ . brazileiro até hoje e 
niió agora?.' E'. p~eciso que. se. declare que todo 
•> cidadão portugnez naturalisado que .continúa a 
i·esidir desde o tempo daindependencia, fica.sendo 
cidãdão '.brazileiro Jiaturalisado; esta foi. a me-

. d.ida ::qlle a:.coitiinissiio',tQmou~;sé. ha ·'!l~um em
baraço em se discutir -,como resolução,,d1scuta-se . 

·como· projecto !i,e lei muito e_mbora,_ ,mas toine~se 
UJl!a medida. geraLa; e~te. rl!speit~>.. , , • ._ . 
·· o· sr~ :m:-àuia"ca.Yal.cía:nte :-Quer ono-

. bre d~putado que a miµha emenda e' o· parE!cer da 
. · c.omm1ssão é uma·. e. a ._mesma' cousa ; não .. ha 
· tal,. porque o parecer· da ': commissão ~ que todos . '. . -. ·- . ' . 

tugnez, :que continuarão· a' rel!idir' no '·Brasil;. e · 
·jurarão. ad:Onstituição ·do ·Jm~rio, são cidadãos . 
brasileiros; e. isto .faz· muita differença~·1.i: ''· ·• 
' 'º'parecer é 'concebido como se. o juramento 
árconstitaição in1luiss.;; __ alguma ·cousa ·>para. ser . 

. brasileiro; guando :. eu· assento '.que não . é• cousa 
, essencial:,1 Quer; o· honrado 1 membro qne -este ho-. 
· m~ni}~ão· eatejà· incluído': no: n~ . 40 ·e. '5o: '· dá-"cõn- , 
. stitmçao;· mas-' que·' a·· com missão · enten~eu; que . 
·devia .. ser•~braslleiro; ' não : obstante a' eoustituição ; 
~-·não-: ·quer'er01 isto· é;' .o nobre deputa.do~quer 
que esta amíara addicione' um· num~ro ao artigo 

que quer. . . . . 
O honrado membro quer que estejá incluído 

no nrt. 5°, e então para q11e vem o. 60, em que 
se não faz differença de cidadão nato a cidadão 

· portu~ez residente no Brasil no tempo da de
claraçao da independencia ? E viráõ os· natura
. os ser const er os como ras1 eiras natos 

· da mesma sode ? Não pôde ser : ficão sendo 
· brasileiros, mas sui generis, é pois um artigo 
· futur~. ~las •. diz o h~nrado l!lem~ro, que se a 

e 5°, logo quer' nccrescentar um arti$o novo: não ê 
assim : declara, que está no espir1to da consti
tuição : que ~ste homem, sendo cidadã~ ortu-

encin, devia passar com a mesma qualidade, 
isto é,! para cidadão brasileiro naturalisado : ex
plica o espírito da constituição, posto que não 
está nella expresso, e tanto que a commissão 
usa.das palavras-virtualmente incluído-por isso 
não· se diga que manda accrescent.ar. alguma 
cousa á constituição, porque apenas. faz decla
ção de doutrina. 

Quanto á sua emenda, é o mesmo que apre
senta a commissão, porque diz que aquelle es
tran!Jeiro, naturalisacto cidadão portuguez, . que 
depo~s da indeP.endencia . continuou a ~r !e~i-

se mandou que, não só os portu~ezes natQs aqui 
residentes, mas os proprios brasileiros jurassem 
a constituição, como não a hão de 'jurar os es
trangeiros · naturalisados ? Pois se os filhos do 
paiz jurarão, que. podião ser disto dispensados, 

·como· não a hão de jurar outros, que houverem 
de •ser cidadãos brasileiros por adopção ? Con
cordo· que · não seja cousa precisa' para ser ci
dadão brasileiro naturalisado, ·mas devemos ir 
conformes com o que se · mandou fazer a todos 
os cidadãos ·· brasileiros natos, que não tinbão 
:obrigação de jurar . a . constituição, porque já. 
.erão filhos deste paiz; entretanto por um a ordem 
obri~ou-se a todos a ·jurar, fossem, ·ou não~

·nasc1do·s no Brasil,· e a cominissão para:·mostrar 
mais força disse que este homem era tanto mais 

-cidadão,_ que residindo· ·continum;nente no·nrasil 
tinha jurado a constituição, não Jez deste pre

. dicado ·maior consideração, e sõ o• citou para re-
forço' da sua opinião- . · . • 

'parecer da·.commissão, nem com a·emenda•'Eu 
acho o. parecer da· commissão muito · razoayel~ . e 
, at~ seguiria a sua resolução se estivesse _persua
dido d~ que esta· camara DOdia · tomai: mD!L~ 
resoluçao, ·no. estado . porém, d~ duy1da m~li• 
no-me, á parte. contraria,· por mais sew,ira: Nm
guem lloderá dll.':idlir,· que,o .objecto, ~e q~e se 
·~ta, ·e. ~nstituc1on.al~_' porque se _:pro.poe a ·com
m1ssão a · declarar md1Viduos no gozo do fõro · e 
privilegios' 'de cidadãos, bra7.ileiroÍI, e' ![18 !tll_U.-y~sS& 
ouvida, a· tiraria o arL·l'JS da constituiçao~ .Que'. 
fazer. uma tal declaraçãQ é alterar a constitui-
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c:iio, é tambem indubitavel. E que se niio. póde 
fazer a alteração, porque nem é tem[lo, nem este 
o meio, o decide o art. li!. · 

A constituição determina que esta classe ou 
certo numero .ie homens ou. indh,iduos sejão·brn-
s e1ros, no gozo per e1 o os ire1tos e oros ; e 

· au~mentar este nu:nero é ce1tamen•.e fazei· . um 
artigo · t\OVO constitucional; muito mais aceres
centando-se com a designação . de individuos, de 

• • - ; · cm , nem 
no espírito. Os dous artigos uuicos que podem 
ter relação com o objecto, são os em questão, 
4.o e 5.0 , e nestes não se acha comprehendido 
tal cousa, era, que se não acha comprelíendida, 
,: claro. · :o 

O art. 4.o diz que serão . brasileil·os todos os 
nascidos em Portugal e su11::1 possessões; se a 
constituição tivesse em vista ou na sua intenção 
que fossem cidadãos brasileiros os l)Ortuguezes 
natos e os naturalisados, não diria tão estricta
mente - todos os na,;cidos en1 Portugal e suas - . . .. .. 
tuguezes - porque então se entenderia que erão 
não só os nasci.los cm Portugal, e suas posses
sões, mas os que tivessem sido naturalisados. 

'rambem não se acha incluido no art. "·º 
<1ue 1z - o;; cstranHe1ros naturali:;ados, e a lei 
determinara as qualidades, etc.,- nilo falla dos 
que eri'io naturali~ados portuguezes, falia dos que 
tc.rem nat11ralisados brazileiros para o futuro e 
• ur , e iz -uma ei es1gnar 

:1s qualidades que del·em ter. Portanto nao só 
t>Sle pretendente, como qualqu.ei· outro nas mes
mns circumstan1;,ias, não est i'l. comprebendido no 
:ut. 4.o e 5.º e acho por isso que se não .põde 
adoptir u medida que propõe a connníssão, por
que não e tempo ile reformar ou alterar a con-
stituição, nem é este o meio. · 

. Como porém acho muita razão, (l justi~a no 
que rcqu<ir o supplicante, assentava que podia
mos resol\"er que a esto homem por ora, quando 
dle o reqneira, . se poderá dar uma carta de 
natumlisn iio a1·a ue elle • 11b • • -
hra,;ileiro, porque por or1\ ó naturalisado po1·tu· 
guez, ma!! :i vi=<ta <la.s circumstancias, que apre
senta, e como fie faz digno de gozar desta graça, 
cr()io que a ca1narll deYe a seu res eito tomnr 

e i eraçao. 
o sr. Souza :Fi.•anc:a :- Um estrnn,.,eiL·o 

J1aturali&ido antes da nossa indepcndencia,"' que 
:se achava no gozo dos direitos da naturalisação 
antes e· deJ>ois da nos~a independencia, é exn· 
bruuto lançado fóra deste gremio pelos admini:>· 
tradores da fazenda publica na conenteza de seus 
negocios; elle, ve.ndo~~e assini csbulhado do di· 
reito de . gue se achava de posse por uma carta 
de naturn.lisação, recorre pelo direito de petição 
ao corpo legislativo, para set· restituido à sua 
prerogativa, e foro de cidadão, apoiando o seu 
requerimento com o juramento da. constituição. 
· Diz a commis:>ão que ·a constituiçiio não é 
.dara a este respeito, e assenta que se deve 
tomar uma medida geral, que comprebenda todos 
os estrangeiroºs em . iguaes circumstancias. Bem: 
l'Ou .. tmtat· primeiramente do parecer. da commis
são; depois tratarei do direito ·particU:lai.-:do pre-
tendente. · 

Yanios ao di1·eito. parlicular deste supplicallle. 
Principiarei por .• pergu.ntar ; o B1·asil era um 

paiz sem eivilisaçiio quándo declarámos a .nossa 
mdependencia? Não, ora . um reinó constitnidc

olitiéa:mente com 
unicamente unido ao govemo de Portugal; quere> 
dizer, o soberano de Portugal goyernava o B1·asil 
que. era uma familia separada daquelle outi-o 
reino unido politicamente com ellc. . 

r consequencia. seu o o nosso pazz um estado 
politicamente constituido gover11ado por leis pr.:.
prias, podiamos ou não ter cidadãos naturabsa
dos? é evidente que .P.Odiqmos assim como ,têm 
todas as nações civtlisadas. Era este cidadão 
pois. perfeitlmcnte um cidadão brazileiro natu
ralisado. E põde agora este mesmo cidi\dão. nn
turalisado ser privado deste direito já adguirido? 
Não seguramente ; se1fa uni absurdo dizer tal. 

Ainda mais, este . cidadão continuou na posse 
e no gozo dos seus· direitos até o pi·escnte como 
mostra, e entrará agora em dul·ida .este direito? 
De ncuh m • · 

Eu quereria q.ua se declaras!le o negocir, em 
h.rpothese, ist-0 e que se def.lrisse ao supplicantl• 
com uma resolução pitrticular; que 1·enova uma 
duvida sem fomento de dii·eito u o riv · 

e c1 a ao ra,;ile1ro de que estava de posse, nã" 
se luwendo declarado cm lei nenhuma, e ·não se 
achando declarado na constituição qu-e os esti·1m
geiros naturalisados ficassem perdendo este direito 

· · 1 i en e, ou que _osse nus er que 
J1om·esse uni di11Iomn poste1·io1·, qne o confir- . 
masse. 

Eh.• porque niio me conforme com n opiniiio de 
que o nrt. flo não é favoravel a este Sllpplicante. 
pois nelle ,·ejo que se diz (lclf.·O,I ; e n ques
tão se reduz a sallPr se é ou não naturalisaclo este 
esb1u1geil•o: se ó naturnlisatlo. como é que póde 
ser esbulhado de lleus fot·os? De nenhuma rnn
ncím ; e entuo é contrn o esbutho que p1·ocedc 
a resoluçiio dn camara. · · , 

Mas t-0m-se dilo que a constitttição · 1\nicníuénte 
fnlla am o futuro e - • · • 
fcito ! ! ! Si·. 1ncsidente, pergunto eu: eramos 
antes d1l constitnição naçiio ch•ili:>ada, ou nao·? 
tinhamos, ou não cidadãos naturallsndo;;? ilin
guem ~egará que tinhamos: lo o, se a consti-
wtn nao revogou seus ireitos, · continuiio 

a gozar destes mesmos direitos.' l\I1\s se.rã este 
cidadão. por estar naturalisado por carta i:>as
sada pelo .;ntM 1·d de· Portugal, se1·ú cste.cida-

- dão, digo, )>ortuguez.? Haverá maior absurdó do 
que este? Appa1·cce um· estrangeiro; que obteve 
cai-ta de. naturalisaçiio, po1· m:>tivos de residen
cia no reino do Brasil, que nunca. foi a Portu
gal dep'Jis da independencia, · e 111i de dizer-se 
que é cidadão portuguez ? · · · . . 

})or nenhum modo, Sr. presidente; ·Diz.mi·· .'os 
Srs. ·deputados qa opiniifo confral"ia 'que" a·'cón
stituiçüo só Jalla -ri_~ naturali~.ando~' _para ·~ fu
turo,· e nunca suppoe naturahsado;;: eu me Jlro
nuncio ·contra tal opinião; . e a · 1;aziio ;'já ·dei, 
que o Brasil era:; reino;· quando se 'deciarou in
dependente : º·' acto ·da ;indt!pendencia :.não·',fe7. 
mais do· que separar .os :.estados,, que: .atê .então 
esta\"ãO polUicameute ·.unidos •.. ,., · : . .. ·. , -
. O: govemo, que então governava .o Brasil, ces
sou de gov.erna1·, foi..sul:istituido po! um goveruo 

l'.Ouélué que Se. decida O negocio l)Or Uma' reso- vão; 
1 
pela noss~ indt!pendenéia 1?:.estr~~~~l~o!S.na: 

luÇiió get·al ' co:nprehensiva de toClas as par.tes, turalisados .rl'.s1dente!I· l\.O .. ·-Bra.~11; long. t:1 :de-per
que c;;tejão em. 1gn<tes circumsto.ncias, não póde derem os direito;; .. adqµiridos de. nacionalidade 

'.pásSar, . porque ·a constituição diz expressamente · ·adoptif'a, ,coutinµ.ã.ó,,,11, go~r:· de.lles :, eis· .• porque 
_que -os .·stius .artigos. pod!'!r;\õ somente 'ser refor- ·'·oto .. contra o .. parec.er,.d~ comn1issão; e .. yot9;que 
.1nad. os depois de 4 annos por. uma })reposta de .a :questão., SCJ& ,d~1d1da.; como, em:hYP.9.tb~,de 
:lei apoiada ·pela;; 2 tér!:.as : partes- . ila camara; esbulbo, e ,v19lc.i1~1aque se ~~Qlm~lte; e~mtr4,~~ 
·.is~ .. diz o art: .101 ·; seg~e;sc~ pqr~ànto . que a ciJadão n~turalisado,,,,porciµe,,foi ~mpr.e-cont.e~
:.medido. propo!ll~ J>el_a~ C<?m!D1ssao. c.mtempe:;th:·a, 1 pln4o ·e.m . tllda.s ,as3.CS~1lç9~, como::tal;c-c, c9!1'1> 
,_~ :Ql;l~. cs.w ncgocu> nup_,poélc ser Msíii\ de~enni- l tal, tem , gozado dos respect1y;Qs pl'ivilegios: pt\de 
.nado.. . • exercer o comm.crciq chamado .. d~,~a~t!lgein, ~ 
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negocio me parece muito simples, e -na discus
são tem-se·· complicado: vejo que a. coinmissão 
reconheca a justiça da parte,· a emenda t<\tnbem 
>1 i·eco·nhece, ·e todos os •honrados membros, que 
tem falhdo, concordão nos~a :justiça. 'SllScitou-se 
esta questão por se querer· interpretar a consti
tuição: oxalú. .nunca teehamos occ1sião de a in-
terpretar! · · . 

l\las, Sr. presidente, a questão, tomo· a dizel-o, 
;,, mui simples, Supponhamos <1ue um individuo 
tinha feito serviços â. nuoão muito relevantes, e 
que este individuo se queria fazer cid·idão bra-. . . . - . . . 

cumstanciªs de :ier cidadiio brasileiro. vó. este 
decreto ao senado, e á sanct;ão impe1'inl e estão 
tiradas todas - as duvida:>. ' · . . 

o sr .. Vergucb.·o: - Eu não sei como se 
tliga que é opposto . t\ constituição: por ventura 
a constituição define a~ qualid·ide,; que devem te1· 
os · cid11dãns naturalisados? Seguramente que niio: 
a constituição define ns qualidades que devem te1· 
os cidad>'ios natos; _11\llS estamos. por ventura nesto 
caso·? Não, certamente. 

A questão Yc1·sa a ,respeito de um estrangeil·o . . . . . . - . 

Ella diz-:"'. é cidadão, etc.,-mas não tliz nenh.Úma 
qualidade que · deva te1·; logo, qualquo1· t;lispo
sição que;Jiaja sobrl) as qualidades que de,•a ter, 
nada altera não é accrescentumento nenhum á 

nectH"<u·io tomar-s ! 11111a rtlsolu•;'1u. IJisse-se 'IU · 
não tle\·e Sl!r 1·csolui;ifo, mui; .. decrcto,.eu enteuJ(I 
que a ·ctitrtirciíça de dccrêto 'a i·csoluçiio é 111úito 
,,r,1nde. · · 

·r. presidente, «JUall!fo so faz um dec1·eto ou 
lei, é quando se vai constituh· um direito novo : 
mas quando se .dec1a1·a um direito · · existen~e. é 
1·esolm;ão, e como.º? ~aso prcse·_n~e não trat~µios 

1 .1 , 1m 1 
dil"eito que já existia, é bastante uma resolução 
pai-a que este cidadão continue a gozar dos di
reitos de que estava de posse .. A clausula do 
juramento du constituição podia ommittir-se; 

E" Yerdade que houve unn ordem que m·andávii, 
que todos os cidadãos j_uras~m a col).stituição 
do imperio, mas nem po1: isso deixão de ser 
cidadãos br~zileiros o~ que a não jll.l·assen,,. fi. 
c<\n.lo comtudo sujeitos ás pcf!g.S que se estabe-
lecerão. ·· .,., 
E~ta c!_ausul~ . l'ºi.s. se ,.Podin • tinu·, mas co!u~ 

hei· só ncnte a fuzcr mais algum 'lS reflexões ãce1·c t 
d:i. intclligéncia c!o n. 5° do nrt. 60, til .. 2º du 
constituição, p~m depois entrnr na matefri d" 
pa1·ecer cm questão. . . 

Que 11 prctençi'io de Ouilhem1e Platt não estit 
·comprehendida na leti·a tlo u. 4<> do art. 6'', é istú 
tü() evi•Je.1le, quo seriu porde1· tempo que1·ei· p1:0-
v.1l-o; a qutlstão po1·óm ó, se ella está ou u:io nn tio 
11 •. f>o, que trnta dos estr11ngeiros natui·Alisndo,s. 

Se este nume1·0 que contêm duas partes, a pl"i
meim que qualifica cidadãos braziluiNs os os· 
ti·augeiros natur'llizad•H, qunlqu~r q11e seja a,sua . . - .· . . 

COÍlstituiçào, que deixou inteirnménte llOS,.legi;;-; ellci ,jlÚ falia do,; esti·augeiro3 que llRl"3 (1 fntU)\1 
ladore!'l a latitude a este respeito: podemo~ p,c;>is se· n 1tur1liswcm no imporio. . . 
e.>tabelecer aci qualidadtis . que julgarmos que Se ao contrai·io attendem1os IL • doutrina d« 
de,·ão' ter: ·podemos diz_e1" .que_ um· _estrn_ngeiro cada umn das suas partois sepnradan1ente um:t. 
que o .'requerer; será nosso c1dndno ;_ nao devemos da out1·1!. então parece que o u1·tigo Jnlln. assi111 
p?rém fazer: sen~<! aq'!-\Uo: que . a .P~micmcia nos dos, já nnturulisa•los, com.i do,; que. para o . futuro 
i11ctar.··Yamos. a exammar a· questuo. Este es-. 0 quizerem sei-, pal'll os qunes,a lei marcará qunes 
--~~ang~ir()' naturàlisa'do .. fôi d~ flictó ·,naturnli~l\dO as quulidadcs p1·eciSl\S pnra tanto. Esta _i11lclli-
c1dadao po1·tuguez; a mesma ·cart.a··o_deve dizer, gericia no meu fraco entcrid~1· ·. p1frece ·a 'tl1ais 
e eu: peço ,que se Jea:: {.fof sat~sfcij,to.) _>. .. obvia.,: n mais natural, e até _deduzida da pro 
. Está ... naiuraiisa•lo .. nest< reino, "logo 'que no prià coUo_cai;iio e arranjo de c·ada uma destas 

Br/iziJ.:tinha,,sÓl\ · d()mi.cili<!; ~lle :'!lu~cil ~...,i, n_Po.1·-. pa1·tes, q~1e neste nu ne1·0 appi:u·jcem sepa1·~ti11s 
. tug.11,. nunca, lá, esteve,. e se, houvess: , a· quel!- cnti·e si. · · · · · 
. tã1); a -que reino. pertencia? SegU:râmentij .s.e diria Nem. c1·a. "tk· Cl"CI", que a constituiç~t) . se csqtte· 
que pertuncia. ao .. rein<.• do Brnzil, .ondó 1·esidia.. _cesse de .unia h\'pothese de· que iufallivclmof!le 
Portanti:>, .:antes .da. constituiÇão· .. éra. um. cidadão se devia . lembrai·,_ p-.li·que os seus auto1·~s: não 
natúralisado no.'. Brazil,' 'isto "nenhuri1a' duvida . pod!ão ignor1ll", que nós ti~ha~os no. llQSSO g1·c
a_dmitte_.· ~I?·e~~ ,i>Ode'.entra1· · c,m,'.iiuc~tifo;,:; . . . mio alg~ns _9s~r11,nge_li:Qs naturnli1>ados,;.que .sem. 

Vamos agora a. ver o que •. diz., a constitüiéi'io. . esta iDtelligencia fii<ariiio de f1ka, e const1-angidos 
Et! :no. constit!li~ão . não .. vejo árti~I) .penhu'!l que .. por· iss1> a ,obte1· novamente· uma. c'lrta .de. natu-

or .~enturii. e1tte: lÍom,em.:nãci tinha 'um direit~ ~ã~ ·u~.tÁ'rma d; un1a lel 'que. ai~d~- não- existe: 
ad_q~irido.?.)~egur11-1nent~Jinh!l:~,. e ___ se: I!- . c~~s~i- soffreriiici. necessariamente graves incommodos " 
~uicao, 1_1~0 rt?yogou, nem p0,c,t1a. revogar. 9 ~ir~1to P._rej~i_z~~- '· __ Pº __ r. n_ ã_ º.' sercn __ '··_--~_onsidei:_ndós cidadã.os 
Jà ad~umdo,;.se ena manda. sustentai· os d1rc1tos braz1lc11os. . .· .. . . . -._ ·" 

' a~quiri4os,, ~ó}uc;>,::·~ ;q~iii. _põd~.)m\:e!; ., u111a. '.n~lo-. : :, l\l .u;· eu . poréi do parte est' questão~ 'e não. me: 
rid!lde 'cgu~ negue est& ,.,mesmo .diretto? · E' .m;na; · fàrei · éargo da.", oúlrà, ,quo já.. aqui.e teni ,sidó_ s!l.s· 
Y~ol_êpcl~ ;:quc';.sõ.fa~; 'é, )~mil !nJ.1!-~tiÇa: 1#~nif~8!~, , citad~, . qu~nto _li. fõrma, p0,1·quc de_ye ser dti.c14ido · 
<i,llerer pr1var. .. ~ Pl!~ .• PlaU .. do .. direito. gue. elle, Jªi .,e::1te, .negocio .. se_ .. J>?~ .. ,ullm rcsoluçao :ou . .s1k pp1· 

· t111Jili •.• ~~-~~.ho11'!~m,". :er.~ já··:c;i~~iiji!);,ll,i:nslléi_ro,; ,. ú~ 1>i;0Ject~ •. dc.lei,'.:de·,9ue lf!.mbem se_ J~m!>r~n 
n~o:~P,!~Ctlf!lY.~-,~e,Jial~F!\~.isaç_!_o,,,nó,".!-;, 111~ ·:~opio: um T1onrado tnembr!)., , -~ •·. ,>, ,.,,, ;.; •.. ,,,_,_.,,," ;' 
.h.oíive .. ·autoridades qiie pllzert\O duvidas, e pOdem; · , Eu. reC.>r1,:arei. sómente. o que. é ·relativo· h cir
~\\ ver, .~.~-is ,~uvid~!i, r~~, serrml.hnn,t,~; .~a~~~'r2fll• e i c'um~tnncia_s: pccUli!'res em que se acha ~Íe, S\l.{l-
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. plbant1; Plat~, a quem rio men '·ê1· tem sido ir
ro,-iado um incommodo escusndo. 

l.)omo é possiyel que se pretenda considernr 
ciJ.adão portugucz, um homem ue ha crto de 

. -. . nos JBa1s ou menos, est domiciliádo no Bra
z1l; · um homem em fim que em todo este decurso 
de temp\) .. tcm ''i\'ido aqui, onde está muito bem 

· estcabeleC.•do e ·com grandes f11ndos? . · 
. e · : porque a sua carta de naturalisação o 

considera cidadão portuguez? ·E o 9ue eram os 
. nós, todos no tempo em que . ella foi pnssada? 

Quem era então o soberano do chamado reino 
unfdo? Comei ·nos constituimos nós cidadãos brn-

. zileiros, ·senão porque ndberimos, jurâmos e abra
çámos ·n sagrada causa do imperio, seJlarnnd<i~nos 
da de PQJ·tugal? Que fez este pretenílente? Dei
xou por ventura de seguir a nossa causa? Não 
ficon 11<1ui, não adherio a tudo e não jurou a con
stituição? Como então se duvida agora de que 

·é cidadão brazilefro, quando até ha bem pouco 
tem o nin uem oz · -

. eg11, nem em nenhuma outra estação? 
Confesso que é este um caso bem singular, e 

que até parece ter o seu assent<' cm um falso 
zelo ou para melhor me ex licar tah•ez 

i n os pessoaes ou ein má .vontnde. 
Sendo pois tiio peculini·es e tiio atteridiveis as 

circumstnncias do supplicante Platt, é innegaYel 
ue elle de\"e ser deforido favoravelmcnt 

J c1 a o raz1 eu·o, da mesma fórma 
q~e o ftzem?s na sess_!lo passada com ?Utro sup
pltcante, cnJa pretenc;ao por nós decidida foi en· 
viada ao senado. · 

Eu não' me opponho a que se tome 'a resolu
ção que· a honrada commissi'io oft'erece~ conheço 
até que ella se faz necessnria para fixar uma 
regra para o futuro; e para livrar-nos de ga'I· 
tar mais tempo em ne,:rocios de igual. natureza, 

· que podem ser noyamente ti'llzidos a esta ca-
mara. .., 

O qu!l eu ~igo, e pondero é, que ·o' presente 
caso nao recisa d• • -
expendidas, porque nós podemos eferir, indc
pe_ndentemente da que tomarmos pam o futuro. 
De outro modo esta parte deye soffrer graYes 
transtornos, niio sendo reconhecido c · 
· ã ~z1 eiro, emquan o nã_o passar a resolução 
ou P1:ºJ!<ct~>, que tambem so mêuleeu; o que tudo 
deve mfalhvelmente levar muito tempo ·quando 
pelo outro lad~ !'! meio o negocio é m:iito m11is 
brevemente· dec1d1do, procedendo nós neste ctiso, 
como !izemos l!º outro de· que fallei, e que foi. 
remett1do depois a? senado. • · 

O :sr. Vo.scon.ccllos :. - Sr. i1i·esidente, é• 
. pena que tanto tempo se despenda em negQeiQs 
particu,lares,. tendo nó~ neg<?c.~os. geraes e de tanta: 
transcendenc1a, e muito maior p~na é que en
tre ell! duvida nesta eamara, se deve ou não: 
admitt1r-se no gremio da sociedade brazilcira' 
um inglez, isto é, um J1ome111 livre'' e virtubso i 
~a.tm·al dessa nação heroica,· que tem' sabidoinu:! 
hl1za! todos os _planos dá santa alliança; Ah!'. 
venbao todos os mglezes, 'eú tenho braços aber
tos P.ai:~ ~s r~ceber; e se· fosse· possivel~ se a 
constitmçao no.o obi;.tnsse, eu lhes conferiria to-. 
dos _os· fo!'os e· direitos dos cidadãos 'natos; est11. 
naçao briosa merece um r · 

·um J ustre deputado mostrou que a con-
, stituição não privava o supplicante d\Js direitos 
qu!'l · a carta de naturalisação' lhe(: h'avià • con
ferido; antes em minha opinião, e:tpl'essamente 
os• garante •. emquanto declara cidadãos brazilei-' 
ros_ os. estrangeiros natu·rausados.' ·· • • .' 
·Nem as palavras ·do ~· 50 art. 60 da constitui

. ·-çiit>.-A. lei detenninarã as qu~lidàdes' precisas 
· para se ~bter carta· de naturallsação - eitcluém 

· · ,a., pretençao do supplieante: · · · · ·.' · . ., · 
' ·: , •. Estas pah"r11s ·só' podem ent.endér~se ·de futuro 

e quando muitll que suspcn1Jião as'leis existén! 

tes, mas nun'ca, Sr. presidente, nunca se po
derã entender. que o cihdo paragrapho abolio 
as cartas de naturalisaç.ão jã passadas. 

Além de · t · · · -
tnl intelligencia importaria um effeito retroactivo 
o off<!receria uma contradi~ão manifesta neste 
codigo sagrado, se ao mesmo tempo que repro
vava tnes effeitos os consa0 rasse. 

em e que, re1hcta-sé bem 110 absu1·do cm 
que cahimos com tal intelligeneia. Se quando a 
constituição manda fazer uma lei regulamentar, 
se entendem suspensas todas as leis sobre a ma
teria, qual é a lei hoje cm vigor? Os- juizes 
fiquem suspensos, poi·que a constituição manda 
fazei· lei pãra o estabelecimento de jurados, na•1a 
de responsabilidade, porque esta será regulada 
por uma lei; nada de governos pl'Ovinciaes, por
que o regimento dos presidentes ainda não está 
decretado. Estas conclusões são infalliveis, se é 
certo o principio de que a constituição abolio 
ao.· ·- · -

· dar fazer uma lei a este i·espeito. E daqui :i 
anarchia quantos passos são necessal"ios? 

Argue-se o parecer da commissão de dal' im· . .. .. . .. -
1·eputo muito conforme com os prinéipios da 
razão, e so estou enRanado, folgo de er1·ar com 
Rousseau, Vattel, D'A.lembert, Voltail'e, Bentham, 
Benjamin Constant e outros r nd · t . 

en ores. o pacto social é preciso que scjn una
nimemente approvndo, não. obl'iga ·a maioria, 
poi·que esta jft é filha: do. pacto. social' Nenhum 
homem tem direito sobre outro homem no estado 
nnturnl; decida um milhão de homens o que lhe 
agl'adnr a meu respeito, se eu me não tenho 
obi·igndo a <.'Stn1· :eetas resoluções da mnio1·ia, 
niio tenbo obl'igaçno de obedecer. 

A approvnçiio da constituição exigo unanimi
dade, a lei <)a maioria é secundaria. · Poi·tantC1, 
o que l'ecnsa j1m1r a eonstituição ·deixa de sei' 
cid~dão brazileiro, dc,·o o Brazil renegal-o. · 

é declamr que ' a : eonstituiçãt• é clara · a tal o 
tal respeito, e outra cousa é o interpretai-a. Se 
nós niio fizermos esta distincçiio, ficamos ligados 

nm le islar ois u · 

qualidades precisas, ·para· se .obter carta ·de· na
~ tú,í;à~isaç~o-~ poí~ ',d8:q~i_não' se :póde d~uzir; <J.ue 

a (l1spos1çno , do ·,·pnmeiro 11er1odo· diz· .respeito 
· ao tempi:! (uturo; conclaindo~se, qire a pretençiio 
· d() · supplican~ d~ve ser !1~i1dida por, eqµidad~, 
po~ .~er. confy!-"IDe, ao espmto da nossa constitui· 

. ~(); · Se es~. não feclmu .a_ porta'· á· -natüralisa
ç~C) c;l!testr~11geirt!s pgra'9;_futuro, é_absurdo e11tim

. de~~~q:9e. e;tJl"!llio.~() sei() da naça9 os que~·çomo 
este, · Jíi csttvessell). · ·· antecedentemente naturali-

ê sàdôí.~ ··º'-'""'º, ·;' • '; :···! .· .. ' ..•... :.; ·.' ' 
· -~alim· 'julgol;como · evidencia'· demoristriido~ que 
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SESSÃO E!l H> DE JUNHO I>E 1827 79 
t:ste negocio e<>tá decidido pela constituição en- 1 fazer isso põJe tambe111 declat·at· que ess~s ho
tendida litteralmente, visto o absurdo da· o~i- / 111e!ls não precisão de tal noya _carta, ou. qu.e sãe>. 
ratão. contraria, e consequentemente niio ó ae· !· valiosas llS i:artas de naturahs11çiio p_assadas pelo 
equidade, mas de justiça remover todos os · ob- · goYerno antigo· . do Brazil, se. ellas conti\·erem 
staculos, que pert1ubem a este . cidadão no ozo es ' · - · · · · 

· · · , · · · 's e a, a e- Venceu-se que sim. 
lindo á nossa causa ; jurou nosso pacto social ; Propôz depois se esta resolução seria ·conce-
e que lhe falta, para não ser Julgado cida-
dão bl"azUeiro ? Terá incorrido em algum dos bida na fórnia proposta pela commi;;são ? · 
casos por onde se perde este fôro? Niio de certo, Venceu-se que sim, salva a redaeção; ficando 
antes pelo que ouço, é nosso amigo, aqui. esta· prejudicada a emenda do Sr. Paula Cavalcante. 
belecido, commerciante, industrioso e muito probo; o Sn. DonMUXD' por parte . da commissão au-
é cidadãos, Sr. presidente, estimavel. xiliar de füzendá leu o seguinte · · · · · 

Approvo portanto o parecer da. commissão em-
quanto á sua conclusão, porque ainda que .guiada REQUERIMENTO 
por outros princípios concluio como eu· tambem 
concluiria :· nem se diga que se • altera, ou se « A commissiio auxiliar ·de fazenda, 
interpreta a constituição com a resolu ão - • · · · ·i-
pos as .se. e ermma? e em geral_, co_mlJ.. convém, mentos que lhe têm sido remettidos, pela falta 
que. todos os estrangeiros que estiverem- nas mes- de conhecimento da convenção de 2l) ue Agosto 
mas cir'ciúmstancias niio podem deixar de ser con- de 18'>...5 feita com Portugal em ''irtuce do art. !:l" 
siderados ' cidadãos brazileir!'s nnturaliz.ldOs ; e do' tratado · · 

· , - · êc rar-se, que nao requer que se peça ao governo uma cõpi'i au: 
ha ,lugar pai·a ·duvida$ desta tlatureza," v.or ser thentica dn mesma convenção. . .. . . 
esta a expressa disposição da nossa constituição. . « Paço da can1ara . dos dcputádos, em: lG de. 

o Sr~· souza França: -Sr. reside t .Tunbo d _,_. - • • -
rs. epu a os convtlm, que este cida- missiio. » - Ficou o Sr. se•~retario encarregado 

dão tem justiça, e só resta sabei· o como se lhe de. examinar este objecto e satisfez á- com· 
ha de deferir .a sua petição. Dizem uns senhores, missão. · , 
que se tome uma medida gera1, eu me. declaro O Sn. Ar.AUJO BASTOS como ·rP.lntor d·i com:uis· 
contra esta opinião, porque vejo · que a êonsti- são ·de d_ iplom.aeia leu' 0 seguinte 
tuição estábelece, que, não se ha de fazei· alguma -
i·efórma em artigos constitucionaes seniio depois 
<le passndos'·quatro anuos. A medida geral su
põe. pois necessidade de acto legislativo em ma
teria de lei fundamental, o que por inteml?.estivo 
niio. tem lu1?ar: Olharei portanto a questao por 
outro 1ado, Este cidadão naturalisado recmTe ao 
co1· o Ie ··swtivo co · · · -
tra um· e11bulho de sua prerogotiva de naciona
lidade . l\\loptiva neste imperio, em que esteve 
até agora . de posse. 

A u.eslão ver · • . 
em hypothese cumpre ser decidida. Sê tem a1·tigo 
na constituição em que funda o seu recurso , 
cumpre deferir a queixa; se ao contrario, tam
bem não 'temos· que innQvar com acto lejl"isla
tivo. Eu entendo que· elle se acha comprehen
dido no § 5" do art. 6• ; a segunda parte do 
-Oito ·paragrapl10 é respeito ao n1eio · das. natu
ralisações futuras ; e não revogou as existentes. 

Demais ha outro inconveniente na medida geral: 
e ó. presuppôc-se qu~ este ~upplicante indevida
mente gozou até aqUL dos foros· de cidadão bra
zileiro. na cou·enteza de seu commercio,. o , que 
na pratica lhes. traz iguaes damnos que elle não 
deve soffrer, estàndo como estava· cooerto com o 
titulo legitimo. · 

o Sr- Pnu.1u. Ca:vnlcan.te: - Nenhuma 
duvida ha de que' este homem tem toda a jus· 
tiça, e que está na letra da constituição, este 
hom!lm .foi es~ulhado pela junta. da commercio, 
mas·'sei·á.··esta. ~amara ou- a assembléa o tribu~ 

junh do· comniercio? Não. Deveremos declarar 
simplesmen"té ·q_ue esse homem ó· ciJadão brazi" 
leiro? Isso --seria mais uma; sentença do que um 
acto do_. poder legislativ9. Com peta ã. assembléa , 
ge1·al detcr,minar,. as_,.qµali<.\ad~s .para, so obter 
carta de natu'ràlisaçao. ·. · .- . . . . . . . . · 

Se pói~.a. ~embléàdec~nrar,._quc:os niltµraJ..i,. 
sados no · Brazd antes da mdependencia sem pre
ci~a~em .. , de, .ináis 1 a1guin e réquisito,. p_(ídén1: obter 1 
nov.a car.ta de naturalisaÇão,, ten1. ól>ra':lo. dentro • 
doslimites da sua conipetencfa ;·'e "qucn1 pôde ... ~ . ·.. ' . , . . ":' ~ 

P,\RECEit 

<< A commissii.o de diplomacia e· ec~lcsinsticit' 
vio n co.nvenção piu·a a final aboliç1io do com
mercio de escravatura, celebrada· enti·~ S. l\I. o 

annos depois da tl'Oca das mtificações para ser 
de todo extincto o referido co'mmercio ·e se con· 
siderl?- pimta!·ia a sua continuação depois da 
dita epoca. · · , 

« A este respeito .não se pôde deixar de reco
nbec,er _que. esta convenção priva. o . Brazil de 
grai}de,s. re~1tos e de br.1ços para. u ag1·icultur_!1, 
porem e bem certo que as luzes ·do seculo, nao 
permittião a conservação de . semelhante .··com-
mercio, ao mesmo iempo que da nossa 'parte 
havia a pro.mesi;a de o abofü- quando formava~ 
mos uma so. _nação com Port.ugal, e llOsto, que, 
no pensar .da con}_missão a pena da piratari~ 
pareça dura .o nao conforme coin: a nossa lei 
fundamental, sendo mais consentaneo que ns penas' 
contra os transgressores desta co.nvenção fossem' 
c,sf!ibe~eçidas·_pelo. pod_er _ le'gis~atito .do'. Brazil, 
conio Já·· havia. acontecido. a ,respeito· do.· tratado 
de''2! de. Janeiro· de 1815 e'. convenção adâi"éionai 
de 28 dé Julho de "JS17, segundo S!J ,V~ .do al~: 

•• "lfi . ' 0. .. 00~ 
cio do Ex . ministl'o· marquez de QueJíi.z. bem 
claramente ~e __ conheco qual o espirito eotii: que 
o governo':-britanriico entrou com · o· bi'azilei'ro 
nesta· negociação,· e dahi nascem· as outras_' c"ó~:: 
sequencias· de 'haverem~!=dmmissões· miitàs . n:l. 
fõrma do 'art. 40; e d-e s'e adaptarem' os artigos 
e disposições ·dos tra:tados .- de 2'! • de- Janefto' e· 
1815, 28' de ::Tulbo · de: ·1. I · e os vanos 'ar i s 
erplicati\•os;. coúlo se acha;é"5tipulado' nosarts;~ .. e {3e. ,, ., . , :·:·-; ,, .......... :-·,,,,,~,,,,.;;::e 

_ ci"A c?ml_l,i,issão tçm. ,:f.- Ôbs~rvll1· ,;q!l'e, pa .fatifi~ 
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80 ~ES!".~U E~l Jtí UE JUNHO OE IX2i· 

caçiio de S. M. Bl'itannica folta n as:si;!lintum dl) 
ministro respecth-o, o que <!<lflfonne nos princi
pio.- dos gover1111s rcpresentati\·os t rnn nenh11mn 
:i mesma 1·nt.ificn<;•io, mas no governo toei 11.Uen-

"' : "' . .. . . . :; -
,fo parecer que se responda ao ministro •iue a 
•:nnuu·a ficn intehada, nuhndo-sc uesta 1·esposta n 
1'êfd·ida :f1ilt:1 : e que-se remetta á. commissão.de 
le isln ão esta · · · 
•leve dizer respeito íL pimtal'ia on : s necei;snrins 
eirc1unstnncias e requisitos •111c a lfo\'elll n:· 
guiar. 

" Paço da ca111am dos deputados, cm lú tl.i 
.Junho de 18'i7. - L. P. de A.1·aujo lJa..-;to.~. - R. 
.r. tla Cunha .1fattos, vencido em parte.-lf. Bispo 
l!frit,J do .Mai·m1luio.-Romualclo, ·A,·cebispo deito 
<la llaliia. - Lui; .4.ugu.~to Jlay, vencido em 
partcJ. ,, 

Fin<ln n sua leitnrn, os Srs. Cnnl1a :.\Iatto,; 11 1 

)fnr p 1ssi'm'io a ler em separad•) ao; seguintes , 

u A co11\·e;1o;iio celebr11da .mtre o 17(0verno e\.> 
lkazil e o brita1111i00 para 11 finttl nboliçJo 110 
•:ommercio de escrav'ltnra, ou cJlla sejn conside
l'lldR desc.lc 11 sua primordial proposiç1io feítn por 
Sir Charles Stuard. ou pelo Hon. Robe1·to Gor-
1lon, cí derog11t01·ja da honm, intere;;ses, cli~ni 
dncle, independencia e sobemnia dn na!;iiO brn
:.-ileirn: l.. po1·que ntacn n lei fu11<l'lmentnl llo 
impe1·i•> Jo. Brnzil: 2° porque prejuc.licn,enorme
inea.t.n.110-commercio nacional:· 3.; p-01·que anuinn 
a ngricnltun, principio Yit·ll da ex1ste11cin do 
Pº''º : 4° po1·,1ne anniquila a navega"i'io; 5° por
que <l1i nm cmel golpe nas 1·endas ·do estado: 
(io porque ó. p1·ematura: 7° fürnlmentll porque é 
extempornnea. 

« Ataca u lei fundamental •lo im1>erio qnando 
o )~O\'erno s~ ntt1'ibne o dfreito de legislm·, di· 
re1to, que so pôde ser exercido ela assembl · 
.,, e . n a Sl\l\CÇl!-O o 1mpe_ra,Çoor ; sujeitando 
os subd1tos brazile1ros aos tr1bunacs e Justiças 
inglezas; justiças e tribunaes incompetentes, e que 
nenhum de nós conhece, e rivando aos mesmos 

· : · · • • e · ::1ga ai· ou ne-
:;tocial' em pt·otos escravos (escapados l\ morte) 
uos portos africanos, livres e independentes da , 
corôa de Portugal, ou de outro potentac.lo da 
Europa. 

«Ataca o commereio nacional. po1·que achando-se 
este já circnmscl'ipto a mui poucos ramos cm 
razão da abertura dos J)OJ'tos do imperio a toda-i 
as nações do uni verso, e em •:onsequencia elo 
tratado dn 1810 feito· com a Inglatena, e o que 
ultimamente foi celebrado com Sn'l. l\lagestade 
Chrhtianissima, não podem os brazileiros entrar 
em eoncurrr.ncia com os estrangeiros que tendo 
a s_~u ~aYor a industria fabril, abundancia.; ele 
marmhe1ros, Ullla · acctm1ulnç1io de cabednes, e 
o baixo pre~o dos fretes excluem dos mercados em 
primeira mão, ou paralysão o desenvolvimento 
das manufacturas do Brazil, sujeitando-nos po1· 
este modo á lei do mais forte, e obrigando-nos 
a comprar aos estrangeiros os generos sobrccnr
l'egados de commissões, fretes, seguros, avarias 

· sempre nos mettem 

-'' Arru,ina .·a .11gri!:.nltura, porque. sci1do _ cxté1:
namente pesados os trabalhos rmaes do impffio 
do Brazil ; e sendo a mortalidade elos cscrayos 
igual, ou mais numerósa, do quo o .nascimento 
dos. mesmos; estando demonstrado pot· umnccn
stante experiencfo que ha immensc.s lugares, cm 
!ille agora. só. os prehis e pardos podem viver 
1mpunemente ; vão esses lugares hoje rieos, e 
povoados, a ficar desertai:, e ser,·indo de gua
rida ás férns e ÍL$ aYc>s, apenas fnlt:n· g.-nfo <fo 

có1· preta ou parda, quando nlti hilja <li!· tm
üitar. 
. " Auni•J11illa a na\'egaç-Jo, porqué sendo a mais 
ll i . .. . ,. .. . . "' 

ou indircct11mcnte se applica no 1·es'.'atc O•l coru
morcio <le escravos : vem n ficar s~m cmpi'Cgv 
um avultado numero. de navios e marinheiro$ : 
acaba n nossa randc escola n vai i ·• -<> • 
to• os os meios de subsístencía a um nv.ultado 
numero de 1iessoas, que se interess:lo un ear1·eiro 
da Africa e Asin, cm que não. obstante os l'C· 
petidos netos de p1·epote11cia inglezn ainda t~ni 
grande consumo us nossR':l ag11al'dentes, •: ta· 
bnccs, (unicos gcnero~; em que niio podem com· 
petÍI' comnoscol collocando-.no::i nssimLnas circnm· 
stuncias de pcrdel'Jnos o nosso nntig.1 f'! ntcressa111 •· 
commercio de ouro, marfim, azeite de palma, c•~1·~. 
pannos, 1·esinas, e muitos outros gencros, em •fll" 
ilantes .trnficavnmos. 

" Diminuo ns rendas do estado, e ll:\-lhs 11111 

c1 nel golpe, pm·que percebendo 0'4 cofres da fa. 
zcndn p11blicn uma 11ommn excedente a 'ilt)8fl(lit 
J'éis tle dit·l'itos de •mtrad11 o:le cada t•sera\·o, ,. 
outms avultadas 11unnti11s n titulo de passagP.n!> 
no; l'egist1·ao1 eu alfnndeg1h intc11ms, rní agllrll 
n extinguir-se esse grande maunncilll de snswnra
t;iio dos cmp1·e~ndos rublicos. e ficno muito d.is· 
flllcados os meios dr. fazer frct·~ ás indisp•msn· 
veis d1•spezas, e infnlliv1il d1?Semp1mho '.los .-:arr.- · 
do imperio. 

" Ainda que as 11111e1ças do ministm i11gl~:t.. 
pnrn (!Ôl' te1·1110 no DO:$SO commercio de escra\'Ol'. 
111erc;;no muita consideração, comtudo se os a1·ra11· 
jos diplomaticos fossem habilmente manejados " 
sem o ten·o1· pnnico de que se encherão as alma.; 
d•1s nossos ::egociauo1·e.- ; o go\'erno do Bra:1.il 
alcançaria v1111tage11s um pouco transcendente~. 
que nos nlliviassem d11 pezo d:1s nossas desgra
ças e ainda mais da infamiu 1le nos sujeitvmos 
ás justiças e tribunnes inglezcs, qnc contr~llós 
têm sido inel'oraveis. . 

" Os exemplos das ua.ções, que. dec.larnriio. <:0111"' 
pirnt:,lrias O·commercio·-dc·esêra,~os; modo ne11l11un 
póde serYir de typo no imperio do> Brazíl : eac.1:1 
um governa si.m cns'I como lhe parece: os i.J1-
glezes e os ame1·icanos 11ão são . obrig.'ldos :1 
dect.ii·ar pir!lhs os seus subditos, qne fizessem 
commercio de escravos : for1io elles mesmo;;.•ltl•i 
conceberão e promulgai-ão n lei :para . serein j11l
:mdos; mas o caso é mui differeute com a n •• -" 
· r11z1 em\ . • ·ao e a asscmbléa geral legislativa 
que fez a lei : sao · os inglezcs que. a díctariio : 
sffo. os · in~le~~~.' q11e · po!-a impõe e siiQ . .9:;;,' i.l)~le
ze" ·que a l1ao de . execut'lr'. contra os m•ell7.C'< 
brazileiros, por ~lles_._aspel'amente ame.:11:ados •. · 

" A~ colouins inglezas: ·da ·America· · rego1gihfo 
de popula~iio e n Gr~'i Bretánh'1' niio duvida , 
ante$ pelo contronÓ estada em sacrificar OS séus 
.estabelecimentos occidentacs, ·'ás. SIÍ'lS vas~.ssi·
llllH acqt1isições,-Oo o. iente , .. os· F.stados '. U'nJ<.lltl; 
.que tem desfru,ctado' um; crescimento 'de ''popn'La
•.'.:i<> s11p~rior' a tndo, q11ant,;, lia na hist<>rfa :anli-
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SESSÃO Ell 16 DE JUNHO IH~ 1827 81 

do commercfo de es.-:ravos (forçada pelas am,ea
.;as de hostilidad~ no caso de opposição Jà 
nossa parte) : desapprovo o inconstitucional de
cretamento dlt crime de pirataria, e todas as 
suas barbaras consequencias : e declaro que o 
governo e a nação brazileira forão coactos, obri
gados, opprimidos, sujeitados e compellidos pelo 
governo mglez a unia oneros'.\ e degradante 
convenção sobre os nossos negocios internos, 
1Jomesticos, puramente nacionaes, e da unica 
competencia do livre e 30berano poder legisla
tivo, e do augusto chefo da Qação brazileira. 

ep1 os, e un 10 e 
182i.-Raymundo José ela Cunho. lll,attos. » 

« Ao deJ>utado l\lnv, com" membro da com
missão diplomatica ·arecc além do ex en id 

pnreren comm1ssão, que sobro o trnta(lo 
celebrado com S. :M. Britannica 1·emettido n 
esta camara em 22 de :Maio pelo secretario elo 
estado marquez do Queluz, é âo sim dc\•cr con-

, que nno sen o n 
i11tclligeneia <tUe ellc deputado di\ no § 8, art. 10-2 
da constituiçao, n mesma q110 se tem constan
temente dado no rninisterto brnzilcirn 1\ dita 
pnssngem da constituição, julgou, e continl'.m n 
JUigar que niio só este tratado, como todoil ()S 

tratados, que envolvem o interesso e segurança 
tio estado, e que se aprcsentiio a cs!a camara 
depois de ractiflcados, sem havm·cm sido com
municmlos no corpo legislativo entre n conclu
sãoº o rnctificaçiio · dos J11esmos, niio podem ser 
objectos de dolibemção depois do ractiflcados, 
pois que taes clelibera ões scriiio de to · -
sas a vis a o ire1to das gentes; o só poderiiio 
servir, quando por uma sublimo ficção de di
r.eito, o governo do Brazil, fazendo carga a 
quem ele direito toca, tivesse de melhorar a 

, z1 ca re· uz1 o com a ra-
pida confecção do tratado britannico da aboli
-']ão do trafico da escravatura, e seus conse
quentes emp1·azamentos na futnra circulação do 
seu papel moeda, e cc.~sação total de commer
cio. E como do officio acima citado do mal'quez 
de Queluz se collige evidentemente que o go
vcmo de S. 1\1. o Imperador foi coacto, o até 
1nesmo precipitado na negociação em questão 
pelos amoaços indirectos britannicos; parece ao 
deputado May, que nada se póàe dizer sobre 
este tratado ratificado mais do que acima fica 
.dito. Paço da camara dost deputados em 16 de 
-Tunho de 1827.-o deputado :Afay »-Mandou-se 
i~primir tudo com o proprio officio do mi
nistro. 

O Sr. secretario :\laia declarou acabar de i·ece
ber o seguinte 

üPFJClO 

1 • e xm .. .,r. -' u 10 ao conhecimento 
de S. l\I. · o Im11erador o officio na data de 
:hontem, em que V. Ex. expõe haver rêsolvido 
a camara dos ·deputados, sobre a - indicação de 
um de -seus ·membros. quP. se solicitasse da se
cretaria dos negocios.· do imperii> a remessa por 
copia do officio do vice-presidente da província 
da Bahia de -26 de l\faio proximo ·passado refe-
1·ido na minha portaria de 9 do corrente mez, 
publicada no .Diario' Flumi1umsc. · n. ISO, bem 
como os esclarecimentos, que pudessem obter 
sob1·e semelhants assumpto : sou !lntorisado ]?ara. · 

TOlllO 2. 

Pedindo a palavra disse 
O Sr. Cus'todlo X>las :.- Eu fui, Sr. pre

sidente, quem requeri qne apparecesse esse of
ficio, e só quando perigue o estado, é que. se 
pôde privar esta camara do conhecimento de 
taes fictos : mas não assim no presente caso 
porque podia ha\•er uma sessão secreta, aind~ 
q!le ú ellas sou opp~sto .. Portanto estou persua
dido, que se nos nao pode negar o officio exi-
gido ; onde iria ara o edifi · · 
nos ac 1amos constituídos, minadas as suas a
ses? Não nos competirá sal>er quaes sãõ os 
attaques que se tramão contra a lei funda
mental no momento mesmo em ue a ar 

i 1mpunemen e 1mproperando esta 
augusta camara com os epithetos do ....;.Jacobina 
e Sediciosa'?... No momento mesmo ein que h~ 
toda a desconfiança de que manobras occultas 

- · · - · .. -. s ac os 1m-
punes e até dcscnradamente ])remiados cm S. P~u
lo, no Rio Gmndc, e em Montevidéo,. além de 
outros muitos, convencem-nos de que ha entre 
nõs inimigos do systema jurado, víboras, que 
pretendem dilacerar as entranhas da miii be
nigna, que ainda os solTL·e o alimenta em seu seio. 

Quando cu fiz ti. cnmara o requerimento, em 
cuja resposta ,•cm este officiu, já tinha um p1·e
sentimen!o do que elle se nos negaria ; mas per
gunto eu, niio ú. do d1n·er desta camara ''elar 
na guarda da constituição, pela qual só- ella 
cxi · -
ta1· o sen dever, e não quer, é pessimo ; sé 
quer e niio póde, é frnquissimo ; pois ainda que 
cu sou mais inclinado ó. fõrma de governo re-
publicano 'Ar. ui oi o 01· • 
mcn e ci orclcm) Como se tocou a sensibilidade 
do quem me chamou ú. ordem, sem esperar 
que eu acabasse a oração para bem percel)or o 
sentido em que fallava ?... . 

O Sn. Onontco interrompen ao illustro orn
dor, dizendo que devia terminar o sen discur
so, porgue a expressão, de que se servira, to
mada destacadamente era odiosa, e precisava 
explicação. 

O Sn. CusTomo Dr,\s (continuando co1ii sereni
dade) :-Se bem que inviolavel pelas minhas opi
niões, sei que não tenho poderes da minha nação, 
se não para sustentar o governo moriarchico repre
sentativo, (apoiado) e para o sustentar basta o 
juramento sagrado que prestei â constituição, e 
o meu caracter, que sempre subsistirá a Par de 
qualquer perigo, 011 terrnr, que· se JllC queil'a in
cutir. 'Obviar pois, e reprimir todos os ataques 
e abusos que se opponhão · á lei, pela qual. exis7 
tem ambas ns camaras. e o mesmo'im erio é da 

r1 wçao es a camara e a do senado~ ben1 
como promover a responsabilidade dos que a 
atacarem. · · 
. Vá por~anto o ofiiciei ó. éommissã~, e ql\ando 

se discutir a materia airei o . que entender : as 
circumstaricias são criticas, . não' é,. a primeira 
vez que se abusa do poder; é'sim se Ali~ D!ltes; 
desde qr1e se dissolveu a assemb~éa · cqn~tit1:1;J,µ,~e. 
· .. Awu~s' Sns. DEPUTADOS :-:A' ordem, ·â .ordem. 

o 'Sn~ Pni::srnm.'TE: ..:.... O· illustre 'orador Í3Õd<l-
continuar. · · · · -· 

11 
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SESSAO E~I IH UI~ Jl~HO IH·: 1827 

o i::in. CusTODIO Dus : - Os fa•:tos s:io publi· 
cos e bem ine lembro de uma illuminnçã<1 mys· 
teliosa que se fez quando chegou s. M. da 
Bahia; direi portanto o que entender para snl· 
\·ar a minha atria cmuor 1> •• • 
meu pa riotismo. 

Resolve11-se que o orficio fosse 
commissão de constituição. 

~ r.J i 
urgente, e o quero propor antes de entrarmos 
na ordem do dia ; ·quero que se declare nn neta 
que a camara dcsapproYou a expressão de 
que se ser"rira o illustre deputado o l5r. Custo
dio Dias. 

O Sn. CusTOIJIO DI.\s: - Requcfro que <> illus
trc deputado declare qual foi essa expressão. 

l~DlCA~'ÃO 

" Requeiro que se tome na ac.ta a declar!lçiio, 
de que foi erahnentc cu 
trc eputndo o Sr. Custodio Dias, quando pare
ceu manifestar a sua tcndencia a outra fôrma 
de goYerno, que a adoptnda pela nni;iio. - ras
conccllos. " - Fc;>i apoiadn. 

E sendo pelo seu nuthor pedida a urgeucia. 
foi tumuem esta apoinda e cnh·ando cm discussão 
tlissc 

o Sr. 
indicação do Sr. Vasconcellos é dcsnecessaria : 
o que disse o Sr. Custodio Dias fossa bom 
ou máo, foi dito D•?Sta cnmara fl Yista de mui· 
tos expectadores e de tachigraphos, que hiio de 
1;scre\"er que a camara o cliamou fl ordem. Dizer 
a indicação 0 que o Sr. Dias manifestou inclina
t;iio ii outi·a fórmn de go,·erno, é inculcar que 
o illustre deputado acabou a sua prnpos11;11e, 
•1unndo foi interrompido sem a couclu1r imrn 
nrnlia1·-se o que dizia. Se e isto para salYa1· os 
sentimeu tos do resto da camara, ahi estão as 
gnlerins cheias de cidadãos, que yfrão ser o 
· · · r ano yo o 

c0ntra a indicação. 
o S1.·. ·vasco:n.ccl.los:- Acho que a questão 

não é para per•lermos tempo ; houve na cnma1·a 
esaproyaçuo geral, e em 

todas as asscmbléas, quando ha acontecimentos 
taes, t:az-se menção na neta. Isto não requeiro 
por temor, ou por salvar alguem ; requeiro com 
o intento de mostrar que a camara dos dcputa
tlos do Brazil ·e tão zelosa da fórma de governo 
estabelecida, que, apenas um de seus 111embros 
ia nyançar uma p1·oposiçiio pouco conforme com 
os seus principies, o ·chamou unanimemente á 
ordem. E como estas declarações não podem ser 
feitas senão na acta, porqul' só assim leyão o 
cunho da authenticidade (embora 11ajão espectado
res e taahigraphos~ que nanem o que se passou; 
julguei · dever apresentar a indicaçiio, que me 
parece merecer a approvação da camara. , 

O. Sr. 1\Iay:-Approyo a indicação do Sr. 
Vasconcellos, mas requeiro a V. Ex. queira con
,·idar ao mesmo Sr. deputado para a. redigir 
dizendo « que pareceu ã camara i>roferir-se ten
dencia á outra fórma de governo, isto faz muita 
differença. 1> 

O Sr. Cust:odlo Dias :- Sr. president~. 
não tenho remorsos das palayras que proferi, 
nem sei porque sejão ellas dignas de censura ú. 
pcnto de se exigir uma declaração na acta ! 
:c,Iunca, sanhor, nunca S(lrei traidor, sempre serei 
ft!!nco e fiel aos meus juramentos, como até agora 
o~~nho sido, jurei defê'nder a fôrma do goYerno 
nfdttàrchico constitucional representativo, a menor 
ac.tibrcnão tenho praticado em menoscabo desta 
P.~m~ solemne, nem é do meu caracter fazel-o. 
· ·Más dlrdiJ cu, se a con,-tit.m~iio, que nos rege, 

reconhecendo como religião tlu e:;tado a catho
lica-apostolica-romana, permitte todavia a liber
dade, ou differentes inclinações religiosas, porque 
motivo se não l1ão de tolerar ditrerentes inclina-. - . . .. - . . 

~.ão de quem às tem, sem detrimento ou pertur
bação· da sociedade? Será justo que se Jaucem 
grilt~ões ao P~.!lsamento dos. hom.!ln;;? Que. se 
cns1 " : 

mente chamado à ordem, entendi que o que aYan
c;ára era offensivo da constituição ; faça pois o 
::;1·. secretario a red,1cçiio, que entender. 

r. ouza. I<"ran.ça. :- Esta questão é 
toda de i·cdacção ; ó necessario põr este pequenc• 
incidente em toda n clareza par11 que se não 
inve1·t'.l lá por fóra. O Sr. deputado discorreu 
constitucionalmente, antas porem de acabar o 
enunciado do seu discurso, pareceu a alguns se
nhores, que fAllava fó1·a da ordem, e foi por is;;o 
chamado a ella. O Sr. deputado disse, que de
fenderia a constituição como representant'..l da 
nação brasileira, posto que os seus sentimentos 
como particular, o affeiçoassem a outra fórma 
de governo ; que tem isto de iuconstitucional '! 
Nada · a n • · - - · 
de calla nm. 

Se a camara ch<?mou o illustre deputado á 
ordem foi prevenid:i de outra idéa, que se lho 
figurou antes delle concluir o ue ia a · • • 
e "\"lll in ser que os absolutistlts ou amantes d!.! 
outra fórn18 de governo de fórma contrada, devião 
fazer o mesmo sacrificio que elle, e foi interrompido 
immediatamcnte com a '·oz- d!\ ordem. , 

Se a camara entendesse bem o que o S1-. de
put-tdo queria dizer, o não interromperia; por
tanto de,·e a redacção da indicação ser exacta, 
de modo que salve a honra do Sr. deputado, 
que fallou constitucionalmente. · 

o Sr. Ara.ujo Bast:os: -Toda a menção 
que so fizer de"\"e ser exacta. O Sr. deputatto 
estava foliando, e como avançasse uma propo-

. sição que pareceu opposta á constitvição, foi cha
mado à ordem sem ter findado o seu discurso ; 
mas continuando depois, mostrou o sentido e1u 
que fallaYa e que era constitucional. · · 

Isto é o que se deYe dizer na acta. 
o sr. ·vasconcel.l.os:-Eu já declarei que 

só quciia que se mencionasse na neta «:ste facto 
tal q'!lal se passara; não q~ero atacar a 11enhu_!l1 

da cam~ra; desej~ que os inimigos do systema. 
e em geral a nação saibão que esta cama1·a é 
tão aferrada á constituição, que apenas um de 
seus membros parecia ayançar uma proposição 
que lhe era opposta, esta o chamou á ordem 
antes delle concluir o que ia a dizer. 

A este tempo "\"cio á mesa a seguinte 

EMEND.\. 

:< Proponho que a respeito da. indicação do 
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SESSAO E-~1 16 UE JUNHO DE ·1~17 

:-ir. Vasconcdll)s, se faça mais ·exaet·l. nm·ração 
do facto; que estando a fallar o Sr. de1>utado 
Cmtodio Diaa, e tendo no meio ·do seu discurso 
cujo sentido não tinha conchlido, enunciado uma 

ro s· - · · · -
formar .com a constituição, a eamara o chamãra á 
ordem sem dar lugar ao Sr. deputado continuar; 
mas ·que o mesmo Sr. deputado se ex Iicára de
pois, fazendo ver· ue havia sei r 
~ns 1 uu;uo que jurára.-Bastos.» ' 

Não havendo mais quem sob1·e · a materia !al
iasse; o Sr. p1·esidente propGz á votação a indi
cação do Sr. Vasooncellos, e foi approvada na 
oonformidade da "emenda do Sr. Araujo Bastos.· 

Passou-se' ã ordem do dia, o entrou em dis
cussão o projedo de lei sobre a arrematação de 
pai·te dos rendimentos das alfandegas, que fic{ll'a 
adiado na sessão antecedente. 

O Sr. secretario l\laia leu as emenrJac; que se 
achavão sobre a mesa já apoiadas. 

• • .A : - que1ro 1cença pa1·a 
1·etirar a minha emenda. (Concedeu-se-lhe.) 

O Sn. VERGUEtnO ofTereceu a seguinte 

" O govcmo fica autorisado para fazer ar1·e· 
matas· por uma vez !!ómente em contracto trien· 

· o e c a uma as 
illfandegas do imperio, não excedendo {t metade 
do rendimento de cada uma. 

« O governo 11odon\ excluir da ari-emataçiio os 
direltos que hajão de sotrrer notavel alteração 
durante o triennic, e fixará o ínfimo lanço dos 
arrematantes sobre o calculo do rendimento dos 
tres annos precedentes e probabilidade tle aug· 
mento futuro. 

« O governo fica igualmente auto1·isado pnra 
fazei· us convenientes reformas na administração 
das alfandegas, tendentes ti. evitar os descaminhos • • • • - > .. 
9ueii·o.1>-.Foi apoiada. 

o sr. souza. Fran.Qa:-Quando se tt·atou 
da conveniencia deste projecto acamara assentou 

· , o agora apparece uma 
emenda que o substitue dizendo-o govenio fica 
autorisado.-Mas, pergunto eu, que bem se segue 
desta emenda para a .substituirmos ao projecto ? 
Que que1· dizei· deixar ao arbítrio do governo? 
Isto não é m::s.teria de deliberação ; trata-se de 
fazer uma lei effectiva, e não de dar arbítrios 
1\0 governo. Se a camara não está bem persna• 
dida da utilidade do projecto. vote embora contra 
elle ; mas se reconhece que esta arrecadação deve 
ser refo1mada e que é· este o unico meio, porque· 
se ha de deixar ao arbitrio do governo fazel-o ou 
não· como bem julgar? Fõra melhor deixarmo-nos. 
de fazer a.lei. 

O governo, Sr. -presidente, ha de obrar se
~undo as leis·ora existente;;, e que se forem pro
mulgando; este é o· nosso systema e sem quebra 
delle não se póde facultar ao goverpo o ir de 
encontro a foraes e leis estabelecidas para· sub-. 
stituir na alfandega uma refarma à seu arbitrio; 
isto não tem nenhum lugar. . 

. e ~ 

fiança á testa essa repartição, para que? Para 
cousa nenhuma; para · augmentar empregados e 
aggravar o mal •. Se acaso so pensa. que um juiz 
zeloso pode remediar o mal, digo que não ; pois 
como ha de o juiz impedir que um feitor diga 
que é pão aqu1ll!> . que· é pedra, .. e que o confe-
rente deixe passar oito--.por. quatro? . 

Disse-se que· se mudem esses empregados e se 
lancem fóra; e isto é facil '! Quando se entrar 
na indagação das suas· cond\\ctas, todos hão .de 
_ser uns santos. O negocio é mui espinhoso, nâ•> 

fdcil do que a <l4J pro-

Como a renda da alfandega já tem uma exacção 
muito particular e propria de sua índole, sus
ceptivel de combinar-se a arrematação· della com 
n administração em srstema unisono ; procura-se 
pela arrematação subir a renda ao seu maximo, 
que lhe orça a estimação publica dos especula
dores contraetando uma parte, e todavia continua 
a administração geral dos officiaes da alfandega 
coadjuvados comtudo e fiscalisados em todos os 
seus aetos pelo interesse dos cóntractadores que 
lhes assistem nesses netos. 

Apontou-se contra a arrtimatar,ão u 
c.:as1onn e 1re1 os, por motivos de tratados 

com nações importadoras. Isso é objecto de con
dições do contracto, não tem nada que enconti·e 
a efTecth,idade da lei. · 

s 1re1 os ac uaes ao 
tempo do mesmo contracto, e a innovação ao 
dito respeito para mais ou para menos é resal
vada e depende de novo contracto ; não e caso 

tra~tantes. 
Assim pois niio vejo utili;lade na emenda, se 

niio a ma101· conveniencia, e como ainda ninguem 
mostrou consequencia que prejudicial seja na 
execução do projecto, insisto pela sua doutrina. 

o sr. vasconccJ.J.o• : - Eu estou quasi 
conforme com o íllust1·e deputado o Sr. Verguelro, 
que se dccla1·e o governo authorisado a reformar 
no caso que não possa realisar-se a arrematt!lção 
e que então fique authorisado para -fazer todas 
as reformas para arrecadação das rendas com a 
maior sim lici ado · · 
póde .o governo ach9.r embaraços n~ arrematação 
podem occo1·rer factos que não seJão presentes 
nn c1mnra, nem mesmo ao governo, mas que se 
pódem apresentar de ois; or conse uencia -
en o o governo au ori ade para arrematar ou 

deixar de arrematar conforme entende que convém 
ao inte1·esse da nação, irá fazer um co11tracto 
prejudicial, pois que podem haver circumstancins 
que embn1·acem- os bons effeitos da arrematação;. 
por isso será util que o governo fique authori · 
sado para arrematar, como para fazer as refor
mas necessarias. 

O ministro attribue como uma das principaes 
causas dos extravios o servir a alfandega de 
armazem de deposito, e nós não _podemos ave
riguar esse foral, essas multiplicadas leis e or-

. dens particulares que · existem - na alfande~e,. o· 
· mosmo ministro disse que não era imposs1vel · a 
reforma ; porque temos ·negocios · de maior 1m
portancia, se não dermos as providencias, conti
nuão nos mesmos abusos, . e o governo terá as 
mesmas desculpas de que elle se acha embara·· 
çado pela constituição, e pela assembléa, · fique 
pois comtudo o poder necessario para fazer a 
este res eito tudo o ue fôr do . interesse .ela 

- a m1n aemeu a es e 
modo· (leu.) . 

O Sr. Castro e Sll.,•a :-A falia do throno, 
francamente tem declarado a . esta camara, os 

. grandes· extravio:;• que ha na alfandega; e}iuando. 
assim não fosse, as folhas publicas ·e-:todo. o· 
povo brasileiro clamiio contra as 'ladroeiras,qµe·•. 
alli se commettem, perdoem~me .. ª expressã!?~ '. ~ . 

Se pois o· governo, estando _nas . suas. attriliru ~ _ 
ções, ·o poder reformar, tem desprezad<f. ,ess~s 
principios, ·~·pede providenci1ls promptas:ã·assem- · 
bléa, devemos agora lembrar-lhe aquHlo' que ealJia 

, 
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84 ~E~S:AO EM Hi IH·: JLl\HO IJE 1827 
na~ suas ntlribui.;õcs? O go>erno :.• que. p~·fo !;ão 
pro>idencias extraordinarias, providencias que 
não estão ao seu alcance; é 1>orta1110 ocioso lem-
brar-se-lhe essa medida ue ro i- 5' • 
gueiro, porque tem estado ao alcance do go,·cr110, 
e se elle tem deixado de fnzer essa i·eforma, 
está subentendido que não a tem achado exequí
vel, ou então talvez medite reformas extrno1·di-

· • a p iria a camara. esse poder. 
A unica reforma era pegar em todos os em

pregados e põl-os da àlfãndega fóra; o que é 
impossível ; e gemerá. a innocencia, emquanto 
não se castigarem os malevolos ·? Sempre hão 
de haver estes crimes, e cst:i falta de caracter 
e de espírito nacional, e se indagarmos qual a 
conducta. nestes empregados, já. se disse, e o 
repito, qne todos aparcceráõ como uns santos; 
mas quem é que duvida, que na alfandega lm 
cxtranos grandes? E quem é que duvida. que 
Targini roubou a fazenda do Btasil, mas que 
a ;resentoa as s · ., '! · 
acontece a outro qualquer empregado ; a11:anjãa-se 
no seu oflicio, que ninguem póde conhecer a sua 
mã condncta. Portanto a camara deve decretar 
que se m·remntc essas rendas · é ó · • 

o s ar nos cxtravios. · 
Qiinnto ú outra parte da emenda do Sr. Ye1·

gncil'o, já disse o Sr. França que devo cnh·ar 
11ns coJlclições do contracto, po1·que antes da arre-
mata~ãe. lia do hnrnr um plano das cond1çues; 
consequentemente voto contra essa parte da 
emenda, que diz que o go>crno escolha n arrcmn
t:ição, ou a reforma. 

o sr. CustodJo Dlas :-En nprescntarei 
lima emenda, rara obstar ao maio1· numero de 
111al Yc1·saçiio , e neccssario con.:01·dll" no numero 
maior das vigias, perdoe-se a expressão, quando 
ha muitos ratos, é ncccssnrio ig11nlnr-lhcs o nu
mero Jos gatos. 

Quero que se consen·em os mesmos cmprega
<103 e to.da essa _fum~li~ que lt\ .cstu, mas. quero 

' ; , que 
o numero de arrematantes fosso até 200 e que 
cndn arrematante niio possa ter mais que õ acrõcs, 
i>orquc ningucm será mais zeloso. _ • 

Estou muito iuformni]a que siio 1neslres ue fa 
zerem essas ladroeiras e quando se faz do ladrão 
tlel, o negocio vai perdido, e ainda que entre 
algum de má fé, os que forem de boa fé não hão 
<lc permitti r as malversações. 

Eu estava na ce,-teza que e governo podia rc
fo1·m:ll' os abusos e uma vez que nó;; conhece
mos que os abusos continuão. e que o governo 
não tem pedido medidas legislativas, acho que 
devemos pô1· em prntica essas medidas e que se 
r.rrcmatc a terça parte da manch-a que jã disse, 
como tambcm. que os negociantes possão lnnca1· 
fúra algum dos empregados e possão fazei· um 
conselho de 10 negociantes. 

Nõs presumimos, que o govemo até arrora não 
llOdia fazer isto; bem que tenhamos um "'governo 
o.mnipot1mte, que faz tratados e que faz. empres-
tunos. , . . 

Amanhã 1uandarei a minl1a c1neuda, vist·o·'qu e 
está ·a dar a l1orn. . 

o .sr. Vergucir? :-Eu mosti-nrci a prcfo-

Qrn, se1·á iu1p()~i\·el 1·P-fo1·111a1· :t :tlfaudega? Se
guramente que não. 

Porém a1·gumentc-se di>Lendo : se o go,·erno o 
- · , - r aqu1 

cm diante ; não posso couvfr nessa asserção, 
quando se diz que o governo não o tem feito, 
entende-se o ministro da fazenda, que tem olhado 
00 • • -

dade que 03 D>inistros tê:n variado ; nôs vemos 
que todos os relatorios, que se nos tem feito têm 
encoberto os defeitos que vão na administração e 
só th·cmos a felicidade presentemente de ter um 
rclatorio em linguagem constitucional (apoiado). 
e que püz claras as malhadas que havia, e não 
devemos esperar que o ministro se preste a obrar, 
assim como se presta a fallar-nos claro. 

Este relntorio é seguramente novo; é o unico 
minish'o que tem fallado constitucionalmente a 
esta camara; portanto, se o ministro -no seu olli
cio diz que devemos abracar · a i-cforma · -
rema :.çao, parece que entretanto se de,·e deix1u
toda a latitude ao go>emo :para escolher um dos 
meios cm que achar menos mcon,·enicntes; nuto
rise-se para fazei· a reforma e autorise-se ara. 

, cao, s.~ en en er que e ine or. 
Porém diz-se, o goYerno está autodsado para 

a reforma: é uma ycrdndc, ao governo pertence 
fazer regulamentos, inas esses regulamentos não 
são suffieientes pata evitar l)S 10ubos que lm e 

deixo á pmdencia do governo o an·emntnr aquella 
parte, q_ue não exceda a metade. , . 

O proJecto diz e dá por base da arromata.,;iio 
o rendimento dos trcs nnnos antecedentes, ao 
mesmo tempo que eu quero que o calculo que 
deva-·fixnr o lanço neste contracto deva, se1· for
mado pelo rendimento dos tres annos 1>receden
tes e pela pi-obabilidade do augmcnto ou diminui
ção, mas é sempre para augmento. 

A agricultun\ cresce e não se deve suppõr. que 
venha a cal1ír em abandono. 

Diz tambem a minha. emenda. que o governo 
fique autorisado para excluir aquclles direitos 
que se julgarem ter alteração durante o prazo-da. 
arremataçiio; eu queria estabelecer uma propo
sição geral, mas lembrei-me que durante o pro
ximo triennio acaba-se o trafico d'l escravatura, 
cujos direitos montão a uma . somma avultada, 
eis as , razões que tenho para defender a. minha 
emenda. 

1coa a 1scussno adiada pela hora. 
O Sa. PAULA l"\AVALCÁ.'\"TE ·mandou para ser in

serida na acta a seguinte . 

DECLARM;:Xo J>E-YOTo 

1·cn r ec o -
primeira\llente todo este projecto funda-se na idéá 
que ha i·oubos na alfnndc~a; isto é attcstado tão 
geralmente, quP se não pode duvi,ilar; o projecto 
quer emendar os abusos e dá um meio, inas é 
daro que. este não é o meio unico, porque tam- . 
bem se podem em_!!n_dar 12.0r, outro meio. que é « Deélaro que votei contra a re5olução, qur. se 
ª r~foJ:'ma, na a~m.1111s1!açao, · _, · . . _.tomoa nesta S§SàQ a respeito dos · naturalisa·-

0 h_ando .. t1~eor1camen~ para est~s dous meios, dos antes. da nossã constituição~'- Paul!t caval-
~ fac1l ,dec1d1r.que o_ da reforma e o melhor, por ca 

1
te ,, · · · · , 

isso que ,por ell;i nav · s9, i·cpai-tem os rendimen- .~ · 
tQs da mesma alfandega: e entra maior somma O Sa. 
no thesouro nacional, il:to é claro. J.o () 

PRESil.fil>"TE, déu· para c.rdc.m, do dia.: 
11arccer · da ·commissiio de constituição, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:42 - PÃ¡gina 1 de 13

' st:ssAO E)l. 18 OE JUNHO DE 1827 85 

RESOLUÇÕE5 DA CA)L\RA 

lllm. e Exm. Sr. -Ha,·endo Y. Ex. em seu 
ofiicio de 10 de Julho d•> anno proximo passado, 
em resposta ao do secretario da camara dos de
putadus de 3 do mesmo mez, communicado ter 
exigido do presidente da pro1;incia de S Ped1·0 

.. ~ 'l • 

do. conselho daquella provineia relati~as á re
presenta!)ão dos moradores da freguezia do Pira
tinim, para i::er erecta em villa a dit·-i freguczia 
e a concessão do rendim 
decima d•\ villa do Rio Grande para ser ·appli
cada ás despezas da cxtincção · dos areaes, que 
ntrrontiio a . dita villa, acompanhadas das infor
mações o mais docnmcntos c-011ccrnentes a este 
o JeC o; e como a o presen e nao ten ão vindo 
estes papeis, quando se fazem fü:cessarios para 
as medidas que SP. devem tomar a bem daquella 
província; resolveu a camara, sobre a indicação 
ue· um de seus membros que se solicitasse a 
V. Ex. repetição daquelh .01·dem com a recom
mendaçiio de prompta remessa. O que participo 
n V. Ex. para que suba no conhecimento do 
S. l\:I. o Imperador.-Deos gnarde a V. Ex.
Paço da camara "dos deputados, em 16 de Junho 
de 1827.-Sr. visconde de S. Leopoldo~- José A11· 
tonio dei Silva Maia. 

. . . os 
deputados o officio que V. Ex. mo dirigio em 
dat"l de 9 do corrente, com os mappas estatís
ticos que o acom ubavão, das villas, povoações 

n .. . • .. . 

os destacamentos da brigada; que guarnecem as 
embarcai,:.õe.; da armada nacional e imperial, 
conslão ainda hoje da força numerica mareada 
nas pro\·idencias que vêm juntas ao decreto· de 
- 7 :-~ s· o auar e a 

mesma brigada 11& de ser na ilha is C.)bras 
ou a bordo dos. pontões fundeados no porto desta 
ea_pi~I. Pelo que· confirma~ào a proposta da com-

requisitasse de V. Ex; resposta a estes quesitos. 
- Deos guarde a V. Ex.--Paço da camara dos 
deputados, em 16 de Junho de 1827 . ...:.sr. m'lrquei. 
de 1\Iaceió.-José ..-lntonio da Silca Maia. 

1'lal"immo Cm·los de Sou::a Correa, o redJgiÓ. 

sessão e111 i 8 de Junho 

PRESIDEXC'IA DO SR. AnAUJO LlllA 

A"s 10 l1oras procedeu-se á. cllamada, e acharão-se 
presentes W Srs. deputados, faltando com ca11sa 
os . Srs. Limpó, Pizarro, Corrêa ; e sem ella os 
Srs. Pinto de Almeida Garcia de Almeida Fa-

ar osa. ac1e • outeiro e astr.:> Vhn.n::l. 
. O Sn. PnEstoExr.z.: declarou aberta a ses

são. 

antecedente, que foi .ipp1·ovada. 
O S1·. secretario l\Iaia leu o ~e~uinte. 

on·1c10 

« Illm. e Exm. Sr.-Tendo participado o pre· 
sidentc da p1·ovincia de Matto-Grosso, em ofiicio 
de 2 de Abl"il deste anuo, que estabelecem alguns 
premias P!ll"n se distribuh·;nn pelos nlnmnos mais 
distinctos da auln de grammatica latina: remetto 
a V. Ex. ~ refel·ido ollicio com 05 ªP.eis, que o 

E tenho a J1onra de participai· a V. Ex:. que a 
mesma camara ficou inteirada de quanto V. Ex. 
expõe no. dito officio, sobi,-e a necessidade de· se 
reiterarem as ordens circttlares para a remessa. 
de todos os documentos. que ·po.ssiio demonsh11.r 
o estado da administração da justiça e mais ramos 0 Sr. vasconccuos:-PC!)O 8 palavl"a, para 
da rep:u·tição de V. Ex.-{)eos guarde a V. E.x. Jôr um p1'0iecto de lei sobre a publicidade d.os 
-Paço da camara dos deputados, em 16 de Junho ~ 
de 18-27.-Sr. conde de Valenc;a. -José .Antonio juizes criminaes, que tinha p1·omettido trazer J10Je. 
àa S ·z· ....., · · · {Leu o p1•ojecto.) · · 

· i "ª ~ ... aia. Sr. presidente, eu sou o primeiro a reconhecer os 
Illm .. e Exm. S1·.-A camara dos deputados, defeitos deste vrojecto: elle não ó comprehensivo 

para poder deliberar sobre objectos de interesse do todos os actos do processo crime ; apenas 
nacional, necessita. que ·pela repartição dos· ne- trata de tornar publicos os relatorios dos JUizes 
gocios da guerra se lhe remetta uma copia das em ultima instancia, as allegnções das part.es, 
ordens pássadas aos commandantes militares, para e as sentencâs. · · · 
que os cadetes e sargentos que hajiio de ser pro- . Nem creio; que se chegara á perfeição 11c:sta 
movidos ao posto àe . alferes, devão entrar em rnuteria, sem . qtte formemos um ··novo. cod1go, 
concurso por um exame publico, bem como da- abolindo 0 actual~ ·copiado do direito canonico, 
quella que se tem expedido, marcaJ_ldo em algtt- e additado com-os costumes dos barbaros; que na 
mas das províncias do imperio, os dias em. que meia id!lde invadirão a Euro a. · 

. . ,. • . UDll'.. para .a e Em minha opinião,. a . administração da· j11s-
1"9Vist11- e exercício. O que m11 cumpre, commu- tiça criminal não corresponderá jámais· aos 
nicar a V .. Ex. para que suba ao conhecimento votos dos homans illustrados, e aos ·fins da 
de S. M. o Imperador.-Deos guarde a V. Ex. instituição social, em ·quant? o process~ _nã.o 
-Paço da camara dos deputados, em 16 de Junho as5entar sobre estas trc:S solidas bases-distmc-
de 18"27.-Sr. conde de J.9ges.-José Antonio da ção entre juiz de direito, e juiz de facto,, ou 
Silva Maia. · jurado;,.,,.justiçl\ itinPrante, ou· .amb1dante>-:-e a 

~-- Illm. e'..Exui.-Sr .-A. c~màrá · dos.ae,. pu.U&(I~. ~ .. :,.,_,+..JJ!~· ;i,t:....».M~licidade possivel em todos· os ; actos 
p!U"a poder deliberar. sobre o. plano .de organi· dO:C:-processo;-(.AlfOült:lõj); . E' -·-pêtlt combin.11aciçãiilor=== 
sação da bri~da de artilharia de marinha, .. que .lestes: tres· ingrédientes qne,a administraçãoda 
por V. Ex. lhe fõra remettid•l, -erecisa que se justiça · ém. Inglaterrà excita · a admiração• de 
lhe fornci;.ii.:> os seguintes esclarecimentos ..-10 se • todos os homens sabios, ., arranca elogios ainda-' 
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86 SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 18.27 
elos mais enearniç\dos inimigos daquella ·wl'ra 
da liberdade. Oh! Assim pode,.-semos imitar tão 
sabias institutos! Mas debalde se tem tentado 
até () present~. 

da civílisação, P. cujo trato soeiãl é por 
mesmo muito mais complicado ? 

. Doze magistrados cbegao, e sobejão para doze 
milhões ·de·z. inglezes, entretanto que,. no Br11Zil 
;l()(). a 400 juizes não dão p1·ompto expediente 
aos negocios simplicissimos de doµ" a tres 
milhões de l1omens ! l E'tes essenciaes requisitos 
-ju1·ados-publícidade,-e jl!s~iça ambula~te-f!iiO 
se podem separar sem preJutzo. Como 8(\ m· 
quiriráõ as testemunhas n:t presenc;a das pn1·tes; 
se a justic;a é entre nós sedentaría, e não am· 
!>ula!1te, _como n:i. Inglaterra 1 Se ~s juízes 

díst.a.ntes do theatro do~ acontecimentos? Se 
infelizmente ainda se achiio accumulndas nas 
mesmas mãos as f11ncções de juizes de direito, 

. • • ., r- • • 

tres bases do meu projecto, não póde deixar de 
ser imperfeito : eu reconher-0 que uma reforma 
parcial em um tal eodigo, como o existente, não ' 

óde tocaL· a erfei ão· e eu não me teria 
animado n olferecer este projecto, se o não Iem
hrnsse que 1:lle tem de ir a snbin commiss:lo 
de legislação, que o tornar1\ digno de ser discu
tido nesta camara. 

Posto que restricto nos relat-01·ios, como j1\ 
disse, entendo que se o meu projccto merecei· 
n nppro,·açiio de11ta augusta camara, se esta 
augusta cam1na o snnccionar na fórma, que pro
ponl10, daremos um ngigantado passo no caminho 
da liberdade. 

Sr. presidente, dos rclatorios feitos no seg:·edo 
da inquisição têm resultado as mais dnmnosas, 
e reYoltantcs h:1justiças Dous tristissimos exem· 
plos um da lti:>toria mineira. e o outro da po1·· 
tugue.za, serviráõ para justificar a importancia, 
que dou a eEta materia. · 

E' fama ue os mineiros "á elo anno de 
li9Cl conceberão o mngestoso projecto de sacudir 
o jugo europeu; homens os mais gentis nas 
letras, .ú nas armns eriio apontados como os 
nutho1:e;; desta gleriosa emp1·eza, que não chegou 
a rca11sar-se. 

O ,·iscondc de Ba1·bncena, qui~ então governava, 
ou para melhor dizer, opprimia a pro,·incia de 
11Iinas-Geraes, deu pnrabens á sua fortuna, por 
se lhe depnrar a occasião de vinganc;a desses 
homens illustres, e liberaes, que cordialmente 
aborrecia ; assim como 110je os seos descendentes 
abori-ecem os portuguezes . honrados, amantes da· · 
liberdade e maquinão contra a sabia .· consti
tuição, que do Brazil foi mandada a Por-
tugal. . . · 

Preza n fl.ôr dos mineiros, (e um com freio . 
<le ferro!} foi remettida a esta cidade onde a 
veio julga1· un1a alçada de Lisboa. Um . dest(s 
varões illustres perdeu a vida no patibulo, outro ·. 
que eu chama1·ei o catão das minas, o. sabio, ~ 
intrepido Claudio Manoel da Costa, foi assassi-

Um des1:mbargador, que estava. do ronua 11..,. 
dis desse infame juízo, me aSS;CprQll em Lís
boa, qtte ainda se não tinha proferidcf no mundo
sentença mais injusta: que ~o.s autos:.niio eon-

assassínios· jnridicos~ foi ain a ·uma vez mosir.r '. 
em Lisboa a sua habilidade ein falsear relatori~: 
eondemnando á morte em 1817 ac, maior general,: 
que Portugal tem tido. Senhores. acabemos eona 
ist1J : eis o inen p1 ojecto. i_En\'iou·o iL mesa i 

Pnon:CTO 

" A assemblê:t geral legislativa do imp~1·i,•, 
dec1·eta: 

seos procuradores (nos casos em que tiverem lugar~ 
ndmittidos a sala em que se acharem os juizcs. 
que hiio de proferir ãs sentenças. O mesmo scri1 

ennittido ao nutbor e seu rocm•,1dor. 
" Art. 2 ° A sala se1"li quanto fór possh·el es

paçosa, e terá assentos para os espectado1·es, 
que quizercm assistir ao ·neto; para. .o que o 

º''e1·na dará as neeessarias 1·avi encias 
11 Art. 3.0 O juiz relator fa1·1\ relntorio escripto 

dos autos na mencionada sala, em presença de todos 
os espectadores, e das partes. 

11 Art. 4.° Findo o i•elatorio, dará o mesmo 
juiz relat-0r, a polavm ãs partes, declarando-lhes 
que -podem notar com a maior brevidade todos 
os defeitos do relatorio, e allegarem o direito, que 
entenderem a seu favor. 

11 Art~: 5.o O juiz relator conferir1l as notas 
l das .Partes com os autos, e JeriL em voz alta as 
j folhas.ap. on·. tadas, para que se. conl1eça· se hou\·e, 

OI! não 0
0
defojto arguido. 

'de um dos juizes pedir ás parte~ os esclarecimen-
tos, que se julgarem necessal'ios. 

! . !' Art. 8.•;, Proferida a sentença, será lida pelo · 
, JlllZ relato.r ~m voz alta, na sala publica, em p1·e· 

1 
sençn. das· par .. te. s, seu~· procuradores, e es:recta·· · 
dores, e intim!lda pelo escrivão. 

<< Art. 9.0 ·,i. 'foesma fornin se gu'lrdm·1\ para ,, ' 
decisão dos embargos. · · ' · 

" A~t. 10.0 ".A's•mtençi\ sei·á impt"<Jtc1·h•elmente: 
111·ofend'.i na mesma sessão. 

'' Art. 11.0 ~!ijuiz relator compete dar a pal~· . 
Yra ás partes; fürigir os tmbalhos, e fazer sahir 
para fóra os q~~ o não attenderem, e. mesmo · 
prendel-os até 01to dias no caso de desobedicncia, 
ou iie qualquer''.'insulto, quand.o a e.<;te s~ · nã~ 
imponha pena 1naior. ' . . ' 

<< Paço da cam~~à dos deputados , em ltl <lu . 
Junl10 de 1&27.~JJ1.1rnardo PeJ·eh·a de Vasco11- . 
cellos. » · 

, Pedida, apJiada, e venciJa a· urgeucia fez-;;ti · 
2• leitura, e julgantlo.se ·o pr<>jecto objecto de: 
delibe1·a<;ão, foi · l"erriêttido íi commissão. de lenis~: 
lação. . ·, ,.. :• • · · ' 0 

O· SR •. l?.E pEOS · ~'-:~11~, •. \ ap_\·esenta · ~ segnírit.~ ·· · 

a orra pe o .. ,•1sco11 e, que assrm 
ro.1bon a gloria. aos seos . dezembargadores. · lis
bonenses, .e º!! ·Gcnzagas, A_l\'arengas, e ~mtros 
que. taes, forao .condemnados n. acabar suas prc-· 
cios~ . vidas. nos. mais insalubres l'ochedos .. da 
costa .~fricarial 1 Lol\vor, e graças. nc1 primeiro 
governo prQ:visorio mineiro, que le\"111\tou 1\ 'ex~ . 1 
com~~~f!liiio !!~. )Ügar, OJ!d.e oufr'!>rª'"i"ia aquelle 1. . . P~();m~To l)E u:1 . 
martyr supphc111do (apoicidõJ!"·c pena que nao. · --:-- . --:--:· · · . · . .· · . · · ~~-
mand~sse. s. u. sp.c.nd~ .. 1:. os proc .. essos de. c.onfisca. ç.ão; \ «-A.·· . ª.s. se .. n.·1lJ.le' ... 1 g .. ~.1·11·1·.· 1t-. g. 1.sl·.ªt .. 1va·. · ... d() .. 1· .. 11111c·1. ·1·> ... : q~le. nmdn. cor~ell), 11ps benl! , daqueUas. illU.stres decreta ~ ~ . · .. · , . • . · . ' · , 
\"Jcttmas com a dcnomina~iio M inconfidentfs: . · : '.; . .\:. di;iposiçã•J ',<lo~ ::!l'dÍl 'áu;ta Je. l~i. de ·20 <l~ 
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SESS10 E«M 18 DE JUNHO ·oE 18!7 .. 87 
Junho do li7l, não tem lugar a rçspeito dos escm-
,·os, e mais. bens semo\·entes. . · 

« Estes serão • pois n<l"udicn<!os _ nos credores, 

u Quanto aos ·outros moveis, de que tt·ata o 
citado paragrapho, serão adjudicados com o abati· 
mento tão Sómente da deci~1a parte da av,lliação.-

Ficou para. 2a leitura. 
Leu mais o mesmo Sr. a seguinte 

" Proponho se encarregue a commissão de ins
trucção publica, de organisar um projecto de lei, 
para a crP.ação e organisação de um. instituto 
nacional dividido em differentes classes, para as . 
sciencias mathematicas denominadas exactas ; 
sciencias physic.as, ?U da D!ltu:i:eza, bel!11;s letras, . . ' '-tual se admittão socios nacionaes e estrangeiros, 
os sabios mais distinctos em conhecimentos de 
cada uma dest!lS scienci~s e artes, d~vendo _ser 

perio, pela facilidade das communicações com o 
mundo litterario, e pelos outros recui"Sos neceR· 
sarios ao seu prog1·esso. - O deputado , de Deus 
.e Silva." - Ficou tambem ara se unta leitura. 

Leu por fim o mesmo senhor, o seguinte 

« A assem bléa geral legisla ti \'a do imperio do 
l3razil, decreta : 

« 1.0 Afim de haYer uniformidade no methodo 
de estudai· e ensinar em todas as escolas do im
perio, os seminarios episcopaes ficão sujeitos ÍL 
mspecção de commissarios de instrucçiio publica, 
9.ue s_e nomearem para todas as iirovincias do 

« 2.Q Nelles se ensinará pelo mesmo metbodo 
e compendios destinados ás escolas secul11res. 

« 3.0 Havernc;i em ~odos os. semin!-lrios, ca~ei-
' , . 

de lingoa franceza, de . rhetorica; e poetica, e ana-
lysa das orações dos mais celebres oradores sn
grat;los como Bossuet, ?tfassillon, e Flechier ; de 
elementos de geographia, chronologia, historia 
sagrada e profana, geral e particular do impe
rio, de direito natumJ, pub1ico, e das nações, 
que constitua um curso do moral universal da 
natureza; de theologia polemica especulativa, e 
moral revelada ; do instituições canonicas, e his
toria ecclesiastica. 

« 4.º Para este fim terá. cada seminario dE'z 
cadeiras, regidas por outros tantos professoi·es. 

« 5.o Ninguem será admittido a receber a ordem 
do sub-diaconato sem se mostrar examinado , e 
approvado em todos estes objectos pelos pro-
fessores competentes. · ' 

« 6.o Os exames serão publicos, perante dez pro
fessore$ do mesmo est!lbelecimento , p1·esididos, 
o~ pelo bisp? . ~iocesano , ou pela maio1· auto-

· « 7.~ Emquanto se não fórma o 1,>lano geral 
dos estudos para as escolas do império', regular
se-hão pelos estatutos da universidade de Coim
bra. em tudo, que lhea fôr applicavel. . . 

« 8.o O· governo fie& autorisado a conceder as 
loterias, que julgar conveniente à beneficio destas 
pias inst1tuiçõ~s.- O deputado, de Deus e. Silr.a. » 
- Ficou para 2• leitura; · · _ · --..-' o sr.Lino coüunho :~Peço licença pam 
lêr uin projecto de lei sobre a 1lrganização das 
escolas de medicina, que prometti. (lêtt.) · 

· l•DO.JECTO DE LEl 

,:'A assemliléa ·geral legislativa, __ decreta : 

lugar da~ tres escolas de cirurgia, já designa
das por lei antiga tres escolas de medicina ; a 
saber no Rio de Janeiro, Bahia e Maranhãó. 

ramos distinct-0s da arte de curar ; isto é; phn~
macia, ch·urgia e medicina ; e em cada um delle:;; 
o· 'estudante poderá graduar: · · 

(( Art. 3.0 Para qualquer se podei· matricular 
na escola de medicina é preciso havei· primeiro, 
exame de latim, francez e inglez, elementos de 
geometria e pbysica, e ter a idade de 15 annos 
completos. · O exame de grego , posto que não 
seja obriitatorio, dará comtudo ao estudante, que 
por elle nouver passado, preferencia nos actos, 
e· exame d:'\ escola, e nos empregos de sande 

ublica: ara os o ositores orém ás cadeiras 
e le ser indispensavel. 

« Art. ·t. o O curso · de pharmacia será de :: 
annos, o de ·cirurgia de ·4, e o de medicina (\e 
6 ue será reenchido da maneira senuinte : 

P1·imei1·0 an110 2 codefras 

u Anatomia geral e descriptiva, zoolOgia e mi-
nel'll ogin me 1ca. 

Scg1mdo amio 2 cadeii·as 

11 Phisiologia e symiotica da sande chimica, e 
botnnica medica. 

Tei·cein• anno 1 cadei1·a 

<< i\Ir.teria medica, e plm1·macia com exei·i:iciv, 
na botica : iirincipios de hygiene. 

um·to anno 2 cadefras 

" Pathologia extonrn, e cil•tll'p;ia adminh;trativ:l, 
ope1·a~ões e partos. 

" Pathologia interna, nosographia, e symio
thica morbos:i. : medicina administrativa, medi· 
cina legal, e toxocologia. 

'Sextu anno 

<< Chimica ·no hospital, consultações, e expli
cação dos aphorismos de Hypocrates, à cabeceira 
dos doentes. · · 

« Art. 5.º O curso de phnrmacia constará d:! 
2a cadeira do 1° anno, da 2a do 2° anno-, e do 
3• anno inttil•o, com cxe1·cicio na botica desde 
o seu primeiro anno. 

1< Art. 6.o O curso de cirurgia se .complehmi 
com 01:1_ quatro primeiros aniios do cm·;;;o medico 
com a pratica do 11ospital na . pratica cirnrgicn 
desde o primeiro anno. · 

<< Art. ?-~ O cu~so medico é composto dos .15 

tnl do 40 anno iuclusive por diante ; e ahi o 
estudante poderá. ser perguntado pelo lente de 
cbimica ·medica . e cirnrgica nnquellas · ma~erias, 
que jt\ houver estudado. 

. « Art. 8." Nestes tres ramos dilforentes do en
sino da arte de curar, não haverá senão o unico 
gráo de douto1·. 

« Art. 9.• Nenhum estudante passarâ de um 
anno i>Bra. outro, sem haver sido approvado.pri
meiro:no anno antecedente;· e para tomar o·sett 
i·espectivo grào, depois do exame do ultimo an!'º 
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88 ~ SESSÃO EM 18 DE .llJNHO DE 182i 
competente, defenderá publicamente thcses, que 
serão cscriptas cm latim , revistas pelo i·cs
pecth·o lento do ultim" nnno, e im ressas. Todos 
os entes :1 escola po erâõ argumentai· em se· 
melhantes theses, não sendo porém o nume1·0 
dos arguentes menor do que 4. 

", Art. 10.o' Os ue hn,•endo cn1·tn do cini1· ia 
orma o po1·. n guma das nntig,15 escolas de ci· 

ru1·gia, quizere1n tomar o grão de doutor cm 
cirurgia ou medicina, deverãõ ser examinados 
naquellas doutrinas, em que não Corão, quando 
estudantes das refeddas escolas de cirurgia : e 
isto tanto em preparatorios, •:omo nos re;;pecti · 
YOS nnnos da ftculdade ; e bem assim sustent l· 
râ\5 as theses indicadas no artigo antecedente. 

11 Art. 11." Habilitado assim o estud<mte, se lhe 
passm·â cada de doutor em pharmacia, cirurgia 
ou medicinr, segundo o curso a que se houver 
de~tina:lo ; a Cl;lrta sera escripta em linRoa fatina, 

" Art. 12.n Ficiio sendo oppositores ás cadci
J"IH d1H <:scolns aquclles, que tendo o· g1·áo de 
dcutr,:· em medicina, e o i·eqnerido exame dll grego 

~·,, . 
gre~a('rio que se njuntnrll no tlm de cada nnao 
11ai·n fazerem uma semelhante escollm, tendo-se 
em vista lL upplicaçiio que mostrarão nas aulas, 
quando estudantes, a bundado de seus exames, 
a boa s11stentaçi\o de suas theses ; e finalmente 
a capacidade do seu genio pari maior desen· 
volvimento. 

« Atr. 13• Approvado assim qualquer para oppo
sitor ns cndeiras da escola, o sen nome será 
ese1·ipto cm um lino proprio, onde s3 declare 
o (lia, mez, e nnno de sua approvação, contan-c 
do-l'c 1l11hi a sua antiguidade, ara entrar em 
cxe1·c1c10. secrc 1u·10 l a congregação envia1·á 
por cópia no indiviJuo o termo desta approYn· 
çiio e Ul'ltricula 

« Arl. 11.0 P.1m o ensino de cad11 uma dn.; 
esco ns l e me 1c111n, 1nverão 10 le11tes proprie· 
tarios, o :l substitutos ; que terão os mesmos ho· 
nomrios marcados i1or lei aos leute;; das escofos 
de direito. 

cc A11. 15.0 H tvc1·i\ para esta es,.ola um reitor, 
l1omem de consumado saber, o qual, segundo 
os estatutos, que so houveram de dar, llº'"erne 
e dirija a dita escoht ; seu honornrio será de 
2: ooosooo l":I, 

« Art. W.0 Cada escola terã ainda mais secre
ta1·io, que se incumba do cartorio, e escriptura· 
ção propria ; matriculando os estudantes com des
pacl1os do reito1-, e passando ns certidões dos 
seus exames sem emolumento algum, sah•o quando 
ellas não forem 11P.cess1rias para as suas res· 
pecth·as mnte1·hs. O ordenn•io de semelhante lu
gar se1·1\ de 800$000. 

11 Art. 17.o Outro sm para o sen·iço da.:; aula5, 
e casa haverá. um bedel, um l)Ort·~iro, e um con
tinuo, dos quRes os dous primeiro~ terão cada 

diarios. 
« Art. IS 0 Emquanto niio houverem estatutos 

proprios :"t.s escolas de medicina, se reg11laráõ por 
aquelles da universidade de Coimbrn, na parte 
que diz t'espeito á faculdade de medicino, â nuto-
1·idnde do reitor, ús obrigações dos lentes, e dis
cipulos. A congregnçiio porém de cada uma das 
esc1Jlas, logo que forem creados os lentes, cui· 
da1·á em 01·ganisnr os ditos estatutos, e aq1:elles 
que forem appro,•ados pela assembléa legishtiva: 
serviràõ de lei. p111·1& todos tres. 

.« Al't. rn... Emquanto se não crenr \lllU <lire-

etoria gci·al dos e;,tudos para todo o in1perio d<> 
Brnzil, as escolas de medicina ficão debaixo da 
immcdiata dil"e.:ção do ministro do im e1·io. 

" Art. 20.o Fica por CBla lei i·evogada toda, out1·a. 
qualquer, que possa ·contrariar a sua execução. 

" Paço da camara dos deputados , em 18 dti 
~.. - . - -

Finda a sua leitu1·a. requereu ·o seu illustre 
autor urgencia:; e sendo esta apoiada, . e deJ?Ois 
vencida, · díspensau-se a segunda leitura ; e JUl· 
ga11do a materia objccto de deliberação, remet
t~u-se o ~rojecto ás commissões de ·sande e inst.tnc· 
çao publica. 

O mesmo S1·. Lino Coutinho, leu o segnint.~ 

" A commissiio <le sande pub~icn ''.io. 

exame, po1·que devem passar nqueltes, que ora 
frequentào o 6.o anno, afim do conseguirem as 
ditas cartas do cirurgião formado, esta cnm'1ra 
ha"a de determinar uai a natureza e ·n 
daquell.:: exame com atten~ão ao ultimo, porq11e 
elles supplicantes já passáriio no {l0 unno do seu 
curl"ieulo, onde Corão vagamente, e por P.spa('IJ 
de 7 dias examinados em materias semelhantes 
e identicas ; porque pen:;ào elles que de seme· 
!bante lacuna da lei se lançará mão para· se 
continuar com os subtet"fugios, com que até hoje 
se tem sido illudida a disposição dos estatutos dn
quellas mesma-s escl1las, que mandnvão passai· 
as ditas cartas ; segunào, que naquelle.<> estatutos 
havendo uma disposição, qtte outorga no cirur
gii\~ formado. o gr~o de doutor q~mi!d~, l1aven-

tica haja de ftzer os exames, que nos medicos 
se determina, como são aquelles que vêm desi
g.1ndos 110 ~ 17 dos referidos estatutos ; e trmdo 
a mesma lei novíssima 
inteiro silencio úcerca disto, pedem outrosim elles 
supplicantes que elln sej:\ ampliada a esse res
peito, i·egulando-se o methodo, o· exten:siio de 
taes exames, e igualmente creando-se as neces
sarius cadeiras para inteiro cumprimento daquel
les estatutos. 

" A commissiio p,wtanLo, á visti. do que ticn 
exarado, é de parecer que emquanto á primeira 

_ parte, supposto não sejiio bem fundament'ldos os 
receios e duvidas dos supplicantes âcerca do 
exame do ü• anno e passamento das cartas de 
form:1turn, comtudo para obviar todo e qualquer 
emba\·ai;o ou mà intelligencia a respeito, se de·. 
cla1·c que o eimmc por que devem passar no fim 
do uº . anuo os .cimrgiões que uello se achiio ma
triculados para conseguirem carta de formatura 
é semelhante· e identico ao que · elles tive1·em 
feito no 5• ann.>, a saber: de theoria sobre in· 
sll"ucções cirurgicas, opcraçõe~ e partos; o de 
clinica medica e cirurgica no 11ospital conforme 

1 • • . . ' 

alguma, salvo o maior apuro e distinc~ão qüe 
os mesmos estatutos exigem nos ditos exames do 
6• anno ;· e ·pelo que respeita ã segilnda, a com
missito entende que eomquanto aquelles estatutos 
fallem nnquelle gi:ão de doutor para• . os . candi· 
datos que se ncbar.em l!as circumstancia;; que 
nos. mesmos. se,. a;;s1gnalao, comtudo .. a lei .. no
vissima de 9 de. Setembro muito de proposito 
guardou um inteii:o silencfo :icerca de. tal objecto 
pois que a maneira pela qual aqucll9s e:i'latutos 
pretendião . dar um semelhante grào ·em' mciliéfüa 
t!ra pouco airosa a tão importante ccino difficiJ 
sciencia, ·e· m·esmo ··superficial; C ·'JUe pór ÍS!!•> 
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SESSlO J~Jl 18 ·Dl~ JtNHO: DE ~827 
•levem os. supplic:.nw"s esperar pelas .mcuidas le
gislníivn.- que ;á tal rçspcito se biio d,o tomar, 
•lll pela lei. da o· g:inisação da., escolas de medi
t!ina 41uc attenJerá _á sua representação; 

leu ü seguinte 

111!•).TECTO DE J .. E.l 

" A assembléa geral l•!gh;lativa dri imperio de
creta: 

" Art. 1.0 .Fica autorisndo o governo a mandar· 
proceder -ao ensaio de um novo systemn de ad
ministrações parochiaes em uma parochin que 
par~ um_ semelhante. fim fôr esculhida com n 

totalidaJ~ dos chefes dos fogos da mesma par~
d1h, manifestada llela nssign'ltura dos· ~nencio
nndos cl1cfcs de fogos cm um livro de matricula 
,, • (1'. • 

111 egado pelo governo terá de nprcsentar com 
•lttt1·os trabalhos a tal respeito ao mesmo go
verno dentro do prazo de· um anno, a contar da 
•lflta da sane ão <la m~scnte lei afim de hnbi-
litm·, o governo n reconer no corpo legislntivo 
para as ulteriores medidas legislntin1s qnc n cx
periencin possa, e deva dictm· ticcrcn da snp-
1wessüo ou da mnltiplicaçüo do nm tnl ensaio 
.te novo systcma <lo ndmiaistrnçues parochines. 

" Art. 2.° Ficiio revogadas todas e qunesquer 
leis, nlvn1·iu1, regimentos o mais disposii:ões em 
0:011 trario na parte rehltiva no dito· ensaio na Jltl· 
roclua que o governo tiver escolhido l'ªra o lim 
nesta loi ex1wesso. 

« Paço da c:unni·n •los ,Jcputa..los, ciii IS de 
.Tunl10 elo 18:?7. - t1 •lf> utndo, J.ui::. Azu usto . 
.\ ª!I· li 

Pedida e apohlüa n nrgcncin, niio sendo esta 
vencida afinal ficvn o projecto pni a ter segunda 
leiturn · 

O 8n. Ci.ElÍl·::sT1-: I'EnEtn.\ ·1c11 o seguinte 

l)AnEc:Er. 

• " A_ com1pissão. ec~lcsiastica examinando a i11-
1hcac;uo -do Sr. deputado l\Iarques de Snm11nio, 
•1ue propõo que se tome uma resolnçiio pela qual 
se mande. por em efl'ectiva ob,;ervnucia em todos 
•JS bispados elo imperio a dispüsiçiio elo concilio 
tridentino 11a .sessão· :H cap. lº.• do .Rc{orma
tione· .Matrimonii, o n constituiçiio. do nrcebis· 
1mdo ·da Bahia que rege os mesmos bispados na 
parto que com elle so conform!l, reconhece a ne
cessidade . de se tomar n resoluç:i:o proposta; 
porquanto ordenando muito positiva o declara· 
damente· C> ·concilio · fridentino . no· Jugai· 'citado 
e a constitnic;ão sobredita cm ·diversos lugilrcs,. 
e muito littel'almente no liYro lo tit. 68 s; 2!Jl
'll1!3 os :parocl~os recebão cm face da igreja os 
noivos ·que. Ih o requererem, sendo' es~';lS ·do !Jis-

us elenunciac;ões· o não liavendo impediinento, 
sem para isso ser .nccessaria licença _do.s ·.bispos 
ou dos ,seus provisores; acontece· nao 'obstaute' 
que os noivos sobreditoS'' são em muitas 'partes, 
obrigados ª'-tirar ·p1·ovisões dus'"cnmaras -cccle
siasticas õu·,dos juizcs cbama'dos' dos'casàÍnentos 
que ê º'mesmo, e -sem'·estas :os não podem os· 
paroc}los casar. _ 

" Esta . triauife~ta · iuíràú.üo: .'das 'ieis ,écCtcsfos~ , 
tica!? .to~~:~e ~mais .. int~l~rave1?,,·,Iíorqu.~";l11i1a iai"·• 
hab1htaçao '!lªO tem ·~)ntr.o Jhn ·· 0$,cnsrvo que,,~ 

' " . ' . 
TOll0'2• 

de engrossm· os emolumentos <laquclle-: 11u•3 a 
exigem. E porq•1e convém que a ,<l1scipli11a .. ec~ 
clesiastica .st>ja :uma s•j ·e a inesma em todas as 
partes do imperio, e tães 'excessos_ deven1. se1· 

temporai está obrigadq a defçn.der contra. todll.-•J 
qualquer e:xigencia, ille~al do poder espiritual, 
como em favor da •religião que o mesmo podei: 
tem oral v · · · · 1 •fii • • 
protecção é na verdada o . preserv·ar a religião 
de abusos que so tem introduzido. na sna disci
plina, por ser principio inquestionavd que .ella 
ha de prospenr na proporção qne as suas·ma
ximns, todas de justiça, ·paz e desintel'csse, se 
furem despindo de muitos abusos. cm que a pre
varicação dos seculos as envolveu; a cornmissão 
1í de parecer que so tomo e offurece já redigida 
a seguinte 

« A assemblén 

cap. 1°' de llc{ormationc .J.['atrimonii, e a con
stituição do arcebispado da Bahia liv. 1• tit .. i.iS 
~ 21ll se ponlia em cffectiva observancia em todos 
O 1" •rr • • •• , 

os 1iarochos respectivos a receber em face dà 
igreja. os noivos que lh·o requererem, sendo estes 
do mesmo bispado o ao menos um deHes .,s•;u 
parocl1iano, ele ois d;, feitas n,; denunciações ca-
non1cns e nao ia\·cn o 1mpec 1mento, sem para 
isso ser necessnria licença dos bispos _ou dos 
seus delegados. 

•1 Pai;o da camara elos deputados, 15 ele Junho 
de li:>'2ü. - ClcmcntiJ Pei·eii·a.-Antonio. da Roc11(1, 
li'mnco. -Bispo eleito cio Maranhlio, (com res
tricçõcs.) - Dío90 Antonio Feijó~ - ~viuuel Jos.J 
llânaztt, n - Foi mandado imprimir. , . 

º O Sr. secretario :\Inia .apresentou· redigida n 
seguinte 

HESOr~uc:Io 

« A nsscmblêa geral, etc., etc., resolve: 
« A: lei quo actunlmenfo Tcgn.la o ínonte-pio 

t1a mm·i11l1n não concede tis ·irmãs dos. contl"i
hnintes a sobrevi en ia ele umas ara as outras. 

<e Paço da camara dos deputados, 1G de Junho 
de 18-113. - '.Assignados os senhores da commis
süo. )) 

OllDE:\I DO DIA 

l'nnrEIIl,\' P.l.llTE 

. LCU·SO o parecer :da conmiissão ele constitui
ção ácerca da queixa que ao consalho adminis~ 
trativo .da província de Goyàz dirigio um dos 
seus membros Domingos Lopes Fogaça, contra o 
Yice·pri:sidentc do mesmo conselho .Josõ Rodri
gues Jardim. 

Pedindo a palavra dis_se 
o si·: S,ou.zn F:r;. nça : - Sr .. presidci1te, 

eu vcitó contra · o iiareccr da commissào. Não é 
por falta de lei que esse vice-presidente excedeu 
os linlites da ordem com que se devera comportar 
110 conselho . de que se trata; para um homem 
descomedido ·e de mão genio sempre a lei é fraca~ 
se e e m3ur10.;._ o pa avras o_ seu c eg , a u 
porqun não. conhecesse que a acção. era má, foi 
sim porque .. ent~ndeu . g_uc. i~punemente e .e!11 
despeito da devida cons1deraçao com elle o podia 
fazei·- · · . . ,,, , . : -
. Ao noyerno .pois toca corrigir o. mão feito, pelos 
meios 

0 
quê estão ã sua disposição, e : nada , ten~ 

o corpo législafvo, ~ resolver; ~o~re: i~so, q'!le 
lhe nãC>'.: co1llpete çastigar as m_Jur!as fe1tl).S aos 

_membros âos conselhos, ,das provmc1as;por:coutrQs 
'.membro'$ dos mesmos conselhos,_,nos seus :deba-. 
· tes. Pois que? seremos nôs po.r ;-yenturn in,fon.,. 

' - 1~ ~ 
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SESS..\O Ell l8 IJE JLNHU HE tR~i 

d<;ntes da policia corrncclonal? Não, ceitamenle. 
A camara pois dos deputados não tem que tomar 
deliberaçõ~s sobre semelllante materia. lsto é da 

O governo já evera te1· mandado reprehender 
~ste >ice-presidente por tal excesso, deixando de 
l'emetter a e!>ta camara um negocio que _de ne-

l'emovendo-o mesmo da presidencia se lhe pare· 
c(;;sse, julgando que niio serve· para go>ernar quem 
tem genio forte que o induz a excessos. 

O Sn. TErxEmA. DE Gou,·J1:A. :- O vice-presidente 
ido estava governando a província. 

O Sn. Souz.11. l~R.'l.NICA.: - Pois seja o que íõr, 
1ião se destroe o principal fundamento do meu 
discurso, isto é, que a assembléa não tem nada 
com o caso que pertence ao executivo. 

Portanto ''oto contra o parecer da commissão. 
O governo que C.ê lá as providencias que en-.,.- .. .· 
ção pârii que se adopte parte do regimento da 
camara interinamente nesses conselhos de pro
Yincia. O regimento da camara dos deputados . ;- .. . - . 

Repito pois que voto contra o parecer. O go
n,rno que mande corrigh· essa falta ccmo enteu
<lt:r pelos meios lícitos. 

O S1.· • .A.l.lll.O.iel.a. .A.l b u.q uc.1.·q ue : - Per
suado-me qu~ não se pôde tomar vota~ão porque 
a commisf!àO é de. pa~ecer que se ~dopt~m taes 

são. Demais, se se que1· adoptar esta medida, 
é muito melhor addicionnr logo os arligos do re
gimento, porque _aliás terião o trabalho de andar 

dos para tirar esses artigos. 
Acho portanto que nada se púde ·decidir por 

ora. 
o Sr. Teixeira do Gou .... ·êa: -Diversas 

opiniões têm combatido o parecer da commissão; 
um diz que não é necessario, outro que é in
efficaz, e outro que não é por este meio de re· 
solução que dc'\"e tratar-se este negocio. 
· Pela minha p11rte acho que é de absoluta ne
cessidade. A lei de 20 de Outubro de lb~ foi 

· manca nesta parte, nenhuma providencia deu. 
ara se manter a ordem no conselho tant 

em Goyaz, não podendo o presidente mante1· a 
ordem, representou ao governo. 

Disse-se que este presidente do conselho es
tava autorisado para manter a ordem, 111as eu. 
nao veJO na e1 e a u u ro e pro
videncia alguma, que autorise ao presidente para. 
pôr em pratica qualquer meio, quando os conse
lheii:os se não quizerem ~ol!ter, e nem tão p_ouco 

" . por isso qualque1· meio de que se servisse um 
presidente, seria taxado de arbitrario, e por 
isso julgo que este presidente fez bem em repre
sentar. 

Portanto achando que é melhor prevenir os 
acontecimentos do que punil-os, e como o go
verno não púde remediai· isto, que depende de 
medidas do corpo legislativo, acho que deve sei· 
admittido o parecer 

A queixa unicamente procedeu de falta de ju
risdicção, que o presidel}te julgou não ter, para 

os artigos do regimento em pruticn, est tudo 
i·emediado, porque entre nós o presidente chama 
á ordem, e se o deputado não obedece, declara 

ue-nào está em estado de deliberar - e sabe 
O · · · f · o eputa o para ora. 
. que vai pc.is azer o regimento? Em uma pa- Applicaudo·se isto, estâ mantida a ordem e não 
.lavra, julgo que não se deYe tomar em consi- acontece 0 que se quer evitai·. 
dera!:ÜO este negocio. . Eu não entrarei na questão se com effeito é 

O govemo tem a seu alcance meios para fazer ou não por uma resolução, que se póde applicar 
<:os presidentes das proYincias e seus conselhos este remedio ; entrelanto julgo que para um ne
eumprirem com suas obrigações e manterem a gocio tão simples que não vai estabecer direito. 
<:·rdem em suas conferencias; e, quando para isso mas que é unicamente de ordem, deve-se usal· 
seja-lhe precisC\ dar um regimento, ao governo do meio mais breve. 
compete pela constituição fazer regimentos pam Disse-se que os conselheiros se verão obriga-
-a boa execução das leis. dos a andarem comprando o regimento Ja ca-

Voto portanto contra o parecer da commissão, mara dos deputados; eu não aclio nenhuma dif
<levendo esse negocio tomar ao go,·erno para ficuldade em que o governo mande imprimil· 
providenciar P!!los meios que estiYerem a seu 18 exemplares, e nelles acharàõ os artigos em 
1llcance. questiio. 

o sr. Cu:n.11n l\:lattos: - O illustre depu-· A lei não deu esta faculdade ao presidente, 
1ado que acabou de fallar não estõ. ao facto nem mesmo sei como elle a podia fazer; ha de 
deste negocio infallivelmente depender de uma medida legis-

0 presidente da província de Goyaz soffreu lativa. 
éStas personalidades em occasião em que estava Niio sei como um 11residente possa reprehender 
.no conselho; motivárão-se questões sobre o ne- um conselheiro ha de abusar muito or uai-
goc10 e que se ra va; o pres1 en e, ven o-se quer 01.11mao ha . e pensar que um insulto, 
ntacado, não quiz resolver o negocio e julgou e daqm se hão de seguir muitos inconvenien
prudente não intervir, e talvez o objecto da tes e inimisades. 
questão fosse tal que o presidente da província Nada destas faculdades; eu quero que o pre
não merecesse a arguição que se lhe fez, porque sidente tenha a liberdade de manter a ord-em, 
sempre obrou magnificamente. como V. Ex .. a costuma manter aqui, mas quero 

O illu:;tre deputado diz que não de>e haver que de .. nenhuma maneira se vã coarctar a li· 
t·e~imento, e eu acho que e necessario ·que 0 oe1·dade do conselheiro ; isso por íórma ne
haJa, seja qual fór..; _Uei nio de1bl;(I~ algt11Dll;,,-.-t.=t:1.mi-ar==~ - ·· ""·'t· · ·• 
não explicou a maneira de proceder nos conse- Eis portanto, como diz a commissão, que'. é . 
lhos, e, se cont.inuar esta alteração, passarãõ de medida simples, porque não tem _mais do que 
negocios pnblicos 11. particulares e pl•dernõ l111ver ma:iter a ·ordem, Quando a comm1ssão pi:opoz . 
.CC•nsequencia::. fnnestas. que fosse por uma' resolução, entendeu qu.e se-
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ria sufiiciente ; S·} puL·ém s·~ :1uer •1ue seja de 
•:reto, não ha senão mndar d·? palavu-resolução 
-para-decreto. 

11· con-
stituição diz que ao governo compete expedir 
decretos adequados ã lloa execução da lei ; este 
artigo pertence ao poJer executivo; e porque não 
ba de o overno ex edir estas ordens? 

Nen um mconvemente se me an a, nem veJO 
a necessidade de uma medida legislativa, para 
dar regimento ao conselllo dos governos provin
ciaes. O governo póde com mais facilidnd.e to
n1ar essa resolução. 

Nós so11Jos . um corpo collectivo, regulando-nos 
nas nossas deliberações como em conselho. 

Ora, nós fazemos o nosso regimento interno, 
e sendo os conselhos de provincia tambem no
me1tdos pela nação, porque não farão elles tam
bem um rngiroento internó ? Em tal caso e11 
~eria de _voto que elles fizessem Ul}l rerrimento 

fsto é seguramente mais proprio, porque os mem
bros do conselho são pessoas muito capazes, e 
são tão capazes, que forão nomeados pelos eleitores 
das i·ovincias. A não se uerer ois toma'\.' a 
resolução de dizet·-se que não 111erece cons1 era
<:;iio a representação que o governo póde mandar 
fazer o que julgar necessario, para que a lei seJct 
exe<utada em toda a sua plenitude, resolva-se 
que os conse os e provmci i me i 
tlepois <le installadas, farão . um regimento para 
03 seus trabalhos, e se se quizer mais, dependa 
clle da approvação da camara, mas rigorosn-
111ente isto não é necessario. 

O que aqui e em todas as nssemblêas conser
va a ordem, não é o regimento, ê sim a boa 
•}dttcação de seus memb1·os ; algumas vezes em 
lugar de ordem, faz desordem. Eu confesso que 
sou o peior regimentista, que ha na camara 
(apoiado,) e não lia niilguem que diga que eu 
tenha perturbado a ordem dos trabnllios ; não a 

erturbei ainda uma só vez entretanto não sei 
nada do tal regimento ; digo o que entendo, fnllo 
com liberdade e JHl.t'ece-me que de;;rempenho mi
uhas obrigações Estou persuadido que todo o 
l1omem de bem que estã. aqui, não precisa ser-
vir-se a c 1caua : o i·eg1men o e para procurar 
rodeio ; para se fnzel· o que muitas vezes a ca-· 
mara não quer ; para isto é que .. serve. Nós 
devemos fazer o que entendermos melhor.; deve
mos_ procurar o . que seja de interesse da nação 
1i nao sermos . msto embaraçados. 

Diz p::ir exemJ?IO o 1·egimento, que um deputa- · 
do não falle mais de duas vezes sobre uma ma
teria, mas cu, que tenh(). muito boas idêas a 
~xpender ainda, muitas vezes surg~eridns pela 
discussão, hei de ser privado de o rnzer? E não 
31os faz ·o 'l:egimeuto perder immenso tempo com 
•1uestões ·de ordem perfeitamente · inuteis ·? 

o sr. cun:11a ~J:a1."1;os:- Ett estou con
Yeucido que. o ·regimento deve ser feito nesta 
camnr11, e que deve passar a() senado para re
.ceber a sancção. Se os· .mesmos .conselhos de 
provincia ·organisai·em sei.1. i·e~imento; que mons
tl'UOSidades não sabirão? 1 Nao pareceria talvez 
a mais pequena de todas o upparecerem 19 re
..,imentos uns o ostos aos outros · nem Santo 
.\ntonio se entenderia com: elles. · · 

o sr. Verguelro:.:... A ·commissão <leu o 
parecer sobre a queixa do membro do couselllo 
de Goyaz, que foi at!lcado na sessão do conse
lho por i;utro conselheiro. Esta _queixa consistia . 
em -pedir · q11e fosse dispensado· de assistir ás 
sessões ···em concurrencia coinó oüfro conselhei-
ro, etc. · · ·. · · 
··A-~ssão não considerou n!l .n2geeie. em 

lugar de dar o parecer sobni a queixa, to111õu 
<lahi um motiv:o . para propür uma medida gera1 ; 
portanto,· se n eonimii;;são·-se· \~lriita~se~':l. quéi~~. 

não tinbamos que tom,~r nenhuma delil,.~l'a.;ão ; 
era remetter o negocio. ao g<Jverno, pari\ •ttte êllu 
r~sponsabilise o conselheiro pela injuria que 
tmha dito ao outro, porque haja . ou não regi-
men o, assun como nao c1 o a um parucu ar 
o insultar a outrem, não o é a um homem pu
blico, ·e torna-se mais aggravante a injul"i;\ ll•.> 
conselho. P~rtanto este negocio não p&rtencia it 

' . ... : - ' 
este désse as providencias. Mas. a commissão 
não se fez cargo da queixa ; propõe uma medida 
geral, a qual é que se adoptem como regimento 
dos conselhos administ.rativos das províncias, 
taes art.igos do i·egimento desta camara. 

Xão me posso con!ermar com isto, porque •• 
regimento desta camara foi adoptado interina
mente, e de\•e ainda ser discutido. Se nós já 
estivessemos certificados da bondade delle, seria 
outra cousa, mas a necessidade é que nos obri
gou a adoptal-o interinamente,e como ois podemos 

• •7 r u 
tado que os conselhc.s de provincia devião fa.Zel' 
seus regimentos, assim como nós . fazemos o 
nosso : mas a diffürença é grande •. Nós fizemos 
o nosso re.,.imento or ue a constituição a isto 
nos autor1sa, e os conse lOS a provmc1a sao 
:mtorisados para este fim? não. 

Supp•mhamos porém que um conselho fazia o seu 
regimento parcial para a . sua direcção, teria 
OrÇ . ~ - • • 

lei, porque o conselho não tem autoridade legis
lativa ; logo o q11e podia ser? uma simples con
venção entre elles, nurica podiào fazei-o com 
força de lei e obrigatorio. . 

Disse-se que ba uma grande necessidade de 
regimento, para que o presidente tenha a ueces
saria autoridade ; quaes são _as f11ncções ele um 
presidente em qualquer tribunal ? 1\:1.anter a or
dem e dirigir os trabalhos ; é da natureza do 
emprego, devem desempenhal·o. Nós não pode
mos fazer leis para todos . os casos. Portanto, 
tendo os conselhos uma autoridade em si ue 
deve manter a ordenr,·nao· e e a so uta 1ieces-
sidade tal regimento. · . , 
· Portanto o meu parecer ê que o negocio ·voltu 

ao governo, púa:!nzer o que entender a respeito 
o nc o acon ci · , 

quanto ao regimento, ou . medida geral, que p1·0-
põe. a commis;;ão, não _se ado~te, por isso mes
mo ·que o nosso regimento· nao . está ·discutido, 
e não tem mesmo muito credito; Quando onti·àr 
na ordem dos trabalhos, nós faremos · um i·esi
mento, mas temos por ora cousas de mruto 
maior importancia do que esta, e . quando se. 
tratar disto, se julgarmos necessario;" faremos :i. 
~L . 

o Sr. v:_a.sconce1ios:-Eu·.julrro :que ü 
parecer da commissão deve passar. 'Por · isso 
mesmo q_ue nós temos negocios. de muita. impor" 
tancia, e que não devemos ocçupar~nos de · ue- · 
~ocio como este . por . muito_ , tempo ; , para,: qu.e 
aar uni· extenso· reg1men to aos conselhos . do. 
governo, se a~enta a _16tra ·~a . nossa .cons,titui
çi.'io, talvez nao possao · contmuar ?. Gastaremos 
muito . temp,o com uma l?rovidim~ia d~ annci.? 
Entretanto o cer~o que existem; os . ccmselhos, . e 
não tem um 1·en-1meuto · p:.ira. os seus . trabalhos, 
como· ponderarão a guns . mem ~·os a assem e~. , 
constituinte, e ê igui1lmente' certo .. que esta . ca~ 
mara deve• ser: supprifa' ~c~m~ diçtn t\ r~ã(),:. e 
ex.1ne a ·exper1encia;_' ~eJeit~·se .. a , prov1denC1!-t . 
lembrada pela comm1ssao, porque ... e. c:Iaro, que . 
a todo. e qualq~er president~ · c~~npete .· diizigir .º!! 
trabalhos e ma:1.ter _a·. ordem .. '. .· . 

l\IiÜJ. pergÜntÕ eu; 'qual,.~-. a ,lei geral;· que ... d,l~ 
.todas 'essas_· attribuic;ões a ~todos os. :prei;identes.'t 
Nenhúma_ lei existe a· tal respeito., ·E .se ·.essas 
atti·ibuições · . não podem .. ,sep11,rar;se . da, idea .. de 
presidente,'. ifo maneira que. não precisa declarar-
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SESSÃO E~l 18 UE J[~llO ÜE l~:!i' 
,;.:. para '!ue o nosso regimcuto fui tão miudo ua 
explicação dos direitos dos Si·;;. presideP.tes re
lativam<lnte a este objecto ? Não ó contradic(;iiO 
negar:sc l"'}gimento aos conselllos e termos nós 

tendesse aos conselhos ; julguei que eYitaya a 
perda de tempo em discussão; enganei-me, não 
aconteceu assim. 

Não se havendo uesla discussão prqdnzido 
i·azv<ls para que cu mudasse de opinião, voto 
l'elo parecei· da commissiio. 

O Sr. AI incida e A.Ibn<incrqn.c: -Eu 
ainda insisto em que o parecei· não é bom, i>oi· 
ser reforidu aos artigos do regimento, que ainda 
se não approYarão; nem cu mesmo sei se são 
bons ou mã.us, porque ainda os não mrnminüi. 

Disse um nobre de utado ue o aretei· tiulia 
1ca o so re a mesa, e que iouyc tempo de ser 

examina•lo; mas quando e que ficou sobre a 
mesa? Foi no sabbado e hontem foi domingo, 

· que não era dia -:m que se Yiesse a esta casa. 
11 • a - a , e ue a 

rropue que se adoptem artigos do nosso regi-
1r.ento; se o parecer passar "\·ai tudo remettido 
ao senado, e o que ha de fazer u senado, a1>· 

:- . . . ... 

artig•'S? 
O senado tem tambem o seu regimento e pro

vavelme11te o acliará melhor do que o nosso, e 
se n•sim für uiio estará pela resoluçiio. 

Disse um illustre deputado, que os conselhos 
·1os guyernos da~ provincins estiio para acabar 
nn breve , não sei que ctrtcza disso tem o il-
1 ustre deputado, 

Ouh"(i Sr. deputado tem confundido a autori
<lade dos presideutcs das provincias a respeito 
dos conseliiC's, com a que tem os presidentes da 
nossa camara, mas é preciso lembrar ue os nos-
sos pres1 en .:s sao nomea os poi· nos mesmos 
mensalmente ; temos a liberdade de nomear cada 
mez o que melhor nos agradar, e não é assim 
a respei.to dos presidentes dos conselhos. , . .. . 

- .... ." e 5-
sidade' dai· regimento, ;;cm o que J>oderá o pre
sidente ~aze1:_ manter. a deYi~a or em, mas poi· 
que razao nuo podem o presidente fazer o mesmo 
que fazião, e ainda fazem os presidentes nas 
juntas? , 

Supponbamos mesmo que se dá um 1·e..,ime11to 
o que fará o presidente no caso que al~m do~ 
membros do conselho pratique uma co1l'sa, que 
não vai ucautelaúa no regimento ? 

Eu creio que se os presidentes forem homens 
capazes, ell<ls saberáõ fazer-se respeitados e 
terão autoridade suficiente para fazer obse1'.>ar 
a deyida decencia, e ordem nos trabalhos. 

o Sr. Pauia ca,·a1ca:n.t"': - O negocio 
. ,:, de tão pouca monta, que não deYia inten·om

per os trabalhos desta camara. 
A constituição. conheceu que as deliberações da 

assembléa gt-ral l1anão sei· morosas, e por isso 
marcando negocios mais pondcrosos Íl competen
cia di:,i assemblén, deixou ao govemo o dtn-e1· de 
·. . . . , . ms l'llcçues pnra a oa exe
cução das leis •. Este negocio já nos tem tomado 
aqui algmn tempo, não ,·amos· tambem occupar 
'-' senado .com i:sto, que é um dos casos que 
competem ao. governo. . _ 

Se nós damos agora um regimento. aos p1·esi
dentes dos consellíos do govemo, amanhã temos 

~~dar outro ~os presid~11tes. das juntas·· -
zenda, e. depois um regimento aos da junta do 
commerc10, etc. 

Não, ·posso confor.nar~:ue coni a idéa de que 
ü governo se não deya inh-omctter 'ª dar o re-

gimeuto uos c.;uselhos J.u g(•\-<:l"Hu úas províncias 
por serem electi\·os, niio é pela 01 igem dos po
deres, q uc cu classifico as 1rntorit.!11d~s, não me 
!m1~o!'ta saber s?· cl_las são admjnis~_rativas oa 

fazrr uma nomeação int.lirecta do povo. 
Os Yice-presi.lentes das l'l'O\·incias, apezar de 

serem electh·os, quando sen·em de prcsidente:
cnmprem as ordens d•1S ministros de estado, e 
pude até o governo mandal-os mctter cm processo 
com a mesma responsabilidade dos pi·esidentes. 
· Portanto voto que esses papeis ·se rcmettão 

ao governo, para dar l\S pro,·idcncias que esti
verem a seu alcance. Mandarei 11 emenda. 

O Sr. secretario l\Iaia leu a seguinte 

Elm:->11_\ 

« Que se remetta este negocio ao goveruo· para 
tomar as inedidas de sua competeneiu, pois -o 
caso niio exige providencia da asscmbléa geral. 
-aia ·cn.n-·i ,i 

.Julgando-se a m~tt>ria sufücientementc discu
tida, propoz o Sr. presidente à ,·otação a emenda 
do Sr. Paula Cavalcaute.-~lio foi approYada. 

Propnz depois o parecer com a resolução i>ro
posta pela commissão.-Tmnbcm mio foi approvada. 

E como com esta Yotação nada se concluisse, 
intcrro~ou o S.r. secretario l\Inia o que devia 
rcspo1wer ao governo. 

O Sn. Pnl!:SIDE:-\TE consultou i1 cnmara se de,·ia 
entnr no\·amente a. ma teria e:m discussão? a~sim 
se ycuceu, ficaudo para entrar na or<km dos 
ti-abalhos. 

O Sn. I~EDO declal"lndo ter negocio de urgencia, 
pedio :;i 1nlan-a, e sent.lo-lhe esh conce<liúa, leu 

l'.\Ill!:C1':I! 

n. di\·i<la publica e l'Corganism· por uma lei o 
banco do Brazil, e que e:stas medit.las mio podem 
ser condignamente ud.,ptada~ ás cxigencias de 
taes assumpto,;, nem cllo pr· gredir no;; avançados 
t1·abalhos, que a ~;tes i·espeito~ tem, sem que 
St'jão mui de espaço concei·tudas e ajustadas eom 
o president<l do thesoul'!) e directores do banco, 
entende que conYiril off.ciar-sc ao ministro, con
vidtrndo· o para uma coufor._ncia a tal respeito, 
Íl qual <levão assistir por conYite seu os actuaes 
directores do banco, designando S.Ex. o dia e lugar. 

o: Paçci da c11ma1·a d,,s deputados, 18 de Junho 
de 1S-:2í.-llf. J. de Sou.:;a Fmnça.-1\ligucl Cal· 
mon dtt Pin e Almeida.-N. P. ele e: TTci·giiei,·o. 
-J. J. da Silva GuimaiY7cs.-José de Re:;ende 
Costa.-J. G. Ledo -,1. B. Baptista Pereii·a. » 

Sendo pedida, apoiada e Yencida a urgencia, 
foi posto o parecer cm discu:ssão, e afinal appro
vado sem opposição. 

O Sa. l\Lu.-\, or n1·tc da com mi >s:'io de 1·e-

EMEliDA.S 

Approi:adas pcltt camai·a ·dos deputados ao J?l'O
jecto do senado pai·a i·cgulam"nto dos otficiae:1 

~ da s1~~ _gc1·etai."fq_ •.. 

Primefra 

« Que a mnteriã. uo nrt: 1<> unida com a do 
.to, fõnne um 1°, da mimeil·n St!guinte: 
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SESSAO Ei\I 18 UE JUNHO BE 182i 

« Cada uma. das secretarias <las ca11111ras d t 

assc,mbli;a legislativa. do imperi':l do Bmzil, ten''t 
pam o seu expediente u•n olhc1al maior en~ar
regado da dir.!cção dos trabalhos do mc~mo ex
pediente com o ordenado anuual de 1 :OOOSOOO, e 
aquelles officiaes de scc1·etl.ria que cada uma das 
cam.nas nppro11ar, vencendo cml.t mn deites 
800,~000 annualmeute. 

Segunda 

« t}ue S•~ supprima a doutrina dos nrts. '!º 
I.! :.;.o 

.. l}uê a materfa. do art. 5• unin1.fo-sc it do S0 , 

fol'fflú o 2° artigo desta fórnm. 

« Jla,·críL cm ca•Ja uma das mesmas secreta
rias um porteiro qu·} servirá tambem. de gnarda
linos, com., o ordenado •mnunl de GOOSOOO, ficando 
n cargo delle substituir o port~iro dn cnmarn 
rf'S['Cctiva nos sc;us impedimento.;. 

Quai·ta. 

« Art 1.0 O g0Yc1·1w fica autorisado para arre-. 
matar até a metade dos dit·eitos de entrada, de 
consulatl-o tlc sabida, com as condiçõ<~s que me:
l1101·es lhe ·parecerem, c0mtanto qne o p1·cr.o ex.
ceda 10 % ao menos, it imp•1rtaucia <la aÍTeca
da~ão nos ultimos ti·es annos. 

« Art. 2.0 Qnantlo se n:io possa verificm· :r. 
arrcmataçiio, Jica o gnv ,:,rno autorisado para fazer 
as reformas' qm:i entendei· 11écessarias nas alfan
degas uo imperio, afim ele que nell:is se fa!)a 
com a muior oxactidiio, simplicida<lc e ccouomin 

~· . e ção os ren unen o;; nac10-
i nnes. E dará i):irte á :isscml.Jléa das prO\'iLlc11-
i cias que tonúir, e ele seus restdt:ttlos. 
' « Art. !l.° Ficã11 re\·ogaclas as leis, ah·aríts e 

rcgnncntos. na parte em que SIJ oppuzercm a 
presr:nt-1 ·foi. - Fas.;ow·i:llo:;. n- Foi apoiada em 
todas a;; suas pa;tes. 

o·s1:-. Aliti.fti(l•t AllJt.t.111.1-c-r&1uc: - l:i:st.:L 
lei é ta!Yt?Z das de maior i111pQ1·ta11cia que te

" lJue o art. 7° do projccto fúri11c o 3° artigo i nhmuos de fazei-, pois é neces~ario dar remeJio · 
thsta fórum. aos extr:wios ci11e ha nas alfan.legas: mas a lei 

ARTIGO. 3.0 de,·e ser concebida em termos tacs, 
0

l1ue a Slli1 
e:xP.cnção seja facil. 

« O irnrtc:ro de ca<lil uma das t:n'.uara; Yen
crr:'1 o onlcnado aunnal de GOOSOOO. 

Quinta. 

« (.Jue a m.ateria dos arts. G0 , !)n e 11, se rcmrn, 
formando o art. -1° desta fómia: 

ARTIGO 4.o· 

« Cada uma das camaras tomará para seu ser-.·... . . .. .... . . .. ' 
que julgar necessarios, tendo de ordenado 4005000 
a nnuaes carla um dos con tinuos, e c:1da um dos 
CC•l"l"Cios os mesmos vencimentos que têm os das 
secretarias de estado. 

.Sea:ta. 

" (Juc se surprima o art. 10. 

Setima 

" Qne se supprima o art. 12. 

Oitava 

<< Que. se addicione um artigo, que sc1·i1 o art. 50 
desta forma: . 

. ARTIGO 5.o 

de todos os officiaes meucio-

Eu Yejo que Y:io nppnrcccndo Fio dificrcntf's 
emendas, qnc o 1rngozio se co1mplicani. de modo 
que n lei licar:i difficnlt•>Sn de se pür cm pra
tica. A lei pretende que se determine a arr~
matac;üo, mas mllla emenda qn~r uma 011tra cousa, 
quer que se deix,i ao A"ºYern<> o fazer a arre
mataçiio, no caso que não p11ssa fazer n refurma 
1jo 11!f1m•lcf'(·1; isto é muito bem fim latlo; o mi 
nistro da fuzPnda propoz que ;;P.ria muitn mclho1· 
n reforma ·geral; ora, se o ministro propõe cssL' 
meio, e se clle se persuade ·~ue póde razc1· e:isn 
reforma cu seria tlc o )iniiio 1ie S•! decmtasse 
positiYamcnte que a ~1rrcmataçiio ;ó se fizesse 
quando o governo niio possa fazer essa reforma, 
que seria nmit-.> mais tardia quanto a mim. 

O projecto qiwr que se arremate uma quota 
parte, e as emendas concnrdào nis,;o, accrcscen
tando outras condições ; ·eu <li~o, Sr. presidente, 
que no estado em que. se ac111i.o a~ i·endas da 
alfandega,. mui difficultosa cousa será determinar 
que se arremato uma quota parti>, porque esta 
quota parte é do todo, que é i11tei1·amcnte des
conhecido: sabemos · mui bem que os direito.~ 
têm, e terão alteraçõtis, de nrnneira que peli• 
tricnnio passado não pódc o g•werno fazer cal
culo r.em os arrematantes. podem o!Ttlrecer: <• 
go\'erno. póde ter alguns 1ln,Jos, ma'3' com que 
trabalho? Por ventura a,; contas estão tão apu
radas que o governo possa jã saber quanto a; 
rendas. da alfandega l1ào de importar, sendo os 
direitos tão iucert ·S? · . . . : . 

Houve tratados· com Portugal. e Franca, e 
i·eduzirão-sc os tlirPit-Os a 15 % • como é .iis ue 

cada uma d.lS camaras, sobre proposta de Sl:US havem~S sabei· quanto importaráõ OS direitos da 
secrotarios. . alfandi;ga? poder-se-1~ fazer uma- proporçiio, mas 

« Paço dn. 'camara dos deputados, em 18 de !º como . e essa proporçao? 
.Junho de 1827.-Canàiclo José de Ai•aujo 'Viamia. 

1
. Dir-se-lia que a diminuição dos direitos con-

-José Antonio da Silva Maia. -José da Cost corr~1:ú. para que h}1ja maior importac;iio, e que 
Cm·i;alho_, ª-~ _ ª l a d1ft'ore111:.a que va1 de 15 n 2-l S•.•rá compensada. 

com• o acerescimo IM-• direitos ~das. mercadorias;
Forão approvadas para serem 1 emettidas ao , que de mais hão de entrar, ma'! restii:· ·a'' saber 

senado.• . i se. baYerá: quem, pela simples razão, •da dimi-· 
sEGCNDA PARTE . - '\ nuição . de direitos; queira importar' maiOr quan-

1 
tidade de mercadorbs; do que são necess.uias 

1:(•11lint:o:i a discussão do rrojec~J de lé sol•ie rara o consl\mo do paiz. 
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SESS10 :E~l 18 DE J LiNllO DE 182í 
:s'ão ê sobrn este e 1kulo que se 'v.oderia fazer 

a arrematqção 1 seria ialvez mais fac1L determinar 
que a arremataçiio fosse feita sobre ·os direitos 
conhecidos de 4 %, que a lei de =t;) de Abril de ... . . . 

•1ue sabe a quanto podem chegar os extravias 
ola alfandega, mas o gover110 nüo ; sob1·e o tdennio 
passado não é possh-cl fundar-se calculo algum. 

Ha uma emenJa que diz que o governo po
tlerá aceitar o lanço, comtanto que seja com o 
excesso dP. 10 % sobre o renJimento 1mssado ; 
mas_ se pelos ·novos tratados os direitos são 
muito menores do que erão até agora, como se 
ha de tomai· por base o tricnnio passado ? 

Poder-se-lrn dizer vagamente que a alfandega 
p.;de render mais do que o triennio p:issado.; 
mas eu deixaria ao goveruo toda a liberdade que 
t'osse conve11icnte, e por consequonc1a nesta parte 
appr•n·o as emendas que deíxão no nrbitrío do 
go\'cmo que possa escolher o melh•Jr; porém não 
posso .convir . n11;s outras. cousas.·_ 

,fo fazer, e com cspecialichde os direitos dos es
~rnvos? 

Os csc1·nvos não se podem esconder. como 
muitas outi·as mercadorias, por iS50 os direitos 
são c<:rtos ; e com que precisão pois se ha dai· 
a ganhar á negociantes uma cousn que o go
\"Crno tem cert t? 

Xiio ha rnziio nlguma. Tambem 11ão queria que 
:;e mistun1ssem os direitos de entrada e ~ahida, 
mas que a arr·~mat 1ção fosse cm separado, por 
que o governo as;im poderá saber melllor quaes 
são ~s direito~ de entrn~a, e quacs os de sabida, 

agora não snbe aonde estã o defeito d~ 
administrai;:1o, se está 111 sahida, ou se na cu
trada : e eis-nqni o qne te11~10 a dizer. 

nist1·0 da faz•mda pai·a q11e aquella r•::partio;ão 
tenha o melhor andamento· possível, e por con
sequente o maior lucro: portanto decl•iro-me pela 
eme~Ja da S1·. \Tergueiro, com alguma'! mo!li-

O Si·. custodio Dias :-Vendo que ,;sltt 
materia era de importancia, e que .. esta\·a fórn 
dos meus <:onhecimentos o remediar este;; males; 

" ci pe oas e zes n .s a ma ria, e quan (• 
pude' alcan~ar foi que esta arrematação S•Jria •) 
meio nnico, quando não fosse o d.icisiYo parn 
descobrir a ,·ei·eda, que dá ao go,,.erno meio;; 
para evitar a;; dehtpidações, que ha na alían· 
dega. Tambem alcancei que esta arrematn•;:hi 
devia ser feita pelo menos a 40 indivíduos, p·)l"
q ue quanto maior fôr o numero dos inter•.:s· 
sados maior opposiçào terão o delapidndtJrc» ; 
portanto queira V. J~x. man1.lar bnsc:11· :i minha 
emenda que· leio. 

feita por uma 
menos q~arenta accionist:is 

tarei que a quota que ;;1'jH 
n decima parte, confo1·me diz o art. 1• do Jll',J· 
ject•>, porque este negocio não obstanfo o •Ili" 
se tem dito, póde em·olvcr grandes perigos, ,. 
por isso niio se àeve arriscat· grande parti) ·.lo 
rendimento. Estou persuadido que a tisenlisa•;lu 
ha de sei· mais exactn, qne os empregados hã" 
de sc1· c:istigados, ao menos os das lJl"OYincias, 
aos do Hio d•! .Janeiro tnlvez qne niio neo11tc-::i 
isso! 

O S1._·. c.::;1c11-i.c.~nt.c J>creii.·a: - .:\ priu)cÍL'' 
uestão ue se ofrerece é se deve ou lltio arrn-

matar-se uma parte dos rendimentos <l:l alfnn
d•'gn. E todas us opiniões se têm deelnr•t·:lo p•:la 
aflirmativa. 

Com etreito, dous são os fins •1n,, diltio .:st:i 
lei, e que necessarrnm1mte se lrno do obter, s" 
ella cl1ega1· u passar: 1° clla fornecerá o,~ mei•JS 
de descub1ir e pôr cm to1la a publicidade os in-

« ~'\ nrremntn.çiio o.los direitos de eutl'>tdns se calculaveis roubos que se fazem nas alfãndega:;, 
niio comprehl'nJão os direitos dos escravo«. mal calculados em nlgnns pel'iodicos cm 2.1 % ; 

« Arrem 1tação dos direitos de s1hida se}i. se- mas que os melhores entendedores querem 'Ili" 
parado dos direitos de entrada.-Almeitla e .H- exced:\o de cento por cento : 2° ella augmentari1 
1Jw1uc1·qzw.»-Foi apoiada. considerm·clmente as rendns das mesmas alf:tn-

o sr. Lino Coutlnlio :-A discussão estii. de$as. 
•111asi finalisada, mas permitta-se-me que eu diga Logo não se pócle •leixnr de Yotnr a f:ty,jr •.la 
alguma cousa. Esse negocio é de mera adminis- arrematação. · 
tt·ação, e o guvt:rno é que deve olhar p'.u'a que A segunda questão que se apresenta ,;, S'.! de\·,. 
as rendas subão ao maior ponto, •;onforme as a lei deixar no a1·bitrio do governo que fa-;<1 ;1 

leis actuaes; quando ellas otrerecem tropeços a arremataçilo se julgar conveniente, como prop•)(' 
este augmeuto, pe1·tence ao corpo iegislatÍ\'O uma emenda, ou decretar positivament•3 qut! a 
afast11· os obstaculos, e revogar as leis exis- mesma se façn, como quer o artigo? E1t \"O
tentes : mas entr.11· a c·una1·a 011 o corpo legis- tarei que a arrematação se decreto positi'l'ame:;t•;, 
!ativo a marcai· positivamente qual lia de ser não obstante as pondcrosas razões com <}lle Ql
o remedio, que se deva dar, é querer tomar guns senhores, cujas luzes e sabm· muito r·~s
sobre si um:i. responsabilidade, que não nos ha peito. têm querido sustentar, que se deix':l isso 
d~ com·ir, é entrar n'um<i averiguação, para que ao arbitrio do govemo, a~lega!1do que elle estú 

" . r a so er11111a exe- " t 
cuta, e esta é a que melhor póde averiguar e e das medidas qnc cm tnes casos S•J <.levl"!ni 
conhecer . qual é a resistencia, e or.de reside tomar. · · 
o mal, que é preciso remediar, e quaes são' os Tacs rtlzões não me con\·cncem, p::>rqttc o g.)-
obstaculos, que se devem i·cmover, e comp-ete verno sabe melhor que· esta cmnara, que as alfan"-
cn~ão ao poder legislativo o desembara..,ar-lhe a.E> <legas necessitão.de uma. grande i·eforma;'e porl]tH: 
urnos ·• ; · . · não tem elle inte11tado essa reforma?· Por f11lti1 

Xest!l sentido pois toda a lei particul~r, <JJte'.-+..us...._..,,is? ...Nã.Q..certamentJ!,....porqnc as lia. hóas n 
(letermme. qualquer consi.··-u; respe1t·1 · das 'rendas este respeito, e o mal está na falta de .sua exc-
u!t alfandega, serà- exorbitante por entrar em cução, ,i1a má escolha dos officiaes Jas alfan-
•:ous~s,_ em que nos' não de\·cmos mctter; bus- <legas e finalme11te o maior. rua.l ainda ·~Sttl 11a 
car nme.amentc •lP.scmlJarai:;11r as mães a() n1i- impunidade com qnc n mni6r ·parti> .11J;; m..:smoi.; 
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SESSÃO E:M. 18 DE .JUNHO DE 182i 

s:!o tm;varici;.dores e fazem uma pnl>lica osten
t.açüo do fructo de suas prc,·aricac;ões ! ! ! E não 
s<;ria o_ meio mais prompto d•l ro!formar a ad~i-

niio têm .querido, ou não têm sabido, ou não 
têm podido verificar a reforma desta aclminis
f.ração; e em qualquer destes casos a conse
quencia é sempre que a reforma da ·administração 
das alfandegas não póle ser cOmJ>rehendida pelo 
poder legislativo, porque lhe faltão as infor
rnaçê:;es necessarias, e que se não póde esperar 
que o governo a verifique, porque muitos annos 
são passados sem que os taes ministros se 
tenhão occupado deste trabalho ; e como seja 
necessario oppôr algum reme<lio a t.'lntos males 
e não occorra outro mais efficaz que a fiscali-- - . . 

' cslt\ se ·verifigue, por se não poder esperar a 
necessaria e desejada reforma, e deve-se por con
sequencia decretar positivamente q}le se~· arre-

'·-occasiao a que se não 
E ainda que estes ar$umentos não existissem, 

as respostas que o ministro da fazenda · 
a sobre a r unta ue . 

s11a opinião nesta mataria, p~onunciando-sc_deci
sivamente contra a arremataçao e a füvor aa re
forma da aJ.ministraçiio como melhor, esta res
posta, di"o, seria sufficiente para eu votar que 
se não 8eixe este arbitrio ao ministro, porque 
se este que tão habil se mostrou em princípios 
no seu relativo, agora se pronuncia contra a 
fü'l'ematação, reconhecidamente indispensavel, que 
se poderá esperar de outro que possua menos 
luminosas idéas ! E se1I' fazer offensa aos seus 
conhecimentos, se~elle acha melhor a 1·eforma da 
ndminislração, porque a não emprehende, e se . . . ? . 

Tambem se disse aqui que niio devemos tomar 
sobre nós a res1.1on,;abilidade de ordenarmos e 
dec1·etar!!1os posit1van~ente a arremata_ção porque 

estes existem nos ministros: não posso confor
·ma1·-me com estes princípios. Nós sabemos offi
cialmente porque . o ministro da fazPnda nos 
informou no seu relatorio que as alfandegas pre
cisão de reformas, e tem-se mostrado que nã0 
póde terificar-se esta reforma com mediolfl.S legis
lativas por falta dos. necessarios conhecimentos; 
e tmnbcm sabemos por uma longa experiencia, 
<1ue os ministros ou não sabem, ou niio podem, 
ou não querem fazer na. administração as re· 
formas que estão ao seu alcance, e que o unico 
i·emedio que se offerece neste caso é o da a1Te· 
malação de uma parte dos direitos das mesmas 
alfandegas; lo ~o, que resta? decretar a nrrema
t.ação positivamente e não deixar a decisão deste 
negocio ao arbítrio de um ministro. 

Mas ou se ai-remate ou não, ao poder legisla
li\'Os compete decretar a arrematação e ao exe
e11tivo fazer cumprir a lei. Nem se· inste que ao 
corpo legislativo faltão os· conhecimentos neces
sar1os... se os não tem uc os ad uira ue 
delibere com ma ureza, e a sua decisão será 
sempre a melhor. 

Mas será possível que se entenda. que um 110-
mem sõ possue melhores conhecimenfos que 150 
da confiança e escolha da 11açiio, que divididos 
em duas camaras têm de · · deliberar e decretar 
positivamente este negocio? Poderá ser que acon
teça, nmr·-eu não temo tal, e por·todas as raz6es 
ponderadas .voto pelo artigo, e me opponho . á 
emenda; 

A. 3• e ultima questão _e, que quota parte de 
..tireitos convem arrematar? · 

?oi~ minha emenda propuz, que fosse a 3a parle, 

porque elles tem . de ~mpregar mü'ita gente, a 
quem hão de pagar bem, e fazer outras muitas, 
e muitas despezas, par:1 poderem obter alguns 
resultados; e todas estas despezas são as mes
mas, arrematando um decimo, ou um terço : 
mas os lncros é que não podem ser os mesmos ; 
e por consequencia é bem de crêr que não ee 
deviio esperar grandes licitantes na arrematação, 
se ella fõr só de uin decimo. 

Mas outra base que indispensavelmente se 
deve tomar, é que se arremate a maior parte 
possível, para ue a fazenda fi uc menos re·u-

1cada, e por isso metade parece-me muito. 
como quer a emenda do Sr. Souza Frapça : e 
sobre estas duas bases se funda a minha 
emenda, qua11d11 propõe, que se arremate uma 

resse em -que elles perc:io ? Eu niio penso assim, 
e desejo· <}Ue lucrem muito, porque elles ganhão 
o terço, duas ter!)as partes lm. d(\ ganhar a fa. 
zenda publica, e cumpre que elles ganliem tam
bem, que fiquem animados á novas emprezas, e 
porque a nação finalmente interessa, em quQ 
todos ganhem, e ninguem perca. 

Um illustre deputado fallou da difficuldade de 
·se calcular o rendimento da alfandega em um 
triennio, porque se se entende do futuro, ne
nl1uns dados se podem dar, e se se entende do 
uassado, este é incerto. Falla-se do preterito. e 
- e c1 , e seguro, porque os ren 1-
mentos das alfandc•gas tem uma receita no the
souro : e se algum perigo pó::le havei· de prejuízo 
pela dii_ninuição ~e direitos <li: ~! parn 15 p~r cento 

n fazenda : mas elle niio recahirá me:>mo 
sobre aquelles, por ser principio adoptado, que 
o consumo é maio1-, quando os dirtiitos são me
nores, P. portanto uma importação maie copiosa 
supprirá essa diflerença, que existe nos direitos de 
9 Rºr cento. 

F allou-se tambem em excluir os direitos dos· 
escravos da arrematação, ·pai-a niio dar interesse 
neste ramo aos negociantes arrematantes, e po1· 
que neste gene1·0 de commercio não póde haver 
extmvio de direitos, nem por cnnseqnencia é ne
cessaria a fiscalisação. Este augmento, Sr. pre
sidente, é. contra a fazenda publica, e á favor 
dos ari·ematantes, po1· isso que no anno de 18:30 
já não ha de ha\"er entrada de escravos, e devem 
por consequenria sofft·er esta diminuição dCl di· 
i·eitos neste ramo. 

Conclito - votando que passe o artigo com 1J. 
unica ·emenda, que em lu~r da decima par.te, 
como nelle se P!opõc, . se arremate uma terça 

sou de voto que e:;ta medi.la se .. tome sõ para 
a alfandega do Rio de Janeh-o,· porque, como se 
tem ponderado, a arrem~ataçiio tem por fim prin
cipal fazer descobrir os melhores meios de reformar 
as alfandegas, ,e esta operação produziria. me
lhores resultados na alfandega desta côrte, p~r 
estar debaixo das Yistas da.'i camarns, e do go
verno, e se fizermos a mesma medida extensiva 

,-a todas · as alfandegas, podem acontecer taes 
inconv~uient1>s, que . se, não possào ob_!:er desta. 
especuJàçiio as vantagens que se esperao • 

o · s..... T.;..d.o ~.:_Sr. presidente, leTant<:>-me 
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SESSÃO El\l 18 l>.E JLiNllO DE 18~7 

para combater as cmemlas, que se achüó 'na mesa, 
n'.'nhun1a dellas pú1e 1'assar. . 

Que pretendem cllas "! Que fique autorisado o 
"'•)Yerno · parn arrematar, ou uão a11 em atar .is 
~·~ndas da alfanden-a, sf'gundo julgar conveniente, 
•}ll para f.,zcr su;\ ref<)rnrn, se preferivel julgai· 
este arbitrio. 

Que pretende o }H"Cljeeta? Que se ;:t1Tcn~ate 
po.;iti\-;nuente a i·end-1 da alfaudf'gn, isto e, o 
projecto conhec1mdo que lia delapidações naquella 
repartição, (1uer :1pplicar ao. cu nero que corróe 
•! dernra a substancia publica nesta- parte, o 
nnico reagc11te que póde coutra elle operar; n. 
•emenda quer continuem os palliativos. Sr. presi
dente, a commissiio de ·fazenda apresentou este 
in-;:.jecto, estimulada. ]>elo grito universal. - .süo 
immensos os extrav10:1 da alfandega - e a vista 
,fo um requerimento enviado a esta camara pelo 
"Overno, cm o qual um negociante offorecia a 
~nautiqsa somma de seiscentos mil cruzados sobre 
., maximo rendimento ddb1. 

1) minbtrn <la fazenda ascclJ•,u deliois ucsla 
n1111ara a venlade do clamor unh·ersa . 

"l\11lavia aut.::s llc }H"Oaunciar::;c pur alguma 
lll'c·:lidn, a 1.ommiss:io 1nwio eorn muita atten!)ãü 
a honr.Hlos e babeis negociantes, ouvio a uiYersos 
.1fücincs da alfandega, cuja conducta nüo era 
maculada pela publica rcpruYa\:ÜO, e o resultado 
d.-• snas c1hscrvt1•·Õ1"ls e iullngncões foi- é innnenso 

rnma estnbele~ido, e 1mra conter a estes nos seus 
deYcrc"~ piic-lhes por sentinellas niio a 11ovos 
.;mpregatlos, cujo rcsu1t:\do seria augmento; de 
•.lespcz•1, l:üitud•! de patro1rnto, e novos nprendizcs 
para essa escola de desmoralisação, mas sim 
nma companl1ia inm1ero15a de ricos ncgodantcs 
ns:;ociados com o governo, que excitados pela 
e~perançn de um grande lucro, ou pelo receio 
olc n:n grande prejuizo, hão de entrar nos es
c0ndrijos do vicio, e da realidade, e htio de com
hatcl-o 11csscs mesmos pontos que elles conl:eccm, 
., onde· o hão de p1·ocm·ar. para apresentar iL 
lnz do dia a delapitlação dos interesses publicas. 

ri>sses illicitos, por isso que coníão com grau<lt: 
interesse licito, tal· deve ser o de~pcndio c.m1 o 
suborno, que o r1>:-11ltaJo delle, ou ,.;crá nen_hum. 
ou não \"alcu\ a pena de iutentar por 1Jlfo •Jtt.11-
quer manobra. · · . . 

:\Ias todas estas0 vantngeus cessão, ado1iia11do-:;u 
a meia meclida de contiar ao g .. verno o cxamt' 
da . eon-;enitaeia , e reg1tlar se a :u·bib io. Ah ! 
Sr. presidente, a verdad., custa muito a chegar 
ao cuuhecimento dos go\"ernos : somma ·.enorme 

' de iuterrc:>sses particulares, fúnnn s<>mpre uma 
nuvem em toruo dclles, e clles s:i1) ob1·iga,Jos a 
tomal-a por Juno. . 

)las üiz.:m 0:1 óradorcs <iue falliio pela ·~111.;n<la: 
o ministro prefere o meio da reforma: Sr. J)l"•!
sidente, o grito nacional contra os extraYius da 
alfandega sua desde o 1111110 de !SOS, e o •)li•! I· 
que tem apparecido de refornias? P«quenos l"•l
mendos, que com 'l andar dos dias torniio-S•} da 
mesma cvr da pe\:a cm que os preg:ir1io.. Tutlo 
espero, e creio •las luzes do actual muustr•), mas 
quantn não distão ns palavras das obras, não 

' por falta de desf'jos, mas por mil hwenciYeis 
ub,;taculos, que muitas vezes uüo estarão no seu. 
nlcnnce 1 eneet ! E11t.io 1espomlcm estes illu,,ties: 
oradores, tolhida a desculpa de q.1e t•~m os bra
ços presos, teremos um argumento da HHl inha
hilidade. 

Sr presidente, façamos o "Ucm que iw1.k111o>i ,. 
dei4enrn-nos de procmm· argmncntos d.~ infrn
ctuosa queixa, que 1.alla _produzem de util, e qne 
cm ultinia analyse mio serão mnis do que ont ros 
tantos argumentos da nossa dchilida•l·~. \"ot·J J1•'l"-
tauto pelo projecto. · · 

O Si·. A 1 nicidn. .~1 h IHJ u<-r<pt<' :-T•'l"·lll> 
hia dec:dido pelo artigo do proj,.ctu, mas j(t c.iisse 
que· o ministro pronu11cio11 a· sua opiuiiio, e •H:>s•· 
que a reforma era melhor, P' .r conseqlMncin. ,; 
prudente d· ixnr isto ao ministrü: todavia en :i;io · 
deixo de preferir o rneth"Llo da !HTcmalac:à•J {,'. 
nrnis })l'Ompto; mas queria que :fe <.lisse,;se :iú-' 
ministr . ., qne quando niio possa f:1ze1· imm·~·.lia_-
tnnwntc a rcformn, façn a m·r<Jmntnç~o-, por-111n_" 
nüo se deixe para algum tlia a •Jxecuçiio, se mi···· 
póde reformn1· que arremate, e cis·:aqui'·a· razão 
porque apoiei a emenda ·do S1·. · Vergncn·o. Man
dei uma emcndn, porqnc acho in.lispcnsavcl a 
sc1iaraçiio <los direitos dos c,;cra\"os, porque a 
rc:;peito destes" niio ha 11~ti·avios, e se· os ha,-. ,·, 
po1· muito desleixo, e isto ó muito facil de 
conceber; nem mesmo tem 1lependencia dos· de
mais direitos da alfand•·ga. Queria tambein qne 
se fizes:;e a separação• dus- direitos 1fo entrada, 
dos de sahida, para se podei· saber '}Ílanta ,; a 
sua importancia. · , · 

Tambem e"ton persnndido <1ue este 1úethoilo 
<le arrecadaç,io só é prntica\'cl para· o']lio d•} .fa
ne iro, porque s .. ri1 muito dillicnltoso fazer n; ai·7 
rematai;.ào nas alfandegas das outras liroYincias: 
alhís se fará como fazem as j1ú1tas das fazen
das, que aceitão lances de pessoas que . í1ifo po
dem pagar, outras yczes so co11tentiio com im:•;o:; 
muito insignificantes, sú pnra bcucticjarcm ·a <inem 
lll es parece. 

Deste modo sem tirar_ a substancia a ninguem, 
sem marcar com o ferrete de i·eprovação u ne
nhum· official, como aconteceri'.t cm uma reforma, 
ü governo· adquiri_n\ maiores sommas, e um fundo 
de experiencia ·para entrar depois em um bem 
•entendido e bem combinado systema de arreca-
•lacão naqnella rcpa1·tiçii.o. :Nem se diga que o o si.·- :eapt1st.u Pereira: -Tén.do mais 
resulta da arremata ~iio será r• ficuó ll•J · ri- 11ma v z emittido a minha lliniã h1"' · 
mciro aºni10, mas tornar-se-ha nullô nos annos utilidade dt'Ste projecto, cu guardm·ia silenciü, s" 
seguintes, porque ou os· ofiiciaes subor11ar:iõ aos como mcmbfo da commissilo i111o me consi•le-
eontractador•1:>; ou estes áquclles, . ou amqos o russc forçado a proferir ainda Q lll!'U juizo. _Sr. 
S•erão aos despacl1·111tes. - · · . . I ·presidente , nüo se julgue. que este projQcto ú 

:N,10·; Sr. presidente,· nenhuma destas hypothe- , parto da precipitação: o dr.ficit das no~sas rendas, 
ses se poderá. ve1·ificar: as. duas primeira.s, -por- ·1 o exemplo de outras nações, ·a lição .e :a ·.:011-
•1u.:i arí·ematàndo-sc. a metade darendri. qualquer . suita com pessoas intelligentes foi quem nos guiou. 
•1ue -fosse o lucfo que podesse. r•:sultar .do su- Quando . a nossa despeza . é tão •. tc:nperior, .. á.. re7 
horno nà parte.·· administràda, , ~cria; .. ábsorvido . ceita, que· partido temos n .. tomar'( Impostos.? Em
pelo tleficit na parte contractalia :~·.é'il ultimn. uãosc , .preJ!timos? Desde 'já dcclii"fü que nunca subsC1:e: 
pode tambem verificar, porque _aitg1nei1tado o nn.- ·verei a t."io oppressi\·os meios ! Que valo um 
mero dos·fiscacs, e este numer.o U:ugufotjfad(l senclo tributo, cuja renda se . filtra , por . mã9s,,d,q; e:xa· 
..:omposto de pesso:is difficcis <le te~.~ai-<:om inte- cto1·es? que Yale um cmprestimo~, chj•.i; i;api,t.111-. s•• 

. ' 
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se conhece. pol'. algarismo, e de que parte se 
guarda em deposito para ra~ar os interes::;es ? 
Sr. presidente, que fi'ucto ve10 á nação de. um 
emprestimo ditad_o pela ambição, calcul&:d9. ~ela 

todo .fructo do capricho e da impunidaíle1 À 
eommissão repal'ando taes medidas, adoptou ou
tra, que augmentando as noss'LS 1·endas por uma 
melhor administra - ud 1 -
tenção da divida publica e consolidar o credito 
nacional; e não fói · i:>to que fez · a Inglaterra 
quando. depois da guerra da America, achou-se 
com-. uma consideravel divida? cComo se livrou 
ella da total ruína de que se ach•wa então amea
çada? Como . conservou ella a sua prosperidade 
em . todo o seu brilbaniism'>? 

O que fez então• a camara dos communs ? 
Qual a eonducta· de Sully quando entrou n•J mi
nisterio da França? Sr. presidente, a cummissão 
sabe mui bem o que se tem escripto de melhor 
a tal resp_eito, ella ·lá irá , mas não ao. galope. 

respeito não se improvisiio ; 'por agora limitou-se 
à melhor ordem na arrecadação. conliecendo que de 
nada valem rendimentos, quaRdo mal arrecada-
dados · e mal o u · - ' 
principio que sem costumes é debalde e inutil 
outra cousa; e por isso propôz-se a commissiio 
a arrematar uma parte dos rendimentos da · al
fandega, combinanifo uma fisealisação de fóm 
procuran o 11'ar e corpos es ran os um re.·ml
tado que nos fosse proficuo; limitou a quota e 
nisto andou com cautela; em acto:> duvidosos e 
prudente prmeipiar pelo mínimo ; <:u convirei 
comtu.do na 8• pnrte. 

}[arcamos igualmente o prazo de ·trez annos, 
porque neste tempo pôde-se muito ·bem conhecer 
as vantag1ms, 011 desvantageus do plano, sem 
umito arriscar. 

Podíamos seguir outro parecer emquanto · ao 
valor de a1·remat.ação, comtudo suppozemos este 
melhor, porque!!'"· com· elle fica segura a randa. 
Não fizemos exte iv a · · 
por suppõrmos (eomo ·um ho1m1do membro) que 
lá mais p1·obidnde haja do que na córte, quaudo 
lá sliOPouho a mesma mol'al, e os mesmos vicios; 
e raiifo ·foi por· não· querermos arriscar denn-
s1 o;· a expe1· ene1a quem nos deve dictar a 
conductâ posterior. 
· A'. vista pois.-do que tenho dito, voto contra 
todas as . emendas, · ellas só serviráõ de barulhar 
o projecto, ·tomar dimcultosa a sua. discussão, u 
inutilisar talvez a sua execução; pronuncio-me 
porém J?ela . «o Sr .. AlmeiJa Albuquerque, quando, 
a commi-;são for~o11 o · pr•1jecto não havia o tra
tado de abolição do trafico• da escravatura; este 
deve acabar, é portanto forçoso fazer a excepção 
da renda proveniente, porque sem ella ninguem 
lanç'\ra,. visto que a. diminuiçã•J e consideravel. 

Alguns . senhares impugnando a. utilidade d.es~e 
projecto são de parec9r que se. deixe ao arb1tr10 
·ao governo o· fazer as re!o1·mas de quo n_eces
sitar ·a alfandega, eu creio,. que· eUes fallao de 
reformas· legislativas; · mas não concebo conio 
elle;; se suppórihão. autol'isados. pa1·a de111ittir de 
si o poder que a constituição mui· privativamente 
lhes outorga, confnndindo assim attribuições que 
são diversas, dr.itando or terra o salutar prin-
: · · · - par que q11e
rerá . o governo uma . nu,tu.ridade~ . que . em suas 
mãos tantos annos 'de nada serv10? Que uzo fez. 
della? Que remedio deu ? Por ventura os abusõa"" 
datão de 1826? ·Todos sabem·'o contrario. 

Sr. presidente, qual é_a razão po~q~c o goye_mo 
conhecedor pratico. dos a1!usos e v1c1os dus · d1ff!l" 
rentes Nmos' pu.bbcoa; inao apresentou até' hoJe 
uma · medida de, reforma, tendo· o poder nece.i-
sario? Eu o·'ignoro.: 11 • • · • • · . ~-

. Dese11ganemo-n.,s, senhores,-· é mais facll faltar, 
do que:obrar.;. uma ·lei geral sob1·e' a. alfandega 

TOllO i, 

97r 
é tr11balho mui serio, e não se faz ás cegas, e
se ha alguem dotado de tanto saber, favor será. 
á eommissão e á nação ·em geral, que nos mi
mosóe com este presente, porque a commissão

o que sa e. r. presidente, o 
projecto seiá máo, não . preencherá c•s fins; mas 
o certo é que alguns officias da alfandega não 
gostão delle; a razão elles e Deus a sabem. 

-s mu er1a 11u cwn mente diseu-
tida, passou ·o' Sr. presidente a propol-a á vota
ção pela maneira seguinte: 

Propoz em primeiro lugar se passava o artigo 
redigiilo assim: arrematar-se-ha o rendimento· 
dos direitos, etc.. até ás palavras - da sabida. 
da alfandega. 

Venceu-se que sim-
2.0 Se se devia adopt.ar umà base fixa e per

manente· para fazer-se a arrematação. 
Venceu.-se. que sim. 
8.0 Se esta base devia ser a decima arte de-

q e a o proJec -0? 
Não se venceu. 
4.0 Se devia ser a metade? 
Tambem não se venceu. 
5.0 Se .devia então ser a 3.• parte ? 
Venceu-se que sim. 
6.0 ::ie a arremutação devia ser só no Rio de· . ., . 

~ão se venceu. 
7.0 Se devia· ser em todas as alfandegas do· 

imperio? . 
Venceu-se que sim. 
S.o Se em contracto triennal? 
Veneeu-se qu sim. 
9.o Se por uma vez sómente? 
Venceu-se que sim. 
10.o Se a arrematação devia ser pela fõrma. 

annuneiada no p1·ojecto desde as palavras-pelo 
mai~r lanço, que os licitantes, etc. até o fim; 

11.o Se então devia ser pela maneira que p1·0-
punba a emenda do Sr. Vasconcellos, desde as· 
palavral?-comtanto que o preço exceda 10%, etc.,. 

Vencéu-se que sim. 
12.ó Propoz a primeira parte da emenda do· 

Sr. Aln1eida e Albuquerque. • 
Não pa;isou. · 
18.0 Se ··passava a segunda parte da mesma. 

emenda, . ·· 
T1&mbem não passou. 
U.o Propoz a emenda. do Sr. Custodio ·Dias 

em todas as suas· partes? 
Não foi approvado. 
15.o Propoz a parte da emenda do ~r .. Ver-· 

gueiro, quanto à ficar o governo autor1sado á 
fazer as refoi·mas convenientes. 

Não passou. . 
16.o Pl'Opoz ftni1lmente a outra pa1·te d11. mesma. 

emenda-quando se não _possa verificar até o fim, 
do mtigo. 

Não pass<nt ~ , , 

tos pareceres, e outros· nas mãos dos Srs. ·rela
tores das commissões para serem apre.ien.tados. 
assentou-se que fossem lidos nn ultima hora das. 
sessões. 

O Sa. PRK!)IDENTE ,!eu.· para ordem do 'dia-'-
1" A discussão 1âo parecer da· eommissjio•de saude· 

· publicá ãcérca'da indicação do Sr. _Castro-~ Silva,.. 
sob1·e os apparelhos ·de salylll" a vida· aos· afoga-· 
dos. - > ~ 

2.o. Discussão do. projecto sobre .. a .anema-· 
tação dos direitos das, ~lfandegas. . ": 

18 
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3... Dõscussão do projecto sol1re a abolição do 

.privilegio pessoal dü fóro; e se houver tempo a 
l• discussão do· proje::to, que regula o se1·viço 

os sn a os m1 1cianos. 
Lenintou-se a scssiio ás 2 horas e um quarto 

da tarde. - José Ricai·do da Costa Aguiar de 
Andi·ada. · 

RESOLUÇÕE::> DA .CAMARA. 

Illm. e Exm. Sr.-A camarn dos deputados pa1·a 
poder delibemr sobre os requerimentos do::;, ci
. dudãos, que requerem indeumisação das perdas 
causada; pelas tropas po1·tug11e.r.as durante o 
tempo que occuparão o territ-01·io do imperio, 
necessit>A lt~r presente a com·eiiçiioJ de 29 de 
Agosto de 18-.?!J celebrada com o governo .de Por
tugal em Yirtude do art. !)o do tratado de paz 
e allian a com a nelle reino. E or isso orde-
nou-me que cu solicitasse de "\ . Ex. a ordem 
necessaria, para que da secretaria de estado dos 
n<'gocios estrangeiros Sll lhe ministre uma· co
pia authentica aa sobredita 9pnvenção. - Deus 
guar e a . . x.- .iço a e mara o pu -
dos, em lb de Junho de 182i.-José Antonio da 
oo Silva .Vaia.-Sr. marquez de Queluz. 

Ilhn. e Exm. Sr. - Havendo o antecessor de 
• . x. na rep·irt1çno os negocios a azcn a 

participaao .:im officio de 11 de Ago.;to do anno 
passado ter feito expl!dir provisao a junta da 
fazenda da proYincia de l\fatto Grosso, parares
ponder sobre os quesitos, de que trat.ára o offi
cio do secretario da camara dos deputados de 3 
do mesmo mez, propostos por um dos seus mem
bros e 9.Ue por copia o acompanbariio, e niio se 
tendo amda obtido o resultado daquella r.,quisi
çifo, resoh·cu a mesma camara que eu solicitasse 
de V. Ex. repetição da ordem á sobredita junta, 
quanllo ella não tenha já satbfeito, como cum-

. - " '· 
os dep11tad1>s, em IS de Junho de 182i.-José 

A,1tomo da Silva ·'laia.- Sr. marqucz de Que
lnz. 

deputa tos os dous officios que V. Ex. me diri
gio r.m 12 do corrente mez, eq1 um dos qua•:S 
vinha inclusa nma consulta !la mesa da C••n
scicncia e <1rde11s sobre varios requerimentos re·· 
lath·os a novas crea~ões de. freguuezias, e em 
outro expunha V. J<~x. as provhJenciaR, oue ha
via dado a respeito da queixa de Fr. '.l'homaz 
de ~anta Fé, de que tratou o meu officio de 17 

.
do mez proximo passado. E cumpre-me commu· 
nicar a V. Ex. em resposta que a mesma ca
mara, inteimda dó couteüdo dos sobreditos ofilcios 
tem já dado a convenie .. te 1lir•'r.ção áqnella 
consulta e papeis que a acompanharão. - Paço 
da camara dos deputados, em l~ de .Junho de 1827. 
.José .·h1to11io da Silva Maia.- fü·. conde de Va
lença. 

Mm·iam10 C'li·los de Sou;:a Con·étr o redigio. 

l'Rl!:SIUENCIA DO Sll. ARA.UJO t.lMA. 

A's 10 horas procedeu-se á chamada e achá
rão-se presentes 88 Srs. deputados, faltnmlo com 
.causa moti\·ada os tirs .. Rocha Franco, monse
nhor Piza·rro e . Xavier de Carvalho; sem ella 
os Srs. Gctulio, G:trcia de Almeida, Maciel Mon
.teiro Faria Barbosa .e .. Castro Viannu. 

O Sa. PRESIDENTE, declarou' aberta a sessão 
· " O Sr. secretario Costa Agttiar, leu a acta da 
.antecedente, que foFapl_lro'v&da. , 

O·Sr. secr<:blrio :.\laia, leu os seguintes 

·OFFJCIOS 

" Illip. e Exm. Sr.-Não havendo nesta repar
tição o· mapea chorographico da comarca do Rio 
de s. Francisco, pedido por 'v. EL 1>0 seu ofti-

• lo • .. , -
ciso na camara dos deputados, para o. acerto de 
suas deliberações. relativas á sobredita comarca, 
solicitei em 22 do mesmo mez ao ministro dos 
negocios da guerra, que· 111'0 remetteu com aviso 
da data de hontem, e apresso-me a enviai-o a 
V. Ex. para ser presente na referida camara • 

" Deos guarde a V, Ex.-Paço, em 16 de Junho 
de l82i.- Visconde de S. Lcopoldo.-Sr. ·José 
Antonio d:l SilYa Maia. »-A' commissiio de es
tatística. 

" ~Um. e Exm. S!"·-: Tendo-me dirigido o vic~-

mciuso de 31 de MarÇo 1>roxi~1io pas~aio, sobre 
a fabrica de ferro de 8. João de Ipanema e sendo 
a dita ~llbrica? pela s~ impo~tancia, mui digna 

, M ' ::;ua · agestdde o Imperador, que o remeltesse 
a V. E1. 1>ara o tomar em ccnsideraçiio a ·• ca
mru:a dos aeputados e prover no que excede as 
attribui ões do · overno. 

" Deos guarde a V. Ex.- Paço, em 16 de Junho 
de 1827.- Visconde de S. Leopoldo.-Sr. José An
tonio da Silva Maia. »-A' commissão de fa-
zenda. ' 

" Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ào _olllCio que 
V. Ex. me dirizj_o com a d·lta de lG dó corrente, 
participo .a V • .l!iX. para o levar aó conhecimento 
da camara dos deputadost que renovo hoje as 
ordens que expedi em 10 ae Julho· do anno pa:;
sado, ao presidente da provinci<\. de S. Pedro, para 
a ro:uptu rnmessa da cópia authentica das act.as 

• 1' • ~ • 

guezi!\ do Piratinim, .. sobre, a :'réacção d11 ditá 
freguezia em villa e a· concessão ·do rendimento 
da decima da villa do .Ri., ~rª!J.de, por dôus 
nnnos ara. as des ezas da. c1h11 ão dos areacs 
'l ue affr.•11t.i9 . a mes.ma villa, , séi1 o , as . pedi.das 
cópias acompanhada; das informa~e~ e mais do-
cumentos concernentes a este obJecto. . 

<<Deus gua1·de a ·V; Ex.~Paço,· em 7·de .-,Junho 
de 182i.-Visr.onde de S. LeopoWo,-Sr. José An
tonio da Silva Maia. » - Ficou a· càmara intei
rada. 

« lllm. e Ex Sr~-Em respo.>ta ··ao tifficio de 
11 do corrente, cm que V. "Kx. expõe qU:e a ea· 
mara dos deputados tendo de .. inte1-põr o seu juizo 
sobre a:; bullas do santíssimo . padre; para a crea· 
çíio dos bispados . de· Goy,\z · e l\latto=-Grosso, pre
cisa de noticias e.· informações sobre . quaesquer 
concordatas ou tratados que sP. pC'ssão ter cele
brado. curo a saata .sé apo.stot•éa · depóis .da accla
maçüo .de S. M. o. Imperador,·· se me· offerece 
commU:nicar a v. Ex. para o fazer presente à 
sobredita camara, que por ora· nàdit ··consta' nesta ·· 
repartição a. semelhante réspcito: · " . .. . 

« Deos ·arde a V. Ex:,_ Pa o em 16 de Junho 
de 1827.- Conde de Valerz.ça • .,.,-Sr.José Antonio da 
Silva Maia. »-A' commissão•.de diplomatica •. 

O mesmo Sr. secretario, ap~esentou redigido o 
seguinte · 

PROJEÇTO DE LEI 

" A assembléa geral ·1egisfoÍiYa decreta: 
" Art. I.o O governo fica autofisãd.o :para túer 

abonar como parte de remune.ração de, serviços, 
'Íls viuvas e 01·phiis dos officia('s do •xercito do 
Brazil, que se:npre seguirão a . causa tio impe
rio e daqucllcs officiaes que serYirão e. morrerão 
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SESSÃO'l~M 19-ilt:,JUNHO DE 1827 ·99. 

'" no Brazil antes ·da' i:ldepe.1dencia, a metade do daqu .. lla cidade, cuja 
soldo 1ue :caberia:·~ seus fina:los maridos.e pais, objeeto os .seguinte.,; . 
se fc>Ssem reformados, segundo a lei. de 16 de 

informação deve ter poi:· 

~...-.i-. 
... • • '<"",;• ·-

" Ari.2.0 Est.a' didposição é extensiva às viu
vas mãis J'3 olJicia.:s ·militares-, qae erão por elles 
alimentadas~ • · · · 

« • • . '·vi v·· .. , o 
mortos' em . Cómbat.e;. por da patria, ven
cerái? o. meio· soldo,' d<?s .seus respectivos. mari
dos, pais e. filhos, seJa gual fór o teJ1Jpo que 
houverem SJrvido abaixo. de trinta e cinco annos, 
pois dahi p:tra · cim·a deveráõ ·perceber o u1eio 
soldo da patente immediatamente superior áquel-
las em que elles fallecêrão. . 

" Art. ·4.0 São ·excluidu do beneficio desta Jei: 
1° as víuvns, or11hãs ·e· mãis, que recebem dos 
·cofres. nacioriaes •alguma pensão n titulo de monte
pio, esmola · ou · remuneração de sel'Viços. ·ou 

. ' . . . ' . -
prego, cujo rendimento · igílale ou ·.exceda . ao meio 
soldo .concedido por esta lei; 2o as viuvas, que 

·ao · tempu do fallecimento de seus ·m.1ridos, se 
chavã déJI :livorciadas ou cul avelmente se-

p"radas ·e as· orphàs que viviãó · . apartadas de 
seus pai.;, e par c\\usa de seu máo procedimento 
niio erão por elles' alimentadas. . 

1· .,. 0 habilita ões d im etrant s coo-
sistfráõ na :apresent.1Ção das certiJÕ:!S de praça 
d11s offteiaes fallecidó~, cujo D\eio ,.;oldo laouverem 
de requerer e de certidão Jo thesouro, que aflirme 
não ter.?m algum vencimento corrtJnte em folha, 
pelo cofre nacional, justificando outro .sim: que 
~ão possuem . algum offi~io, emprego ou .outro 
titulo do estado, que. lhes. renda tanto ou mais 
do que o uieio soldo que pretenderem; Além 
de.;l.t:s requisitos, serão obrigadas a apresentar : 
as viuvas espósas-cerl.idões de seus casamentos. 
com justificaÇão de que vivião com seu:i mari'
dos ou não .e$tavão delles divorciadas, on culpa-

- . . ... . -
·- ' . , 
ca,;amenws iueus pais ·e a dos seus baptismos, 
com jus~iflcação ' de que 'não viviào . apariadas de 
seus pais, por causa 'lle máo procedimento, doo de . 

· · nã ·s r alim í1ta 
viuvas mãis-certidõe:; de baptismo de· seus fi· 
lhos, cujo meio soldo ·r.!querem' e jusiificação 
.te que erào por elles alilnentadas· 

" Art. 6:0 As. viuva&, ort>hãs e· mnis, que goza
.rem do. bentJfiê:io, desta lei, ticào sujeitas ás dis· 
posições, que_ n \ crl!ação do monU·pio militar se 
houverem de f1'Zer a seu respeito.- · 

« Art. 7.0 A preÍ!ente lei não comprehende ns 
. viuvas, orphãs , e màis .tlos officias que fallece· 
rem depois do estabelecimento do monte-pio mi
litar e eff.:cLiva. prostaçã.l dos seus soccm·1·os. 

11 Paço dã càmara dos deputados, 21 de Junho 
de· 1321.~candido<José ele A1·aujo l-'iànna.
. José .ela Costa Cari:alho.'-José Antonio da Silva 
Maia,». . . · . 
. Approyo!-l·Se . ~- ~01Jacção e resolveu-se que fosse · 

enviado ã· camara· dos Srs. ·senadores. · · · · 
. O Sa~ l~Eos :E SILVA otrereceu a seguintes 

" 2.0 Nume1·0 de eníl!nnos q11e entrão e ~ahem· 
delle annnalmente. · . . . 

" 3 .. 0 Quem é o . administrador e a quem dá· 
conhs a administração. · · ·· ' 

u -1. 0 .Receita .e tlespeza annual .delle, nume1·0-
de empregados daquella i·epartt~o e seus orde
nados. 

« 5.0 Indicação .dos abuso~ da mesma,. e' dos
remedios wie julgar apropria los para· lhes obstar 
om·indo para isso pessoas intelhgentus, e desin~ 

· tereiSsadas .. 
11 _ eg1s açao por copi' re a iva sua un· 

daçao. ·E o mesmo a respeito da c'lsa piu· dos. 
expostos, declarando-se <> numero dos expostos 
anninlmente, dos educandos e ed11cados, com in· 

.. - ... :o, - .. -

deputado, de Deos·e Silr:a. »-.l<"icãriio amba:. para: 
segunJa leitura. . · 

O mesmo Sr. dP.putadll oft"ereceu ·o se ~iinte 

l'R01E<':TO DE LEI 

~ nsi i o 01m i. 
" '2. 0 Para o seu ensino haverão sete prvfrlS-.. 

sores pl"imariols, com· ordbnados de 00011000 an-· 
nuaes. 

,,·~-ª Hlverão outros tantos professores súbsti-· 
tutos, uin a cada ca:ieira, com ordenado de 400$: 
pag•1s pelo tbesouro da província. · : 

" 4.·° Forii1ar-s~hão estatutos.que regulelll este 
~11sino.- O deputado, de Deos e Silva. 11- Ficoú. 
igualmente para segunda leitu~. 

ORD.EM DO DIA 

PRUIEUU. PARTE 

Offe1·eceu-se ii. discussão o pareéer da eommis-. 
são de suude publica, sobre a indicação do 
Sr, Castro o Silva, 'á:cerca da. remessa para.• o Rio· 
Grande, de um apparelho de salvar a vida aos. 
afog.1dos. · . · . · .· 

Foi approvado " generalisando-se :l' medida a 
toda. a:s mais províncias que se ach'.mlm em iguaes-
circumstancias. · · · · · 

. "Pro~nho gue·ae:oftic!e ao governo, que envie - · - • · 
d?u~. profe~ores de ·ensmo mutuo, P"~ a pro· Entrou em discussão o § 2" do project» de léi 
. -vmeia do P1auby; sendo um.- para a, cidade de para a arrematação de• parte dos reí11limentos da: 
· .. ~e.i~.ª.s ·e. ou .. 'tl"!).· Pª.·.r" ..... ª v. ·.Ilia .da· p. arn. a~iyb. ª., que alfandega,. com· a emenda do Sr. Vasconcellos.que · 
di.sta ,m.a1s '.~~ .. cem )eguas daquella c:apital, afim se achava apoiada. · . ; · : _ ' · · · ' 
de · s~.~:vul'J~r~s_~~m. n~9.uella .1!.rovin~1~ '.a8 ~an" Encetou' ·a discussão· · 
tagens 'dest.e mqvel: d.e _!nStrucçao. e ClVlhsaçao.'- '•o' s.;. ciemenie '.Pex-. eJ.-'~i-EU: TÔt.<hpefo 
.O d.eputa.d .. o., .de .. 'De .. o. s ...... e .. 's ... iloa .. •.. '».· ... "" ...... ,-" · '··.'. . . . . . artig1>, , porque. vejo . nelle condições .yantajosas á 
· .«.liad.icó,sê~~flÍc_i~ .ao. governo, Par1i que ordene \ .fazenda.· nacfonal. , Se deixarmos; a. 'arbítrio .. do · 
'~º. presiden~:d&.P.1'.0vinci11. do .Parâ; · remetta. uma governo,·~ ~poder niar~i:. as .,ê;;n!}iç?e~:,e;otii, gll,e · 
informação esaeta. sobre o hospital de earld:1d·~ se deverá.o arrecadar as reudas puõliC&.i, alguD)&S· 
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100 SESSÃO :E~I 19 l>E JUNHO DE .JlS2i 

ha,·erá que scjão bem prejudiciaes, como até 
.agora temos visto, deve o guvcrno marcar algumas 
condições, porque estando ao facto de t-Odos os 
ne oeios conhece bem o ue a roveita ou não 
ã boa arrecadação, mas é mister que a lei fixe 
.as çondições essenciafls, como faz o. projccto em 
discu:>aão. 

A primeit·a condição que aqui vejo, « que a 
.al'reca açao os irei s e en ra a e sa 11 a 
t:ontinuará a ser feita á boca do cofre da alfan
dega, pelo respectivo tbesoureiro e em toda a 
sua totalidade, como o tem sitJo até. agora,, pa
rece-me essencial ; continuem os direitos a serem 
recebidos pelo thesoureiro á boca do cofre. tenba 
.a fazenda publica a principal porte da inspecção, 
po1·que a ,tem nos dfreito.s e a companhia não 
tem mais que um direito de 11.scalisaçiio e. urna 
parto dos lucros. Por consequencia dQ.ve passar 
esta condição para niio se admittir. alguma pra
tica opposta aos interesses nacionaes. 

1 
justa, porque vai segurar melhor os direitos da 
fazenda nacional, vai fazer com que "se liquiJem 
as c1mtas todos. os mezes; e ·quanto mais vezes 
~llas se li uidarem mais faeH se tornará .o sc•u 

om arranJo. ao se azendo assim, deixando-se 
a liquidaçao para o fim do anno, a ·fazenda na
cional 1la de soffrer prejuizes; é mais fncil fazer 
-0s arrematantes entrarem com á quota da perda 

. ozc 
mezcs. 

A terceira condição t.ambem é justa; e por 
t:onsequencia approvo todas as tres . condições; 
quanto ás propinas li muito juato tiral-as, dellas 
nenhuin proveito resulta ã fazenda nacional, antes 
prejuízo resultante do preço mais baixo que ofre
receni os_ contratantes, por isso que calculão as 
despezas que têm de fazer, e propinas são ver
dadeiras despezas. 

Voto portanto pelo , artigo corno se achu re-
digido, · .. -••"~ 

J!Odem ver,;ar sobre materia licita ; aqui.llo q~e é 
1llicito não póde ser objecto de contracto; -isto é 
muito claro. Se. a lei.' fundamental do imperio ' 
autorisa ao governo a fazer tratados, é sempre 
debaixo do principio de-se1·vatis se1-vandis-,..sem 
quebra das garantias dos cidadãos brazil.liros e 
sem inv.1são dos poderes, eom·o marca a consti· 
tuição ~ " · ·' · · ·' · · • '< • .. · • · - • • "· -

' Um ·tratado' portanto;i'que enYolva •derrogação 
de lei, sein· audienda do' colJÍo législatiYo; •é illé-
gal e nl\ó põde'tér viitor: '"· ·· ' · . · 
· Parece-me que· com isto se satisfarã'o Sr. de-

put.ado, que a pouco fallou, lembrando a duvida 
que . tinlia a respeito. do projecto ; emittirei 
ago1·a algumas reflexões para inelhor esclatl!cer 
a ucstão. · 

ma· vez que. a lei se promulgue, aftlxão-se 
editaes 11a fórma do estylo, ·.no quaes se faz pu
blico que o governo otferecu á arrematação a 
3• a1·te dos rt-ndimentos das atfande as .do im-
per10 ; en ro e rm . i;&s apresen ·os seus 
requerimentos as pcss.>as, que prt:tendem 'lançar 
na arrematação;' ouve-se o procurador da corôa 
ácerca das condições que apre;ientão os licitantes, 
e depois de, todo este ceremouial é que se faz o 
contracto. · • . 

Vejamos se estão bem concebidas as bases ou 
condições 9ue apresenta a comanissão. Que o fim 
desta lei e descubrir quanto poderáõ render as 
alfaudegas, todos o sabemos; ·que o unico meio 
que temos de fazer , esta descoberta, é pdr junto 
dos omcaaes da aUanaega pessóas il!teress~das 

nnecad•1ção das. alfandegas, imitando-se par ora 
á füzer o q.ie tambem por ora nos conTcm. 

Siio quantiosos Oi rcndimentoe Ja nU.mdega, 
se·ão cobrados orno até a ora los 
nenhuma parte tenhiio ne;ita cobrança os nrrema
tantes, o;i quaes só têm de receber no .fim do 
mez a sua quota. 

Par<!ce·me pois muito acerlaldo o que estabelece 
o projeeto. · 

Teve tambem em vista a commisi!ão o me
thodo porque s.o arrcm_ati\o as rendns publicas, 
propinas e mais l?•·opmas, que só servem de 
atrazar as transacçoP.s, não àeviiio tolr. lugar na 
pr:esente · lei, ~orno o têm em_ todas as antigas 
leis que reguino as arrcmatnçoes. 

Papa "!"- contractador 1 °/o para obras pias, 

tributos com em pouca política; queria preteger 
a santa casa da miserico1·dia. m~pi:lav!l. ap_pliear
lhe meio por cc'nto de todos os contractos, e de
pois passou á fazer n mesma applicaçiio para a 
tropa, etc. Nqo quiz porém· a· commissão tirar 
o meio por centp ao córréctor' por set cousa muito 
peguena o por não suscit ir questõeii. ' · · · 

I..embra-me ago1·a que a lei· de 17il determina 
que o contl"actaclor não possa usar de incampação, 
porque todo o· prcjuizo que houvesse deveri<\ 
pezar sobre elle. · .· ·· ·· -

E' . verdqde que esta lei é iníqua, porque muitas 
vezes' póde have,r um bloqueio e outros ·aconte
cimentos que transtornãó os negocios; mas emfim 
não ofrereço emenda, carreguem os contractadores 
com esse pezo se quizerem ganhar dinheiro. 

o sr. A:tm.~icia. AlbuqÚ.••rque: ..:_;Não 
foi dissolvid,-1. a minha duvida ... Ptllcí contracto de 
arremataçiio · os · arreniataiítes têm direito aos 
maiores interess.es que a alfandega possa produzir; 

cem e cuja factura é ap1·esenta_da no. valor, de 
sessenta, ,dizem . os ofticiaes da alfandega~cmos 
dez por; cen~o e fiquemos ~m_à fa.Ze~,ta."".":'Dizem,os 
arrematantes-Não, senhores_; esta. fazendá vale 
tmto, ··ª. factura. não.es_tá exactà;• eu ,nãp c,onv:enho 
no preço com: mais dez por cent-0. pol'.que .a fazenda 
realmente . vale. n1ais; e _por., céln!l,eqúen~fa 'requeiro 
que.se não despache.esta faze.nda:::_ ,«.:~ .. ·,, 
· Eis pelo contracto da arremataçao o . arrema
tante ,coin . direito. a.o- maiór · pro!fucto' ,d~ iendi
mentQ 'da' alfandeg'\;· por -0ut't'&"part.e~: dtzem_ os 
officiaes d~1 alfandega que têm,•o·direito de tomar 
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SESSÃO Eàl, 19 ·DE-JUNHO. DE 1827 · 101 
a fazenda para si, e é o mesmo que dizer que 
Mm o direito .. a fl'auJar os ·rendímeutos da •nlfan" 
dega, dando: mais.dez por·ccnto sóbre uma faetura 
que -pó·Je 'não .sllr, vcrdãdeira. · . · _ 

, . -- ' ' -

obrigado a conserva; uma pessoa iobabil o -in· 
capuz?' ~·io sc1·á esta uma iJas c:o11Jições? Pela 
nossa lei geralmente fall<mdo não se lança nin· 
guem. fóra· dos emprcg•1S sem culpa formada; 
mas o arrtJ111atado1· quo1·crá que para (>r<>move1· 
011 seus interesses se lhe imponha n obrigação do 
entrar em pleitos ? Elle propora\ sem duvilla como 
um1 dRS condiçõez1 o puder despedir qualquer 
oftlcíal inbnbil: estará o governo autorisaJo para 
admittir esta 011 outras taes condições ? Eu iligo 
que é de nacessidadA que a lei vt\ logo acaule· 
lnndo ,tudo, para que l!S ~iffic~l~ades que hou-

d!Jga '! .. Ne~bum, e· pelfe: a_ . b9a .. or.Jem que divi
dmdo·B~ 1ntcre8.:5e8. ou_ fàienªo-se comuufo . .; i1s da · 
faze~da publica com o,s ;dos · contrae~adore:<; se · 
partilhe com .ell~s os. m~1os de ft-icabsaç~o que 

presidente, 
se enganou 

este abandonar as mercadoria~ recebendo dez 
por cento sobre a avaliação, para o que sup-
ponho haver lei. . · 

O Sn. LEDO olfereceu a seguinte 

EMESDA 

com a azen a com ez por cento acima o va or 
da fictura, é convencionado com a nação ingleza consideraçào. Se se não adm1ttir a condição da 
isto é pa1·a evitar as duvida;i que'pude.:0scm Iiave; incampação d·l contracto, no caso de . bloqueio 
na alf1mdega quando os direitos· se deduzissem dos ·portos ·11a de.· baver grando diminuição . no 
pelas facLurl\8 reputadas fraudulentai:1. · · preço da arrematação; r.:?ceiosos os licitantes, que 

O .• g~ver110 ingiez eonv1:ncionoa com 0 governa ,elle se vo!!s'a verificar, limçaráõ meno.;. · . 
brazlleiro, que para resolver qualquer duvida que · . A bypotliese do bloqueio_· não· póde · set· ·com· 
n.a hlta de pauta pudesse haver sobre n 'vera· b.atida!. J:lºr!lue el~a é po:;Sivel:, ~ · pcir cõns~quen
c1dade. d<ts facturns, usasse a fazenda publica de' eia. ·nao p~de deixar de· adm1tt11"·Sfl a clausula 
um dil·eito de fiscalisaçiio, que é este: ·apresenta~se , da incampação no· casei 4e ~é verificar o bloqueio, 
uma factura,-é falsa diz o official d i àlfandeaa ou guerra declarada com algu:na potencia·· ma
-suste,nta o, despachante que não-o official da ritiina: e proporia, que se fize;;~e especial ·menção 
alfandega ou o· feitor que a duvida; tem 0 direifo da Inglaterra, França e Amarica lngleza; por isso 
de dar sol,>re o seu v,llor dez por cento e ficar devo propor esta·emen·da.- (leu.) · ·• ' _., .. ., • · 
com a fazenda. · ' · · Decididamen~.e seria u!nn indiscrição muito gran_-

Tcm·se .dito . que a faz~nda publica. di:ve. appro- ·de, se· nos nao lembrassemos desta hypothese, 
bender por sua conta; brando este du·e1to) ·aos e pot• --consequencia a devemos prêvenir, para 
~~ciaes que o. exercitão ; ·se tal aco~tecer o prc· , animar· os licita_ntes que· se propuzere\11 a enti;aT 
JUlZO ._e"_ ·.ªª!º_llº será_- maio_ r_., a fazenda publica não • nesta arremat!\çao. O :::>r. ' !!'rança, lemb1·ou ·muito 
deve exercitar .toes .actos de ·esp3cula1jãO com- l>ém, éprobibido µoilei o a~lmittir esta címdição~:e 
mercia~ •. ~.. : · · · · ' · · · ··. ' por isso, neccssitu, o g•>Vémo de ser nlitorisado para 

- • • ' " ' .: l ; • l.· . ; : . ; ,-, ; •, . • . ; - '' . ·.: ·. 

Diz -·º· nobre _deputa o que se eve xar nes a · · · 
lei. as medidas que cmnprc tomar á este respeito; . Igu~lment_e. não 'acbo' 'razão para que se _dê 
respondo, que o govemu póde estipular as con- o meio' por ~c~nl-0 1 at! · co1·retor da fa.zendn,, m:n1to 
dições: que lbe parecem melhores, sobre a base .embor.a este1a nutur1sado :t. recebei-o pela ler <!e 
que .lhe.dá a-lei, a .qual.Aeriva .. do.trnlado.feito · }762; .n11nca ~- C!>rretor podia espei:~r est.e meio 
com,.os.• ipglezes, onde; se diz~ TQilás~ as .veies : ,p~r ce_nt~,'por-1i:;s_o; se lhe negarmos, uao se· lhe faz 
que .41. s. ' ..... fª!J_t~·as ·. i_ º. rem fal~i!ica«!as ,ou_ feitas_· par,_.ª_ ·. =. __ 1.mus_. ª. ça. _ ·_"._e·. ,nl_m_ .. _1_ '~-ª. ;_.P. or. q .. · uc_ ._º.· eg~m,qs. u __ m_._·ª. ·. Cf?. usa·. a fraudat. dire1tos,.o , poderáo".1ustilicar,.,t.omaudo, a q11e nunca _te\'~ .~.1re1to. . , . . • 
fazenda1- '!?elo:' prec,o: Lda .fac.tura e' ma~s: df-Z I>.01' , . ' ·II!l .ale~ 9Sto'.ól}-tra razão:;, qu~nto,m~_nos.!'fifê~-
eento.,.,.,.EtS_;~Um ·1d1nllto. ci:rto,,.~ .• ,que,. duvida ha .. r0s_ -se pagao,.!".818-.SC .... ;in~,!lJ.lM\Q. os. mt_e_r~-ses 
que · o ;, govel'D9, · ex.erce .este .. !i1re1to ., pelos., contra· . ,da. fazenda,_ nacu>nal,., o negoc1!1nte. ,(1z .. o , seu caJ· 

· ctadores em commum com _os· offic1aes da-nlf1'1.n· : eu\o .sobre, as, aespezas, e impostos, - qu~,.tem 
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102 SESSÃO E.Mº 19 ·HE JUNHO D.E 18!7 
de pagar, e em proporção faz o seu otr~reci
mento. .Po1· isso mandei estas emendM á mesa. 

" Prop•m ho. que se autori:Se o g•wemo para 
a.lmittir a condição ·d& incampaç,io do contracto, 
D•l caso dt! SA verificar o bloqueio do rto da 

n e , 011 e e ivcr "' a arre111a açao, ou n 
caso de· guerra ciJm qualquer nação·. bclligerante 
wmu 11- .França, Jnglatera-a e.· Estados-U11idos.-
Ckmttt1k Pereirc.i. " . 

" Propuuho a supp1·ess ío do )llei~ p<.ir cento devi
~º ao cu1-rel01· da fazenda por em•>lumento do seu 
offieio.-Clemente Pe1·eira. u--Forão· apoiadas.· 

o sr. ,~ase »:nceUos :--Oppi>nho·me á idéa 
dà inea,11pação: isto é o mesmo qú•.i. ficar sem 
e1fdto a lei; niio faltaráõ pretextos para, inutili
se.r a arMmatação. Não jul::io político que se es
pecifique tal, e tal naçiio; dizer-st:-líia, em era!, 
- .. · . ' .- i \) . 
Lêdo, m11S não se r .. ue em incampaçãô, _quando 
as leis antigas a abolirão, fundadas em ~Õe3 mui 
fQrt.!s: peço portanto retirar a minha emen~~· .. 

o Sr. Clen:1p:nl; ... PPrelru :- sen o a 
miuba emeuda niio íoi entenditlo : declarei'.cpor 
especlficaçii.> as nações ·França i· Inglatena e• E.i
taJ •. !-Uni«!os, pu1·que estas tres sã:o as que hn,-

' -rei, e até requeiro que a segunda parte da minha 
em1<nda se rellija melhor, dizenJo-se qualquer na· 
ção belligerante. 

o sr. s '.'JU:.r.u Frunçu: - E' um'l condiçiio 
legal de l·•tlos os cuutntctos, a qual vem ex
pre...;sa na lei •1ue exige, que os contracta:lo1·tls tle 
J'fmdM publicas renuncião tudos us cusos insoli
tos, esperados e não esptiraJos; para que carre
guem com todos os prejuízos dos seus contractos, 
., não P"ssão usai· de incampação algu na. Quando 
suscitei est.a idéa, íoi no presuposto, que tendo 

~ -
e conhecunento do qu1111to podem render o:; di
reitos Jas nlfandegas, fi.cava . de nenhum etreito a 
especulaçliJ, uma vez que fosse intcnompida a 
cori·enteza da im orta :io e ex 111ta ão dos encros 
commerciaes: eis porque propuz, que se 1\1\mit
tisse a incampação no caso uão '3sperado de um 
blo.1ueio: o fim da lei e augm~n tar a fiscalisaçaio 
e s •bcr quanto rende a alfandega na conenteza 
ordinnria dos generos commerciaes, e a emenda 
do Sr. Clemente Pereira coincide com esta idéa 
e111 tudo,. porque assenta, que se deve - füui.r uma 
base para a incampação, isto é, u tempo de in
terrupção de commercio pelo bloqueio, que deve 
justificar a incampação o qual torna inneficaz o 
conhecimento da totaliJade da reuda em um 
tdeunio inteiro. 

O!!'r. Ll:n·• CouLlnlllo:-Sr. p1·esidente, 
lia na mesa duas emendas , as quaes ·me não 
pa1·ecemjustas, uma é Jo 8r. Clemen~e Pereira, e a 
outn .. do Sr. Lêlo. Sr. presidente, inéampa:ção 
tem por fim annullar todo o contracto;. suppo
nhamos que o contracto tem sido feito l1oje,, e 
que íJaqm a ciuco ou seis mezes, .ha uma guerrt 
ou um_ bloquei<t, os coutractndores poderãõ dizer 

lugar, pelo que já · puoderei. Pelo que respeita 
á emenda do Sr. Lêd.>, sobre. a arrematação das 
fazendas. com 10 por ce.uto, que a. lei .c.-.ncede 
aos offic•aes . da alfande n·'IS facturas dolosa~ 
me11tc diminíúJas, me puece injusta, po1·que se 
V.&i tirar á Pedro, para dar a Paulo, o que niio; 
podemos Caur , e os arremat.antea uão . devem 
ent!ar nestas especies de tomadias, ne são· pe-
e ares JS o c1Bes. a pouco ouvi 1zer, que 
era un:a injustiça privar o corret-i1·. do meio por 
ccuto, que deve ter de toda.:. 'as transacções da 
faz1mJa publica, porque o seu o11icio lhe dava 
este emolumento; e como se quer agora· tirar 
destes ofticiaes .. aquillu que a lei lhes dá, para 
se f.1ze1· extensivo aos arremataatJs? Voto por
tanto contra a emenda por me parecei· injust<i, 
e p"r atacar direitos adquiridos por lei. 

O Sr. secretario Maia leu a;; seguiu~s 

EYt:NDAS 

« Fica sah'o aos co .tr.\ctadores o recorrerem 
ao corl'o legis1ativo·, 110 caso ··de grande perda 
pwYemente de casos fortuitos. - VasconcellOs .• >• - . . . . - . 

o Sr. Led..,: -- Sr. presidente, a minha 
emenda esl.á intima i: indispensavelmente unida 
com a n .. 'Cessidade e ntilidailo esperada dest l lei. 
Qual foi o motivo porque se deu aos oftlches 
da alfandega- '1 faculilade de to1nMem as .fazendas, 
cujo..i preços m·ucadoa ri 1s facturas, !orem julgados 
cavilos11a 1 ~'oi seguramente para evit ir a fraude 
e delapidação dos direitos, que resulta desta ca
vilnção. Eu tenho aqui por casualidade o tra
tad•• de França : leamos o artigo relativo a este 
objecto. 
· ' " · Fiéa entendido, que todas as vezes que nl-
i;runs . os pro uc os o rr1 •)r10 ou m us n'\ 
franceza;· n>io tiverem nas pauta~ um valor de· 
terminado ! o seu despacho __ 11~s alf~ndegas tera 
.~ugar á ~~1sta da sua. avahaçao. ass1gnad!1 ,pelo 

· alfa.1dcg•• ·e'i1carrcgados da tiscalÍsáÇão dos direi
tos entendl\o que tal avaliaç•io. e lesiva·; terão 
ellcs a libcr.tla:Je de wmar os objectos assim ava
liades, pagai:iifo ao importador dez por cento sobre 
a dita avalit1ç~o, dentro do prazo i:le quinze :lias 
'con~do_s dó-.-pi;imeiro da detenção , e ~;ei!tituindo 
os d1re1tos p1gos. » ,,_;-,;;,, , .·. , 
~esta simpl~~- leitura se C(),~~J~~' a :Ve}"dad_e da 

m111b:1 propqs1~0 : . conhece,se.:,-.~::;necess1dade de 
oppôr-se unf c~~tracto á vigilánt\l tend(\1~cia que 
tem todo o ~-~~gociant~ a es,capar-se,- l!-º paga
mento ·dos. dire.,tos; e isto fo1 quem estabeleceu 
as bases desta' ,saliitifora dispusição, silumet
tendo a avidez mercantil ao' interesse pessoal 
dos . fiscaes da',· alfandega~ · · . · 

Conhecendo. n6si que as medidas de repressão 
tomaJas ate lioje;. cóntl'a este _e outros abusos, 
não têm produzido o effdto desejado, p1·ocura~ 
mos in;;tituir novos fise1·es, aguçando. e .. electri
sando a sua iriaís · escrupulosa •attcnçã~ com a 

se deve deMontar do valur total da contracto, a com :i. nação, e esta nov:a 'fi.si:alisaçã." ·abrange 
pa1'te que pertencer ao 'tempo que durar este não sõ os negociantes, m1s ta:nbem o:; officia..is 
embaraço. Suppouhamos que ba. um bloqueio de das alfandegas. . : vr · · · . . 
quatro mezes, acho qne se deve descontar o .valor Como é, que privaremqs· a estes fiscaes, de qu~m 
correspon<ieutc, e não se anuullar . o .conLracto muito confiarqos, -d~ 'uma- percepção que tinhão 

.feito, . o que nus privaria ~o conhtcimeut.o que os fiscaes1 de- qué1~ ·~ada confiamos? Cómo é, 
pretendemos adquirir pondo . em arúmatação uma que queremos excluU-os' de combater uma das 
parte das l'Clldas da;; alfandegas; i:;to é O seu cau;as primordiaes do· extravio, pois ·que·· lhes 
maximo lucro ~m taes annos, m.ediante ·uma ri- _ ~a.bstrallimos' os interes.ics da lei provindc.s? Não 
gorosa admwistraçãO por "vi·i 'dos arrematado- ê· isto n mesmo que inf1uctificar a lei; -ou deixar 
res e seus agente:;:_ Portanto' a· incampação em já aberta unia porta·para a cuntinuação:dos males, 
quanto desmancha todo .o· contracto nãJ tem que queremos· extingulrT 

... 
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SESSÃO EM 19 DE J[jNHO DE 18!7 . . . ' ' . ~ ~ lO~l 

Se ·obstam• ·S, que estes n<1vo::1 fiscae.{ poss'io 
le\·ar o seu escrupuloso exame a estas. factnra_s, 
a este .p1imeiro transo do, desp~cbo; que~ nno 
vê que se põé patento um . meio fo11.1ss1mo. de 
· · · rtante a c rto::1 ofiic1aes 
das alfandegas para se compe!lsan•m daqU:ullcs 
outros· ínanejos, da que os privarmos por esta 
lei? Estes officiaes da alfandega er.io até agora 
os unicos fiscaes, e or isso é, que a eile• ac.lherio-se 
essa sca 1~açao, per.mt. a pe os .'"ª R• os: "!ªs 
nem por i;;so ficou tolh1d'\ a autonlado de in
verter, ou ampliar, 011 repartir, ou ~abar com 
ella. Nem se dig·i •1ue é atacar a propriedade dos 
officines da alfandega ; n:io senhores, se algum 
epitheto se pôde d11r a està p:luta da lei será 
-é o de castigar o criminoso esqu~cm1~1!to df! 
seus deveres-pois que nt>nhum meio hc1to foi 
bastante pa1·a eohibir prevaricações. 

Além .de que a applicaçã? re~ente. dest.as . t?
madias fui.objecto acçes·mr10,nao f;J1 a~tr~b.!:uçao 
connexa com o emprego; na sua 111st1tu1çao, a 

· · u a uelle beneficio odia 
applical:o ao que julgasse mais conveniente: :sto 
se faz todos os •dias. No P..agam1mto <los. novos 
direitos destes empreg•)S nao entrou em linha. de 
conta o roducto destas tomadias. Casualidades 
não se poJem bapt1sarcum o nome e propr1e a e: 
portanto voto pela emenda, que julgo indispen
savel. 

• c1c111cnt Pcro.Jr.& :-Levanto-me 
para apoiar a emend~ _dC? Sr •. Ledo, e pa_ra 
mostrar, que ella 11ào n 111J ul'la, cumv se suppoc, 
e pare. a~sim se vencer, fõra mister, que se pro
vasse, •IU•) a Jaculd 1.te conce:lida aos officiaes da 
alfandega de ficarem cum as fazendo1s, cujns factu-
1·as achiio baixas, canegando-as dez por cento á 
favor dos donos dellns, é pr3priedade dos·mesmos 
officiaes. Mas quem t11.l dirá se até pela lei taea 
officiaP.s sã«? temporario~; ~ !-movivei:1 ? Cumpi;e 
fixar as ideas sobre prmc1p1os certos, para deli
berar com r.certo. 

Uma :le!, Sr .. l'eaidente, d~u aos offici~~s da 

·de . os mover a uma maiS exacta fiscalis~ç·"io : 
outra. lei agom; achnn:to, que está _prevaricada 
esta 6.sealisaçiio, que pôr novos ~sc!les, q~e fi~-

. ,. a uclles · e uno seria or 
em é>pposii;ão os · 6.ns com 0:1 meios, deixar de 
fazér. extensiva aos novos fiscaes a ml'sma fa
.culdade de -carregar . con~ os dez por cento ~s 
.facturas, que· acharem baixas no preço? Isto seria 
.o mesmo, que .qne~er, que ~lias p~ssassei:n como 
.estivesse!fl, .~s. 11ffic1ae~ da alfancfo~a fac1lll!ente 
se arrolDJRr1no com· os donos. das 111cturas, e a 
bom . marcado; sem que os. arrematantes lhes 
~pudc~'!em ·dar r~~etlio. _ . . 
, Passando â emenda, que pr~'P<!e .ª nece;,s1~·,~e 
de · nutorisar o governo,para. adm1tt1r. a cond1~n«? 
de cpcnmp'lçiio no caso de .. blot1ue10, ~onv1~e1 
que .~e. tire. delta t_udo o m~1s . q'!-e .. ,contem alllm 
do cas.:> do bloqueio·: mas ms1st1rc1 na'-ncces
'si<lade de prevenit-o, ,po,.qufl o goyerno ~no póde 
admittir esta condiçno, se n 101 · o nno au~o
risar por ser prohibida po1··1ci a encampaçao, 
nos 'contractos da fazenda p11 blica, e _ tam bc!11 
porque é bem de esperar, · que nao hnJa 
quem queira entrar na arrematação sem esta . - . ' . 

-E' finaimente necessario advertir, que se a 
encampação' deve ser prohibidll no~. con.tracto_s, 
que·· 'tein o · seu giro ·dentro do · 1mper10,· nao 
milita.a ·mesma razão com o de que· ~e- trata. 
porq1te todos os direitos :Vê!11.· da i_m portllçao do es; 
trangeiro;. tt esta· cessaria,, 'e indl!fect1yelmente 
acabaria; ::;e,· (ú que: Deli!J não pe:·mltt~) um 
bloqutiio ·se verificasse, e neste:1 termns é ey1den.te 
a· necessidade' ·de:se autorisar·o governo a .adm1t
'tir ·esta ·condição de incampac;ão. . ' · · . · · 
· ó-sr. Â.~~~14-n ·~. ·A:ii>U.qricrq1ie :...:..o 

Sr. Lino (}mtinbo lembro11, que seria melbr,r 
(lagar-se os prejuizos que -.s migoeiaotes ti\·essem, 
mas o nobre deputa:llJ' deve lembrar->1e, que 
prejuízos em commereir> envolvem tnínbem os 
lucros cessan ~ 
matarem p:ira ganhar, edgiráõ aquillo qua dei
xarão de .lucrar. Por consequencia é menos pre
judicial ao governo a encampação. 

A ora r.~s on. · -t. 

curso. Diz O· nobre deputa lo, qlt<! e:<teS direitos 
formão proprieda le. Pois, Sr. president•', chama
remos propriedade de algucm aquill•.), de que se 
q1111r lançar miio em frau·le da fazenda nacional ? 
O 9ue quer a eme:lda. do Sr. Lédo,. é vedar 
o dolo na avaliação dos fazPndns, •1ne tomiio 
por conta dns officiaes: é preciso) que n emenda do 
Sr. Lédo passe, ella é mdispP.nsavel, já ponde
rei qne podia haver muitos abuso!! na avalilr
çào !las mercaJ•nias; apontei o tratado de com-
111erc10 com Inglaterra; um illustre 1fop11tado 
disse que eu não estava certo, quando •) i11us-

. . - . . . . 
muito exprrsso, e mesmo qua11do ·não fosse tão 
expresso, como o é, niio ficn\'n o governo inlíi
bido de fa:r.•:r as alLeracõe~ qutt jnlgasse nec,,s
sarias. 

o S1·. ~~1·.&uj,., na .. t:>s :-Teni10 tle fatiar 
sc1bre a incampaçiio, e s->bre u·ma e·mr·n Ja .elo 
Sr. Lélo, que faz f.'xtensivo a.:is arr1m1atante• o 

que na factura vierem com um p1·eço diminuto. 
Sr. prcsid.,nte, cst.1 c111.,11da 11111) só é casa1la 
com o projecto, como n .. tou o tligno autor <lella, 
como é es!lencial para nx.,cu•;i\o 1la lei. Este 
favor que hoje está concedido nos officicias da al
fandega, a principio pertencia pelo foral á fa
zenda _publica, que tomando taes fazen1tas pol' 
mais dez por cent•l, as arremnt.avn; porém c•>mo 
daqui não resnlta.'!Sf! proveito, concedeu-se isto 
nos officiaes da atrandegi; mas tal c·.ncessno-é 
inut.il, porque os officiaes só podem go:i:nr ctellR 
~uando s~ \rata de uma factura_ .de pe9uena 

dus, o resultado eti1·to era não tereui· compra-.,.,~ 
dorns, pur duas razões, primeira porqmrtaes·~fll~/; 
zendas estaviio mais caras dt•z por cento do t)Uc 
:1e foss..:m tirada.-; pelo seu prl)p.-ietario, em C.Jn·, 
sequi!ncia não tinhiio no mcrca lo 11 mesma CX· 
traCção : seg1mda por<1uc os 1 .• gi;;t i.s, ou mercado~ 
res tendo seu trato, e intelligencia com os graud~s 
uerrociantes, á estes é que co.11 prão, com estt!S 
ó ~JUtl se ligão, e niio com. us . officiaes da ·•l· 
fllnJega, que uma, ou outra vez é que podem 
vender. · 

Po1·tanto d.a emendR d.o SI' .. Lêdo depepd.e muit<? 
a execução da lei sobre a falsificação e má fe 
das facturas. Emquanto à cnc11mpnçiio, Sr. pre
sidente, eu nãv sou de tal opiniao, porque . na·· 
praLica P.óde, como se tem ·!11o•t.rl}<i~." ter muitos 
rnconve111entes e a tal rcspe1to·uft'ereço·u!lla emen
da, sobre nova base para a arrematação, ·e vem a 
sei·. que u~sses ca~)S ou hyputhcses, elJ! que !!e 
quer. p<~rnuttir,. Sí!JBO os a~rematn.ntes . mdem!'1· 

aquelle, pelo . qual t1vt!r havi o - um bloqueio ; 
por exemplo se tiver havido um bloqueio de tres 
mezes, conceda-se igual prazo aos arrematantes 
P!lra a sua indorimisação c,uuo fô,· justo. : _ . 

EMENDA. 

" .t.• base. Que no caso fortuito de se inte~~ 
romper a correnteza da importai;ão e exp_orla
ção por algum bloque~o, . se prorogue o tempo 
do contracto por . outro tanto tempo, _ quant_o ·º 
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104 SESSÃO EM 19. DE JUNHO DE 1827 
que tiver durado o mesmo bloqueio. - A1·au.jo 
Bastos. » - Foi· apoiada. -

Julgando-se a m&tel'ia · sufficientemente discu· . . . . . . . 
tação pela maneira seguinte : 

Propoz o artigo e foi approva~o até . ás pala· 
vras - nem mesmo de obr:is ias - ucc1·eaeen· 

Prop"z depois a emenda do S1·. foi 
appro\•ada com salva de -redacção. 

Igualmente foi approvada a emenda additiva 
do ::5r. Vasconcellos, ficando projudicadas todas 
as outras. · 

O artigo 30 foi approvado sem discussão. 
Julgando-se finda a segunda discussão do 

projecto resolveu-se que passasse á terceira dis-
cussão. · 

0' SR. l\úu. da discussão, 

O Sa•. Ar<tebisp <> du. BnbJ.n:-.•. (Não ·~e 
entendeu o tachigraphoj 
_ Firido o seu discurso mandou o illnstre depu
tado ji me!>B a. seguinw 

« No art. 4.o A's palavras - conhecimento dos 
el'ros e crimes commettidos pelos ecclcsias~icos 
no exercicio da~ funcções do seu officio - sub
stitua-se a seguinte redacção - conhecimento dos 
erros ·e crimes commettidos pelos ecclesiasticos 
contra u decencia e perfeição do seu estado ou 
relativos no seu officio. 

censuras . poré:u não produziráõ effeitos c1v1s -
acrescente-se - a respdto daquelles direitos, ou 
rela.1:?es. que se . íun~iio no direito natural ou 

.... O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão 
;pe~ll hora. 

QUART., PARTE 

~· Versava esta sobre leituras de pareeeres de 
com missões. 
- Leu-se e approvou-se o p'lrecer da commissão 
de sande publica, ap1·esentado na sessão de 
lã do conente mez, sobre a indicação do Sr. 
Deus e Silva, em que pedia a observaancia do 

- alvará de 2~ de Janeiro de 1810. · 

o SR. COSTA AGUIAR leu o seguinte 

PARECER 

· « A commissão àuxilia.r de fazenda examinou 
a consultif.: do -'é01i~elho da fazend•\ remmettida 
a esta camal'a ·pelo. governo sobre requerimento 
de Jeronimo Xavier de -Barros, que maic:ir de 

. ' ' , 
com serviços além dos prestados em outra re
pnrtiçã,; de mais de quai·enta · annos no officio 
de · escriviio do· celleii·o publico na cidnde -da 
13ahin, que exerce desde a sua crea1;.ão, pede 
se1· aposentado com veucimento do seu· ordena
do, que é o mesmo, com - que fôra creado o 
dito officio; por inteiro, e bem que a commissão 
conspira com o tribunal da ccmsulta em re
puta: no suppli~a.1te digníssimo do deferimen!o 
desejado; toJ11v1a attenãendo a que á assemblea 
lttgislativa não compete no presente· caso. deferir 
·à pretenção de um particular, é de· parecer 

que o supplicante deve esperar pela lei, que 
ha de . re~nlar . as . aposentações· e de que a mes
ma comm1ssão co'!Ío ·auxiliar, ~~ encarregará de 

lh'o determinàr, quando a commi:>são de · fazen· 
da o não possa fazer, nttenta n n:ltureza do ne· 
goi:io que demanda com urge~cia medida legis
fat1va. 

<< Paço da· camara dos deputados 9 de. Junho 
de 18-27. -J. R. C. Do1·mund.-J. R. e~ Agu:ia1· 
de Andrada. -A:f. C. de Almeida e Albuquer-
qu.:. » - Foi adiado. _ · . -· . 

o Sn .• ALllEIDA TORRES leu o seguinte 

PARECER 

cumara. 
« aço a camara dos deputudos 11 de Ju

nho de 1827. - José da Cru:: Ferreir1t. - .Anto-
11io A iigusto da. Sill,a.-.-tntonio da Silmz Telles 
. ..:..,1osê Cesaiio de Mfranda Ribeiro.- José Car· 
los Pei·efra de Almeida Torres. » - Foi app1·0· 
vado. 

O SR. CosTA Aouu.R letl o seguinte 

P.,RKCER 

A comm1ssuo auxiliar de ÍlZCuda vio o re. 
querimento de F1·ancisw Afoxn!ldrino de Vasco~-

passado 'roi re:Uettido a esta camàra J.lelo minis· 
tt·o do imperio, e no qual pede o dato Cala,ssa, 
escrivão das cont~ibuições. n~ po1·to de P~rnam-

a quantia de lOOSOOO a exefup1o do que se 
pmt1cára com o escrivão das mesmas contri· 
buições nesta côl'te, segundo faz ver com a cer
tidão da 1·esolução da consulta, a que sobre o 
requerimento deste se · procedera. A commis1ão 
observando que esta resolução é datada aos. 16 
de Agosto do anno passado, ,e o requeriment13 
do suppliciln1e feito cm· 2 de S.etembro do mesmo 
anno ; e que se lhe n!i:o deferio pelo goTerno, 
que o remetteu a esta ca·mara; é de parecer 
que . ao mesmo governo se peçiio illustrações 
sobre esta desigualdade. ·· · · · 

Paço da camara dos deputados em 9 ·de Junho 
de 1827.-M. C. de Almeida e Albuquerque.
J. R .. C. Aguicn- de Ar•dn:ida.-J. R. C. D.ormu?,~·-• 
-Eo1 approvado. · . . . . r-

Tambem forão lidos mais os seguintes . 

querimento do desembargador João José da Ye.ga, 
que .a· esta camara· foi. remettido: pela reparti
ção da justiça em officio de 5 de. Maio pa~ado, 
em o. qual pdde o · · dito desembargador, , como 
promoto1· fiscal .do jury por nomeação impllrial . 
a principio, ·e posterio1·1nente· por eleição: do,®l~ 
legio eleito1·al, que em ntte.nção aos ~e~s :·se.!'
viços como .. tal • se lhe decrete. uma grat1fi.caçao 
não sómente .em .respeito ao .. futuro, se .não,tam· 
bem ao pretel'ito, porque: não deve ,ter ex_ercido 
as funcções da promotoria eom ó só ordenado, 
qU:e lhe 'compete. como desembargador= rêconhe· 
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SE~~AO EM HI BE JL\HO llE 18~i 

·~<'11'1'1 a <!OllllllÍSSã•J o) ~IUllllto ,; HtttmJivd () SCl'
"\'ÍIJO . p•ll' dle p1·csfafo; todavia •Í de p11recer que. 
a stta recomp.cnsa. de. prctcrito é da attribui!)ÜO 
•lo )!Overno segun<l.1> •) art. 10:2 da constitukão 
110 · , i>er cncen o umcament.S ú nssemblúa 
•\ .approvac;ão das 1nerc1!s pecnnhlrias, quando 
11ão esteJão. jà designadas, 11 1uarcadas por lei, 
como r•() pre_sente .caso: e qu:mto ao fniuro <lc\·e 

está ·em discmssão. 
pe a CI' '}llC 

Paço da cnmam dos deputados em \) <l.c .J nuho 
•le 1S-l7.-Jf. e. ilc -4lmeit:Vi e .1Umquerque.
.T. H • . C.· •l!Jliial' ele _-lntli•aile.-J. Ir. C. 1Jol"· 
muml.n-Foi adiado. 

" A commissiio auxilhr de fazend:\ exau;iuott 
n raquerimento dos empregados. nas di \•ersas 
repartiçõe• da junta da lazenda publica da provin 
da da Bahia, em que pedem 1<1 augmento d·~ 
m:Jcnados: 2° fixação de numero de annos de 
servi.;o para obterem reforma co:n graduações e 

· . s :· •Jº crençao e u1n 
monte-pio a fnvor das l'ÍUYas, e iilhos e ainda 
1le qualquer outro proximo parcnte.daquelles dos 

c.mesmo.s empragados, que uão tivere~u mulher, 

vem espera'.r p;las leis, que se devem fazer ~ 
taes l'espeitos, ficando-lhe sal\"o o uso de qunes
•1uer dos meios que julgarehl melhor, pam acautc-

• • "" lo • 

•1ua11to se nii<> faz, on se não julgar com·e1;iente 
fazer nma lei. sobre o monte-1lio. 

" Paço c.h camara dos dep11tido;;, cm ll ,fo 
.111nl10 de 1821.-Antonio da Silvte Telles.-A11lo-
11io Augitslo da Silva.-Jos1J ela C1·u~ J<'c1·rei1·a.
.Tosé Ccsm·io de Jlfra11dc1 nib""C,,ii·o.- .Tosé Cm·los 
Pei•cil'a ele Almeida Torras -J R. C. Doi·mm1t!.--
• f. ll. e . ..tquiai• ele .tndrad«.-Jl .. C; !le Afm•~ida r: 
A Umquerquc. »-foi appro'\'udo. . 

" A commissiio auxiliar de fazenda vio n con
sulta do consdho_ da fazenda sobre o reque1·i-.. . . ·- ,• . 
;;ido nposentado no lugar de deputado escrivão 
,1a j1:111tá da fazenda da província do Ueará, com 
metade: de .seus vencimentos; _pretende melhora
mento da mesma n osent · ', 

· s_endo arbitraria nn: !alta de leii;, n rc.speito, con
ceder-se a aposeufaçao dos empregados civis com 
•')l'denndo intcir<>; ou com qualquer quota delle, 
todavia não estando resolvida a menci.mada con
snlta,. pill'a no . caso de . te1· exito · favoravel, haver 
lugar· a· intervenção· 'da"nssembléa· po1· _se tratar 
,Je mcrcõ pecuniaria ,·não· desi17nada· por lei; não · 
põde o negocio ser remettido u competente com
missão de fazenda~.· E pQrtanto a commi!lsão 1";, 
de• parecei· .que a consulta. volte para o governo 
para ·progredir nos termos -11lte1·iores. -Paço da 
cl\mnra •dos deputados, em 12, de.Junho d.e 1827. 
-J.. R. C • .Agttiai·de .4.mkada.-:J,R. G. Doi·mimd. 
....;.:Jf. C. c1~,A lmeida e _.flb1t1]1terq1.fe; »_:;,Foi appro-
,·ado; · · · - - · · · 

« 3la:mel Nunes B'lhiense Pilo-Brasil, escri~tu:' 
ra1·io grntuit:o da· secre~ria da . pl'Csidencia; da 
Uahia, .:pede-ser rrovidouo lUg!ll'. ·.de.continUQ ªª" 
mesma secretaria, cuja: cre<Jção .. propõe •. e segundo, 
•l. informação. do presidente -se, faz . necessaria,-, 
. . - . . . .. . , . e r· 
•Ille o supplicante-..:vis.t'? sei.· conside!'11do idqneo 
para' o dilo lugar; só pode· sei· deferido, quando 
tiv'~r·.passado .a: Iei;que -·se deve fltze1 .. para :dar· 
fórma· ás"secreto.rias 'das presidencias --do- :ini-
perio:'; ·. ·--.'> · ··· ; · ' · •.· ··.-~. · ' · .. ··· ·_·. 

~; {:éaco, l <ln· j:a,i;nnr:o.. '.dô'.~;: 4(~pü~dos~; ei1~ 12,. uc; 
.Junho, de, lS?i'.-,,J; •R~ .. e~, ,Doi·mund;.;_,,;_ R:. e; 
Ag.uiin·.•ae. ::.iiulí·ada;~N.; C., í:t;:, ::i:zni~idà .·~'A?bU~ 
quer(fue.>~FoI appfovado:::-' ·.·. ·:• . · · '. ·.··. 

.e<-~oi.:vista:,n:1,,co~n1i~s.'i~ . au.'t~i-a1· ,d~; f~enda 
a TesoluÇão_-de ... consulta,,.a. ·:•111e.~5'.>bre: o, i·equc-. · 

TOl\fO 2, 

• e 
pnrecel': e que depois do déeidida a ruesnia pri
mcim parte, seja 1·cnt.:ttido· o·'eonhecimentó da 
mnte1·ia de aug1ncnto de ordenado ú de fazenda 
para consideral-n, como julgar digno, qunn.J,., 
Jizcr o regulamento gemi a tal 1·cspeito. 

. <1 Paço ela camnm dos deputados, cm 12 de 
.Junho de lb'27.-J. R. C. Donmmd.-J. ll. C . 
Ayuiar <li: A11dratla.-, Jl. C. l'1: Almcicla o _J/. 
b11q1w;·qw!.. »-Foi adiado. 

« Foriio.· presentes. i'& commissão auxiliar de fa
;1;enda os diversos requerimentos inclusos de dif· 

• . . ,. . " n - u 
seus actuaes ordenados ; _ e e de parecer que de
vem espe1·:w pelo regulamento g ... rul dos mes
mos, e que seus requerimentos S"ljão i·emett.idos 
á lll • :"' 

po 01iportuno na. consideração, que julgar. me;.; 
rec::?1·em; i·esolvendo-se•po1· e;sta occasião· ·que:-a· 
commis~ão . de petições destine para ella outros 
requerimentos. de igunl natureza, que a esta ea-
mnra sejão dirig'idos. · · · · 

« Paço da eamara dos deputados; cm 12 'de 
Junho de 18"~7.-J. R .. e. 'Dormund.-1\f; C; (fo 
Almeidâ e Albuquerque, -J; R;. C •. :19úia;·"d·: 

· -4udmcla. n-Foi ápprova_do: ·.· ' : 

«Na commissão auxiliar .de fa7;endi1i foi visto 
o r.cquerimento de Antonio Borges Campos;· em 
que pede lhe seja· conferido o emprego· .:le, des
pachante mór. e revisot• das fazendas~ na: casa 
elo ·sello ·da alfandega da .. cidade da Bahia, cuja 

. creaçno proP.õ~ para , v~ntagtjm,,~~~,.,;i·~nd~s,,pu

. blicas, e. a. ex.en1plo do. qu~-:liav:la;',:emr.,Lisboa.; 

. e~ :parece á lll6~ma .épn~ú}i:,;sj:iô "qu,~:o:; súpp,licapte 
·espere pe)a 1e1,·que~ hn_,de º1'.~lll.S!lr,.as.:~lfan
. degas ~o mi'J?e1:0,- senqo -Q~sde 'Jà de.volvido ~st•J 
requerimento n .comm1ssao : .. de fazenda. ara ·o 
·omar: na . ev1 ª' ·cons1 eraçao, ,qnan O• 10uver 

· de' projectnr · a. referida lei ; : .1·esolvendo•so '-por _ 
· esta occasião, .que , a: de petições·: pilra nlli•' re
. m4tta quaesquer requm·imentos, em· qtte:so. p'e!:ão 
· crcnções'.de officios de::fnzen:la~-: ·· · · ·· 
. - ~1 Paço é:la 'caniara, .d<?s·~eputadtjs., eu1 , lã 'de 
Junho'.do ,18'.l7. -J .. R ... C.' Doniuind: -::-J. R. C. _ 
.tgúi<.ilº; dê• _.fiidi;ada.'~i\l'.-: e; de 'A.liiieida· <! Al-

, r,1iq~1ei·1ne~1 ·»--~'icou~ ádind~.· · ' ' : . , ~.:· ,·' 
'«·is 'i:ommi~sõcs ,·reunidas: : de'.-,.éómniercfo-, o 

agrlcultÜra;. - e . arixilia~:"·de, r.-&Z~íidài': virão. :O '.1·e-_ 
•1uerimento tie · Lonrenl.)o Ca-ça\eante .. ·de .-.11m-

14 
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l(lti SESSAO EM Ht UE Jl'NHO º'~ 1817 
q_uer'.1u~, e José Cirillo Dantas, haLilfll•h:s da r 
f>ronncia de Pernam\Juc,1, no <flt:ll pedem 11uc 
lhes seja concedida por sesmaria uma legua 
•juadrnlla de· ten·as n 1 m:i.ta eh Cc ""ª tia Onsa, ' 
r•roxima li cidade de Olincfa. Parece ils commis
><ües que não póde ter lugai· o requerimento 
•lo supplicantc cm quanto não p:1s•nr :1 lei, que 
l'cgula a concessão de terras devolutas. 

« Paço da camara dos d11pntados, cm l.":1 de 
;1unho do 182i.-IJ. JI. A. P. Feri·cim.-.T. Ct:
;·,;cnte Pe;·eii·a.-J. R. C. Do;·nimuf.-:Jf. C. de 
Almeida e Allm-quc1·quc.-Jlai1oel Jlnlo11io Gal
.-ilo.-'-JJioyo D1Uli·te Silca.-J. I:. (". Ar111ia;· ,,,. 
..tnd;·ada. »-Foi approva<lo. 

q As commissõe;; reunidas <le co11\mt>rt:io e 
agricuHum, c auxiliar de fozen·la vir:io o rü
querimento de Pedro Ribeil·o de Arm1j<•, 110 
•11ial diz, que achando-se de posse <le -mua por
o;ão ~le terreno no.; termos d.is villas de :,;anto ' 
Amaro, e S. Francisco na pro\"iucia ola Hn!iin, 
J)Or ;;a1Tendamento, que prinuti\·amcntc f.:z ú 
casa 'do Sallanha, como prc <umi.lo po ;s11i<lor <la
quellc tcrreno,e successinuncutc ás p-?ssoas, que 
o comprárão, veio elo decursB· •lo tem'º Jh) 

•·on 1cc11uen to> e que u:1 e oaç:'iv e1L1 íi casa do 
,;,.Saldanha n:io se cumpreheutlia o referido ter

reno,: d~nmdo por conscquencia pert.111ce1· ao c.;
tado, por_ isso, pede que. lh•J s..:ja 1loac10 em 

" " 
« Par~ce ás c.)mmissões l"!llniJns que uiio p1'.de 

tr·1· lug.u· o rcq uerimento do supplic mtü : po1· 
•1ue quanto ÍL remuraeraçüo de se1·,·iço:; não per
h'nce no conhecimento do corpo 1 ·gi,.lnti vo : e 
• 1uanto :i concessão <le tcn-cno.; n11c1onaes ninila 
11110 passou a lei, que i·eg11la o modo llc os con -
CC(lel•. . 

'' l'a~o <ln cnmnra dos deputados, lj de J u-
11 lto de 18:H.-D • .;.lf. A. Pi.-es F.:n·cfra. -.T. H. 
I'. Doí'limml. - .Tosé Clcmc!nte Pc!rcii-11. -J[. e. 
tlc Almeicla e Allmquc1•q1t;!. - .1."\[. Anto11io Gal
·üo, .T. R. C. .iyuifü d" .·l11tfrmfo. " ricon 

adindo. 
i 
! 

o ! 
.~e ..\ commi~são de instn1cçiio 1mhlicn e:xami- : 

nando n memoria sobre o est:1\Jekci1111-nto de· 
um o scrvaturio no Rio de J lll•l:ro oll'e1·ccida 
j)elo capit•10 <lo imperial •corpo de engenheiros 
. Canlido Baptista de -Oliveirn ao .Exm. ministro 

"'de ..tistado dos negocios do imperiu, e por este 
· rcmettida a esta camara cm cifiicio de 27 de 

)'.[ 1io <lo corrr:nte anno ; ó de l)arcccr que sob1·c 
a ditu memoria se tome uma resolução defini
tiva, qt1oi a comm1ssào offçrcce junta; por ser 
•le absoluta necessidade um tal est,Lbelccimeuto, 
•-· p:Jr olfo1:ecer o seu arranjo grandes vatarren-; 
ao im perio do Brazil, com niio vequona honra 
aos ta!.rntos, e patriotismo do seu aut.,r, que 
bom seria ser imitado por outros brazildros em 
heneficio da causa. publica. -

<I Paço da camara dos deputados, 15 de Junho 
•lC 182i._;..Januai,io. da Cu11ha Bm·bnsa. - José 
1:a1·doq11 ·Pcrefra àc Mcllo. - José Ribeii·o Soai·es 
tla · Rocha.-Diogo Anto,tio Feijó.-Antonio Fe1·
;·dm França~ u-1ilandou-sc imprimir. 

cc A commissiio auxiliar de . fazenda ,·io. o re-
. · orell"a ; e1 or 

•la mesa d•\ balança da 11.lfan.tega da cidade de 
Porto. Alegre, que pede se lhe accrescente o or
denado, visto que .se havia accrei<centado o do 
feitor da da abertura Francisco l'rates de Paula 
Barreto, cm quem se davão as mesmas circum
stancias e motivos. A informaçàa da junta de 
fazenda· daquella cidade é. a favor do supplicantc. 
A. cotnmis.;ão não é possível dcsec,brir a_,.'razão 
que houva para ser em 22 de JJI .. ho de 18~ · 
accrescento.do ·o ·ordenado do feitor da ·mesa da 

-abertura, e · reservaI"--sé em 5 de Dez:embro do· 
in:,smo nnn!>; . para ser decidida pela aeisemhltn 

legislati\'ã a prcLcuçâo.J .1., t>upplkante, sul1re a 
qnnl em· 30 de Agosl<.1 f,;ra ordenado áqtjella 
mesma junta i11fo1·masse. Portanto é de parecer 
que l-'e Jl"'\l:1o illustm~ües ao governo, reenvian 
do-se-lhe para esse íim o mesmo documento. · 

" Pnr •" da C'tmara dos deputados, em 15 de 
.Junho de 182í.-J[. C. de Almeida e Albuquwgue. 

J. ll. ('. Do;·muml. .T. R. C. Àflltiu1 de A11-
lli·aclff. » -F.1i apprnvado. 

e• A commissiio de commercio, agricultura, etc., 
Yio o requerimento de Joiio Luiz Torres e Bcr.tt• 
::\fo1l'iel Ho,lriguez, cm que pedem por sesmarias 
meia l1•gm1. uc tonas no termo da villa de ?iln
cah•~. Parece :i commissão que não pódc te1· lugu· 
o rcquorimento <los supplicantt!S emquanto não 
pns!'a1· n lt•i, qne regula n concessiio de terras 
publicas. 

" Paro da cnmara dos deputados, 15 de Junho 
<le 18'2i.-D. 11I. A. Pii·es l•'er;·efra.-José Cleme11t': 
Perei;·((. Di6!Jo Duarte Silrn Jf. _t. Gtthiio. 
Fui n pp1\.1\·n<lo. 

" A commissiio ·de poderei> ex:uninou os dons ""'
oflicios ·!o. ~re:;;idente d:.L provinch de Goyaz, um 

~· n ~ • . ( ·..,' a se-
cretario da. camara do> deputados, e outro cnde
re1:a'10 cm <lata de 28 do dit.o mez e anno no 
ministro e sec1·etnrio de cst1tdo dos negocios dv . . . - .... 

com qn~ prcbn<le just;fica~ perante o ~o\'ern~ 
a r•·solu~ao que lo:non, de n·io vir este nnnc• 
tmir·so i1 re1>resc11tnçiio nacional, deixando d!• 
cump1·ir o a\·i~o qne p11ra este llm se lhe cxpedil• 
cm li tle J.meit·u do corrente anno cm conic
q uenci1_1 da re•t uisic.;iio feita pela cmnara ao mesmo 
g.1\·emo cm -! de ::;etcmu1·u de ltl:?ô, e que o mi
nistro.J do impcrio nccnsa no seu ollicio de 8 <l<• 
:i.\Inio proximo pret.,rito, em o qual snbmeUcu 
este negocio no conhecimento desta caana1·a. 

" A commiss1io de poderes ú de parecei· que, 
como o go\-.•rno jiL dou as providencias de es-
t.-anhar â:1uclle presidente a sua falta de obe
dicucia no ,;upracita.ltJ aviso de 17 de Janeh-o, 
que o chama\·;\ para exercer o cargo de depn· 
tti<lo, n:io havendo ' serviço nem cónsidcração 
n gnma que. uao evessem ce c1· li:\ presença _ 
de,tn circumstancia, nenhuma outra medida se 
uffereco a respuito deste o\Jjecto • 

" Paço da camara dos deputados, cm l:J de 
Junho de 18~7.-Antonio Paiümo Limpo <lc Alweu. 
- J. R. C. Donnund. - J. R. C Agnia;· de Ati
cli-ada. »-Ficou adiado para o dia.2-3. 

cc Foi rresente ás commissões i'eunidas de com-·.· 
mercio, agricultura, etr:. e auxiliar de fazenda o· 
requerimento Je José Lopes Pereira, em que pede 
a cimcessão de meia legua de terra· pur s~smalia. 
no te1·mo da villa de ~facahé. · • 

cc Parece ·.ás commissões que niio pôde ter lngar 
a pretenção do supplicante, por nifo ter ainda. 
passado a lei que regula a concessão de terras· 
publicas. · 

« Paço d l. camara do·s deputados, 1G de Junho 
de 1827.-D. ;lf; A. Pii-e~Fei·rei•·a • .;..._M. A. 'Gal
vciO.-D. D. Silvri.-J. da C: Cai·vallto.-J. R. C. 
Donntmd.-J. R. C. A uiai- de Andí·ada.-M. C-

e A meida A buquerqtte. ,,:._Foi approvado, 

« A commissão de instrncção publica, exami
nando a indicaç;l.o do ::;r. deputado, . bispo eleito. 
do Maranhão, relativa ao semin<lrio da sua dio~. 
cese observa: que. a maior parte do seu reql!-àri" · 
mento. versa. sobre . negocio da competencia ·de 
outras commissões e. Julgando. de\·er infcii:màr 
unicamente· sobre a: pretenção· de qué sejão. os 
professores publicos obl"igados n dt1r lições no 
seminario, ê de parecer : ·. · · · 

·t. 'Que· não -é' justo nem conveniente sujeitar o 
publico a nm estabelecimento particnla1·7obriganclo 
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SESSA O nM 19 DE J F:\HO DE 1827 107 
t}rofossor•.:s e -Oiscipul"s a Jar e re.~ebe1· liçõ~s 
·em lugares talvez distant.P.s das suas habitações, 
.;;õ em razão !lo eommodo de alguns partkula-. . . .. - . . 
esperar da mistura de estudante de fõra e de 
dentro do seminario, como tem acontecido na
quelles lugares, em que se tem mandado fazer 
"emelbantes reuniões. 

« Pàc;o da camara dos deputados, 16 de Junho 
.de lS-21.-Januario da Cunha Bo.rbosu..- A.nto
nio Ferreira França.- José Ribefro Soai·es ela 
Roclta.- José Card11.:o Perefra tle :Jiello.-Diogo 
.·lntonio Feijó. »-Ficou a1iado para o dia vinte 
e tres. 

" A. commissiio auxiliai· de fazenda vio o reque
rimento, que Euzebio Yenerio, dirigio a estaca
mara, v.edindo augmento do ordenado, que lhe 
foi arb1trac;o, qu·•ndo lhe foi feita mercê dos em
_preg':ls de guarda li_vros e iDtcrP.ret~ da alfün,leqa 

' . 

" Josó de Inojosa Yarejiio, cidn<liio brazilciro, 
pede dispensa da lei que proh1bti que se lcvnn
rem engenhos de assucar cm menos distancias de 
meia legua de engenho a engenho. 

<t A commissüo de commc1·cio, agricultura, etc. 
:icha ser fundado cm justiça o i·cqucrimento do 
supplicante, porque a provisão de 3 de Novem
bro de 1085, que faz a prohibiçiio de que o mesmo 
supplicnnte pede dispensa, õ manifestamente otl'ei.i
si\'1\ do direito da propriedade, que a constitui-
•!ÜO garante em ·toda a sua plenitude e está em 
.. • l • - -· .. • ~ 

_pnlitica, segundo· os quaes se de\'e deixar 
vrador a escolha do gencro da sua hn•om·a, na 
certeza de que elle se applicnr:\ só :iquelle a que 

u interesse o convidar. 
• " Accrescc que a mesma provisão nüo cst{i cm 
inteim obsPrvancia em todo o imperio, por haver 
lugar onde muitos engenhos se t•;m Jeyantado 
em menos distancia, que a por elle requerida, sem 
oppc.sição. · 

<t Sobre os fundamentos ponderad.1s a commis
siio é de parecer, . que a provisi'io sobrc1lila deve 
ser dcrrógada e declarada sem effeito, e pnm este 
tim otlerecê o s~guinte 

" A assembléa, etc., decreta: 
« Artigo unico .. Fica derrogada e suÍl1 dfoilo 

;t provisão de 3 .de Novembro de 1685, que p1·0-
l1ibe que se possão edificar engenhos de assucar 
em menos distancia de meia legua de te1·renos, 
uns aos outros. . 

« Paço da camara dos deputados, 18 de Junl10 
- ii'es li'ei·1·ei1·a.-José da 

Costa Carval110.- Diogo Duarte Silva.- Josc Cle· 
mente Pei·cfra -JlanoelAnionio Gal?:ão. »-Ficou 
adindo para o dia 23. -

•t.A commissão ·auxiliar .. de fazenda; . reunida 
coui .• .a de. legislação,' ex~minãi-ão ? re9.':1erimento 
dos officiaes da. se_cr.e~ria,da _p1:es1d~nc1a da P.ro~. 
vi11~ia, da Bahia, ·qu~ pretendem ,que :.se dê. ~o~ 
e~1olwri(lntos _do!i,-P~B!lport~ .. d~s navios .na~19:-, · 
na~ e. !lOS :p!lSSeS, ,do~,,est~angen:çu;, ~m,, de~tjn~. 
mau~ ºº. nfoi:me .. ao~,,p .. n~cip.!l~QS ,d~ .. ''Just.~ç~ . \!. niv~r;! 
sal, ,do. qu~ aquelk,q~e .:l.!Je)leu,_.? av1so_, dQ )~ 
de _.\gosto ,·de .lSO.~, que, com a ma1s e.:11'..andl\lO<s\ 

injusti.;a applieou os frnetos de seus tnillalhos 
aos ofticiaes da s11creb1ria de estado dos 11enoeios 
da marinha e examinãriio tambem a re~posta - ... - . . 
ministro da marinha, -por cuja repartição ha\'ião 
sicl.o pedidas as necessarias info1rmac;ões, e qu·~ 
fundaudo o seu. direito no mencionado aviso, não 

odendo todavia ser surdos aos ritos da "us ."e 
reconhecem nos impplicant<:s o que elles chamão 
plena equidade, mas sem queri'rem largar a pra .. a 
trazem li. lembram·a a tenuid·Lde de seus 01·dê
nados, a que dizein se pretendeu occorrer com o 
disposto naquelle aviso, e convidão os supplican
t.,s a uma transacção, para que sempre estiverâ•J 
dispostos e em que abandonadas peles mesmos 
su11plici1ntes as queixas de esbulho e mmrpa~ão, 
e tl!rminadas reciiminações injustas, se 11averái1 
com dignidade, convencionando nma quota 1mJ 
laboi·e. 

" As commi;;sõ.e~ não po.den~o negar o si::u ª-~-

,; A assemblêa geral lcgislnti\·n do imperiol ,1., 
B1·azil, resolve : 

" Artigo unico. Dos emolumentos existentes 11as· 
juntas e.lo fnzenila das prov111cins mnriti111as d(• 
1mpc1·io e dos que houverem do perceber pelos 
passapo1tes dos nnvios nacionaes e pelos po1·ta· 
rins ou passe"! dos estrnngeit·os, que se expedem 
pelas secretarias dns prcsidencins das mesmas 

~ ~· .. .• o .... 

applicoú para os officiaes da secretari:i de estado 
elos negocios da ·inii.ri11l1a, si:r/1 applicada aos.o01-
ciaes da secretaria das respect. vas presidencfas 

· a arte ue lhe!I ertl!ncia se os secreta-
rios os percebessem: sendo as outras ·duns partes 
adjudicadas á fazenda pubHca, que pagará . as 
despezas dós exemplares, que da côrte ~ev~m con~ 
tinuar a ser i·emettidos para as. provmcu1.s, cm
quanto 11ellas se não vrovidenciar so~re a suá 
impressao, a qual, salvas as .necessari_as altera
ções~ s~rá en~ .tu~o . o mais ·cgnf. rinti ao ~ode~o. 
d<?s que .~e imprmurem ou. houverem de· 1mpri
m1r na corte. _ . .· , , . . 

« Paço da camnra dos ,deputados, 18 de Junho· 
de 18"27.-J, R .. C. Dorinimd._;, 3f. C. de Almcidtt 
Allmquei·que.-:-J, R • .C· . de Andi·Cfda.-Antot.iio 
da Silva. Tellcs.-J osc. Cai·los Pci·ewa de Almeida 
Ton·es.-José dà ·c1·u~ Fcrrcii·a.7-Anton.io ~-tu~ 
gusto da Silva.- J õsá. ·ce::ario de Jfil"am:L, Ri-
bcii·o. »-Mandou-se im1,rimir. . 

« A commissão de fazcn·ln, ''io as ~nfomw.c;õe;; 
dá provincia do _mo Grande. do Sul~ ~obre ,,,Ps 
imposto_s Íll\ cam(l ve!de e fari.nh!1 '-de ~u~ndioca! 
metliodo <le cobrança o subshtm\iao por ontl·o 
impos o.. . . , ... . . . . . , 
. « Só à. camarà. da. villa da Cachoeira' foi de 
parecer quo aquelles 'impostos fossem substitui~ 
dos por 160 reis em· ·1uToba de fumo, ponderando· 
ao .mei;mo tempo que .tambem,.~d.devià al>olir a 
deéimii.. _url?íma; a;_dec_iptll; ~q_~re: o preço da lit)er~ 
dade: dos.· escravos .. e ·.me1a,1s1za .. · .. ,, , ; ·, ·, '. 

« Todas as outras·. camaras forão de. lla1·ec•,r
que não houvesse ;alteração. , ·: · .· 
. .« o. pr,esidente -cJa ,jirqyiJ1c~a, eo~~9i:m.ou-s~ e~11 
pártó e.om~,_éam~r~,~ª- Qác:~oe1ra, lemb1·an~o_.,1n,ai;; ,,m· "im11.ostõ sobre. a aguardente. · · · - · · 
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10~ SESSAO E~l hl OE JL\HH 1>1·: 1X2i' 

Sul. <1ne llrl'.'tende s<:r f1lmc,xnrifi<: <l<- .\.lcg.réte, 
parn onde está n mudar-se o alrnoxarifldo do Uio 

·" . .A counnissão cntcnJ.o <Jllc. S•'U<lü u imposto 
"'obre as carnes yerdes,.geral c·m •todos, niio'de,·c 
>:e1· altern:do . arciàlmcnte· -sem que lrnjn, 'Como , J•or,lo, 110 caso • ue· o ·nctual almoxa1·ife ol1teulm • 
uao a, ·n1-0itYos e excep..:-uo oca • , a r<: urma que 1n·etende. -

· « A informação da junta da fazenda daquella cc Sobre -O 'imposto dn mandioen, niio rü1Ístn 
dnrmücnte qual , srja, . apenas .a·, informaciio da· 
"amara ·,de:: Santo.Antonio .dn ·Patrnlha, :diz <uc 
• n ·n1an 10cn se co raYa .o · 1z1mo, .em que se 
;;ubstitu!ra· uo:vo níéthodo: esti\· P·~rt:mto .no mesmo 
raso l;le não dever-se füzer altcra..:iio ·parcial. 
l'ortn~to: 

" E' -0. -commissi'io ,de _parecer que niio se tome 
• le li\leração. neste .11ogodo. 

« :I>ago ~d.a :cmnnra dos <leputnilos, 10 :de Junho 
1h: . 16'27.- X. P. ·de C. . Ferguefro.---~lf. Ca7mo11 , 
du~Pin.--J •• T. tla "Silva Gui:ma;·ãcs.-;1011;' de Re- · 
~_,,nde Costa -'J .< U. Ledo.-J • . B. lJa.J.itista Pe
,·cii·a. ,,_ Ficou adiado pnr•l o dia 2~•. 

« ·A · con:imi;;s'Io de t'imrnda, vio a i·e1ueseltta~ão 
de Santiago·Gar1:ido, ·hcspnuhol, recordando outra 
•tnc':fizern·iL asscmulua constituinte,. q•tcixando-se 
1la · fojustiça· e ·manifesta nulfülnde coin que n 
casa ·da SUoPplicaçtlo julgára 11mcedente :i toma-
ilia de uns pczos e pect:ta~, ·com que regress{1rn 
de '.Dnenos-Arres para· n'sua pritria, por· Gibrnl· 
tar, ·no. navio. sartlo; o qual àl'l'ibára :a·cste porto 
com ~gna .aberta· e qu-c clle su 11licmite manifos· 
tarn na 1l an cga o,;· 1 os pezos,- e sa 1m o o 
nnYio ·concertado, ·toi:;núra ·n cntmr com agna 
nbe11a, nhi fura o ·administrador <ln nlfnndega n 
1 ... Jrdo e lhe fizera n tomndia. 

u Comquanto 1>are1;.a injusto •) nccordão, segmido 
a exposição do supplica11h>, não pódc o corpo le· 
µislativo reYOg'il-o nem se apresentilo documentos 
•1ue .sirviio a. responsabilisn1· os "juízes. 

" E" ·portanto :n.· commissãa •de .parecei"· 11uc se 
i udetirn o Tequerimento. 

« ·Paço da ~nmnra ·dos deputados, 19 de Junho 
•l~ 18-27. -N. · .p •. :dc· O. '. Vér 11éfro -J . · 
Son'::.a· França_.- J.. .G: Eefdo.-'J. R. -!Japtista 
P<"1°ewa .-·J osc •de· Rtr.:cndc ·:Costa.-· lof. ·Calmou 
rlu-Pin .- J. ·J. da Sili:a ·Gi1imarflcs. >i-Foi np· 
})l'Clyada. · 

" A· commissão de fazenda,. :.\•io .a , consulta cio 
desemba1·go ,do. pm;o:sobre.n ·creação ;de .umnca- ' 
•leira:de: graunnaticadatina·:na·freguezia de:Sanh 
Ann1.- desta· cidade acreq11eriméuto1de alguns ·mo" 
rndo1-es; . e é de: :parecer ·que : . 

«' Niio·-tem por-'ora. lugar" n p1·etençiio; po1·que 
<le,'Endo ··ser :.eonsiderada· a. couvcniéncin ·· desta 
creaç.ão~-no.;plalia-geral, · niio ·nppareeeu :circum
f: tancias particulares, porque se deva--antecipar 
esta. medida, .ha\'endo :nulitos'"()utros lugares· onde 
ella. é :ey·i"dentemeütc. mais :.nec:.éssaria·. 

<(·Páço-da c~miifa aos.-.depl\ta\los;'19 ·de Jttnllo 
<le:1827,..;...N. ·p. de-, -e. Vcfguéj_rv • .::.:.J •. J.<tfa:Silta 
6t~i11iat•i1es.~J; -B. · Bap(i.$lci·Pei4ei,·a.~JosÇ :;_te· Re
.:en.de ·· Costa • ....:.ltr. ·· Calm1Jn . dWPiti;_.:.;,,r. ; J. ' 'de 
Sou:;a F1·ança. »-Foi· approYmlo. 

«'A·'commissão de legislacão e jusli1;a·, ch'il e 
•rimjnal,' tendo :examinado o projécto de·lei sobre 
o .:.regimento •das··. relações provinciaes,-' ófft!recido 
i:•e10·1nustre· deputado o Si·. ·Maia, de ·aee6Mo:eom 

}>l'OYincia, diz' que O SU)l)llicallte 'é .digno do lttg'ar 
que )l'ctende, 01'.!m « uc-'lhc obsta· a· rnvisão 

e ü < e Abril de 180!}, que m~nüa preferil· os 
escrh•:1es respecth-os, tendo a-. quàlidades neccs
·s:u·ias, c•1so em que diz estai· o actnal, .Toií:t 
lgnacio de Oli\·eirn. · 

« P.arcce ú commissão que tleYc ser indeferiu<> 
o i-.~querimcnto. não hn,·e1ulo motiYo pará .se al
terar n <lisp•>sii:üo da pro\·i~ão citada em benefi-
cio particular. · 

<! P•l<::O da enmnra dos deputados, l!} de ;rnnlio 
de 1821". - N. P •. ile (' l"crg'ue_fro.- J. :11. Ba· 
21tista Pei·cira.-J. J. ela ·$ilt:a,Guimqriíes.-,Jos1; 
de Re::cnd1~ Costa.-. .'\!. Cafmon clu Pin . .;....JC •• 1. 
ele Sou:;a F;·ança." - Foi approvado. 

<< A commis><ão de fnzeucla \'i o .n c9nsulta d(• 
tlesembar~o do poço sob1·0 o requerimento d(I. 
cmum·a ·de S ,Cu:fo do Prjncipc, _que quer HIU!l 
imposiçiio sobre as nguni·,lentos 1iarn fazer fac<• 
íts clespe?,as municipaes {L -scmelhan..:a <lc Pamh· 
e Ilha· Grande. 

reserYn de um dos seus membros - ql1e ctec.laro1L 
o seu ,·oto contraria, sendo uma das -razões cm 
que se 'funda - que os · Jicore::i espirituosos, além 
de j1\· taxados parn ·:is despezns gemes do es· 
tado, são na -opiniiio geml·o genero·mai,;, propriu 
de fortes imposi..:ves 110 seu consumo. 

" A commissiío riiill ·Só., julga ponderosa esta 
raziio, mas até trabalha em um ·projecto de lei n 
este i·espeito; e pot• isso. é de pa1·ece1· que o rc· 
qnerime1ito não -seja· deferido. 1r 

<< Paço .. da camam dos dPputados, 19 de ,J n ulw 
õ)- - - . ·1· '" . 

Sill:a G11imai"iles. -:J. G. Ledo. - J.I. Calmo;1 dtt . 
Pin. --.José ele Rezcí1Clc Oosta •. ....:.J. R. B. P1~
i-eira. - M. J. de So11;a F;·irnça. 11 - Foi nppro
Yado. 

O Sr:. PnE:;1 LJi:::sn: deu pam .ordem. do din : 
Lo-Discussão do <p1·ojecto ,de ·lei. al>olindo .as 

contribuições que a titulo de ordenado :épe1·cebe 
o escrivüo ·da ili1perial camnm. no desembargo do 
paço. 

2.0- Seg11111la discussão .·:do- Jll'.Ojccto sob1·c º" 
officios _de .fazenda .-e justiça. 

·3.0_;.Primeira·.discussiio :docprojeelo .sob1·e o ser-
viço dos milicianos. · · · 

4.o-Primeira discussão do_p1:ojecto sobre os (li
reitos que pagão· os ·livros. 

5.o-Discussão de resolução .prooosta pelas com· 
missves de fllwnda· e-_ giiefrá. sé.bi•e ·o so1dó dos 
officiaes que ·se cmiio ein '.llospitaes. - 1 

· . 6 .... ..:.:'.J.'erceh·a _disc1issiio· do._p'rojeto. sol.wc a abo~ 
lição do-fõro pessoal. 
- Le\·antou-se a sessiio 1is duos horns. d~ .farcle.
Jol'é.·;t ntonio . da .-Silva. Jl~ia. 

o mesmo autor, é de parecer que se imprimilna 
torma ; porqué :. agora- se .. acha i organisado• :par.i 
entrar. na ordemtdos.traball1os ,desta camara;,·:de 
cuja·:conside.ração ·01 acl1a·1digno. · · 

«''}laço .rda· enmarn; dos :Ueputados, 19 ·dé«J únhCí .lllm, · e 'Exm. ·Sr. -:-~A-· eamãra . dos. •dépuiados 
de~ 1827;-' J o.te Caf·los 'Pereira' dii A litlêioo T-oi'Í•es;• cónvénc ida ~-dàs e pGnderàsas ,_ : e· c:urgéitt~s'. raz~ 
-J ose Cesario de ·Mit~ahda-"Ribéi1·&,.::..:...1 osê fiá Crú;' qu~ i ócc~!T~m,. 'Piu.'á. ~guê ·:~~ant~' a_ílt_e~ ;st; ;trãt~cle 
Ferrt:iryz • ..,;,. Jhitouio ;;da;t.Sili:ia :1Tell~s:-:-.,;dtttl>nio furidar· li· dlY1íia publ1ca •e reorgam:r:ar ,i>or'· )lma 
1 t da s·z .,.., . . d lei :o •bánéo"ilacio'nal;= 'e:reoirliooenao·:.90.:;mesmo , ugus o r va. 1:,.-.....,:oi::;.appi:ava o.. -.. -- · . · t · • .... t · · · · · _._ • 
..... : .. .: ... _ .. , ·- · ,_,.. . ., .. · .. · · . t~o __ que nem ·.eã as_:~m~r .. _1! es1prov1...,!'çeas 

1
\ A CO!!ll,ll.•SS.a~Ae·'fa~!n~?h:r'-!·!!·º~!09~.eri~çii~o _ PQ.~eftli> 1$t!r · t!Oll•tgnam<?nte ·adap~as-.ás e~~

de 'A!JlOn-10· '.Mar1~" · Çal~~t; escnptura~o ·da ".c6n:" Cia'IJ" 'de· tlf.'S -assu111ptos;-nem · tllrao progressrvo 
ladorm da Junta· da ·f8'7.t>n~n '·dr> lti<'· Gnmde <to at\dàmento oütros~ tfal>alhos ··1~Pectin1s :is' fi. 
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11all!:ª"' do eslado jií_ eue:1Lados, e alguus 00J1staa
teut<:nfo a:liantatlo;; . pela co mniss:1o interna de 
fazenda, sem;.qu,~ est.-is medidas sejifo muito de 
cs >a(;O concertadas o a·ustaà<is 111 et 
i·epartiçiio da fazcnrlà e com os. dfrectorca do 
li.:mco: qntendeu. con>eniente, sohre p•·op::istu <la 
mesma comri1l.;s:i«;>, · convjdal' .a . V. Ex. para uma. 
conferencia com os n1<'m bros d ella, :\ q unl tnm bem . :: ac 11 cs 11;ec ores si . anco, l~'lau-
do-se Y; Ex; 'dirigir-lhes o necessario convite e 
desigoando para tal fim o lugar ·o o·dia que lhe 
11a1·ecer mais corrimod.o. O .-qUe teriho a honra de . 
IJ:u-ticipar a V. · Ex. de ordtim da mesma cmnara 
para sua intelliguncia;-'-Diio~ guardo a v. Ex,
f'aço dn-camam' dos dP.putados, cm rn de Junho 
1le IS-2i.'-Jusé Antonfo da Silva lllttia.-'-Sr. ma1·
•1nez ·de Queluz. 

Illm. c'Exm. Sr • .,...., I~evei ,no. conhecimento -da 
camam.dos depu~a:los ·o,officif:?,de·v. Ex.-.de H 
'~º cOl"l'.ente ·1nez! e; .o que. 'v_e10 ipcluso do P}'C· . .. 

• e. • - ' : ' , 

aos 1n·cülio:> qul! o .mesm·o . prcsi1lente estabele
cêrà p_ara os·-. alumnos mais distinctos da nula 
<le grammatica latina da respectiva. capital. E . . .. - . 
,\e tomar . conheeim•mto d~ste a_ssumpto já lhe 
1em dado a nece.ssaria dir:ecçüo.- Deos gua1·de a 
\". Ex.-I>aço da- camara do;; deputaclM, em l!) 
<le .Junho de 1827.-José Anto1iio · a fü;a :\ · 
- 8r. visconde de S. Leopoldo. 

Tlim. e Exm. Si·. - Havendo sido enviada 
pL>lo go,·e1·no 1\ camara dos deputados- em otlicio 
tle r.. <te Julho do anuo proximo passado expe
•lido 11cln secretaria do estado dos negocios da 
m:u·inha a consulta inclusa do conselho supremo 
milit:u: sobre o requerimento Lle D. A11na An· 
~da da J.ombn, •lllc pretende a pa1·tc d;~ monlc-
1'>io que percebia sua fillticida ii·mã ·D. Pran
dsca C\ndidn da - Lomba , por deoender n. 
resoln~iio da dita consulta de interpretação da 
lei que regula o montt1·pio militar, a· mesma 
e , , . : · ~ p u lO qu mxou com a ro· 
solu~fío de 6 de 011iubro de 179;), que sel'\·e <le 
lei f.:m -seínelhante a,;sumpto o que por cópia 
1 he _!oi tra!1smittido pela_ referida rcparti1:ão. dn 

resolutii~: - A lei que act11almente reg~la o 
monte-pio nãe concede ás h·miis a sob1·evivencin 
tle umas pa1·a ns outras. - E ordenou-me q·ue 
eu nssin1 o participasse a v. Ex. remcttendo a 
mencionada .consulta e mai;; papeis concernentes 
no objecto, ; pan. que seja . tudo 'Jlresento e ·se 
tome cm'considoraçiio na·C.<imai·a dos -Srs. sena
c101·es.-Deos:g11arde n V. Ex.-Paço da. camam 
dos deputo.do.~. em 19 de Junho de 1S-2i. - José 
Antomo ·da Sih>a llfai<c. - Sr. visconde de Con· 
.gonhas do Campo. 

.:lfo;~frmno Cm·los .de Sou.:a Correa o rcdiglo. 

Sessão em 20 de.Junho 

1°RE51DESCL\ J>O sn. AIUUJO LllH 

• , li t) COll! po.r lClpfi-
f!iiO de causa os. Sra. Mendes Ribeiro e Limpo 
de. Abreu: e aem. ella .os· Sr,;. (la1·eia de Almeida, 
Maciel Monteiro, Fal'ia Barbosa e Castro Vianna. 
. o Sn. PnEStDENTJt dêclürou:.nberta a sessiio, .e . 

sendo: .lidil '.n acta, .d11 . antecedente·, :.foi appro-
-vada; ". · . , , 

_O·Sn.· secretiii-iO,,Mâia' lcn os seguintes 

. · · ·- - .-OFFICIOS. 
,,,. _.,_,. --~:.~: ~·-

Sr •. -Pnsso à--i 'mãos de .V.e Ex .. 

pa1·a fazer 1n·l·Se11t<:: it e:um1r.i tios c.lt:put.v!os :i,.: 
p1 .. 1yisões, qu:e pel.> thcsúuro s•::o tt',:u·exp•·dido rc
lnth-amcutc aos emolm11e11t<.1s .dos e:;ctivã~s de 

~eritla. cam~~·a. de '28 de :1'f~io ultimo.".(;om~ po: 
nin1 a mai•H'. pa1•lc das ditas ju·•tas · foriio crca-
da~ antes d••. mesmo thesonro, eJhcs · contíauass<> 
a sen·ir <lc rcoh en to i · · · 
ne las cxisti51o, c11nfonnco tlct~nuinado no ah·ará 
de 2B de Junl10 1fo ·1803, para íúnis cómplelamento 
satisfilZet· ;~ c.tn'uira ú.estn. p-ute, passa u mn.udar 
expedir i1s· ditas~ junta.; de .fazenda· as ·01·dcns uc
eessarias, 1»11·a -i1uc füfór1í1.!ni. c'oín urgência solirc 
o conteí1•lo 'no dito al'iso, ~e ·a. seu tempo. l1n-a
rei ao conheciinenlo da carnai.'a as iúfo'rtna"õe'; 
que rccclier. · 

« De'us l!Unnlo ·a Y. J~x. - Paço, 18 de Junho 
<le 1827.-Jlaí·q".j.; de ·ouclu.: • .;.:.sr .• losé Antonio 
oa Silva -.Maia. " - l;oi i·êuiclti.clo ú ·secretaria. 
Cla c·amara~ · · 

<< Jllm. e ·Exm. S1·;-Em_ co:iséqt1cncia do officio 
dé V .. Ex. 'do Jo do coi·rente, rtlmetto· rom·a set· 
presmite. :\ c'amam dos 'ci<)putados, a copia ill· 
Clnsa o ·i· ' " 
siio, pela 1ncsa de. conscfoncia c-ordeus, .os pro-
vimentos dos béneficiús cccle.ifa'sticos. · 
«De~s guarçle a Y. _Ex.-Paç~.· om lS. de Juul!o 

de \ » - n .. ? - • ~ -

di~ Silvu l\Io.ia. u- Foi rcmettido com os 1mpeis, 
é1uc o acompnnliaYiio, i1 co1nmissiio ele con;;ti-
t11i1:ão. . 

« Illm. o Ex·u. Sr.-Fvi present() a S. l\I. o l111-
peta1lor o otl\cio ile Y. Ex. d alado dti. G do cOl'· 
i·ente, cm qne me participa que. n camarn d1)s 
deput!\flos, nppro\'nurlo a p1·vposta da commissiict 
intem:l dn mn:iulm e.guerrn, 1·csoh·cn para 11tlin.1-
tar os tmbalhos tle que n mesma se 11cht1 c11-
cn1·regada, q11e se pJdissem por c·sla i·epnrti1:iio 
ilh1stt:ac;ões sobre os seguintes artig.is : 

. , ... i :. q e • ' e ·e u 
estabelecer-se grandes .a1·senaes <lll consll·ucl'i\o 
1uval, e qnnl a extern::io deste;; ·cstabeiccimên-
tos. • 

uacs as p1°C>\'ll1Cta ... Clll q 110 ( e\'Clll CXIS· 
ti1· e3Colas on academia~ theorico-na\·nes, e qunt 
a extenção de t:1es instituit;ões. , 

11 3.•. Qu1ies aquellns cm c1ue hn cú1·Les regu
lares de madeil'ns, e qual o estado· dcste.i depar
tamentos. O pouco . tempo qne tem deco1·1·ido de
pois da :min~n,cntrncln pan o 1i1inisterio, me niio 
tem ainda. habilitado a l:c!i1forlcléi· no'óbjecto do 1° 
quesito,.toda\'ia. fnzenclo nso das noções adquiridas 
no exercício cm que empl'egnei aules de ser no
meado minislt'{) ele estado, npenn:1 poderei, dnr n 
y. Ex. para ser p1·escnt!' ú camam ns seguin
tes idõas, que, não jnl~anllo ella suflicientes; serú 
mistet· esperar que aaquiriclns melhon.is informa
ções, poss11 cu. :satisfazer cabalmente ao pedido 
sobre este nssumpto. ])irei 1•ois quanto ao pri
meiro quesito : 

« 1.• Quo' .. -0 go>Cl'llO 'eitHnde que com·ém bajãt; 
trcs g1;andcs arsenaes nas proYincias · do Pará, 
Báhi:t e Rio de Janeh·o. 

« ~. n ne cm to os os · outro; portos d4t costa, 
e susceptintis .. do cslnbelecimcuto ele pe_quenos 
arsenaes, ,e :dividind~,se destn maneh-.a,....,.. até .. ao 
Rio Grande do -Nó1·te .paro. o arsenal,do Pará; de 
Pel'llan1buco .. ·até e. os. llhéos pm·a o~ d'l 'Bàhia; <lc• 
Espiritú : Santo )ttê 'Mo11te~·illeo pnrr. · . .ó dQ Riç• 
-de : _Ja,n_e1r.o"· . · . ,.· , · . , ~, ·· 

"· s: o,: Que ~ fo!·.;a ·A()s.1i1:au~e's )1~MJÍlaes .4e_!'l\ 

reg. t.ll~·r·-se· _· ·.·pe··.· .. 1_.ª.~.qu .. e,,pr .• e~.n1 .. eJ1lc .. n .. ~.-.ª.·.·t~.m .ª-!!x~pça.·. e• da ,~9A ... a.r~.;qu~Jlf~l_S.~. SJ!r :~guala'da'.;a; d~ da 
,B~~I~ ~,e,·;""<· ,_,_,.,·.:, . : _. __ , ,.,_,_ :·. · . _ 

. ... -A.•.' -QM ~s \)('qU~U(IS 8l'SC-Daes· que lª ·cxts·' 
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tem podet·áõ ser co11se1·va1fos uo mesmo P? em 
que estão, e os que se houverem de crear. a pro
porção· ·que assim se fôr fazendo ncce,;sar10, e o 
.roverno entender, o ser:io ·do modo, em que de-
vem car, isto e, com um o eia que se eno
minará-director ou inte,ideate-um cunstruclor, 
nm. encarregado da fazenda publica, Ulll escrivão, 
e um 'patrão mór. 

" ua o us academias, a que se refere o 
segund(J; quesito , devo inform~ · á _camara 
•1ue ao governo parece que por cagora nao con
vém que haja o·utrn ulém d•i da cõrte, onde os 
exames de pilotos praticos dão bastante exten
«;ão e allivío ás nossas precisões. 

« FiIJQlmeÍlte pelo que respeita aos cõrtes de 
ma<ieira, de que tmta o ter~iro quesito, ·nada 
tenho a accreseéntar ao que já por ·e;;ta 1·epai·
t.ição se informúra á cnm"r"' na relação, que 
acompanhou o aviso de 20 Junho do anno findo, 
da uai con~ta que por C';ln~ do e,-tado ha cór-

i'ina e S. Paulo, nas villas de Cabo Frio e de 
Campos, nas provincias _do Esph·ito Santo, B.1-
hia, Alagilas e Pará, tendo· regnnento proprio tão 
"'. . - " 

•>S empregados designados ~na m~sma relação; 
devo porém submeter a 1:onsi1leração da camara 
'{ne, podendo fnzer-se neeessnrio· lançar mão a 
favor da construc .iio 1;a,·al ou "á• ara o fntttro 
dos pinhacs da Col'itiba na provmcia de s. Paulo, 
e sendo grandes as d1fiiculdades que a isso st> 
oppoem pelo mão estado tios caminhos, qite aUi 
viio ter e pouca ngua <los rios, que cortão aquclle 
1e1,·e110, fõrn mi;;ter niio só autorisar o g:>Verno 
para fazer as de~pezas indispensaveis com a 
abertura <ln estradas e canaes (aliãs começada) 
•1ne fac.ilitem o trm1sito tias madeh·às, Ilias ainda 
orgauisan·m-sc regulamentos, pelos quaes se prova 
:í. conservação daquellas e outras mattas, _ onde 
•!xistí:'io madeirus de constmcç:\o e sem pr:ejuizo 
•la agricultura, e mnrque ao mesmo tt!mpo o pé 
• . • • -l : • • .... 

•le có1·tes i·egulares de inadeiras por coit'ta do 
esfado,· nomeando directores ou aaministrador 
e mais empregados, que precisos formn, e ndjll~'
.Jicando-lhes ordenados corres ondentes no ser-
vi..:o que tenbão de prestar. 

" Havendo ª"sim sntisfeito aos tres 1nencionados 
•1nesitos, i·esta-me significar a V. Ex. que se por 
ugora não bastar a presente informação pam o 
fim que se iwetendc, com aviso da ·camara e me
dianto os clados que .fõr obtendo, fornecerei logo 
•JUe me Sl'Ja possivel outra contendo aquclles ·es· 
c!areeimentos que $6 exigem. · 

11 Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 18 de Junho 
dt} 1&'21--.Margue.:; da Jiacaió.-Sr. -losóAnto11io 
da Silva l\Iaia. ll-Foi remettido it commissão l\e 
marinha e guerra. . ' . . . . 

O Sr. J.erfo len o seguintt} . ,. 

" A commh;sifo tle fazenda cm t!tlmp1'ime11to da 
'1e~rminação desta cnmarn de. 12 do corrente a1we· 
scntn a seguiute 

·" A· as~e1i1bléa· geral Jegii;;htti\·a de imp!rio do 
l3razil · resolYe : .. · · · · · · · 

·~e Artigo' unico..'...'..os p..ofesso1:e:; p~lilicos de pri~ 
meiras leirns do imperio, que actun~mente,_ per.
•cebern um 01·denado m1>nor que o de l:JOfi annuaes 
arbitrado na 1icrtaria -de· 8 de· Abril.· de' 1~, de 
•1ue gozão os que ~·l!,91' . :vir.tu~e "della têm~ si~o 
creados · perceherá'U ·· como- ·estes;·' da· pubheaÇaÇ> 
desta resolu..:no em· diante o dito ordenado d6'lõ0H 
:tUntla~~--J;>ll<;:(I dn 1•am111·n. rlos' d~p11t'ldns, em 1\3 

Je Junho de 1827.-M. Calmon du Pi11.-J. 6-
Ledo.-J. JJ. Baptista Pereira.-J. R. Cos(a.
N. P. C. Vergueiro.-M. J. d1:Sou:;a Frau~w.
J. J. da Silva Guimai·ães. » 

Foi approvada, determinando·S·~ que foss~ log•) 
remettida para o senado, sem d11pen1l.,ncia .1., 
voltar á commissão de reJação. 

qÚando dfereci a esta . augns~ camára o projecto 
de lei para a instituição do supremo tl"ibunal 
de justu;a, tencionei apresentar logo que ellc en
trasse em discussão, dous outros projectos Je lei ; 
um para a aboliçiio do tribunal do conselho dn 
fazenda, e o outro para a dos tribunaes do des
embargo d.l p1ço e mcsn da con,;ciencia, que nün 
de\•em existir á vista da constituição do imJ>.!· 
1·io e das reformas, que em Yirtude della se d•!· 
vem fazel' cm a nossa administração. 

O projeclo que hoje otfereç.o, é para a ab.-.li
ção do tribunul do conselho da fazenda. lle1~ entiio 

· e es ci o. m qn qt1e1· ' 1·1 
desta semana trarei o outro. 

Que· o tribunal do con-;elho da f11zenda ,font 
ser. abo~ido, é cousa ·que nesta camara não entra 

rendas publicas~ a ai1toridade jndiciaria <]tM para 
este fim lhe compete, é inconstitucional por s;-,r 
um ti·ibuna1 privativo, e com jurisdie.;ào> • xdn • 
siva, sem que o exija a nat•n·eza da cousa; " 
a autoridade puramtintc ndministmt.iva nà•l Jev .. 
comoetir a uma corporaçiio de _juriscommlt·J~, alo· 
solutamente extranha nos princípios <111 "·:i•)11d:1 
de administração. 

'.l'ambem niio se póde snstenhll' a uec.~ssi.lw.1..
destt! tribunal pelo auxilio •fll<l em (llllros te111· 
pos prestava ª'' p.Jder legislath-o an fon11nc;:i11 
<la lei;_ PSI~ funci;iio f.. privntint •l1t as-;•Jmhl·\1 ~··-

Xo ~neu pr~jecto niio tratei ,fa refvrma •la le· 
gislação sob1·e a1-recauaçilo e adminish·nçifo; li· 
mitei-mc n repartir. as ntt1·ibui~\ies do ~On'>elh,o 
. . . . . ~"' . . ... 

o '-'' 4 
··-· 

·que as po:lião exerc01· commodnmeute sem :mi::· 
mento de despezn. 

<Não d1>ix-0 de reconher.e1· os grantlissiuw.s clc
feitos da nossa 111gisl11çiio em mat::rill. de nrrc•· 
aação e administração, mas. sua 1·eforma depenJe 
do . ·plano gemi, e .eu julguei 11111 gmndo be111 
poup·arem-se desde Já o.> 80:000$, que se desp·~n
dem' com o tribunal do conselho <la fazcndll. 

O, nieu projecto em tres1:artigos faz a <li'>ll'i
huiç~10; das attribuições •lcsrc tribunal, •! 11are•:•!· 
me tjilé com exactidiio. 

A jud.:;dic<.):\o contenciosa qU•} este tl'ilmuul 
exercia\ cm primeira.· e segunda. irstaneia, •lo'" 
pnss·u ú. mesa da corokt, e fazend '· Ja c:\sa da 
supplicação. · · 

Esta _rei.wi.~o. cmqt1:1nto ~e não fu~ '1: 1'efon11u 
geral, o boa, porque torna desnecessar1-0 •) i:011· 
se~ho da ,f11zenda, s_em. sobrecar:r~gar n relaçiio, ." 
evita as complicadiss1mas questoes quP. se on
ginn,~ão tcidp!!. os ,dias sobro a e~111pet~n~ia •J:i 
'> • 

desejo. ' ~"- .. . 
As justificaç\le!! de ser,•iç()s;. qúc Mste tribnunt 

se f.i.zião, erãó' muito dispendiosas, e dl:morndas, 
de que resultava . gravíssimo prejuízo .r~ riartes": 
Isto mesmo já'•~esla camara reconlleeeu, . quan'<l<• 
llB lei para à"Íl>tlCllSÕes dtlS VÍllV8S·dos' militares 
estabeleceu divcr,su fórma de. justificações. :Nesta 
ma teria julgu~rquc se podia· alterar- a legislação, 
e por isso propuz; que estas justificnc;iX>s foss~m 
feitas :·perante ~~'juizes territoriaes. 

Estes juízes SÜ() ·•os mais proprios para <lec:.Jir 
,;e 111n indh•iduó:'-\c.m direito. de Stl'<:<'i~·ier a-Qútrl"l; 
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SESSÃO ·EM 20 DE juNHO nE 18!7 111 
.-umtu•li>, para ~e"·ita1· frauJes, e paa·a olfea·ecer 
mais segura-; garantias á fazenda publica, julguei 
•1ue de todu3 as sentenças proferidas a favor dos .. ~ . ... - .. .. .. .. 

que consiste principalmente na administr•tção das 
rendas publicas d• sta província, e em regular a 
:mtiguidade e graduação das tenças, pôde com· 
modamente annexar·i>d ao thesouro. As consultas 
para a execução das· leis são da primiti\'a com
petencia do conselho d'estado, e por isso a este 
1·espeito julguei que nada devia declamr. 

De. quanto le""o dito se e\'idcncia que não póde 
conttnuar o conselho da fazenda, pois que onera 
o thezouro, e o seu serviço póde s•ir melhor 
prestado pur outras autoridad!ls sem dispeudio. 

« mblü neral le0 islativa do im erio de-
ereta: 

" Al"l. 1.° Fica extinctõ o tribunal do conselho 
.Ja fazenda como se nunca tivesse existido. 

•W:t competindo a mesa da co1·õa e fazenda 
. relação do districto. 

" Art. ~-·As juslif~caçõ~s que at~ ngora se ~a1;iiio 

' tcrritoriaes com au1liencia do procnmdor d-& fa-
zenda. As sentenças proíertdns a ÍU\'<•1· dos jus
lificantes serão appelladns ex-officio para a rda
•::io -do clistricto, pena de n ullidade. 

" Art. 4.0 T<>da a•ontra juris:.licção voluntarin, 
•1ne a este tribunal pcrte11cia, passariL para a 
111esa do the.;ouro qnll fica auturisada p11ra a 
exercer com o~ officiaes qmi julgur necessarios. 

" Art. ;;.n Os actuaes ministros . pode1·áõ SCI" 
,.111preg•t_dos nos tribu~1aes judiciados, ou apo
><entados na r .• rma Ja,; leis. 

" Paço da cam1ra dos d~putados, "0 de .Tnnho 
•k lS-27.~ Bernardo Pereii·a ele J'asconcellos.» 

Peilidn a urgcncia, e vencilla esta, fez-se a 
:"egunda leitun.; j11lgando-se a sua mate1·ia objecto 
tle dcliberaçfiv decitlio·.i>e qu~ f.,sse eu \'indo ús 
commissões re1111id11s de legisl.u.:.i.io e füzcuda. 

o s1.·. I-Coll.arula ca,'ntcànt:c:_;Deslle 
11 sess:'io passada se tem suscitado nesta augusta 
eamal"ll. d1tforentes proposições - para aliviar os 
milicianos do grande p1!zo;-que soln·e elle:> carrega 
o se1·viç•l militar; e o:sttts proposiçõ.:s são tanto 
muis justas, quanto é muito raro . haver nesta 
c11111a1·n 11111, s:'l membro, que não conheça a oppres
.~rro desses cidadãos. milicianos-. ma;.; eu desde a 
:<essão · p~ssadà~cíM oppuz ao p1·oj ecto que foi 
p1·opos~ _s.iibJ:e ; este objec~o, e co1!1.º venl1a este 
lltl (lr.lem•~9.d1a-da. sessao de hoJe, e eu tenha.-. 
•.le CÇIJ?.linuar na oppo~ição a elle, opposição não 

' • ena· é tratada 110 _projecto, não posso .deixar de 
apresentar :as- minhas idcas, e o que entendo. <l 
•'Sfe respeito. . · , . _ 

Eu _ rntendo, __ que a fo1·ça annad_a d0ve .- ser dis
J)OSta e ordenada om tres classes : considero na 
}ll"imeira classe a força ·do· ex•:1·éito de linha,· que 
assegur11 e garante a tranquillidade e seg1ira11Ça 
'lo imperio -cont.ra ·as -forças externas ; • considero 
ua. segunda classe aos milicianos; c·sem pretender. 
mudar: a_ ,denoµti~a~o dessa_:;elasse,.·posto'.' ~ue 
em ºlitros pal~_~s seJa l}~no,mmatia ma1~ pro_px:1a
m•mt~ guardas·· nac1onaes; mas ·c:>mo estamos 

acostumados " dar-lhe este nome, 11ão in~isth·ei 
em questões de denominação, e u.;arei do mesmo 
termo. -

de_ maneir~ que sirva para coaljunu· ª·tropa de 
p1·1meil·a lmha nos casos urgentes, quando seja 
ameai;ado ou atacarlo o territo1·fo de sua residen
cia. Considu1-.1 finalmente a terceira classe· a 
guarda da-policia, que tambem em outros paizes 
têm differente nome, que lhe é particular, na 
França dão-lhe o nome - Gendarmerie. - Nós 
tomos esta classificação d11 r.olicia de tal maneira 
coufundi.ln, quo quasi não 1a d ,fferenr.a da tropa 
de linha, e poucu da de milícias. • 

Não me prop•.nho agora a expender ase minhas 
idéas sobre a tropa da prim··ira linha, reser\"o 
isto para quando tratarmos a seu respeito, igual
mente wio pretendu cxpcndel-us :íce1·ca da guarda 
da policia, o que talvez seja mais ela attr1buição 
d.J um magi .t1·ado, 11ue de um militar. . .· . . . 
que acabo de éxpõr, reprovo toda a reforma geral, 
porque qualquer alli\"io, 911e 11ue:ramos d11r IL 
esta clnsse, ou a pa1·te della, farâ com que se 

" utra classe uma \"ez ue 
não se decla1·em bem as attribuic;õeiJ de cada 
uma dellas, tudo quanto s~ fizer é confusão, é 
desorJem, e em tal c;1so diria que não bolisse
lllQS, e r ne de1xnssc:mos a_.; cousas no estado em 
que cstuo. 

Eu quero olfor.:cer o meu projccto, que tah·e;: 
seja. Jn.:;mahu·o, nii•> agrmfo, e nii•l mereça IL 
consi e1·açüo, porém eu _me resolvi a a_prcsental-o, 
nfim Jo dcson•Jrar n minha consciencin. e eis a 
raziio porque o \"OU ler. 

J;eu cnltio o seguinlf' 

1•no.rn.-To 1.11:: 1.E1 

cor1)rirnções serão . . .· ,· . . ' ·~ 

conformi<lmle das lropns tle l.• linha. 
" Art. 8.• O nlisbtm•'lllo, or1:pnisnçiio e p1·0· 

postas ele otlic.iaes pam estas corpomções scrit 
feito pelos prc.,identcs dns proYincins cm cons~
lho, consult-Mncio o commnn..tautc militnr da pro-
Yincia, se nchar con\'enfonte. • 

" Art. 4.o E"tns corporiU;ões são intch·amentu 
isenttl5 cle serviços policiMs, ou outm qual~ue1· 
funcç:'i.o que niio seja os. e~ercicios ele disciphuu, 
mnrcaJos. pela presente lei,· em tempo de paz, 
se1·ão porem sujeita.,; no ri~or da disciplina mi· 
litar todas as veze.,, que f .rem mandadas pôr 
:\ disposição dos commundautes militares das 
pro\·incias, nos c1s •S abaixe. cloclarados; 

" Art. 5.• Em ca•la um. mez d11· armo se exe1·
citar:i. uma secção de cad;1. provinch, po1· esi;>aço 
de '\"intc dias consP.cuti\·•'S 1lB. ,clisciplina inibt.ar, 
debaixo da direcção ele offir.iaes .d.l ·.Pt'imcfra. linhit 
escolhidos pelo prtJsidente da província_ 

o 

tament~ . ~ . organi.-ia;;110 ·desta~ C';Jrporações, o· go
Yerno. fará distribuir pelos md1v1tluos, que .as 
ccimpuzerem~ _o arina11;1imto que ~ompefü ãs fÜnc~ 
ções de cndn. um, do qual nao poderãõ _,usai'. 
senão nos _ c:asos. que exerc.erein as suas·. func
ções· militares; e. sC:ra.:i por elles' rej;ponsaveis tOdils. 
.as ~eies que lhes· fór exigido. .. · - _ , .. -. , 

<( Art. 7.º. -Em willp'o de gue1·ra· o presidente dâ
pr&vilicia. e conselho, : pode1'à_ 1mi!tiplicar os exer,. 
cicios' militares,'Jã f:ize~t.lo-os ·continuar por riiilis' 
dê 26 dias; jil fazendo. exercita:d10 \Uesmo tempo.. 
muih1s sec1_:ões ou todas. · · · · · · · -
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'l" ..l - SESSÃO EM 10 ·DE J ENHO Dll 1817 

"ill' com:eniento. e então fica. a corporncao SllJe•t'l. ao riil'or- da disciplina militar; e vencerá cada 
individuo' 'lella o 1soldo e mais vencimentos,.q11e . i 
C'ompete '•ÍS praças das tropas de 1 ª fü1ha 

·" · Art · !J.o · Xa crg:misa<;~1o <leslns corp.1ra4:Ü~s . i
1 tér-se-1ür o maior cuidãdo em i·e;;ular um vesti-
1 inento para citas accommodn<lo us func..:ües mi- 1 

litai·és ·mas da maior simplicida<le e economia, 
•? o m:Íis .scnH:lhante possin:l ª'> vesti·lo <l•? s:m- 1 

pks cidadão. 
" .A.ri. 10. Os corpos até .agora existentes, de.5tas 

1'.orporaÇül's siio considerados já orga11is;1"1os, e 
ticiio rc\'ogfldos todos os prh·iloJgios que lhes 
er:io conêc<li:los, sah-às as honms militares dos 
c)fiiciacs, · dc\'eodo ser consideradas as corpora
•'.i>~s como de sim iles ci<ladti.o em tem o de az· 
•J corno militares nos casos cm '}Ue exercerem 
taes funct;ües. 

11 Paço da cnmara dos <leputadoJ,:, lü de Junho 
ole l -.'> - - nt ni • · m· · ·e · t ' 
Cm::alcant.; 11t: .llbluJ11<"r'J1<e,•-Ficou pnrn segunda 
leiturn. 

" .\ assea1lll•~a g~ral lcgisluti\'a decreta: 
11 .\ri. 1.° Ficiio extinctos os lngarcs ele i11le11-

,1.rntc geral do ouro desta c•}l'te e dtt cidade da 
Bahia, assim como os officios do escrivão e 
meirinho ale seus cargos. 

(( Art. 2.0 .\ jurisdic<;iio de um e outro iuten
ilente ser:t cl"orn em diant•! exercitla pelo juiz 
dos contnbandos e extrnvios tios direitos nacio
uae; da r~specti va cidade. 

'< Ar't. 3.o A jurisdicçiio aunexa ao intendeute 
::ieral ~º. ouro dest.1. ~O,.rtc 8_flll1:~ a admi1!i~h·a<;iiu 

Yedor das capellns d l. mesma côrte. 
tt Art. 4." A prcsidencia da mesa da inspecç:io 

- ,1a Bnhia, mmexa ao in:endentc do oaro da,1uella 
.. ..• .. . . .·. 

« Art. Zi.0 Aos :iet nae-; cscri ·:iics e meil'inhos 
ficão co11sel"\·ados os ordenados que rccebião, e su 
lhes darão alvari1s ele lembrança para serem ein, 
pregados em ollicios ele. jgual lotação. 

" Art. 6. ° Ficão revogadas as leis e decl'etos 
•1ue se oppuzel'cm its dettlrminações da pr-"scnte lei. 

<( Pac:o dn camarn dos <leputados, 10 _de Junho 
ale 1827.-Jl . . 1, lle Sozt;a França.-J. B. Baptistcc 
Perefra- Joao Joaquim da Silva Guimai·acs. -
.losé de Ilen~-:e11de Costa.-N. P. tle C •. JTe1·9uciro. 
-. Jf. Calmou du Pi11. » - Ficou para segunda 
l·~1turn. 

« A assemhléa geral legislativa dcc1·eta: 
" Art. 1.0 A navegação de todos os rios •1ue 

Yâo desaguar nos nnvegaveis, ainda que não sejão 
candaes e· só corrão 11os tempos das uguas, é do 
nso commum. 

Pedida apoiada e Ycnchla a Ul"'t:llda foz-se: 
segunda. 'foitura e júlgai1do-so ·a nul'teriâ. 

1
ohj•ldo 

de del.bera~ão, maud.1u-se imprimi1·. 
O S1•. Cus1;ro e SlL,·a: - Com· •) deCl'l't,. .• 

ele lG lle Afü·1I de 1S21, <leu-se unia ·1.10,·a f0)1•11ía · 
á anecada..,-ão dos dizimos- 11o1ci0nàes; por•:in. a 
experiencia . mostrou que este decreto: nih) ·: J1<:ldia 
ser exe11uivcl em todas as -pro\'incfas: do inipei'ió; 
t:mto assim, que em Perrmmbu~;- no R10-1 :ramlt! 
do ~nrte e cm outras. J>rovinci 1s·niio lhin1uizei·:io 
dttr execução. e o Ceará> :idmitünd9 o seu· ensaio 
teve de perdei' mais . do. dous- tei·~os .d•J setL ren. 
dimento, porqnc freguezins que tiuhiio sido:arre
mat·1das por do7.e contos ·de réis,· rendt!rfüi. mu 
conto em mais de. um. nnno de anem~ü1tão,.1>el11 
que. se ,·iiiio na. nece:;sidudc. de 11ôr em arl'e111a
façiio os mesmos dízimos. Estando assim: nt'l'é· 
matados todos os dizimos .nas provin,:ias appn
recc o decreto de 31 de Maio de 18:.!5,-ncumpanJia•.lt• 
da circular do- thesouro publico de 21 de. Junho 
do mesmo anuo, sus en.:lcndo a arrematarão üos 

1z1'J1os e que noYa:uente }>assassem_ a ser a:umi
nistmdos, niio pela fórm l estnbelecidn 110 •lé
creto 'le lG de Aliril, mas sim -pela fórnm ant~1'ior. 
isto •\ que n !•ssembléa déssc nol"n fórn1a. para a 

" . 
Quem nãu se ve, Sr. presidente, •1110 t·m ren-

(hs, que por sua nahueza dc\'tllll ser arremrita
d lS. siio iufalli\·eis os pr!'jnizos· S•m<lo a.J111i · 
11istradas? Neste easo esuio os tliziinos, en o>< 
considero como ab.indonndos, coni cs·;m,.adminis
tnção, sendo esta renda o i·amo mais. forl•) na>< 
pro\·iucins, parece, qnc m·go prond1!1wii1 r-,;·· a 
tal respeito, i! po1· isso man~o ii 111mm 11111 

r:1~Q1:r::n1 ~••·:x·rn 

11 HcqtwiJ·o, <illO n illnslJ·o COllllllÍSS;in olo: fa
zenda upresento com m·geuci 1 um projecto de· 
lei sollrc a arrecndnçiio tios tlizimo,; 11acio11:1u,; 
em tnrlo o imperio.-Caslrn 1: Silva »-Foi apl)i:t1l1, 
e sendo pedida e a11ointla a urgencia disse 

O Si·. '\•ns<"o11.-C.1 Lo,.: - Niio ha 1h1\·itla. 
•1110 osto objccto é do m 1ior urgenci 1 ; trnta·:Sc 
<ICJ aliyial' o poYo, relormamlo-sc o S\'slcma <l-1 
arrecmltlç>io tios tli7.imos. tiondo todris as ll'•J· 
\'1nc1;1s 1g11ncs cm < irc1tos. cumpre, fillC uma mio 
goze afo commodos iL 011tn1s denegado.{ ; n pro
víncia do lUo de .Tauciro mio p l?ª •liz.i111o:S •l•:is 
genero~, que consome, a 111·ov111c11l de :\!iuas, e 
outras em que .111io foi admittido o <lecrcto ale 
l::i'21, pagão dizimos de quanto colhem. Poide hil\'e1· 
maior desigualdade? " n:io : seri1 Je urgcncia 
o projocto. que acabe com cs.;a designah.lnJoJ '! 
Senhores, de. duas uma, ou pagarem todas º"' 
proviúcias dizirnos .do que .co11so111em, Oll 11cnhu111a 
os pague. Isto . ent•mdo cu , o mais ,; a maio\· 
inconstitucion ;lidude, que· so pôde imaginnr. Yolo 
portauto pela urgenciu. . 
_ Resl•l\'eu~sc ,que· o reqncrimcnt•l foss·~ it .:•1.11-
mis~ão de fazeudn. .. . · .... , .. c.·. 

Passou-se a trnt.11· dn 1i1'Íll1eii-il, ptlrtC\.dn 01~fo111 
<lo dia; e . entrou em primeirn,cdi"sc·ussif,í•).c.pro
jecto de ld para se nlJolirem ns" .ói'din:ii·ias. de; 
escrivão da cam·1rn i111pcrial, Jlq.-dese~iit.>ài·g:i'1;,., 
paço. · J · ':' · 

o si~. e 1.c11i.e111 t.O 
palnvro, para filiar contl'n ·o·· pl't)jecto. ·Bem - •Jll'-' 
purc:ça 9u.i a·· disposição p1;opost 1 · sidn ín•1tladn 
cm Justiça... ·. 

O Sn; An.nrJo · B ... s+Os:~:sr. presiJente; • poi· 1:u1i·~·t 
« Art~ 3.0 Neste ·sentido ficaJdeclal'adn a 01·de- da· ord~~; 11~ pri~cii·11 discussà•J_s•>·s_i'pi,;fo· íall~r 

nnçãó" do livro 2° tit. 2,;-ss s;_que tenfdi:dolugar contra o proJectü •. :,: · ... · . - ·· .. . ·, 
a mterpreta,ües. eni •. contrario, .• . . • . . . . . .. -. O. Sn,' CLÊ~~:ri.P1~í:i;l1u :~l':~. c:;iiti'a ;) ii;::)j•;c'tv 

« Paço ·aa e:imara dvs.' deputado>"~ IS de 'JÍu.1.ho. t i u d · 
delS-27:-.T. Cleme11te .. Perd1'.a.-'-'Jf: .. _-i::-Gafrão:-=-+--•-e5 ou ª--ª1' -·: · · ·' ... , ;_;_- .• , •. ,.._ ,_ 
J~ 'da; r~ Ca ·v,,1h.n.-JJ~ -. J/. A: Pii"•JS F<~i·reWa:- O Sn. Áa.\u.io0B.\sTos: ~·Eiltàl)••<)n•;ita p·~i·J,>11c~-
~io90 · Ducwte Sili:a.» - · · · · ·â ii:in! c;r:É:~i;,*.-r fi~ribf.i !_; 1~.St~'.ti,}ifr;(,h.ii,. 
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SESSlO :EM;2ll'.· DE· JUNBO;DE: 1817 

cuja :ápp'lic'aç~o niio pMe ser outra, apezar de'sta 
íncompetencia, sou 'nb. igad.1 a ·dizer que este pro
jecto · não · tt-m . ut lidada alguma, e até é ocioso, 
porque o tribui1al d•• desembargo do paço, · 11iio 
pôde tardar a acabar, e até . hoje já se faUou 
en1 · apresentar um projPcto . de decreto para sua 
estincçíio : . como . o · tr• tiunal ha de acabar, e por 
consequP.nc:a o .. seu secr .. tario~ é no decl'eto da 
extincção do niesmo tribun 11, que. a medida pro
posta· deve ter. o seu: e lbimento,, e s •u assento, 
porque t.orno. a ;dizer acabado o tribuual do. des
embargo do· paço, aca,ba o lugir. de escrivão 
; camara-.1mpena , e com·e e aca ·uao 1gua -
mm1te os emolnment'1s, p.,r isso proponho, que 
fi.1ue adiada a materia <tt'í quando se tratar do 
projeeto, que deve ab1Jlit· a mesa do desombargo 

era·. injustaincntC, .e. sempre., apezar:' dissó, lbe Jiea 
.,:,«!ireito .sa!vo. de reqµerer indemnisação .. Elle 
tera oz1to. cu1da1lv.,, . . . .. . . . .. 

. ·O si·. Cl.eu1~t.it~ Pci·êii.·s;;:....Lo\·anto·me 
pãra. fi.ii(0.PJ?éi:lf' ~.)iin~ i:'~!1; 9u~ aq1;1Í se• ell!ittio; 
df! :que:.o.mJUSio o. d>,re1_to;' q~e.. o .seeretar101 <!<'> 
desembargo·· do .paço; 'tom·:'de ·receber· as ·ordl
nariàS·;'tudo nquillo .. que 'se;• jlratiea' cn\ ·virtude 
de uma lei õ .. justo;'"Elle rectibe as·'orâfüarias• .ma. vfrtude'de'lúnidéi~ logo réceb~as ju4amerite. 
Pi.>1• eonseqüenciii injusto.o'i 'chainar'injus'tos ·liétós' 
:vratieadils· crií" vfrtudê' .da'•ó lei "que os•· nuto'risa.' 

.;::· ;:.-~·-: .. ·\~:: .:~·.;:.: - ;·.;: .. ,_:· ~:;._,:•: · .. ~· - '.':;, ·1 • .;?( •i . ··:· 

· o Sr.; Pa"0.1.a. ·eav,al.oon:te::·- Nem ,,tudo 
o . que é estabeleddo· por lei é just1l';· 'fois h·a in-; 
justas,· .G.'íO\ique,se.C,ul.lr •::por."clfeit0: .de,,tacs. leis 
ó-: :sejnW,&iiriju~tô~; Quant!-o:.; o;.prin_cipio. é,,.inj ustp,\ 
01resu1tl\do1;;tmnbent·:o e.:: o,,escnvao· do desem-. 
barg1J~fd@pa"80,.tycebé· as! oi·dln&l'.ias· ... co,mo ,pr.o,: 
curador; mas niio e~erce tal procuradoria;:!eceb.l:l, 

Ipg?,.,~!!e~p~ ·.~~J·~~~~~.~tê:,;;' .. '.:-':'/·.t··',~ .·• ;i ,,,., ...... 
. ;PosJ-0, õ;,adiapie.nt9, ã"v,otaç~p,;1 niio, .fgi appro~r 

-vac10 •• ,:v1ir.cç11,~o.·.SCl Q!l~ pasl:!~Se,. 9 pr,oJe~to; a_.~.~. 
discus~~ ... :;:_~· .. :- .t~·:·, i·i·":.~~·;· · ~__,·.:,.,·~;:..;! -::~ •. :;. ·!,._·:.~~~-;º.'+~.· .:.·1;;_i ... :<.::.,:, 
·:o ·si·.:",: vU:,;;C:oncêuof..: ::.;.;;.g,,~,; p1·esideiíte;: 
e8ta:idÕE'e}\1'1'diséussão'oTprojec~. de::•lei•·'sobi·e• O~ 
tlib1i'i1ilU stip'remo· 1 d<F'justiça; •:~eu ":requç1i "º''seu! 
adiameiíto, emqua11to se i·nprimià<l.as";émend~• 
activas a:•elle!otfereci'i1a$ 'pol'.imim;-e'pelo' Sr. Ver
gnéir•i, •"póiif :§ue!'.cste .' project;),;;.uppnnha (à ct!xis-: 
wbcia,;ueº mitra&'lêi9·',-q\\e: afüdw<uão t;·sc ;exeeu"' 
tflrão; :ô Jfupri1iirão-se"'algl1IÍ1âs"~Jli'em:las·;. mas .. U!§! 

. Tl)MQ 2. 

primeiras ainda se acl1ão . na secretarta, 1·<iqueí1·•1 
a V •. Ex.· pr<1videncias a este re;;peito . · 

os 
O . SI:'. s -.u~ a. F1.•a nça s - Sr.• 11residéntl!. 

eu me não posz10 conformar com o. proj~t..1; elle 
tem por fim no .. art. 1°, .segundo .. sua letra. de
clara, qnP nenhum officio de justiça ou fazenda. 
seja qual fõ1· sua qualidaile ou dcJnomiuação, seja 
concedido a titulo de proprie lade. · · 

« Ar. l.o Nenhum officio de justiça, ou fazenda. 
sejll q_ulll fõr ,sua qualidadf:! e. denominação, scl'á 
co11ferido a titulo de propr1edade. » · , . 

ltas necessitamos nus de foi ara isso '1 Não; 
por11ue a lei e 23 de Novem N de 1770 ab.1lfo 
as chamadas até entno propriedades de ·officio ; 
todos são pois de mera 5.erventia .vitulicia, tam
bem não nece:ssit.amos da. disposição do :utig•J 

que pessaalniente não. poss-to servi'r;;· sã(). obri
gados. a fazer,. déntro ; âe tres mezes -de1ioi::1 da . 
p11blicação desta lei, a nuinea~ão. de pessoa i.J.fo. 
neu:. para a. serventia. » · . .,1 . ,· , • , . 

Sr presidente, ha a lei de. 18 de :A 7osto de 
17:13. , que prohibe esti1~ serventi1s, ,em o~cios 
de:Jazenda, ·se',be_m,.me,lemb!-'a. o, que manda 
qtie, os_' éo~pl!-ilh~ii'C?~ , da · ropai:tição.Aubstit~!fo 

.. os offi~111es',1rnpe~11Ios .em .suas ,f~l.ta.;i; d_e. ~anem1 
' q1rn:; '11~{.~l(. S~ ,~ DOJl!~C '. Rerv;e,Dt]lllflClS, ,' , or_d,enando; 
qu~_:sen~o '<?. i~P,e~~íno!l~º, I>?r.' longcr.tc,111po pass~, 

! ~outro ·o ·omc10; ··· · · · · · · · · · · · · 
i ª:···-' ·.·' ..• ·,_;~<·...:i···J·~ .. ' '>: ' ·;,. ' •. ;·, ·.~:--._"'":~:: :. ····" .: 

; .<i:Art. ~.o,·.o nQ.i:neado; pa~·a,se!yh·;~1\'\o, p_?der:'t 
; s,e1·q obrig840 ,,a, ,pag<lr .. ao , proprre,tar~o .. n1a1~ ?o 
; qu~, terçti, parti;:):l9 ,pffi_eio" so'!> ,pen~. ao: pz:i;ipr1e
. tario : de. p!Jrd.er .,~ olJ,l.Jlll,l,1 e .l\O :Set:Y,11ntt111r•'? . de 
:. pe ... ~d!lr, a.;s.e)'v .. ent.1a~ ·;!J ... p. aga. l\.,Ulllª.· .. ".ql}an~1a ~.gual.· 
· ~ : da !o~ç!lo. ~e u~ a_11n0, .ay1ua~ ,s•·rá; apphcada 
· pai:a.,as, obras:,pul)t~eas.Aa ;eida40,,y1\ll).·•9;ll lugar, 
en1,~_que,•, fó~·'•9d;>ft.!:c1çi: •<:..: ::<:. :í . "., 

.( ' .. - ' ':. . ' ' ~ ' " . • • • - - ~ ., ~. : ,•1 ' . ' . . - ',, ' 1 

. çjio,:,esl!JLª-'•º'~~l;,jh ;''··" .. :, ; ! 
: .,;: .Art.• 6.º~·i:se dent1·ó~do sobredito .p1·áz11-,'? prv· 
.· prfotar10 ;niio nomear:serventilario;: J>j?rderâr·o: di
:. :ruito a: no1neaçifo;'. A esta será ·feita, pe.lo n1~gistrado 
. ou autoridade, peran~e . quem . h~ lfcs servir; o::offi~ 

Cial: .·,;·,~_.r. ~'.~:. _,) :'>· s ~~ '.; -... ·_,~; ::- /._; ;..· ; l ! ,., f'. ~:-: :-1~t·-'·• .. -1.:~--~~::!~ --:.:_~· 

•, Ta1nbem a · cste'1·espeito ha leis; de uianeirai..que 
. q~i, ~d},~ do!lti:iy,ll,~<l,,pr9jeç~~.~.!!!4 P.r,,e;w:en!\fa 
. }lélll!!;!~1.S; ex~~l}P~eS!} ~~~(),,:J'P~!~!~, cpl}~~,p,.I>rO
J~tQ,; ,q~~,~1n~~,J~rü;, ~$tl\_!:;~~~Pº.· ~~':';t!\;w~n~~- ' 

, . . ::ó si~. Mala·:,~Para:mo~trart·âfotili(Jade·.ua 
" lei ,. .. bastá :.º"'que <"acaba. ao' ·dizer :o ~.illüstre(:<te1m- · ' . . . . '. . . . •' . 11$ . 

.. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:43 - PÃ¡gina 6 de 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t l ~ 
tádo, bto é, que f:Xf,licada a mattrir< em deznil'l, 
0U mais leis, agor<L se comprehcnde ~;, <:111 sete 
:. ritgos. . · , . .-. . . 

O illustre . deptitado cm:, . que uiio s.: coi1f<Jxe1t1 
mais officicis de fazenda a titulo de :.oropriedarle, 
iuas isto- é contra o .quu. está uo imp1>1·io actunl· 
mf·nte em pratirn, ·o ·mesmo· uobre deputado, 

. . . . "' . 
sou na cani'lra~ fez . menção e1i1 um dos artigos 
•lelle, _que _não serão incluídas Has disposições 
fa-çoraveiS · da lei, as ·filhas e· YÍUYns dos· offlcfacs 
militares, que· ti'\'erem a propriedade de algnm 
üfficio ou empregó2, e· se 11:10 lmuvesse est.n pro· 
r•riedade,, nfü) foritio officios· as 'mulheres. 

O que· a lei. determina a respeito do cliá:itá 
consuet!Jdinario, foi para que 11;10 pudesse mais 
1·equcrer os :filll~s dos. J>roprietarios os officiot1, 
ou serem ·succcssores d1:1les po1· direito de he
rança ;_ portanto àeio que respondi -nos nrf!nmen' 
tos ue se u uzeriio ao' art. Io. · · 

. certo <)Ua ·ha lei; pwa q'tie os ofticios s~.iiio 
<lados a iiessoas, q1íe teuhiio a nccessaria ido
ueidade, ·ma;; . tambem · lia. uma lPi que m•mdn, 
•.{Ue no proy1mento e mel'cc< dos officins fos><em 
J• ·e 1 o s cr10< os e n cnsn 1·en e_,; cria
dos erào proYidos nos officios, 111io para os i;er
,·irem, mas sim 11ara pod··rem manter-se.· porque 
(•S ordenados que se lhes da,·:io, uiio erào suffi· . .. . . . ... . 

' J.IOSi<;iiO. 
O n•Jbre depulado conftJssciu que estes oilicios 

1inh:lo ·onus, e já s& t••m dito -muii ·s yeze~. e 
._, µeralmi:>nte sabidu quê a maior parte dos ufll~ 
<"Íl)S si'io mal 81.'l'\ •• dos, porque pela falta dos ren
•.liment• 's que se llll's diminuem ji .. lo onu:-1: de 
1e1·ças p'\rtt-s , e donativos , ua\o ba . pessoas cu· 
11azes, qne os· queimo sel'\'ÍI"; e n·10 se púdo 
inze1· effecti'\'a a responsabilidade. (Ll:o o ai·t . .in.J 

Isto é preciso declarar-se, para re:<tringir·Se n 
uomea~i'io dos chamados .provri .. tarios, -porque 
;::_1i11da que as leis, t.lnbiio e·t11bel.,ciJo, que se 
11a possa azer n- nonwaçao, s .. na•1 po1·. autor1 •. 
tlade de um alvará, commdo pela· pratica não se 
<:O!• fcr~m us offici.,s_ · seni'io _ U•!U"lle:;, que os pro-

~ pnet!'r1os. prupoem, apeza1: d~ que esta nu •• ca foi 

;,dmittido alguem' a· 1101ncnr sér\"e.11t~·'1rio -sem" nl-' 
,·a.r~ de nomeação ; cn_tc.1dclldci, ·que ·e ·de mnita 
nhhd~-lc, que as p1•ss11as par·\ 0:1 · offici(I,;·· scjiio 
c:icullndas. P!lr aqm•lles mug1stradvs; perunte quem' 
devem sen'1r. {Léo o ai·t. 5.0 ) , . _· • · · · 

Tambem istO . é_ cta1=issfoío,. e. ~stà"Ílelccido·. 'em 
muita.;_ leis, nns é sabido, que . niio so observão 
Hs St!••S disposiç(!es; o que .até lai(muitas graças 
c-sp_ecNes a res11el10 . de. mm tas pesso •s . proprie~ 
l81'10S de .. officit>s, para AUtl possiio aJustar com 
os servea.tua:rius; como lhos cr•nvier; .. de inanefra; 
(!Ue muitas vezes nào fica .80 Stli"VelÍtúario ·senão 
•l que cl1auiàQ 1!g<'nc~a · e pitallÇ~s. <:Lett o ai·t 6º.): 

Isto é convemente a boa orde111 que se ·quel', dar 
aos officios de · justit.a; ê ·estabel1>cer um . prazo· 
~e.rto. para qu_a ~os_pr•J!Jrietarios, .a quem· se·tenhão' 
fedo estas· graças possão usai· della:;·: são" muitas' 
ci.s u·~ilidádes, ·que·sc colliém' J>Or éstll meio~ i~to· 
é, pefo projecto· de 'lei em··,i:liscüssiio;·· e· ainda. 
quando .não fosse mais que_ a- ·grande -- vantagem· 

·. -. _ . , . . tl a 1Sp11S O 
c-m muita:S leis, teria sem duviila•a ·de dai:· vinor 
n Jeil'l vdha!'I, alguma~ das qua.1s 'não· :,são, ~o
nhec~das -de'·muitos :juizes, ·•que ate. ·querem,:·dar.· 
prov1we11to; é nomearão· eserlvàes:dé.:nccórdo com; 
<•S proprietarios ... ,.;_'i':·· .,,... . '·::·-., .•• , ... 

. Porta~to, conclúo que de\' crú _pass1w ii segunda, 
<llSCUSSao .. ,.: :::·. :: .- ; .. : .;·, ,,_... ... ·-. ; ·, '::<;.•·' . 

o:· s~; ;.~ouz~ .':F1.·~ri!Câ: 2:._sr. ·preyid!!ritc; 
.-u ree~m~ecó,' com .. o. Uhist_rc . depuiádo .·todos·': õst 
abusos· ·quc'têm ''hâvido ·com'··êsta' 'Iiiateris-'.·e: 
talvez- que· esteja mais- atFfllcfo' delles"; \io-., que 
"' Il)P..<;mo ;illnstre depntndo;':mas njio- ;. . ~fo. ahu-: . 

sos que trntumos : a ctnestiio é a. 11cw;;sidade 
e cunvenicncia <111. lei. Julga _o .iUustrc deputado 
nue· c,stu ... lei tet'l'i. .obse1'\';mc1a,.· quaud~ .·a-. ~ão 
têm tido as. leis -nutcri•m.:S .. a:o ,me:smo .rn::.-peito _. 
de certo que niio : . emqua11fo .. "ªº. f41•, effe::ti:va 
a respom=abilidadc dns ministros. cuuqnuarã: .. º 
patronato em· seu andanumto,:~ a· cunsequepc1a 

uem' se{·em scn·idos ~o~o , cumpr~. N1ib :gaste~ 
mos tem110 com uma l.d, que.- .. só-. serviria_ de 
angmentm· o uume1·0 de. 9utrris ' em .ma terias 
idcnticas que se desprezüo na :pratica_. . , , . 

A lei· de ZJ de :Novembro de 17i0 -~ mui clara. 
n positi"\'a ; exti11guiu ella . toda. a· pl'opriedade 
de. oflicios =declarando os fundamentos,· porque o 
dirdto> chamado c()nsu .. tudinal'iO, se ·:devo·· .. tc:
como. conupt ... Ua e abuso-:• pod.•rli; porém dizel'-se 
que os' filh~•s dos P~ºP!ietarios n!'o _podem .Pe7 
dil• os otlk1os que tmhuo seus pa.1:;,: que: é 1slo 
o inesmo ue declarar-se -a •ro r1edade do mes-
mo officio contra a lt-i?: Prop1·iedlllld <e um o 1· 
cio s•·mpre se entendeu a acquisiçno delle·. e1u 
pat1·i111onio hereditariu de uma • fa:nilia, ·de· tal 
sorte, 11ue n·io podia ser p1·uvid" cm 0~1fre~. 
q ne nao osse a 111 in scen n 1 1 
adqui1·.•nte, havendo succPssiio: e da1:i p.ocedia. 
que o filho llc·rdeiro puuba embal'gos na chan
cel!11l'ia ó. :nuircõ d.> sobo1·~110, _quando cs!-c con·. 

Isto porém ucabo.11, e :qua11â11 _ qnalquer ofticio 
se Já bujo em l'l'op1·ied11ilc, enteud.·se, llo. se1·
ventia v1tulicia ;· wirdado é que os titulo3 siio. 
difl'. renit:s, uuts isto pmcede da cbica1111 das 
scc1·etai·ins, que const>.rviio semp,·c a distincçiio 
nominal, para O':I ofllciacs das · me11m11s secretn-
1·ias exigh·em maiores emolumentos.dos elm:nadt.H 
prop1·ict.uries. 

Agora nfio ha ortlcins do l?ropri11~a le,_ 1·lgo1·u· 
s·11ue11te fallando, como lmna ant1gam .. ute : n 
ditTerr.nça de surYontia .. ú 7 proprieda lc â .-plll'8· 
tnt!nte nommnl •• Nenhum · fill10. tem direito· fim-
dado· para sei· p1·on o . o .. o 1:10, o suu pai. 

O ministre· mnr'luez 'do Aguiar quando a eslt' 
respeitv lhe f~llava algu~ l•l':AenJent_e perg.un
tavn - seu n1 ern 1·0 r1<'ta1·10 - se · lbe · d1z1a 
que ··sim, rt!spulll ia - s a o 1 o o u·e1 o 
consuetudinnrio, .niio tem ju ·Uç~ -e se lbe · rl!S" 

· pondia que 11iio o· era;< mas sn1 _ serventunno, 
acudia ellc lo~o - mio fom direito; 'seu ·pai nilo 
t>ra . .p1·up1·i11turio, -,,Els o.estado ,çm. que .estão, as 
cousas, niio ha ,tul propricdad~.: ·.estes t1tulos dt
propriedade qu_ e se_ dà·J_, .. s_ão. lllt1rns palavras. l. 
o cba\'iio .ios decretos, . mas de_ :facto' tal- ·-pro.-. 
priedu~J .n~n ha ; l,1a UIDR ,!ei que e~prCSSR ~.ICll • 
te. o. diz. "\ a·nos â. nom .. açuo._ .. .. . , 

Diz . o f?1·. d~puU\•!o que. us P!:oprieta1·i~~, no_111eiio .. 
quando tc1u •. m1pt~d1111ent?,, 1.a? lia_. le~ ,que. tal; 
mande •. _Se. e assim . peJ1r·se~bia um· _alva1·fL_ de 
cfü•p1:nsa, e aprí·~ritari•lU·se uma .ce1:tidão · <jn·~-
~~~ ~6~~~e.Pª~~~s •se· obtljm,~~ ~~~1c°., está .. t;1d& 
· Sr.< presidPnte,' não- hl\· mei()S' legisl~tivos .pa~. 

atacar. os: nbusos do goverMf'. p_o~;;:ce>n.seq'1enc1a
t.lda· a- medid~> .que· se· J>'l!SSB-•·tom~r,:,~tgeral-. 
mente · estabdec1da·: sob1·e·._ai responsab_1hdade" dos 
ministros.'· .. , · ·,' · :i:;;.; ·-'~·"~ ·<. · 

o s~_._ costa Agil.;i1aaii~-~~i:t.~/l}µ>.;âp~~tài'-n\<'· 
da (IP!ntno ~·> bo_nraJ,o .' mjimur<?_~J _,Sr. Souza 
França, ma.s ê forçoso· d1ier'lhe ·qull''.SO' engans, 

: quando .. pensa ~iio""'hâver'"líigi ,JaÇ·io,. pOr<J,Ue IÍOlf 
, r·~emos qu~utu. _ás terças., purt-·s .. e IT!~1s··ol!US• 
, e encargos,. nnpostos. -á .. certo'3,: (.l.ffic1os31?CJ;11_.cp,m~~ 
'• .ácerca .do_.,m1us · q11-e;-aci:r~sce1.1~<JU:,f?!lra .. pro~ar1 ~_. 
; ncnhuma~n~cessidade, ~U-~!lV_t?)tie~~!~,d.<> pi;()J!lCto 
... em~ quditft.~··,;,::_i.-.:.t·;:~.1,-. :1 e'" ~;._ ""':-:"":"·~~·-...: . .;·>;·;:;'<,.\,' .... , ,:_: .. d--·,":~fi.~;~_.;-· -

. Eu .nadai dit:~in~br~-~ 1W~~ei_ra1cP.O.I;qi1~-!!í;t~~. 
co11ferido: ~uµ!k.l)fficjQ!l,::Q .~r~1Mai~ Ais~ _q,.qµ~,. 
11avia. a . este~. 1-esptiit.Q, e 1 ~l!C'\lSl;\. l'.ell!ltiil'..,~: 11)~,tno < 
dcyo só al'~rll!;t;entar ,qne;.-ft()r?. ~t,q. ;· (lf.<'Ji~to ~ós; 

' ... ~· . --
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· vài1i,.os • estabelecct·fmna regra• certa· e fixa, ])Cla .. 
. 1ual ·. devem ser' •· conforiuos '.·todos:<>;?_. · officios· · de 
· · • ,. e fazenia '·e a··"ma•111ira -or' u devem 
ser sérvidcis' pelos· serventunrios; ~ Q1iari to ás for~as • 

· parks· e mais ',onus• )1a legislação ii l!Ste respeito, 
· eomo ·passo· a·· prov:u· • · · · · · . 

. A . lei de .20>'' de Outubro de .. JS'23· d'assembléa 
eons 1 um · e· que o 1 us re epu ·o u1 mem ro.· 
bem. c•1mo' alguns senhores que aqui . se achiio, 
mandou pôr' em vigor toda a legislaçiio, po1·•1ue 

· até então· nos •re,:ti:unos~ ·e tambem algumas leis 
das côrtés· 'de P<irtug 11, que v1!m fosertas em uma 
tabella. A leJrislat;ão até.·então, como ainda 11té 
hoje; não é só eumpo1>ta de lei .. , alvarás e de
cretos; ella o é · igualmeutti das resolucões de 

·consultas, ·pruvisões;•cartas ·r•·gias e mais ordens, · 
•(ne regein'-para o caso·em questão, em quauto niio 
forem <lerrogadas··por outras leis. ·., ·' , 
• O .decrí-t.o· ãe 18 de Maio de Jt:i>2 estlbeleee 

iv u 
forem •providos em· ofllcios que· não tiver.:m pro
prietarios. A carta r1·gia de 30 de Outnbro de 

'·1799 mandada 'no então genaral de !\fina" Bernardo 
José de 'Lorena; declara ue todo o rovimento 
')Ua quPr, m1·mere s· e propr1e a e, ou· serven
tia. vitalicia,: d'3\"e .entender-se que. ú .sempre .:on
cedida .com .a. eondiçii<• ,.inhernnte e ins~paravel 
do pagam:-nto .de.douativo, e mais. ene~rgos. Isto 

• . Junho- de 1803. • ." . 
. E não se diga. que, esta c:irla. l'•'gin de · 30 de 

. Outubro de 1700. foi .só para :\finas,: 11 sua dis
~ posição se , fez depofa_. exten -iva a todas :n~ pro
, ~ineias .. p1>la proviSão:d<>: thes1111ro de 21 de D ;zc•n
bro . de lb'2.'3, que manl1011 .observa1· as 1·esuluções 
. tomadas em. consultas .. do. :.coni>1·lho . d11 fazenda 
. de ll:I de .JU1lbo, e 3 de.Outubro do mc:<mo nnno; ·. 
i.sto pelo que ·dir. •1·espeito nos 'dú1~ntivós e mais' 

. eneari:os. ·' ..... · : , . ,, . . . . . ·- . , , . , _ · 
Quanto {\S terças p:.rtes ieµ1os a rcsoluo;ao .de 

. !J de Dezembro de lb'23 .. tomada. em ·consulta 1ie 

.. :; 'do ,mll!i~no, ~ez .• , na. qua ,s~ o~ ona, gue _os 

.·:1erve!Jtuar10~, dp.s .<>ffit<l•.l~; ,pc _que .erlio propr1e
tarios_;~p9rtuguezes,, ,Ç.011t_in11e111,, nelles .. até a .. rc
gulaça.o.: doBAJoV()I! ,.0ffic10~, ,e11tranclo com . n • :3• 
p .· 1 e , u so111·0 

: oaeiorial,. segundo a, ~ua lotaÇiio. , .. . 
. . J;\ antes as pfo\'isõt.'$ do eéi.nselllo . dá fa.Zenda 
1le,. 11 de :Maio· ~ile' 1810; e ,do Jo : de Fàereiro 

·de i~~G ha.vlii.". ~.i~~o1:i~.1,~<i ·a :a:n'.e.matàçiió, d13,' alguns 
.º~lll'!S d.!: J•~.s~1c.a:, P,().~ teJllpO :· 4e ... u!11,;~nn,o;. qom 

. a olli,:1g~ça9. d_e s~tis,fazer.em . ?~. _proy•!ip~ .à. rm;end~ . 

. pub~1~~ as te1·ças;pa1:~~s~ do:.l.iq\}1do.ren,dl,m~nto_ dos 

.'.!fiesmo~ .. 9ftiçios,; ·o. ,que,.;1ior. párecçr· :d1h::i,i·e, )n
JUSto ~ar"~ c.om,~'}qu~lles,.ot11e1os, d.<> (,po11 ,o:vulto 
tJ , rcn•hmcntp, fo1 por Jim declarado pela resolução ' 

· de.'.'.17 ,.de. ~gos~:I .48.'~~~2;: toin,adá,•. em' cunsu~ta 
~o · m~~mo., COf1S1llh9 1 da,. fazel}.d.&:, d~ , l:J do me!lc•~
nado mez, que oi; serventuanos . nao. fossem obr1- , 
gados á. p·agar a~' terÇàs · part.es c!os;· !t'.IÍdiinentos, · 

. quan.de?, e~t~s, 1!1\?. e~c .de~:lem ~ mais de =-.~00$;100, i 
deP,<-1s: lle deduzidas• as -mesmas· tcr~as , partes. 
'Eis':pói~ ·;,~;J~g1~1aó.ã.~·. q_ue ,~~i~te,: ~; qtlC'. regula 
. p,ara c:.t>s ~ .. ns~~.: e~· ,qUIJi!~,o ;· ,leg1sJ!l~~~ .. lJela qual 
:'~fJ.I.~g~W1 •,º,l~> .. t~~~~};I!,ll~s!,, .·~o , ~u~~,.Il.~ºªHfün •.. ~~-

- ,,;;·· •. d·.-- ...... , •.•. :: •.• 

ô: .~.º~~e ''!l~:p}!~~q;' ci'ue, .. ,11ãéij11i"di~p~_~iÇ~es. Iegis-·l 
·?ativas· a·· respt:Jtd? E'· claro· que .. nao, e.stava ;ao: 
facto dellas, o .·que não admira, fior"'seri este; 

'·ramo·,da· .. nt>ssài: a.atuah legisl~io,imuito ·peculiar, 
: e·1do ''Í"l!llara< as~im dh:er.r~•ninguem'ise•,faz c11rg(•, , 
· ái'não1:ser.:-obrigado .. em(;razio·do•se11:.;mcio;.como : 

: ':me·•·tc~· acontecido':\,' ,r.,,li'f:<i:> :• • :C•} :~!iil'S;!·;"·i~;f:•:::. , 
:(Sen~o)tportarito~.:o .fitn:(do_1proj_ecto•\•e1n'. qu~üio; 
·~tabel~cer~umariregr.aJ ·.~xa:ie ~.mto.i:me;'n~simc P!'1" . 

· a·~concesiiiló1.hdoai.M>fia1os1:âe::Just1çn·;1\'e':.fazenda,. 
~como\' Siabre•.;'á:;~riiJa: eimaheir.a•·cpOl'S:que"í'.·devem 
>-ser>'.l\eT.vido$!ifipelósr•ír&.\pectiV'Ul!'•reer.venttialii~·si:i'é 
. eviaenfo·, 31:f sua:1 uMlidattl'>; ,~· 'r.omreufonr.iri·:para 

.- l} .. " .. 

sim. 
Entrou em discussão· o· iwojeeto .:te lei ;;.~bri 

solilados milicianos. ' ' 

. que i;c niio. são dign~s ,de.mais 'cont~fuplaçà~: 
pelo menos niio pudem · deixar de . estar. a par 
ae11es '! Se algumas '1•ruvincias .d<?,. impe•!o. SÜ'.1 

. puramente ·agl'icolas, .as outras. nao: o sao; li« 
uni tal pruj.-éto .. pil:!sár, provineia · ha,;erà, quo:• 
fll(a destacar. grand~ nu~ei:ó. ~e seus .hl,lliitantes 

. para ir Jazer o se1·v1ço de m1hc111nos n'outras, eu1 
qna .. to 'às de=-ta estive1·em no guzo' de taes dispen-
sai>; o será isto razoavel? · · : · · 

S"m ·duvida, Sr. pres1donte, convém. aliviar v,; 
milicia.;os da granfio o~ress~•t, quo so1f1·e111 

a cnto · mas· o remedio nuo me· arece ser 
outro, sent'io a justa . determinaçiio da fori;a 
da 'primeira· Jinba, o· .su1ts attribúiçul!s~. ~ ·a 

·a ·cl"iaÇiio··da força de policia~ para ·que' uma.vez 
dettJr111inádas 'a~ suas· funci;ões; não se atropelem• 
os ·c1 a nus ·m1 ui1ano_s com servu;ns_ prime1r1t 
linha ;e da policia_·: sob tai•s auspicias· api:esen

. lilih;ijo ·o meu projeeto· de lei · ácercil do's' ,mi-
licianos •. · · Est u . · . persuadido~ que ' o · projecto 
do u:qbró .deput:1do, • Q ~r; .Baptista. J,>otei>;a; em 
lugnr de · ser . proficuo · vai . causar ' um" grand·~ 
mal;, uma' pertur.ba~-ii(). n,est!'' corp"l"tlÇ~C?:· Conve-

· nho · que·se'al.1v1e do· ><erv1~0. 9s:'nul1c1ano~, f1 

m·esmo peço ·a• esta. 'augusta ·camara•:se. d1gt1é 
tomar .em consideração 'este · obj~cto; ··mas rejdto 
·as . medidas·· do projecl<i' do Sr. Bajltista Péreira, 
: e .. , v,oto_ é?~tra:, e~le." . ,,; · '. ' . · . · . , .. 

1
' ' 

,,·o -sr •. ,:eap:tl•ta .. .P.e1.·~1ra,: -.s.r; presi
. dente,• peJ'.SuaJido.,quec n.esta, c;amar.a.-~1a: perfeito 
.eonhecimento·do,.que,·.seJ~ trop~;µi,1.hcl!ma, e. do 
estado a que a nossa se ·ncl\a reduzil!a,. julgo 
tempo• perdi.lo .. toda a .l-i•, ussào·· sobr ·,.a· 'utili.lade 

:e,-euuveni ;ncia. dest. é :p. role.i;to .•.. Poí-1.ant.ó. :farei. uma 
. unica ·reilex.!\o,. afi.u~ .de tirar, .t~!lo o ,,.osc_rµ.pulo., . ~ 
; um . honra.lo:. me:mbro. que. aya~cou, '.que<. e11ta lei 

'.•.. . . •. ,. or ue. ,a l'.OV~itando, os,c soldados 
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lf6 SESSÃO E)l.-20 IJE JUNHO OE ·1827 
to lo e qualqne1· se1·\·iço militar nos . mezes se
guintes :·Março,. Ab1·il, l\laio. -Scte:mlJro, .01\tu-
l•ro e Nov~·t11bro, · etc. 11 .. · . . . •. ·e. · · ,., .·. 

J Ainda tem(ls tJ11l1·0 .. ··auw <la .. no!>sa i·iqueza, .;:-
1 que ia-me ,esquecendo,·. o da criai;ã.i -d<'.•S:· gados ; 
j ,e se1·ão .menos ,att·mdiv<'is os uulicianos que_n.,ste 
j . modo .de vida se empregao, n.~st.e , m<'~do .de vida. 
i que uos dá a .sustcutaçiio diaria:? .Porque .. valem 
: elles menos qne os milicianos· lavrudores, para 

p,1a pala'\"ra soldados, tah·e:z o illush·e autor 
entenda todos .os. milicilinus, mas n<>stes corpos 
l1a officiaes superiores que ~·encem _s~·ldo ; ha 
m "ores a"udant s tamb'lrcs ou . cornetas ue 
tambem são pagos, e como se lia de proceder 
a respeito destes? Quem ha de ficw xesponsa
vel pela disciplina dos cn1•pos, pelos JiHos, pelas 
l)andeiras e c:-tanda1·tes, . quando os oflic1'lCs 
suver\f-.i·es" êsti;"erein todos" anséritPs 1 Qncm ha 
de responder pelas companhias e pios armamen
tos, quaiido os ' offici-1es · · das.· mésmas compa
nhias l'Sth·crem com licenças? S1·: J?resiJente a 
execução ·do projccto ·não é tão facil · COlllO · se 
suppõe : á prim1·ira vista uada ha que pareça 
mais facil, mas quarido se _entra ·na meditilçiio, 
o que desta se pas.;a á discussão, ap1>arcccm im-

So o projcct11 se c"umprisse ·ao pé da letra fi
cavão desde logo, extinctos os corpus •ie milicils, 
•) eu supponl10 riiio. serem_· t lCS ns Yishs. do i\-

O nobre· dJputndo o :5r. V"lsconcellos npresen
lou lia quatro· ou cinco dias um'\ indicação no 
mesmo senti lo, e eu começando a trabalhar sobre 
.. ua, vi-me obriaado 'l esere,·er ,·int•) sr.te <trLigos, 
"1Cn u a 1 s a f'O re 1 a m 1cnçno · eoncc i a cm 
mui puucas p:ilR\'ras. Nada lia m11is facil do que 
dizer - sejno lictJuciados os miliciano~ - mas é 
mui diftlcnltoso ha\•er este nb~oluto licenciamento · 
co .. scrvando-se no mesmo teU1po · 01·dem, di<1ei
pli .. a e subordin,1çiio. 

Apoio· » · idéa du i::r •. Baptista I'c1·cira, desejo 
•1ue os milicianos vão trabalhar uni; suas fazen
<las, mas des .. jo que no meio ·destas licenças 
•;xi,;tão miliciaiaos emquanto os seus corpos não 
forem abulid11s. · 

a_ maitdioca ; os .. agentes· de todas · estas ·planta
çoi:s ·deve~ ser por n6~ i~alrnentc ·attendidos, 
pois. que elles sao· os instrumentos- d.l'' riqueza 
•to·,impêrio; .. _,··. ·· ,,. • · · ·' .. , ... "-

Muit0·.me tenlio já decl'\rado contra 'os fidill
~os da C~una de. '1SSUCar,' que até por a1Ífün9inasia '. 

· "ª ebamao ~ senhores de engenho. Portanto · é · 
--de3i~ual>'l .. é ::inj USta' :R 'om_!:dida-:que .. pt•uteger; SÓ 

.aquelles·::que .-:têm.:planta:çao· de-,··assuc&1·,,.e' será: 
por'}ue oelle1h1c -· atTogão ;um :semelha .te titulo de , 

. sentiores ?_;O ,;unioo t1tufo ·.que. 'eu ideseubro ne11tus .• 
meUS'>senh_ores idlf _engenho: tÍ· •·Wioso;',o<:dcc,niió·. 

. ~r~m· ohr1imdoi;; a pagarem'. a q1ícm·· de\"em, ;· •.:, 

aqu~ se 110:; f·izer expres~a mençã .. 'l ,-. , . . · 
e· j ~ 

po1·que .não trata\·a milicianos,.ai·tigtas,. mas 
eu, , :Sr. p1·eside11te, niiO sou -dd. SPmell1a11to opi
mão porque, sendo esta me1füla provisoria ácerca 
do que mais ._urgia,-. ella .dev.ia.· recahir ,sobre os 
individn·•S emprega1los , na lavoura, fonte: uriica 
da riqueza do .. Brazil, porqlle este não .. :vh·e .. - de 
in lustri:l fabril. · . . . . , . . 

. Toda a lillSl!a industria e.onsiste.geralmente em 
pl 111tar; :colher. e vender ;,.os. artistas. brazileit·os 
sno bem poucos,· temos alguns, mesti'es. e. officia:es 
de officios •. Se por. venturu eu . não, puder haver 
uma casaca nova. cm. u·es, uatm. ou seis mezes, 
esperarei 11e o tempo que o a ante a "pc;.Sl!a. 
r.ue1·. . . ; . . i .... • ;. • . . .•.. ·-,_.; 

Pu1-t1111t,) Yoto eontt·a. a, .me.!ida ;porque, não•(· 
geral, e sendo, .sou.· de parecer. uue não corra 

m 1 u i, · - .·. 
· o S1.·. s '" úi. França. : -Este p1'ojecto não 
póde deixar de pa11sar a 2• discuss1io. (Apoiado~) 
:Sr. residente, a fónh da n1Jssa riqueza e a agri-
eu ura, e ·a 1.os2:1a ugr1c1. :ira est · quasi a su -
mcrgir-se no nad ._ · .: · 

E qual é n eau.;a de tanto mal? A oppressiio 
d~s lavradores que resulta do· serviço das mili
e1as do campo; a perdu 'Je um dia ·para· um la.: 
vmdor é muitas , . .,zP.s a de nmit•i.; ·âias ·do ·seu 
truhalho; no melhor·· em . qlle está elle a'colhcr 
o fructo do..; seus suores, e ·quando lb.:i chega 
a ordem do seu eommand>\•1te que ·o· firranca do 
seu trabalho, e pa1·a que? Vale á. importancia. 
de.;se ch11mado o . risco e pei·<la de:ise ·misera:vel 
em ~al eonj UJ?ctura? · : · · · " 

mir taes · abu'4o,s. Daqui n'ISce que ·os· casamP.ntos 
niio se . procurão,. quu· mu,tos viveiri --em vadiaÇão 
e celibato, por.1ue· logo que se casão venfsobre 
elli>s o alistamento de· milicias· \te·· (f uma· ver-
dnd··ira · opprcssiio_. . · · 

Nós necessitamo~ de renda pnblica; e, PStà eiitú. 
llgacin com o angmentO .·da. noss!l'. agricultura; 
mister é portanto· 1ani;ar 0:1 olho-1 s<1bre os n•.1s5os 
campos e_ indaAa~. as ·causas· por11ue !lS. propri~
dades estiio a1·ruinadas, que outra n11u ti senao 

. a oppressã~ . do·.· lavrador.; . ,V~l!e um sifiÓ' que 
custou mmtos. suores~ que se·_dá por .iuoa· ou 
f,OON, e. não ha quem compre, .o" que qúer dizãr 
i;;to? Q_ue, não ha q'!lem. c:ultivc; .· purqu~, i'mme 
diatnmente ·que o nuseravel lavra1for se estabe
leceu àhi vem um recrutameuto de· iniliéianQs, 

·e _l?itº é arrl\nca1lo 'de;su~ fal!lilia' pa'ra .. Jé~viÇos 
. m1htares. eumo. ·um suldado pago; , seus. filhos 
· morr.em · nâ miseria ! · : .. " ·. : ·· .• '.; · .':··, •.. ~·. . .. 

Eu tenhó' :visto sitios 'de· grande7valor;entregties 
ao. aban iOÍl01 ~ preciS() já_ e Jà;:uma me!f.ida q~e 
alhv1e de tant~ rnll a e~tes-desgr~~·dos.:;. ·:~ 

Eu·. v:oto por este pr.iJecto,' e'-talvez'.SeJa i'lm 
dos. mais' uteis' quii tenha. appareciüo: ne'Sta. easã: ; 
é r ·so ·dar -a m:io a esta ·la J e"dadào · -
a ª ~ disc~ssão :'marcará· ô : _mod9_ pt!r4~·~· !!e.'.de~em 
prov1de_nciar ·os_. casos, .. e. mend.a11:ao-se. a_ do.utrina 
do proJecto. · · · · ··· · .:.·. · · · :. " ·' ,_ 

·. .. .. , .~ .. : ':.~;.- :~1·-,~ '.;í,~. . .~.- •1_-1.:.- :.·_ . .-,L-f 

- o· sr. Da-pU~ta :c•Poreirai: _.,..,.•Levant&.-me 
,para. razer·duas·'explicações:.ta.:que.'<a·Jlialavra·
' sóldado -. é·0

• toniaJa " ... no~ •sentidõ ;·· restricto;•i:Jlio 
eomprehen~e os. :officiaes; ··jái,porqu~:' auppon~ 

' nostes ·.meios. ··ma1s-1 phl~ues .der; anbs11tenctQi·: 'Jlt 
; porque- lhes1:é•:mais ;?fac&l' du;:.que·,-aos"!·aoltladora 
. sua.;. reforma.,, sendo;, muito imais~alliViad<iro•,.,;ser~ 
':viçoJ,eómparatj'\"a'IÍíente:;-coin ;,'aq~ellea":;~. • ~.
·.palavra -''lavradot es;'-compr•·tiende-se-r·úntot,~os 
(le':issuear•'eomo os de;.et\fét' farinha;, ·,algõaão. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:43 - PÃ¡gina 9 de 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO E}f.<20. DE .JUNHO DE :1827 117 
!'amo, et...:., pelo :que julgo euganado o. llourado 1.· nhums, e alizun5 talvez .para .fuzcr. odioso . iws-
membl'o que suppõc que esta. ;lei tsó ·alteudhf'2'.'t tema const1tuciona1 •. (Apoiado.)'-. : .. ~: . • 
dasse fidalga. como clle cliamou{'!dos : senhores ! · Nós na se:ssão passada vh1os. o que· fez o ge
tle. engenh.6. ...... ne_ral Dias em .Min s Geraes (apoiado} : muita\> 

o sr.tLt:no ooutln11n:..;.. Sr. pre«idcnte, maes e esposas se.· forão .. 1a.1çnr, .mas·. SPm frueto 
aqui·· ninguem ·o..goil -a necessiJade déSte pr j~to, algum, . ao:i. pés d.,ste tyranno intléx. vel, que-
º que ·eu: quPr<í é· q,.:, esta ruedida se' estenda depois de eomm.,tter as m '\io!es barbaridades man-
• >; v a o e:; ; . · u • i ,;e qu 
o fim ·.era ·u1·gentc"e •que esta .. medida ·era assá:; 
mesquinha:· . · •' ': · · ' ,. · : · · 

Diz o• ilhtstre ·autor que pola• .palav1·a: .. 1avra
•lor se' entende· .tudo _e •qual:1uer pl:mti\dor de as
sucar, 't.1baco; :dgudao, ·caro;: etc.· ·Mas para que 
entt"io o· illustre d ·p11tad•1- n.1 2ó artigo do :pro
.ieeto falla cum 1 articula1idalle dos que se em· 
pregão· na·: füctura dl:> · assucar e· destilação de 
:1guardililte? · : • .... :·" 1 .. '· • :· , · 

011tl'O ':>im;c a• •demarcaçiio. do .-tempo assigna
lado no mismo art;•:<o ··para ·as ·hc..·n.:as do., mi
licianos lavradores é incons u.iute o. u11nto as 
1Jsta«;ões variào ·'muito> ·na immeusa extensão do 

. re .• tados. Eis aqui c<1mo se tr11ta a um. milicia-... 
- n::i. Quer. e:>te uma licença,. , muitas. vezes V.ài 

d1strmte 200 e SOU leguas, .e:sta vai ·a informar, 
. ·.''em a. informação, e muitas :vezes gastão.. 6 mezes e 

mais, além de, exorbitantes despeza•k . 
Senhoi·es,.eu me não~ entendo sobre a máteria, 

pi;irque os .males que pad ... .c~m os miliciano~. me 
. trritlio de man,.ir., que fico impo><Sibilitado éle 
fali ar com . a decencia. e soe ego · devi.lo ·a esta. 
augu~ta,camnri. . '; , .. 
· Portauto eu voto . por este projecto, votO que 
passe_ á 2a. di~cussão e depois se trab1·ii. se deve· 

llrazil, sendo·dift'erentes nas diversas províncias o Sr. Oosto. Agulu.r:-Sr. presidente, en 
do imperin, .. alénF mesmo .de que cada plantaçao niio, tomarei o tempo. á. esta camara, àécrescendo 
tem o seu tempo proprio de. naschmmto e co- · muitas outras razo ·s ara melhor· rovar a ne-

i ; e ·por, isso cu a vo•z mais convenci o es ou cess1 a e e · me i. a leg1s ativa so re o o jecto 
•lc que .(conliecendi> a nPcess;Jnde de um<\ scme· em questiio: limitar-me-h·.,i són11•nte a fazerníui 
lhantti. m..diolaj, .a presente .é insufil1;i1mtJ e mes- poucas reffoxões ácerca do qne acontéce n1s pro-
f{llinha por n 10 de;•etnpo•nhar. o.s. fins a !1~ no., ,·incias do •. orte, ci..gindo-m.i quanto für possi-

' .... ' • • 1 • u ., • . , 
lavrado1·es ·do serviço 111il.tar que tantu sob1·c isto é, se conv m ou não o projecto · · . 
"!lcs peza com. manifesto at1·aso da riqueza na- Para provar a s.1a ut.li.lado em geral, ba.>ta 
c1011al. ,· . . _ · . l:mçar os olhos para o que diuri.tmei1te obser-

o sr~'Cun.11.0. !\la1'tos: -·o projecto· (: do ,·amus cm. qunsi tnolas as provmci •s do imperio 
tanto'_iut<·r·~c. que ni\o pusso. d .. ixat" d., app~ovu e com mai'4 pnrticularida le na d.:· Purá. · · 
:\·sua n111ter1'\; o· ·que de;o-eJo é· o.utro meio; 0 Se n·io tomarmos meJiJas · l~gislativas, que· 
1\lustre. d("pntado o Sr. ·. cavalcant~ ·Já . apTesentou combinando o servu;o. publico com· o p atricular, 
o~tro p1'<JJ1;1Cto sobre mr,l.das, que a. meu·enten- ponhão ao mei<mo tc111po. a maio1· p •rte da')ueUes 
der é um verdadeiro codigo; pois trata de con· 11ovos no cstlld•J de ucco1-rer nos· serviç.1s da:a.gri-
stituição; nJ'gllíaisaçiió ª· d.scipliuO: dos 'cornos .de c1;1lt'?ra, esta do corto irá a p.quc naqueua· pro· 
''ª i· h E t · · t b d f1 F.t vinc1a. ·' · ·· · - .111 a.. s e rnJe•: o conctJ 1. o CO?l e 01 o em 

il'Íll'\ :que Úea1 . no ·espaço de 4 anuos se poderá th-amente com a. ... outras do, im,.orio, tOdos .08 
debater.'· ... " · ·' · . · · · · · · • · serviços e mais trabalhos .da lavou1u .são feitos 

'O que eu eserevi sobre a indicação do Sr. Yas- p•1r gunle livre, à 11uul g 1r11hn~úte. fallàndo, é 
concello.-1'· ode! ia a ora miismo s· 'r '' rcsen li miliciana or1 11e. nté ará. füaior . de! .. !l'a . d•:< 
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J 1~ SESSAO E~l ·20 DE- JUNHO DE '1827 
,, S1.•. Que 11.•oz. cari•eirn' :-Folgo· muito 

,, me lisongeio ºde ver preveuidas •IS minhas idéas 
pelo illu,str~ deputado que me preceJ_ .. u, a sua 
•lpinião estil. em purallelo com a 1.~nnhn, mas 

Eu y,•jA a nec!'Ssitlade de uma lei a 1·esl>ei!o 
.los miliciano~ e U.nh'J . de approvar a mat··ria 
tJm _globo; não convenbo e repl'ovo os dous ar
ti os do ·ro"ecto or ue elles em n .. da servem 
.te beneficio á mocidade e não dão as· pro\·iden-
cias qúe · se desPjiio.. · 

No primeiro.artig•), vejo ou se deduz ser exclu
,;ivo o privilegio 11us h1vradures de cauna_, quer<? 

· ilizer a uma clas$11. de lavradores e · enti•o a lei 
1ião é igual, porque são os lavradores de canna 
que unicamente merecem a- protecçiio da. lei e 
•lesvelos da nação; tambem ha lnvradores de 
:mil, de alg•)dà'l, feijão, tabaco; milho e if.(ual
mente ·'lia outras classes onde o servii;o iuilicíano 
t.em sobrecan.•gado o mu.to; como nas cnpihws 
41 com especialidade na do Rio de Janeiro, qne . . . .. . . 
o têm pcd~do, fllllo do commercio, aonde os ro
gimPntus de. milicias desta cidade· se achiio por 
•listrictos cstabrlechlos, e que >'ào as ruas Direita, o i . . . . . . 

Fcchiio·sc as lujas ·dins e dias, cujo prPjuizo 
.-, bem conhecido e dahi Yl'm um total atrnzo a.:> 
·~ommercio, ú. industria e t\s urtes. 

Por i~so dii:ro, se é só a idéa do ro"ecto rela-

Portanto n11pro\•ando a matN·ia cm globo, l"'r 
r:c:inhccer a . necessidade, reprovo os artii:os cm 
particular e com·o11ho que pns•o ti segunda dis· 
cu<:siio, Lido irimeiro ás commissões de · 

ll\'8 1 a c asse C!e avra ores, o tlesigu11l e 
portanto inutil e se abrange os outros, cu1110 seu 
autor ai;o1·n iuforma, 1uo preencho ex11ctame11te 
•> fim, porrpte niio ó sõ nos dito~ 111czc>1 que se 
plant.iio e se colhelll.. os ~en roa. -

Ri•pro\·o tambcm o sl'guudn artigo, porquo dolle 
se collige, quil s•j tem po1· lhn a lei previlcglar 
os lavr11do1·es ,1e c:mna. ml'sfrt•s tio a•su .. ar o tanio 
mais qnanto é esta classe ja\ prcvil1•giada por 
portarin, qne os manda serem dispensailos de todo 
,:, serviço miliciano, emqnanto trabalharem º" 
'··n~enhos e durui o proces•;o tle moer. 

'E' por eonseqn ... ncia dcsnece•~nrio. 

H agricu tura, com au · encia do RCll áutor, para 
' •1tie formando de accordo um p1·ojecto, co111ln11l'm 

•.• sen'iço militar vossivel com os bons re-ultaJos 
•la progr<!i;são de 11gricultura e ,·olte a CHta ca

. ·mara um projecto digno della " susc!'ptivol de 
prom wer o bem geral e o nugmmto fhs r1J1Hh1s 

,. .to estado. 
' • Q ~R. ,PAi;Ú .. 1-: Souz.\, marn.l~)ll a •;111e11tl11 .,;e. 
;;uinte: á lllcs_a: · . . . . . 

: " Que o pr.ijecto vú. ã _conhnissiio de ag1·icnlL11ra. 
. •l guerra, pa1·a--proporcm as emendas neccssarius 
.. :lo ·mesmo e com -ellas en~rar cm segunda dis-

cussão. »,.-Foi apoiada. · 
o sr~ Bnptl;.t;a' Pe1~011·a:-Sr. 1>1·eside11te 

muitas Tezes tenho· fallado · s"brc ('sse i .. tere,.: 
sante· objech -miliCianéis-; Ainda agora o forci 
!>em· qu,e .Pár~' ·c~nvencer· da utilidaàe_ d~ste pro~ 

·.1eçto,' _sena . rndn~p.,nsavel e_numerar· factns, de 
·que · me quero d1spen,llar, nao sõ prir evitar· o 
odfoso;' como· pori1ue fodos éstiio convencidos 

gne1·1·a e .. •. deixemos tiio Jug~bi·l-s l~li1hrançai;: 
eu .não teria sangue frio vara trao.:.ar esse hor-
rendo quadr9. · • .. 

Sr .. pre.sidénte, ~ misera':~l qu~ vive do suor 

' . 
me· propnz formar a lei orgunica •dos ·milicianos: 
issn seria trabalho mais longo, o entiio en a~tci:i
dol'ia tambem aos art1sL'\S que . por. ap;nra,lmu
tão-so 11 mui poucos, e que nã.o Cl11RO em ideuticas 

. eircum-tanems ás dos h1vraJ01·ei;, a. qu'3m_ uma 
11orn, um momento perdido pódo .influir .soh1·e :1 
sua . exi .. tcncia. _ ·, . . 

J!!11111mrn_to ,ú ,·ari~•hhl,!' das e:;taçõ:ie11 Jtls Jitfü
_rentes. provlncias, o. 9hJ!~Cto de .. pequena. emcncln 
q~o já man1lr:i it mesa, o co111 l)lln fi<:n re1~w-
JmJa est" falta. , .. · , . •"' :_ . · 

::;r. prosidt>ute, tome a camara a .re;;o.~1.;.uo qu.· 
•1mzer, eu unicamente J>ei:o que se tonw em todu 
a C••Uilide1·aÇJlo este olijecto, nüo nos demorem~s 
mais, esta sus.üo deye . ser marca~a .por tao 
util medida, _se o ,.fizermos sertimçis al:!c!tçoad_os 

t-. 'J '.: • - . ' - .... 

rn1po1·ta pro,·er de eficaz e . prompt.o. ni_Dled10. 
l~1m1ua11t~· a mim, milito me. ,li~img··~o. do. ter 
encetado uma semelhante tarefa, pe1·knço. ã.lm
mn11itlade, e ·mio posi:o St'l' indiffc1·e11t" nos seu.-
males. ' . ' . . .. ' .. · 

o s1•. c:·,_uwt;ocUo I>las: -: b'p~:ojecro. é .. d" 
im1>01·L11nr.ia, :o mesnto · illust'l·e .autor . ,confessou 
que sõ tinha tcnc1onadf? t·emedi.!11" ·'?S males.:desta 
geute: mas: que o -1>r0Jecto na_o.; e extensivo, .., 
'lue elle niio :comprohende . tudo. o. certo, e .l"_omo 
um projecto .de . ~anta impo1·_tancia se· ba ~e rll
Ju;r.1r a .. dous 111·t1gos? Nós estamos -dpb:uxo. do 
captivciro,. e haYe111us acabar com i~to. eom. d~as 
pala\"l'inha~ ?. Po1· isso Yoto que yi\ u çon1uus~tt0. 
· o. sn. P~n~~NTF.:: .1n·opoi -s~: â mâteriã •?:;ia''ª 

sullicicnt.cmcuto .di ;;cutid•1.~Venceu·se .· quo 'sim. 
P1·np11z se· passava .ú segunda· di~cu11são, ven. 

ccu-sc que sim; consultou â. camar~·:8~-.estep1·0-
j~cto ~eV~!ria ser. re.mr.ttido. ,i1s conmuss·~es,. como 
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SESS10'. E~t ~O· . .OH LJ l.INHO: lJE· 1827 

11ro1;rietado, e se ha <le deixaL· ist'> ir pr.1· agua 
abaixo, opponbo"me ao parecer ela commis,;iic.>, e 
mando ii. mesa ·uma 

' . EllE.~IH 
.. ~ - - :·;. ' ' 

" Indico· que ·se diga ao .,j!OV1m10 que uvmde 
•·xami "ir na provin_cia d'l J~lhia: se~ as ··terr~s . ' : ' 

dada nacional:_ i alva _a redacção. )-Lino· 
tinllo. •1-Não foi apoiada. · · . · .. ·. 

O Sr. So'Üza Fra:nc;ia: .:.:.::voto J2Clo parecer 
da com missão; se estas terras · estnó incorpo
radas nos proprios da fazenda n1cion'll, ha moios. 
de so reinndicar em direito, e de o supplicanté 
ser deferido a .tal respeito;. e se não está, .e elle 
as pre~~de c;o'm, motiv()s de, da!!\, ao governo 
perttinc.e . d~fe~k '.cm . iórma ordm 'lr1a, . .. · , . . 

o sr~ c~i:ta .ÀgU:1ar: :...... Si:.· presidênte, 
ua~a ~o .. siD?.ples com~ este parecer; a. ~ua ma-

tomar •O . tem pó do 'que tanto 'precisamo;,. Ou· o 
terreno. em, questão está . déyoluto, ou não está. 
No prhneiro caso não púde ter luAar por ora à 
~ .· . -,- . . 

que ·regriia o •'modo de conceder in·1•enos devo
.lutos. Se éáo· contrario ··não está. devoluto, ent>lo 
a ques't.iió 'n'll}da de. especie, e a parte deye_pro
curar •os · meios ·com atentes · a1·a a d1>c1sao de 
seus negocios~ 'deve· dirigir-se .. ao po er Jll i
ciario;· que julgará como· deve; a quem• pertence, 
•1 se· es_ta'oli 'uà'ó ~ompr~h~1.dido .na doação fe_ita 
ít casa: ·do.· Saldanlla. Em vista pois do que deixo · 
r>xpendido, é dó:1'uqU:e o parecer âeve ser lippruvado 
: o sh: Pniii;'~~NTE, .. prorondo se. a cnmara áp: 
p1·oyaya o parecer da.commi:'são.,...,.DecUio-se que 
sim • ."· · .. · _,:, ,; . ,, , , . ·" · 

Segundo, ,da,.:cómmissiio .. auxiliar de fazendo, 
,.;qbre. o requel"in'iento de .Antonio Borges._Campus. 

Posto' li TotaÇão; · foi ·approvado o parecer. da 
- ~ - ·._~:'":i•. ~,·1_.,•:_. : -•. - :· : .-- . • -

°Leu/se' º'~arec"er' ci l comníissii6, sobí·~· as dci~ 
vidas· dó'. p~u~ló~ÇJ'., '.dé>s abúsós .. °ti6. Hbei·!lade Çln 
impre,~sª<::1: ,., :·,_:- · · · · · · 

·.E11tróu. em·diseussão ·ó parcccr-'dn•commissiio . 
aux.ilhr,dà 'ta:zeúd.1;_-s01bre•.'o l"equerimentu d1:1' Jti~ 
ronym(l Xavier. de .. Barros, escrivão . do .. celleiro 
pú,\ilico~d~-1,";Bà~ia~~.e11t"~uo :ped!" ,. sçr ·· rip<_>séntii•lo · 
com: seu ordenado, por· mte1ro: · ·. · ·· :: · ' • · ." 
·_A :\:0!:11ihiiisii.~:, ~rit,~'ííd.C!' ~u~: o·. ~upptiê1,ü1tC! c~e.\'c 

•esperar:· P!!ll1:'l(l1· que· regJll \ ciste ()bJec:to:. · ·. ; :· '. 
; .. ,_.,., ·-·j- .... ~,-··\." C'.'"'<!i"'·''~O~•:.• ,· •. ;~~~ ~-. '·'~- ~ .'_ • • j. •' 

, o~r •. :e1 .. po,,dol\J:ar8.n,bã~ :,-:-E:;te.11omem 
é já.-.muito.Jdos.o,, é.,:im'P.ossiv.el,, coritinum;- ... no 
exercicio-:dor~u-'.lug'r e,não1.póde:,_.pela·,sua,cle.~ 
crepita idade. esperar: por .. essa refor11uL g!jral, _que 
a commi:>sãó1 aponta.,.,•.-:.·,. ; , . . ., : :· ...... ,. : ' 
. 'I'ortaÍltq. está na~ circ'unii;taiici.ia5 de se Jhe;con: 
ceder ,essa"graça no,s._µltim~s ,m~me_nto;;·,de,·,sua 
vida, ._por:.~so ,0.digt>.,, que• se: remo_tta .ao·. gove,rno . 
para,:se .lhe , at'bitrar a. quantia,, suje:tando~se;. á·. 
nppJQVQção_ :da,,,assem!)léa.1 ,,, ••• • , .. , • ,, , ,. • • ,,.~. , 

o··sr~'::i:iJ.Do co\xt:Úúio:'-E~prceiso'ouvir. 
a· historia,. dá•\-ida'-'ileste bómem; pa1·a· ~conhec1:r · 

• •.· ~ • • .,.. ' •• .;. .• · •. ·' •• , '.' - • ..: .•. ·.: ' ', ;.· 1 : • ! 

O boirem q~o esüLcom ~s pé::i ~ 1;a se11uliura, 
carregado· du filhos, com mais .Je 10 annos, ainda. 
1111 de .e::1perar, .como se diz pr.r sapitos -tte de· 
funtos., .... ,· ·· · .· ...... ' . ' : . · . · 

O. {l'·•verno mania a esta eauiiua pa1a dar ·o 
seu pa1·-.cer e como se diz, que acamam não pôde 
decidir? E', u1n-1 d 1s. maiores. inj 11stiças. . 

Porta'1to, · ~mquanto esta lei. nàú appwecer, - . .·. . - . - . 

se '!)onhcce justic;a;d,,,·e-se rl!1i1ti1ír:rar e;ite .ho'ínem 
com a a"pose11tado1·ia de s.:tt luga1·. · " · 

Forão· lidás. M seguintês . 

El!E~OAS 

« Que a consulta seja tomada em consideração, 
remettida: ao gov ·rno pa1·a ser 1·esolvid", e sendo 
coucedida a . mllrcê pecuniaria ao . ::1upplicantc, 
então comp 'tirá a esta camara a sua appr..ivação. · 
-::ialva a redacção.-Doi·mund. ,, 

« ue se 11iaa ao overnn u {L vista da con-
sulta do conselho da faund11;. a ca na1·.t é d~ pa
recer que o SUIJ!Jlicmte c::1tá 11as circumstancias 
de ser aposeut .. do com o seu· ordenado.-Lino 
Coutinho. " . . , ... :. .·. . . 

«:Que se nnto1·ise ao gcn·emo· para resolver a 
co~-ulta em ra~ào: da justiça em que• se fundá."".'"" 
Lc~~c'l,o; »-'Fo1·ao apoiadas.• · 

a<1111itt1r ess.i vrmeipio de equhlaJ!-!, tfoY~mo-nol'I 
lembrar quu o anuo passado, quautl" se tratou 
de soccor1·cr ás viuv11.-~ .io::1 militiires, assentou-se 
que era_ preciso fazer·se· umil lei, que se. não 
acabou, e entretanto. quantas . \•iuvas ·não terão 
mor1·iJo, e que e::1ta1·ino nas mesmas cil·cumstan
cias~ J!:ssa a rui:ão po1·que a -comm:s::1ão, segund<r 
a op1111ao d1t camara,..deu o seu varecJr. • 
··o·sr. Ctc'ln•·n.t;e. Perefi•a: -A cán1ara, 

Sr. presidente, não i;ióde 111an lm· . dizer ao go-. 
verno -que' upoStJlltll o· supplicaute, nem o governo 
o õde. n osentar ., or• ue· não tem 'lei ue é1 
auturise. 1'01-tauto só se pôde preten.le1· a mesina 
aposentndol"ia como 1·emu:10rnçiio. du serv1ço1 e 
como peh constituição . pe1-tencé. ao g••Vtirnó · a 
concess•IO de· mercê::1 pecu .• iarias ·em remunilração · 

•J se. \'Jt;os, · e!Jei1 eu o . a approvaçao 1 assem
~1lé~ geral quando nao ·esti\'er .dec1diJo por lei, 
e. fora dti quest 10. que aQ . g1m:ruo pertence de
r ·rir ao 1'equerimeutó do S\lpplicanfo; e conceder· 
lhil''algumu· 'm1:!'Cê pccµninria em· attenção." Ms 
9e1B serviços.· < ' • • . - • • : ... · ·. : · · _.·.·... . . ·. · · 

. :9:' s~:: ya~c~~c'e110 .. ~ ,;_,.. S1·. p1:~side~te, ; •. 
preciso, que; SeJ8!D.OS COb<:l'entes. · O.anno passado 
tr11t11u~se .. aqui qe . pensões, :·:e d,.-cidio·s~. ·qu11 não. 
c••mpetia á canura .d..:termin 1r a qua t111.,. nias 
só. apprnvar;_ e. po1·que "c. niio .lia_ 9e fazer, o 
mesmo'!' E:ite hom. m tem feito serviços, e que1· 
uma remuneração pecuniaria que não estã.' apon' 
tada em .lek, O governo· :.dt!vti · fixar a .quantia, e 
submettel-a t\ assombléa pa1·a:mer..:cer a ,appro
. vnçno: portanto o guverno · deve deferir-llie nn 
fórmn da con:stituiçiio. · ·· . 

'o sr. Souzá. F"ranc;_.a: - Não so. trata d., 
l"Clllttneraçiio 'de' StlÍ'\•iç,;s;. a 9uestiio é ~UUÍ (!m
Pf.ega'-lo··~!l,~~ ~~r· ~11os~~tad,<_>-• ,Jl:is ).1. ~ui!st~_o'.; e~ 

' . .. . . 
• Prin.~iP!'!i~Õ}pel'ó~··~e~~'scrv!llo< e}le f?i. :soici~g~ . ha'· H:i;· ó'''cost~~1i'ej '' ~ ~te)Íl , ... _i,r~ito. o goyern(;,'d,e 
•l~ cay~\l~r1,;,e~'.~11;1_as e depo1~ ro_1;para !\,.B,a~u~.: conhe.-:er os e·npreixados •que ·de,·e1n·

1
11er · uposenc 

tem ;se:r'?'1çto··.ê:le, ·~cr1vii_o~·do ~efüi1r~'..pel~ :e11pal;lg sentados; .Por. consequencia sou: "de. votó qtie •'Se 
de··q1:1arenb,I ~.~no_s,, ~eip;t~es filhi>!!:.'~~.seu cargp: pratique .o: mesmo. que se .. fez:: coni, .. :Francisco 
J<!slã. ~ego,' _te~ P.eltt° d_e ·:f.!1t~nta an~o11,·:e ê'..n!St;i~ Duarte, fieL do, the11ouro, ,cujo requerimento .. fQi: 
t'1rcumsta·nc1as. ··que pejie · a:•s1:1~tapp;;entadu1·1n. ·.:~, remettido · ao . governo ·para qno lhe deferisso 

Pela Cônsulta. :do, eonselbÔ ''ciâ. fàze'óaà~··se '.ê& '.conforme a <sua;Justiça. ': ..... • ·. . . .. ' . . 
·. -nhece,que.;.o:.b~mem:tem •·toda·"a-. justiça e.nó ·én- -:o· sró'·:Voraue'Jro:~Se ·se di"sc1· · .qúe ·.a~
tftt~~tQ, __ Çt go~e~e.'Te~eLte .. )\ usembléa;!P&ràlh~ : santo~o n~<· e. rem1meraçno · dê' 'set'~"iços! 'es!á':<• 
defe_rir• e:,.~.!~z,~da''Wll>part-e·'-'espel<eipela':le1.• ·neg(!c10 pe1or.;, Jl1a5, qunndo, a,· nnçao ·paga .. uni 
ria~ apélsentridorl#S;·:qne: se .'ha ·d;>• tJrgcmlsai·.•''""· · homem, ~ .. uo1·qne ;.;en·e e .. nq\lll•!to· empregado; C1 

,' -_ . " ' 
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120 
ddailão Jeixa tlü servir, e comtutlo continim a 
receber ordenado; e n:io ó iRto uma r<>munflraçiio 
de· serviços que' pr<istou ?: Portant • ao -gove1·no 
pertence, como ja se dis><e, determinar u quantia, 

- 11 • a · me appr v ça 
lia assembléa geral • 

. Julgandó-s~ • a materia 
:tida,- e' pitsta â vota..:iió a rimeiru a1·te- do 
_recer , __ nao 01 approvn o, mas sim a emcn n o 
Sr~ Dormund, ' fican<lo as mais prt>judica<las. A. 
:?a parte do parecer uã" for post:l. á votação. 

Dada a hora, o Sr presi.Jente deu para ordem 
'10 dia-Continuação da discu«~iio do proji"cto -ie 
lei da creaçiio do supremo tribunal de jti.tiça, -
_o- havendo t•m1po, o parecer <la commissiio de 
wmstituiçüo _ ãcerca das bullas pontifici ·s. -

J.evnnt-0u,sE' a sessão às horas do· costume. 

UESOLUÇÕES DA CAMARA 

· lllm. e Exm. Sr - Po1· .ordem d'\ camara <los 
•le utndos 11s~o ás 1i1iios de V. Ex. inclusa a 
rcsoluç,io da dita camnra, tomada sobro o ··pro
Jecto <le lei -enviado p.-h caR1ar.i. dos 8r5. sena
dores, acerca dos officiues e mais empregados da 
sna casa e St>Crt•taria, afim de que seja npresen-

11 ur • ~X. n \ lllt'Stna camara COID O p'rO· 
iecto origln 11, que vai junto . .:_· n;.os guarde a 
V. Ex.-Pai;o da caniara dos deputados, em 2.0 
ole .Tunl10 de 1827;-'Sr. visco111te de" O•ngonlias 
•lo Campo.-:-José'.-lnt1mio da _Silva :Alaia. __ · 

« Oada uma das sec1'.efaria~·das -c~inaras da ~s
?.embléa legi~lnti"'.a do_ ~1'nperfri d~.Brazjl, terã pntà 
o seu expediente um ufficli1l-mai0ro encarregado 
tla direcçlio dus trabalhos do m;•snio expedierite; 
•:?m o ord• nad11 !1D1111al' de- -1 :U00$,·e ai1u1.llt>s óffi
ciaes de i::eer~t.,r1a ·que -cada· uma· 'das;eamara:s 
approvar, Yt!llCendu-•cn•!a \llll': dt!lles SOQ/j 8UllUIÍ.l,; 
mente. ' · ·' · · · ., ' ' ' - : "' --
. « 2." Qne s.~ 'imppriíi1a ·a: '<toiltrifia:(iÕ'~ 'iirti:C 
•lo e •),o ' . '· ' ' .. ' . .-. - ' . ~ 

,_ ·_._!._. __ ._._, ~ __ .·-_::,.·: .. :''. ·.-.·~~::.;.~;; :::,·,~ .. 

«. 3;a Que a materia- do· art>5º unhtd_o~se á: do 
~ •• forme o 2° :uti~o desta fórma." '': , : ·L• . ·:·~ 

.\.Ú'J.'JUO .20 '... , · . ·~ ·· '" 

. ·~ ua,;erát: eui cad·i · ml1a.<l1s:n1es1íi;s ·sê~1~Ía
rias um, porteiro qµe _ si•rvfrá trimbem _de üarüa 
lfrrCIS OÚI . - . t '• i - t - . . .. ' • - - . • - - - • 

· i('. cargo:. deli.e' 'sul:i.<tfttiif ,o·~: p(lft,:jro' . da camãra 
~·~sp~ctjv·~,'.,nRs,_ s~us _i11ípfdiwé1i;tôs.~ ._. , _ ;,1,1:, 

'/« -4.'!' Que··º 'à.rt:-:7.,,<do' pr:ojectó fonnc>o '3• ar~ 
\1gQ.-·:dP.stl\ fo1ma:,,.l - -:- .,,,;, ·. :.:q-:-;;' ;:1 
.~,::- ,,.,~·~-.,:-:,, ; ,-~1~~ 

._-,:;'.~:··~.·1:_~~; ';'. 
;- ·: :--1-:;..; i 

-~~I~: !··::Jiii~'i 
. .;;;-;'."1:" ,.Sl ..-.:~;·~·-.,:::°;.".'.~-. 

"·:9 norteiro: !ie · caa~a, uma das, ~'lmnnts-~<'?nc~á 
o, ~r_d~n~do,. ~nn~1n.I,;. de OOQj()O.,,.,~- :\ •-í-·r; :·•.::'''F~
-1..c: 5:•c Qni;i ,, a, materià 'dos· mi.S~ &>~=1g..I '1 ,;H;1$c 

.l'cunll. :,_forl)lllTI<ifl' ·~ --:lt't. ·t~· 'd1;:t.a·' fiírnía:• . ,,,. ''" ,., 

_\JiTJGO 4.0 

_ .1 su pra 
cc 7.a Qne- se supprima 
« 8. a Que se ud licion•J 

ait _ r:.0 desta fõrma. · 

.\llTl<iO 5v 

· e< ú pl'tlvime1ito de todos os' Ôfliciiiés 111e11Cio
nailos nos urtigos lint<•cedentes;· é. pi;iv-ativo 'd<!' 
cada uma das camaras, subre proposta de setis 
secret.•rios. .: · 

" Pnço dn camarn dos dPputado.;1 em 20 de Junllll 
e · .- e 1·0 1·au10 · tma, pres1 en e.-

José· Antonio ela Sifra· Mnia~ I• secri!tario.
J osé Ricardo tl-rr. Costa Aguiar de 4na1_-ad_a; ~·· 
s1:creturio. · - · 
__ Illm. e Ex1il. 81·.-A camarn: 1los depütauus, 
e:i:amincu <i consulta inclusa .. do-. conselho da fa~ 
zenda, sobre o requHimeuto dH Marcos Ai.touio 
Bricio, qne pret.t•nile mdho1·11mf'nt.1 na a11osen-
a. or1:\ que se H• cone. t'• a, 110 ugar e escn

vãu da JUnta da fazenda do O...nn\,' 11 ~inl con
Rulta, com_ us papeis que a . ncompnnhao, veio 
r1:mettid11 por .officio d·i V. Ex. :de> 23: do .m.::z 
proximo p11s::1ado, e olls1:rvim40;_ ter, siolo nrbitm1fo 
na falta 110 leis expressa,., conceder-se aposen
ta .lorii\ aos emprega-los ci\'is ou· co1ir··ordeuâd•• 
iiiteiro-, ou C•>m utn1\ qnota déllê ti'n1fo' e;;tilr ai11d1 
resolvi<! t n consulta, pum no caso de ter exHo 
favura\·el, hayer lugar n iubl'Vdnc;ifo dn assemblêu, 
por se trntu de• m1:rc1Y pecmaiotria <não de . .;igna(ia 
por lei; entendtJll_ que,_ a rtiferid•,'..· consulta. Jç\"e 

· · · \'oi a , · o 1 · · . 

SPl" lf'vada -llOS tt•l"lllOS UltCl'Íul"eS (', deéi lida COin<) 
for _ju~to,_ O. qne pie cumpre pa1:tiêjpj\f ay:-]!;x., 
env1 m,fo a menc1onatl1l c'lnsutta ·e -papeis, :par!l. 
subi!' ao Cullht!Cilll!'lllO de ~. M. ·º 1111 eraJ.or."""-

<.!OS i;:1111r e a • x.- aqo - a Climara. os e-
- 1>ut11:lu~. ~m 211· de- JJnho de 18".!7;-Sr. marqnez 

de- Queluz.-Jos1J Antonio (la·;Sileat lllaia;·'. _.. 

_- _ jíim:'. o .. .Exiu~ :-81:.~ ..,\ _ ('..ilin~m · h1i!Í'',deptitndó~,: ~tio 
o· 1'eque1·iii1 li lo iriclus., 'i·cinettiüd- ''.por .v.-_, Ex-; 
cm 5 uo lfa10 pro:i:imo-, passado; êiíí.ó ºiju'nl.'Friii-1-
cisco Alt'xuYid d 110 __ 'de_ . Ya5cói~c~llus ·,;·call~lssli, .:~s
cl'i vüo da rf>ccita das ·c\iritrlhiliçõeii ·para' a· j1ínla 
tio · cumni"rdo · no' 'porto de-' Pe\"tmrnlmêó,- p'ede' o 
mes:ilo· acc1'estil11~ 'de"!Jrdena.to qu·e :rõrtV'éimceditlo 
ao· e5criviitJ·!das 'ditas 'i:ontribuiçõeii: nestncidatle, 
a11egándc.i' achiu·:se ·<im· idcntica'>;:circum~tancias: 
li: eo~o nifo possa <ltiscobrir' 'tC 't•az:'i.o ''porque- em 
16 de_: Ag isto do ·ilnno•:pnssado' ccinceJe11·-o •:go
-veino'o ·augment<> d•}''ccm mil ·r.1.iS',iao"escrh'ão 
dê;.ta cürte; como·-se '"'~ na•ccrtidào''jüu~a ao dito 
Nqueriniealto.<e resel'\'Oll'. a prete.'.Ção''dó 'suppli"
cant;., para ser decidida· pelorasseinblea;•ênte=:dén 
co1..ven1entc- .que-. se. Ji.iu\·e~sem; ;pela~ i repal"tir-t'io 
de,:que_ V •. JJ:x. se ncha 1méarregajlo;hnl!,.-:p:rec_i;;as .. - - - . . - ' . ' . . . 
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SESSÃO EM. 21 DE. JUNHO UE 1827 l~I 
n1im em 22 .do mez proximo passado, e o offieio 
do vice-presidente da província de $. Paulo sob1·e 
a fabdca de ferro de S. Jo:io de Ypanema. . E 
participo· a V. Ex, que a camara .dos deputatl0s, 
a· ·quem os fi'z resentes, ficon int':lirada do seu 
con u o, e 1es eu a e\·i a direc!:ão.-Deos 
guarde a V• Ex.-Pac;'> da camara dos deputados, 
em 20 de Junho de 18'~7.-Sr. vi:;conde de S. Leo
poldo.-José Antonio da Sill:a .Vaia. 

lllm. e Exm. Sr. - A camura dos deputados 
vio· o reqnerime..to incluso de ~\.lbino da Costa 
lfóreira, · feitor da mes'l. da balança da alfandega 
de Porto . Alegre, que pede o mesmo accrescimo 
ae ordenado que fóra concedido ao foitor tla 
mesa da abertura da referida alfandega, Fran· 
cisco Prest .. s •de Paula Barreto, allega .• <lo achar-se 
nas me~m:•s circumstancias; o qual i·equerimento 
viera rem1•ttido. em officic> de V. Ex. em 2a de 
llaio pr .. ximo pa!;sado ; e como não possa des
cobrir a razão que houve para em 22 de Junho 
de 182ó accrescentar o 01·den ido ao mesmo feitor 

zembro do mesmo anuo para ser . decidido . pela 
as..c;embléa legislativa a pl'ete.u;ão do supplicante 
sobre iJentica materia, haYendo antes sid!l eic.-

edida r .. vi,;ã unt 
llrovin~'ia: para informar, e . tendo já a mesma 
iuuta mformado a fa\•01-. Entendeu convenie11to 
que .se houvessem pela reparLição dos negocios 
da fazenda as illustrações precisas sobl'e este 
~s Ul}IP o, a m e po er re.sJ ver. C?m pleno CIJ· 
nh1·c1.nento., O que me cumprAparhc1par a V. Eic.., 
enviando o J?roprio requerimento e papeis juntos, 
pva· que seJa tudo presente a S. l\f. o Impe
raifo1·.-D.ms guarde a V. Ex.-Puço dos depu
tados, em ~O de Junho de 1827. - Sr. marqu.:z 
de Queluz.-J osé .Antonio ~la Silca. Jlaia. 

Illm. e Exm. Sr. - A camara dos deput1dos, 
sobre. a proposta ·de um dos seus membros, 
enton•len conveniente recommend ir á considtlra
<;ão·.do governoca necessidade de se dh1trib•1ir 
por . tod 1s ·as' províncias marítimas do imperio 
os appart!lhos oft'erecidos pelo visconde de Ita-
ba.ana1 destinados para salvar a vida aos afo
gados, por.:constar, .não. terem ainda sido con
templa~as nesta distribui~ão algumas das mes~a~ 

a, v. Ex. para que sejálevado ao conhecim .. nto 
de,S. M. o Imperaao1;,".""l)êos guarde a V.Ex.-Paço' 
tla. camara do:\. deputaaos, em 20 de Junho Je 
1827.-::ir~ visconde de S .LeopoldJ.-José Antonio 
(la Silva Màia. · · . · 

llai~ianno .<Iai·los .. ele Sou:~· Co1·1·1Ja, o redigto. 

•• 
0 ~as.so:1~ .. ::se .ao exP.11diente; o Sr. secrêt~rio Maia 

foz leitura do seguinte · .. : . .· 
,,,,,..., .; ... 

:-,-. - - ~ .- - '·. ~ :: : ' ';; ' 1 •• - -

" Illm. e Exm. Sr.~Te'nhô a· hÓlfra' dó reuietter 
a. V;_;Exl . J>~ra ser ,Presente'ª·. ~~ara dos d .. p_u
-tados> w.!·cop1a;•que. 2V. •1Ex;; .. sohc1ta> pelo . offic10, 
-qüe •me\ di_rigió'.•em·· 18·. de' JuriJió· 'corrente;•·<la 
convenção ae.~211 ·de·• ·Ag~sto; ·de ••1825 : ct.lebr.,da 
com o. goV.erno·. :de ·. J?ortugal,. e:n :Yirtude .do 

TOllO 2. 

ar!. 9'> d•) h'atado de llaz e alliança com aq udl•! 
reino. . . 

« Deus gua1·.le a a V. Ex.-Paço, em 20 de Junho 
tle l8t1.-Marque: de Quelu:.-Sr. José ·Antonio .... .. .. - .. -
metteu-se á commissão auxiliar de fazenda.'· 

O Sa. DElIS E StL\·.~ ofi'ereceu o segU:inte 

l'ftOJECTO DE LEt 

« A use1nbléa gel'al legislativa do imperio tl•J 
Brasil decr.,ta: 

« 1° Crear-se-ha na capital do :Maranl1ão uma 
casa, onl:i se recebão, sustentem, e fação educar 
á custa da na!:ão os meninos expostos de um, e 
outro stii.:o. · 

« 2° Para fornecer as despezas deste pio esta
belecimento, fica o governo autorisado a cou
c.eder as loterias, que julgar convenientes, e igual
ment•l a favor do hospital c:ivil da _uella cidade. 

O mesmo SI'. deputado offcreceu mais ·" s•;
guiute. 

geral legislativa do imp•:rio •.lo 

« .<> ,r(:ar se- ao na cap1 a 
escola de :igricultura, outra. de botanica. outra 
de econo nia politica, e uma .de comtllercio. 

" 2.o Para o ensino destas cadeiras havet"-:i:o .t 
pt·of .. ssor .. s primarias com o ordenado. annual 
<le 600S reis. · 
. « :·to Haveráõ outros tantos substitutos, ttlll 
a cada caJeira, com. ~ ordenado ·de . 400$ 1·.:·is 
pagos toJos pelo thesouro da província. 

" 4.o Rormar-se-hão estatutos,. que i·egulem . 
estas esscolas • - O deputado , de Dcos . e 
Sili:a. » Ficou para seganda: leitara. 

Olferccc mais o seguinte 

l'ROJ.ECTO DE LEl 

« A assembléa geral legislativa do impei'iu 
dec1·eta; 

<« t.o Crear-se-hão na capital: da província de 
Minas nina cadeira de mineralogia, outra de 
metallurgia, uma de agricultura, outra de bot.a
nica, umu. de economia política, 'ª· cutra . da· arte 
veterinaria. 

« 2.0 Hwe1iio 6 p1·ofessores primarios para o 
ensino destas sciencias com o ordunad11 annual 
de 600/1 cad·i um. · 
- 1c3.º Haverão outros tantos substitutos, uiu. 
a . cada . çadeita, que . v~n.cerá9 · 400$ 'rêi!!. de 
ho1no1·ar1os pagQs .. todos,p.el9 t~~ouro 4a. pl'o'." 
viucia. 

« 4.o. Forrnar-se-hão estatutos. que regt•l~m estàs 
escolas.-0 '1leputado, de Deos·. e· Sili:t:i:• »-Ficou 
para 2.a leitur 1. » · . . . . , . 
· Offel'eceu por ·ultimo. o seguinte: .. 

« i ·assembl~a ge111i fogi~latiyii 
~razil de~re~,1: .... · ; ·: : ,.: '. . · . . . • •. . .. 
.. (( J,o ·crear.se-bã.o. n11 qapital, da: ·pro'7incia de 

:Piàuhy. uma: as.cola de. gra.nmat.i~a: e :lin~. 1!or-. 
tuguezp~ ·,outra de grammatiéa.: e, ,língua,: .lat~na, 
de. itleolt)gia;: e ;ethfo1 .. o.ut~, :.uma. de. :orhet.>r1ca, 
e poetica, outra ae historia 'g<1ral sagrtda,, '-' 
pro~a;•a, ~ ~a .~artiimtar (}o i~l!l!r~~· , e, um.a .d 01 
yetcnnana. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:44 - PÃ¡gina 2 de 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1>')") --
« 2.o Pílrá o seu ensino haverüo li professores 

primarios, q1.1e Yence1·:iõ o ordenado de {j(l'.J.'i réis 
annuaes. 

« 3.0 Haverão outros tantos professor(\,; snb.:;ti
tutos, que venceráõ 400H réis pngos pelo thesc.nro 
da pro\·incm. 

<:nsino.-0 deputado, de J>eos-' e 
pnra 2a leitura. · 

»-l'icon 

O S1.·. Cun.lJ.a. l\Ia1'~os :-:\a sessão 1ias
sac1a mostrou-se a necessidade de lançai· mão 
dos trabalhos estatisticos para se ·fazer melhor 
diYisãd da" proYincias, de districtos, etc. As p:1stas 
da commissiio de es1atistica então cheias de re
querimentos, que pedem providencias ú e;;te res
peito; ti. commissão porém n~<la póJc ·fazer sem 
que tenha J.ados mais ext.,usivos do que, os qu<:1 
se achão ern seu poder : . e po1· isso me leml.Jru de 
apresentar :i camara uma i di e- · · ' · 

epu ados forneção as matflrias estatísticas, que ti
Yerem ue cada uma pro>incia, para então a com
missão póJe ultimar este n.·gocio t·om maior bre · 
"\juade. Est;'.1 ass1gnatlo poi· mim e o 8r. ~ra,· 

101n«1. e e nss1gnar t.amhcm. 

::SJIIl'AÇÁO 

e ca a 
uma das p1·0\·iuchs do imperio se ajuntem cm 
conuitissões separadas para estahelecerem as 
bases d lS dh-isões das suas respecti\'as proyin
cias ·em· comarcas, ·e districtos 0,1 círculos e 
cm bispaJos, ou prelasins, e parocllias, desi,.nando 
desde logo quaes hão de ser as noYl'lS cap1taes, 
ou cabeças de comarcas, e dos district11s, ou cir
culos, .e os lugares das sédAs dos bispados, ou 
prelasias. A. estas · commissões poder:\õ ser cha
m~do ·os Srs. deput"do~ de quaesquer provincii1s, 
cujas luzes, ou conhecimentos das lugares possiio 
sei· · aproveitaveis. Concluidos cst.es rabal 

1os, seJa u o entregue ú connuiss:1o 
de astatistica pam. que organisa·.do o plano da 
divisão polilica, civil, o eccle,;iastica do imperio 
su~a o mesmo plauC? i\ p1·e~ença da camam parn 

· · s 1 .. cresses o 
cstado.-Os deputados Cmiha M .i.ttos-,lfay ( cou1 
referencia no proj1oeto jã .apresentad•> ace'rca do 
ensaio das admil1i;:;ti·açõ.:s parochiaes. J 

Foi. apoiada ; .e' pedida, npoinda e depois de ~cc:n
cida ·a urgencia; fez se s, gu;1cla leitura, e foi re
mettida, li. conimissão de estatística. 

O Sn. OJ.?ORh:O leu o seguii1te 

.PARECEU 

" A : ·commissão de i·edacção do diario; ein Yir
tude da. auto1:isação da camara; alem de con~er
Yar eis cinco tacbygraphos do anno pas~ado 
e o escripturario Guimarães, nomeou para. l'tl~ 
dactor: João Baptista de' Quei!·óz com o Yenci
mento ·de cem mil réis me11saes des·le o dia 8 
de l\Iaio, emquanto outra cousa a mesma commis
s.ão !}ão determinar; pa1·a escripturario José Apo
lmar10 Pereira de 1\for11es com· o vencimento) 
de trinta mil reis 
rente mez; para tacbygrapbó a José Pereira Leitiio 
com . .o vencimento . da >inte e cinco :mil reis 
mensaes desde o dia 21 de l\Iaio. Portanto pá
rece _ã commissão quç. a mesa d1ffe p~i.ar. aos 
novo:o. nomeados os diplomas do· costume e · que 
elles de.vem entrai:- em folha com· os out~os· em
pr~ga~os· do anno pa8!!ado.·E adverte-se que assim 
como ·,está n· redacçao se faz -menos despeza que 
na ºi.t.trtcs~ssão/ e· por· .isso. não é. preciso 
que· o _negoc!o-' SeJa 1submettído, u decisão da ca-
mara.· ·. ·· · · ·: · :. ; :. , . : 

· <1 Paço- <laeaní1fra dos deputâdos 21 de Junho 
de 1827.-.Mânoel Odorico }lfende.~.:...cmuJiil.o .fos1! 

de .1i·aujo T"ianna.-1Jen1m·1l'J p,,,.,.;i•lt tlc rascon
cellos~,.-Foi ap1 rro\"ad~•; . . . 

n. EUS F. IL'""• J>3dio l!cen~a· para. 1·eli-: 
rar o. seu projecto sobre ãs sesmarias~foi~lhe, 
concei.lid11. . 

.O mesmo illnsh'c 
scgnint,, 

. ·.1 

" Proponho, se ollicie ao ~o,·erno, pai·a 'que fa,Ç:i. 
pôr em arremataçiio os di:.mno,; d"s genero,; de 
embarque no Pa.-á a beneficio d1is reiidas pu
b.licas; pnrqu1~ consta que. ha grandell e· conside
ra\'eis extmvios naquella . admiuislração, pelo 
actual systc:1ia em que acha.,..-0 deputado. Can~ 
tlillo de IJeus e Sifoa .. »-Ficou parit 2a l.eitura .. 

O : Rr.. R\RJJOf'.\ offerecen o seguinte 

t • 

· " A assomliléa gi:rnl legislativa· do iinperio tle 
· B1·nsil decreta : · · ' · . · . 

• azen a. a província do 
Ceani, l.igo que find 1r a arremntaçiio dos ·con
tractos nacionaes do pres1rnte tri1·nnio, proéelerá: 
~o dia costumado à arrematnção do:;· mesmos 

' .. . • • ,, i.111108 o 
gado .vaccu·n e caY11llar, qu.e di:ixaráõ de ser ilr-
remat idos nessa occasião. · ; 
. « Art. 2o No suhseqtt~ntc trienÍ1io tPr.i cnliio 

lugar a arrematnçãQ.tlt>ste:;. dizimo.; do. dito g11do, 
e assim p111· diante,-,arrematando sempre o prete-
i:ito, e uunca o fnturo. . 

« Art. !"lo Os lnnador<!s uiio serão obr;gados n 
pagar o dizimo do que co11sumfrem na sustenta e 
çii.o de suas !antilias, e fabricas. 

<• Art. 4.o Os creadores ele ga•lo vaccun~, .e cn
vallar ao ttimpo da forra nizaráõ com a era e 
car1m o a az3u a aquo e gado, que. houver,dc 
pertencer no àizimo, sendo obrigaJos a apresen
tar seus réos aos dizimei1·os; ou a seus agen
fo.s para se com·encionarem sobre aquella~ cabe-

' - i o cz.· 
«'.Art. 5° Os pngamei1tos deste contracto, o 

dos dizimos cha.nados - miu,1ças -'- s .. rão feitos 
dentro do prnso de tres annos, em tres iguaes 
pagamimtos, sendo o primeiro dil. data da urre
inatac;ão a dous nnnos, e os pagamentos dos' mais 
conti-actcs contiuunráõ a ser pela fõrma estabe-
lecida. '.·. ·. 

· " Art. 6.0 Além do preço da arremáhção pàga-
1·áõ os arrematan.tcs os dous por cento da pro
pina da obra pia e munições de guerra, e os 
seis por cAntl'l qne d'antes pertencião aos membros 
da junta da fazenda 0 e ofikiaes das'''ccmtadorias, 
en1:orporando-se essas . quautias no valor da ar
rematação, para ser paga igu:\lmente com o preço 
do conu·acto , e nada mais serão obrigados a 
pagar, debi.ixo de qna1quer titulo·; J:lretexto', ·ou 
condição que seja. · · · ' ·· · ·· ·: ' >: : 
.• » A1·t, 7.• tis seis · po1· ·cento de .é:-cecuÇão, vivâ 
so terá lugar o seu agame;;to; quaudo, se,h~u-

• · .• . a en n 
publica, e nunca só 'pelo ~imples faéto 'de·seqti~s-
tro ou emprazamento. · · : · : · : : 

« Art. 8.o Ficão portanto derrogadas 'todà's as leis 
em contrario. · · ' · · 

., PnÇo da· camara dos deputados, 21 de Junho 
de 18'l7.:--0 dPputado Joaquim José Ba,·bosa.»-
Ficou para_ .seganda: leitm-a. . ·. 
~ E .• ti~riio ·eui· d~scussilo;:, as -eme.n~as illipressas 
!1º proJei:to de lei \iara. o ;estli.bel~c1mento. do :Mt
premo tribunal de Justiça, c.omeç1ndo p<>la djs, 
cussão·.das ~mendas ao ar_t.5.o·do § 2.~: , . ';o··: , , 

º'sr. cte~nc-nte Pereira': .;..;sr.' presi-
,, "" ~ . . 
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SESS.4.0 EM 21 DE JlJ~UO DE 18i7 
deu te, diz .a emenda, qne o. presidente deve diri
.gir o~ trabalh~s, mantel· a urdem e_ fazer executu 
o reg1ment.o : isto deve passar: diz o n. 2.o ·do 
ai·ti o ue óde re rebender . em articular ou no 
tribunal os ministros que <> merecerem. Contra 
isto eu me dechro. Em rigor um macistrado não 
pôde ser criminoso, senão quando . obrar contra 
.as leis, e não póde ser punido, seniio to.das as 
vezes que o rar con r1. es s; qu ri;-
que a reprehensão é um castigo·? 

Além disto , a faculdade ·desta reprellensão 
11articular pôde induzir o presidente a rcprehen
der qu·dquer mini>1tro, su talvez porque este 
não tem o seu modo de pensar, e porque não 
procede como quer o presidente ; e· será bto pur 
ventura ir contra a lei? Eu niio quererd que 
isto passe de maneira al~mna. Os membros do 
tribunal supremo . de justiça . tem todos· jurisdic
!lão igual, e o presidtinte nàO é mais do qua 
qu >lqu~r dos membros, com a unica diiftlrença 

. . ·a· . 

lhos, manter 
niento 
· Eu reconheço que um membro do t1·ibunal 

óde conduzir-se de modo ue rnere a ai uma 
censura, ainda ·róra do caso de violai· a: lei, mas 
prt!vinõ.o-se., especifiquem-se no regimento estes 
casos, p·' então convirei em que nelle tenha o 

' presidente o dir<Jito de o advertir; entretanto, 
se passai· cs e paragrap o o ar igo , e e ara 
occ:1sião a muitos desgustos , por is~o que a re
preheusão fica iuteiramente ao arbitl"io do pre• 
sidenw. · 

- . Quanto no mais não inc opponl10, ·voto a favor 
de toda a emenda, sah·o o podei· u·n presidente 
reprehender do modo marcado nesta emenda : 
o eu sou inimigo da -tudo quanto é arbitrarie-
dade. · · 

o Si•. Vn.sconccllos : - E' bem que eu 
diga ns razões porque com· o Sr. Vm·gueiro con
cordei ileste °!!Ulaero. _Nó:i procuramos sempre?º~-

:p1·ehcnsões' particul:ires nào · pmduzem effdto, 
Julgamos, · que se devia consern1r esb disposi
ção das nossas lei;;. 

P.01· exemplo, um dcsembRrg1dor tr'lt'l. mal as 
J>iírtes, não é·. activo e . diligente no cumprimento 
elos seus deveres,· pôde pela legislação actu'll 
se-i· '1·eprehendido pelo. regedor, e semelhantemente 
julgamos, ·que tambem · devia· pertencer ao pre
~idente do trilmunl o 1·cprehe11der a um ministro~ 
que 'por exemplo não. -..•ai ao tl'ibuunl, que com
mette 'faltas reprebensiveis pelas qunt!s tod11via 
não se ·deve formar' p1·ocesso: neste caso dete 
o presidente adverth- o ministro que se abstenha 
..te hl procedimento, que· St>ja mais diligente, que 
trate • com mais aff'lbilidade ás parttls, etc. Nisto 
niio . .fizemos mais do que ndciptar aquillo mesmo 
que se ordena na . nossa legislação, e que , não 
tem produzido mal 11e1.hum. 8ernelhante dispo
:sição tem lugar na cor11oraçiio militar. 

Os militares são reprehendidos pelos seus cl1e-
fi · · vezes em oi·dêm do dia · uaBdo 
J1~0 desempe,!11.ütó de:veresi ·cüja· tra~s~ressão 'os 
J1ao deve suJe1tnr ·a um processo crimmoso. · 

Eii; a razão do artigo. Dtivo f\dverth: que aqui 
falta declarar que esta repreberisão t.ambei:n deve 
estender-se -ilos ófficiaes .do tri~ttnar, o que talvez 
foi/ rag~; Qll; imprens.a. . . . . .· :. . ~ . . : 
'.:é' {S~; •. 'ci'e.fucnte :l>~re1rà: ;,:_ Sr. ·.· 'pres1.i 
dé1ite; f.ÍU Já dissé qt~.e )1_i)Q ·.~\ih.o lllOti,Y;~ ;,I\~r~ 
'1~~;,19n P,l~!'.llb!"o1 dpc;r1_!>u.i;ial".supr~mp. de J~~ça 
seJ.a,,repr~~.~n.~d() .• ;~,.JlRq; S!Jr ,po;i; 9ffe11sa, a. lei-; 
Nó.,•:CX:em.P.1o.~ 1me .. !i!J ;: pi;qpoz.~i~ :.lJm, m.em:t>ro dt!~~ 
CO!J!le]b9 i}~1~~r,.dÇ n, ~J1oras,~COl!ll?ete~~tcs, ll~J~ 

pena dechrada no regimento para o:; qu•: a;;;:;im 
pt"'lticarem, e imponba-se-lbe, ma;; não sJ auto
rize nunca o preside.ite,. ·para que elle poss!I 
fazer estas re rtihensões arbitrariamente, 0 ou ·s'} 

eterminem os casos em que as a ver ncl:ls do 
presidente podem ter lugar, ou não se conceda 
esta faculdade, porque vamos p.:.r este rnodo 
autol;"iS u- o ai·bitl"io: b:ija um regill!e!lt<l que de-

como se disse, tratão mal as pàrtes, possão üi1: 
uma pena: determinem finalmente ·todos OS· ·casos 
em que o presidente os possa advertir, mas .não 
se deixe isto .ao seu arbitrio, como quer · a 
emenda. Portanto sou de parecer que tal 'propo
sição não seja admittida. · . - . -

O Sr. AI:rn.eida. Torres:-Isto pôde :i:em•3-
dhr-se: eu seu de opinião que· esta reprehensã•:
não possa t<lr lugar: ·é excessiva ou odiósa,. e 
muito principalmente, pórque o presidente é da 
escolha ~o conselho, e d'entre os seus membros . 

a oi· em é uma cousa que aqui se faz com tanta 
facilidade em um numero de cem pessoas, ha d.a 
ser mais hcil .manlel-a em um numero tão pe

de l ras • não é de resnn ir 
que elles saião fóra da ordem. A respeito· do;:;. 
officiaes, · que o 81·. Vasconcellos diz ser falt-t da 
impi·ensa, mando urna emenda {, mesa. 

EYE:l\D.\ 

" Que se diga - advertir os. officiaes d.i c'1sa 
na fü.Jh de ·cumprimento dos seus deveres; salnl 
a redacção.-.1lineidá Toi·i·es.-Foi apoiada. 

o s1.·. vascon.ce i 10.s:-Sr. presidente, lilui
tei-me a expoi· as razões em que nos·fnudamos, 
para a camara . decidir como melhor .. entender; 
não se dú. um poder arbitrario ao presidente d.:sto 
tribunal, eu sou o maiór inimigo. do poder arbi
traria. Oxalá que nós o p1idessemos fazei· des
app~re~er do mundo, ou pelo m_euo;S. do J?lllrido 

presidente, que o deverá exercer .com prudencia, 
e cónforme ·exigir o bem publico ; reco11heço que 
são perigosas ,hes autorisações, roas não podtindo 

· · s vem :na n sid de 
de as conceder. Os escriptores mais sabias e 
liberaes, tambem concordão· nisto: que pena se 
ha ·de 'Pôr a um desembargador que não trato. 
cóm aff,tbilidade ás partes ; que não é · diligente 
nos seus deveres; · que falta repetidas vezes. ao 
tribunal sem. causa legitima? . Estes casos. rião 
são d i.quelles que se especifiquem eiactnmente, 
e possão ser· prevenidos em uma lei: convenho 
que o artigo·· seja cop:eebido p·or outro inodo; e 
que. so substitua ii. prua·vra ~ repreheusões, -
- ad'\"ertencias - ou qunlqµer outra; inns desejo 
que a idéa seja sempre conservada .• · · . . .· . 

Julgo que os presidentes i1ão ·hão de abusai-
muito porque são eleitos da mesma classe da 
magistratur:1, e escolhidos pelos. iniliistros ·do. 
tribunal; não são como an~igamente .fid~lgos de 
linh·•gem, n·em dm·ão mais de anuo. E. se os 
mesmos prcsid.ent~~ antigos não aJm2avão· des,te 
po!ler, send~ v1talic!º!l•.como abu.,saráo os ae<tua~, 
CUJas funcçoes ~xp1rao· e.!11 · um ~a_p.no, e se . nao 
exercem bem, nao · ob~eráo reele1çao? Senbor.es, 
a durMiiO · nos empregos· grau e: ma '·' porque 
géra uin espirit(! ·de·· a.rist()cr~cia,· muito.· vr~j_uai· 
cial ao publico, ·O' deste mal. e$tam.q~. hvrçs :p~l;.i 
que deixamos sa:ncciona.do. ·· · .. ··· ' .. :. · ... 
·. Julgando a é~mai·a suffii:ie~t~~ente discJ.itid,a 
à. mat···,dl'i. ~· .. p.ro._po"z. g S~·-·P. r~s1d .. ~11te .'á ... vo .... ta. çao: 10;: o puméiro. n.umer~, das :~~~~dJol~ .. ai> ,a1-,t:,J~'; 
-;-=-Foi; apl!.royaflo.-:-P~opoz .. _d~s.,o, .~eg11-f!ãO <~u~ 
mero.~:Nao foL appr9v.i.d9.-Pro_p9z !! ·~mel?4.~. ,g,o 

. ~r. ,~.\.l~~iJl~ '.l'?t:i:é~:~:f.oi .liPP!2Vl1~'1::T9s;:. o~trp;i_ 
:numeros, ter.:~i.r<> .• ,q\lai:t9 •. nuiat()i.,;~se,x.t~ •. s~~º· 
forãú tôl).ó~; approva1os,p!Jr ..... o~C<?El~'f'.e.1tmi §{!Illh 
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SESSÃO E~l 2l ·uE .JUNHO DE. 1827 

nulamente, sem discussuo._.:.Passou-sc :'1s emcncfa;; 
11rópustas ao art. 7o. 

O Sr. "'\'"a.,.conoeilos:-Diz a emenda- Hc· 
ccbend,> o. secl:et.na ~o. C?S autos~. o~ ªl'' .~s.~nt:u :, . na 
11rimeira so>ss:io do tribunal. Isto e para entar 
•1ue os "ecretal'ios guardem po1· muito t ·mpo os 
oiutos, em prejuizo das partes ;-diz lllf.li,;- n Ka 
f!lesma sessiiA serão .ap1·eguaàas as partois, as 
sianando-se-lhes trinta dias parn compareccrc>m; 
ollim destes dias se lhes dá ma!s dez dins, cinco 
a ca.la uma das partes, para declarar os seus 
direitos. »-Aqui alteramos a legisJac;;ào nctual,. '~
"tmdo u qual o recorrente fazia a sua p<!t 1c;ao 
de rev sta ao tribunal, este t>xpedia ordem ao 
juiz do feito para lhe remctt-:r os autos, e d1•po1s 
ouvia o recorrido: isto podia te1· lug.ir, quando 
só se admittio revista na casa da supplicaçào; 
hoje, porém, que se <levem admittir em iodas as 
relações, é preciso dar .outra fúrma, e por isso 
nssentamos que não deYia haY··r tal pHição ; que 
:-;nbissem logo os uut-.>s ao bihumd, e •)ne 1wllc 
deduzissem as partes o s.,u dir<:ito, como se pra
tica no caso de appellação. 

Diz mais:- « O secretario continuará a revista 
<les autos sem clepelideneia de tle.:;paehu " i.·to 
::;e põz para e_vitar mai~ tlemc;i1·a, com esses des
pach••S da tarifa-com nsta as partes- etc. que 
de na•l 1 .servem. P.1rtantu o. secr•·tari•l contiuue 

" . 
como o espaço de cin•:o dias 11ód.e ser muito 
curto , assentamos qu•i este praz., poderia ser 
pr.1wgado pel11 presidente a requerimento <la 
parte, oiforecendo-se razõc'> attendivds. 
Ei~ a raz:'i.o porque so fez esta emen·la. A este 

artigo 11'\ ainda algumas emendas que não vic
riio da imprensa. 

o Sr. Clcm<>ntc Pcr<>ira·: - Seria. para 
«lesejar , Sr. presidente, que as· eme .• das •1ue 
o nobre deputado disse quH i15Uio na impren
sa, csti"Ve.;;sem aqui, por•1ue sem· se e:.;labelecer 
a;; regms .sobre o modo) dl} int •• rpôr ·s revis-
a; e e se exp · ll'Clll o.; au is , as re açoe;; 

para o tribu.1::il supremo de justiça, verda leirn 
seguimento que d1i-ç·em ter neste ; liad \ Stlpóde 
<issentar : mas para_ n~o demorar esta materia 

zoa\'el que se dê. tanto t.~mpo ás partes J!ªra 
comp'lrecerem no tribunal supremo do justiça, 
porque nas relações ne_ctlssaria:mmte se lia de 
assignar U•n termo r.1zoaYcl deutro do qual os 
;1uw.;; . devão subir ; logo , dentro deste prazo 
as partes estão obr•gadas a prepararem o que 
lhes C••Uvier, e comparecere•n pe1'11nte o mesmo 
tribunal. Por isso se ·se quer, conced;io-se dez 
dias, mas trinta não acho conveuieute. 

O maior nnl, que temos soff.-itlo é sep;uramente 
o de eternizarem-se os processo<, p~los grandes 
prazos que se têm dado para ª" reformas. 

Por·isso quereria," que em lugar de trinta dias 
sejão dez'· em~ora hnja al~um _ direito vdho, 
que marque mais tempo; nos nao est1mos aqui 
para fazer revi-rer dheito Telho, tratil:nos de 
faz.,r ·um direito no;o. · 

o Sr. l\Xa.ta.: - P•trcce que a discus'siio niio 
púde progredir sem qutJ appareção 'IS t:mend 1s, 
que devem' dar andamento ao. proce . .;so anterior 
• - •. • c · sn a 
re:çista ha muita cousa a t1·atar, que é nece.sso., 
rio se estabdeçà, para· fr em andam«info regu· 
lar· a sU:a' marcha. Nà minl1a em .. nda proponho 
qu!l, .d~pois ciue·o r~currente. intérpuzer o _recu~so, 
ah_1 }bga P.º~ escr1pto_ · j\fjUtllo <t~e lhe ·co .. mer, 
par!i": que "'\'.'O. ·ao. trib~nãl . ~1rnremo '·;~as .'niio 
obngava . como veJo ne:;;te artigo, ·.a_ que pess•ial
~eú~é ·. ~mpar~ÇIÍ; po'rqu~ ... iSt•?. -~i!,cs '' S~r:, mu~to 
incom.~odo _ff.s .Rª1:~eS · que Jie1~~º dil ,g<;>zar ifo 
favor ~~: co'-'st1tu1ç!lo, · poi:: __ nao oJ>o_derem vu · :i. 
côrte_, ·ou por .·não ·uire.Dl ' neUá . gu'em , seja· s_eu 
procurador~ Port.'\nto, i;('m q11e "t"cnbão ns <!men-

·-'J 

1 
1 

cl•s pelas qu:rns se estabelecé ·ó andamento dos 
outros pas,;os do pt·oc..~sso nada ~e -põde deixar 
deéidido. 

),t'Opt)nho O arlio1ncnto 

St>ndo ·este apoiadÓ , _disse 
o Si·. Vusconccllos.: -.Craio, que·. niio 

tem lugar o adiamento ; já se suppõe estt!S au
to . .; no supremo tribunal <le · JUStu;a, . por conse-
qucncia esta parte não tem nitda eom o· q11c 
foi decidido a i·espeito da inferior instancia.: Pôde• 
di<cutir-se sem se tratar já desta emend1.; 
•1ua11do YierP.m as outras emendas então se tm· 
tnriL dcllas. Que. dependencia tem. esta pa1·te do 
proc~sso da outra? rnmhuma ; pol't 1nto voto con
lm o adiamento. 
OS~·. AI nicida Albuqucrquc:--0 adia

mento é indispensavel. Como podemos nús tratai· 
de -ta mataria sem s~ vencer a outra, com a qual 
t.P.m counexiio? Isto é o mesmo que dizer qne 
tio111em prejttdieadas as emt!!1das · qtte estão mi 
imprensa. Eu digo que este art. 70 estabelece um 
methodu que não adopto de man•:ira nenhuma, 
ma-< acho desnecess.1rio fallat· nelle sem que 
renh<io :is em.:ndas da imp1·ensa. 

o Sr. Ara~jo na. .. tos:-Que se não pódo 
ti·•itar do processo pelo que toca o.o sup1·eiµo tri
bunal d:? justiça, sem te1· conco1·dado . com. aqµillo . . - . .. . 
seria. melho1· até quJ comb1nàss~mos todo o pro: 
cesso da revista para podermos estabelecei· uma 
cousa em confomndade com oufra. O processo da 
revista tem duas partes; uma ha de ser tratada 
na rclaç:io, outra no suprcmu tribunal de jus
til)a: por exemplo, o tempo dent1·0 do qual S!:l 
ha de recorrer, o effllito do recm·so, que tmnpo 
dm·arú est•i elle:t.1, a reme:>sa do processo se 
vir1í. no original on traslado; etc. · ' 

Tudo isto será nas relações, poder-se-hn mesmo 
admiltil• que lugo nas r !lações as partes alleguem 
sobre a co:.cessiio das revistas, o assim bem se 
Te que e;: ep u e:. o o processo a revis no 
suprtJmo tribunal, da outm parte do mesmo·pro
cesso nas rdações; p.ir issó apezar de ser contra 
o aJi-imentó não dm·id•) estat• por· este. 

o Sr. l.\lu:n- uu <e opinião .que venl1iio as 
outrns em.,uda:>, até porque tenho lá. uma que 
applico logo no cabtJçalho do art. 7°; tom ella 
pur objccto o exigir que se imprimão os pro
ceS$OS em duzentos exemplares á custa da parte 
que requerer revista ou dl\ misericoi:dia, se esta 
fôr pobre. para se distribuir0m na fórma ,con•
sta.1te da minha enwnda. , lsto acho .muito neccs
sario e declur•• que esta publicidade é dG summ:i 
1mp1Jrtancia para fh-mar a opinião sobre -a re
vi-ta pedida, e P"rt>lllto· . acf10 necessario ' que 
venha a ruinln. emenda e estou pela opinião do 
Sr. !\faia. . 

Propondo o Sr. pre,;idente se o adhmento es
tava discuti.io, votuu· a camara que · sim: 'pro
poz se a m·lteria deste a1·tigo ficava adiada.até 
virem as emendas da imprensa.-Votou acamara 
que sim. 

Entrárão em · discussão 
tivas nos art:;. 9 e 10 do 

as· emeadas $Ubstitu~ 
mesmo projecto-. 

' .. ,·, . 

doutriaa do projocto e vou ,falh~r coi:itra o art. 1? 
da emenda. ' . . . . . . . 
,E~ niio .quero_-enti·a1· iia .~aluret'-11:.A~)lx!lc~idão 

ou _1n:;ubs1stcnc1:\ da· m.at~r1a, yaq.,q~e,i;o .;entrar 
na q.uestao .stJ e Ih:re. as partes. ·°i :q!ler~ll!'r, d~s 
pres1den~tJ~ de p~oy111.c1ii. e ..• d~3 .· d,~S~IIJ.b~rg."dpi:~s . 
n!ls relaçoes m,ms .J1ro~1mD.:> ()11,, pe~tl~e. ·,o th· 
b!J.na.t:·;;upremo de,_J_~shça. _, .... _1 ._,, 5 . •.. ,:.. ·,. 
· :~.:. d1.rei. J?Or agor'?- q"!!l _nl!;~:-11!~,~et,e _,~3te o 
l~g:u-- pi.:opr1q:·~;"§e t!_a~ar·.«,lesta; .• qu~~P,-: porqo~ 
ne_ste proJec~ :•~~~-·se.• d_e; (!l~~r '~:~ç_g1_wen~·~Jo 
qual <1 tribunal''supi·emo· de ·Justiç1l se 'de~e re-
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SESSAO Ell '21 DE JU~HO DE 1827 125 
gular nos casos. de sua compelencia, e a emenda 
nli estabelecer .um. direito Uo\'o-de. fóro, mal.el'ia 
1(Ue só .póde,·ter lug,u. quando se tra~nr d!!. com
}Jeten~ia da Cõro. Rcqne_iro porta,nto. l sul'l>.res:;;lo 
on adiamento.· .Ja materi!\ .do,. prmw1ro artigo da 
P.mend;i, e votarei pelo artigo do projecto c-0mo 
está. 

formação ·déstas enierida;; tiyemo~ em vista com
l>inar a facilidade das aceu11ações •mmmae,; com 
o . bem publico de não serem a cada passo in
quietadas estas grandes aut•lridades com ·pro
cessos temerarios ou. dolos lmm1te Ltcntados ; 
anlielamos 5Ó á justita de umbos, autor . e réo, 
corisideranios a gr:1nde distancfa de nl:.:umas pro
víncias, como l\llltto Grosso, · Goyaz, Pará, etc., 
e por este ·motivo quizemos facilitar á.i .partes 
OS. meios de r.-querer. contra OS presidentes ; 
julgamos qu~ se· confiassPm11s o pcider d~ forn1a1· 
culpa só ao • t!ibl!nal -!supremo, .Pm muito pouc~s 

;lentes, pois aléin 'de m~it.o" di::;pe1:dio,;os os pr;i
cessos se toruariiio muito demorados. 

A quem ííe •levia r.ommf'tt ir esta importante - . . . ... .. ·- . .. . 
latões, hnto· por'luc se lhes deve suppõr a nc
cessar!a indepen~cud t, como po~que têm os ne
cessar1os co11hec1mentos dos d"11ct<ls <lc respon-. . . . . . .· 1 
supremo de justiç-i. 

Não se p .. rsu •da alRnem que esta emenda se 
oppõe ti. constitui<;Jio, tal opposição é apparenlc 
" se des\·anectirá á Yista do que passo a pou
der.i.r. 

A constituição no ·ai·t. 161 declan que no tri· 
bunal sup1·émo de justiça compete conhecer do;; 
delictns dos prt>sident:.,s, etc. E o que é conhecf!r? 
O conhecimento e 111prchenderá o processo in-
formatorio? Não. de Ci,1 t••· . 

.Para melhor, cntcudcr esta dcmon4ração citarei 
outro lugar .da constituição que esclnr.ice n intel-

• • .. • • • I""! • 

no senado 
individuaes 
delictoo: de 

ó a camar11 
a·it.orines. 

E' pois n c>menda muito co:.stilucion1l. Julguei 
que tal dit·eito de form11ção de culpa não dcYia 
perteucer aos juizes tenitoriacs ni10 só por nestes 
não suppõr a neces;;arhi imlependencia doo; pre
sidentes, mas purque não têm dtl ordi<:nrio ns . 
1 uzeis de uma 1·elaç1io. Sendo os deli elos · de res
ponsabilidade muito mais difficeis de serem com
prehendidos . e classificados que . os individu'les, 
fiei prefer-:ncia ás l'llln.,;ões; desto modo combinei 
a emenda com o interesse publico e com o p~l'
ticular. Fiqua livre ás parles qu1·rellar dos pre· 
sidentes das provinchs nas relatões do districto · 
ou 1:0 tribunul supremo di! ·justiça; · 

o Sr. Cle:taentc. Pei•elra.:-Eu não aclio · 
na .c.msiituiçl'io. artig., algum qu!l. ·d.eclare . prh'~- : 
tivo do s,uprllmo . tr1bu11nl. de Justiça o 1·eceb1- : 
mento ,d•s querellas que se derem ·contra. os 
presidllntcs. e não.alcanço o principio de direito .. .· . . . . - - --· - ... . ... - .. 

. ..... .. - , - - " . ' . 
<lentes dc\-àO ficar fóra da . lei .g .. ral dos ntais 
cid!ldãos, µem Bili q~e seja necessà~·i() dai·:!:!~ in:i-

rio <1n:i a qnerella se pos;;a thr l>Jl'1mle o jui7. 
or-lina1·io do lngar; é Jtlli onde devem pdncipiar 
totlos os processos de . todos os .cididãos nos 

·crimes niio previl .. giados:·c· · 
Eis porque me opponbo á emenda e quero qüe 

se po1ssa querelhr dos pre:>idcnte:;; perante o juiz 
01·din·1rio. . . . 

O Sr 
nho-tne á en'ienda, que não só. não·· é liberal, 
comJ dis~ o nobi·e d ~puta·fo, mas é muito anU

. Iibcral; emq11mt.o quer obdgar Õs cidadãos a 

. irem ,queix·u-se do pre .. i.fe' .te ou dP.sernbargulor em 
um i pr.ovincia distante, cu n•io sei que liberali-
d .de isto poss i. aprt1sentar ; istC) õ o mesmo que 
dfaer que se priv·i o cidadi'i<> do~ meios de rep
pe!lit' as affrontas que lhe forem feitas : sempre 

. ente.1di que a prov • de um f~~to de:ia ser feita 
no mesmo lugai: onde fosse prat1c ·do; isto entende 
todo o mundo, e não ha ninguem que não esteja 
muito Certo llC~te principio; como pois Se ha. de 
• •. ' '!' • • ·- • 

lid ide? Éu nenlmmn ·posse descobrir. 
isto . é muito nnti~liberal e que não. 
ndmittido. · 

não IJOS , expressamo<: bem, OU n:io Se Clltende.U 
o artigo, porque se diz quP. vai de:;afo1· 1r os réns ; 
eu estou 1!tal'avilhado .destl. gra1!de descob~rt.a! . . . 
de l'espousabilid·tdE é . a côrte do imperio, e se 
pela querdia soi ent .. n le que fie io desaforados, 
mais o ficnrãõ senlu obri:.tallos a· \'ir aqui; no 
caso de querella pode1·áõ mais facilmente sei· ou
vidos nas relaçõ.is, e na accltsação virão .como de· 
tm·mhn a constit1liç'lo. . 

O que se pa·et .. nlieu foi facilitar os melos das 
p1rtes pod .. rem queixar-se do,; p1·csidentes e des· 
embargadores, vist.1 h-iver grancle <liffü,uldade de 
se trat'lr de um processo .•\ tão grandti distancia, 
como a de nlguma::; provinciF; a esta cõrte prin· 
cipalmente _Yen•:e111lo·se que sej1io ouvidos antes 

.java sabtir o nome delles, pois a)guns 'que·~el).ho 
li<lo (e não p11uc,1s) nada dizPm a este respeito. 

As rela.,;ões são muito i~dt1p-·n•le11t .... s . e· niio 
estão na ruziio. de um juiz territol'i 11, .que se 
pôde atPrrm· com !\ prese:.ç1l do p.(esitlente e póde 
JUigar improcede .. tti quat.1uer· den·uncin, e eis a 
parte Stilll . recurs" de ÍOl'llHW a acc1úmção : eis 
p •rque nós qne!'iamos qu1 füs;;~m as relações, 
por ser iilguma cous i " facilitar : os mei••ti . de 
Yerificar-se a 1·cspo11;;nbilidadti tios pre,;ide11te:., e 
ucho que deve ndmihil'-S'3 o quo e$lil no :irtigo. 

O Sr •. Alnu•ldu. Aibuquerquo:-E'pre
ciso fazer differeuça entre o conhecimento do 
facto e o· da criminalidade; quan.to se 'di_z que 
pertence a-relação o conhecer elo crime d.e certas 

. autondadds, ·uâo se quer dizer- 1n1e t/ facto ·não 
ha de ser aYe1·iguado . e ind.1gaJo no lugar 0111\e 
foi praticildo. · · . · · · · 

Sr. pre;idente, eu . quizem, saber o motivo 'por 
que se h!l.. de .. oj>rig ir un_1a .p ·rtu a. ir ~far tL .de-. • • • • . . • 9 

vilegic a, este 1·espe1to. . . . . .. , 
A., ... co:n~ .. Jit11i.ção .... ºº.· ,ai:t. 1.6! d .. ~te~_111.·it·i. a 9.utc.·. o conhecimento dos. crimes . f.ertence. no, tribunal · 

s1;ip~~~CI .. 4.~J!istiç~, · m~ c~!l· ie!Jer · n~ste c11sq que.1· 
.<l~zer_ ·JuJinr._.e ,i:eçeb.er "qµçre~l~." e .11~da l]I '\is do 
q~e, .l'.eAAtiel' ,a queixa de. ~ma, _pal'te ;ncomp~ri~:tW,l 
do · ccuweteut~ _corpo de. delicto e. ,a' P'9V.:'\~~!lll!?· 
.. :e.~r :%'-º!º'· h~!en~o,,:.~~!l-~í' de,lre~·1~e,g1? 

-D:z~se . que· CI pr_t1siden~~'~ f ,á11tori~ad~ ~de ·~111onci2 
)mP,01·tai:icia, que., 0:1 -J~tze,s t_er1·.1~or1aes ~cará9 
aterrados e as :par:tes. poclel'áo ·11a<J, !l~r ll,, de.
iílinch; pois ás ·partes não têm recurso .. des~J;S 
nutoridaJes locaes ~: Suppouham .• s que • se podmo 
dur. na ,.refaçii.) ·do districto':, quo. incouyenie.nte 

:1i:i".érfa. nis~? ·,Porq~o r.itz<>o' sc;h.aile .~r J>~ 
).íi~11!-:. :ª1:4:.m1ação. · r~~OlJ?- 'l .. P'{rq UIJ :ra,;,;ã(), :;ha! ,.<le ~p 
,pi:e.s1denie :P!lailer ~·º ;\)11:e1tq Q~ll, 1~'11. tQd~ .. Q·.,,ea.
:ajiMo<;<(que .~ sçr JUlit11do,no, t~ab~i: al, C?QID.p,il~n~) 
de .. i;crc~ Qs.-.• n.eg~~()~, ,~;~m1_..:at.1os. C)~~e .. de~em a~:t.r:~f' .. • .. ª~~ª!~ !!ü&E°:!!-\~~õan~· ,, t?~iee~~~~: 

• •.. ,,.. ' ~ .' :<., ... • J_. _Ç _ ,. ·-., ·• - e··, ' ' .o,.... . . • l 'sl.'r •os. de :'· ,lo,dos os 1ndl'l,'iii,u9s ~, JlTU!lCf.!.,, sµ.pp,,z 
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SESSAO E)l 121 ·DE JUNHO DE 18·=!7 
•1ue se· puuc:ssc conecbei· uma· i_Jéa tão extra
vagante.

Portanto 

da éa usa é niio os actus prep~ratorios; Sr. pre
sillenk, a prununci-1 é uma sented;a e. não acto 
pr .. paratorio, e quando a lei não faz di;;tincção - ' . 
uheccr-uota tudo quanto <lisser respeito ti verit
cidade dos crimes e erros de officios iie que forem 
:\ccusarlos os desembargallores e presidentes de 
provincias. Pol'tauto julg•> este artigo anti-consti
tucional. 

Vcjumos ngora. se ellc preeudre os fins de 
utili<lmlo que se inculca. Eu 11110 a descubro, 
:lutes noto nelle desord.,m e nunrchia, porque 
podendo qualquer partido contrario ao prP.sidente 
vu mesmo qualquer individuo deitar abaixo. est!l 
empre~ado, facil lhe será dar clclle uma querella 
e e1 .tifo nrto liaverá segurnnç·1 nem publica nem 

. . . 
Sr. presidente, se ha abusos,. é porque lia im

tronato, e impunida.le; quando o hom1·m estiv.i1· 
inteiramente co11vtmddo que no delicto .seguirà a 
pena, e;Je será mais .comedido, mas esta con
vicção não é obra da lei, sim da execução; e esta 
filha de outros costumes, sem os quaes nada 
·valem traços de penna; qif.icl lcgcs sina morilJus? 
Que fazem os inglezes a essfs t.yranni:Js da com
panhia da India? O que se foz a um Hasting.? 
Foi cliamado :.\ Londres e lá accusado• 

Acho mais provid"nte,. que o cidadão. espere 
iior nnis algum. tempo pela punição· de um pre
sidente, do que essa medida, que, tl\lvez além 
dos i .convenientes apontados, ·sejainefiLaz, talvez 
là.·,não se verifique a pronuncia, porque se qual
quer simples. cidadão muitas vezes ;fi.c.:i dmpune, 
•1uanto máis um emp1\ gado, que. supposto .. te1.1ba 
inimigos, tambem tt:im aJiaixonádos ! A' vista: do 
cx_pi.1sto voto contra o .artigo .. 

·'<>. sr. 'Arnujo :i:lns'tos ;..:.. Nos jã temo$ 
. . ' . . . . . içã . 

sobr1;1.os-juizes; podemos'.adoptur este artig1>'para, 
SêEfúndo· ellê, estabelecermos· o· ·processo· dos de
sêm bilrjladures . e as,,im' das: niais · pessoas con
tidas neH~. · · · · · ·' · · · ' ·: ·· . · · · ·· :: 

Vefaíno,; o que dfspõe:'õ; art. ·15!: · .;. "J •. ,:c.· 
. ~<.9 imperador po~t:ir~ ;>nspendel-os ~po( q~ei-. 
::xasr. cop-tra elles fe1tns, _precedendo ·au~'heuci:.ts 
do1{ mesmos: ·juizes; · in.rórmações 'üecesslirias,.: e . 
·o~yido ~<> ·• ~i~.se1hi d'_es~~d•f»,"~~féit.Íl ·.a·,· qu~i~a 
.conti;a os JUizes~ · ·sao' os·· papeis •.remett1dos· 'à:· r~
:1agã?· cunrot~il: ó' re!Sto ~o : a_rt~~l5~.,;,_it o~ 'papeis, . 
·4111.C. •11!.cs sao· concernentes serao remctt1dos á re- . 

lal'.iio do respectivo districto, para pr.:.ceJer m1. 
fõrma da lei. "-·Daqui bem se vê, que dos juiZes 

·não· têm as partes de dar querella, per11nte 011-. . . - .. . 
que1· a con'stituiçào que se proceda· contra elle;;, 
a parte que tiver de se queixar contra um juiz, 
d€ve reunir os documentus precisos para docu
mentar a sua ueixa não deve. u r Ilar erantc 
algum outro juiz, porque não é J!roprio, mas 
pt:raute quttlquer juiz territ .. rial pode requ•,rêr 

. todos os actos que sirvão de documentos ou tes-
temunhas, e preparando-se assim, os apresenta á 
refação á ·qual pertence a pronuncÍ>l, ou d.icla.
ração da criminalidade. 

Portanto, bem se vê, que quando se trata de • 
um desembirgador, deve a parte procrii'ar perante 
as autorida•les locaes e juizes teiTitoriaes todos os 
documentos necessarios para documentar a sua 
queixa, mas ella sõ deve· ser eoubecida pelo.tri
bun~l. supremo de justiça, ~a forma dó art. 161, 

Ell~D.\ 

« Proponho que o proces30 sobre os ddid.os 
e e1Tos de ofticios das pessoas contidas no art. lUt 
~ 2.º da consfüuição seja organisado conforme 
o art. 151, sem se sujeitai· ás formalidades do 
}H"Ocesso crn •• ma pe a cg1s açao an 1g1 ,.- .1 i·m~:o 
Bastos. ,._Foi apoiada. · 

O S1·. secretario igualmente leu :.1 s•.'gnilll•! 

" E' livl'e ils partes qucrdlarcm d.1s presid•m
tes das provincins e dos desembargadoi·cs das 
relaçõt•s sobl'e os delietos, e erros de ofücio, 
pcmnte os juizes territoriues on pe1-ante o tri
bunal supremo de jusfü.:a.; aos j11izes terl"itorines 
porém só compete receber a~ querellas o provas 

o Sr. coctà. Aguiar:_; Sr. }lresidente, eu 
·lambem me não posso conformar com. à 1)mteria 
do art. · l.º d!lstas emendas, que pretendc''sc in~ 
tent"m nas relações querdlas e mais _procedi 
mentos contra os presidcntés dll.S. p~•9vincins e 
<lesem bargadores. . , : : · · · · · 

Eu . não tomarei o tempo a esta 'cnmar-.. rep~
tindo algumas das reflexões, que_ tên) .sido ftli~as 
pelos senhores, que me precedemo a faUbr ; bas-

· ta rá só"'lembrar, que se attendcrmos .ai) cspirito 
. e letra.· da coustituição, então semel,hà.ntCS' .q11e
rellus e : mais accusações crimes niiO .i>otlelti :. ser 
interitadas perante. as relações, e. que. no ·con
trario o deve1·áõ ser perante as justi<Jas. ordina-
rias. ' · · · · - · · · · '· · 
· Eº isto o que parece deduzh--se do art. 28 <l•) 

tit; 4.• cap. :. L 0 Cla constituição, diz e$te artigo 
'(lett). Por· .este· artigo· vemos que o processo deve 
ser intentado· perante ns. justiças 'ordhi'arjus da 
pri~·e1~a in~taucia, e nunca·'per~nte -0s 'teli!,ÇQes! 
porque o ivo n ao· nos e s s . e· çao, e 
querellas d"s presidentes e dôs desembà'tgadores, 

· de\·em "estes procedimentos coméc;,ar', •e '·se~:em 
intentados perante as relaçõês? · Detrt'l!oili, •a: ·con-
~stituição·: fez:jil'ivativo. do . supremo·: &lb'll'ha,l'cde 
justiça no art;' 1U4''n.· 2.ó conhe·cer ~"d"~lietos ·e 

· efros · d"~ffictõ ·que éominetterêrrl-' 100 · Âlõlis. ini~is~ 
iras~ ·os• dàlt relações,0jlre~iderites dai! proviitcias, 

·etc .. Para que' ~1s•·-deix.O:r :J,jtó·'ii:i~ =M!ri\füiçõ~s 
·das .. rela~~s·'l . _., _, "· . : : r=·:~· :;... ;t:J•,.i:::;•:: .'"'!• 
;:::qbj~«?f.'\~se:: o :,:euc_~iiiin~d~' ·aá!t p'á~lf.8;.~_ líll!_.::z 

· Q :·-pil_r1go ~u~ . l.ll~i!t>;.~~~-.<fú.l_r!1; q~illJ1f.!r'·;>~~°?(), 
·que po·ssa · otefirret- ··'e • 1m !R!d1r· -- q'lle"" P.it'S'f jT:tsti~~1s 
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SESSÃO E~l' 11 DE JUNHP.:DE 1827"' 127-

vamo::; dar attríbuiçõe,;, que lhes não pertence: . ; j pu lrco que e o que muito nos cumpre· .evitar. 
porque . ellas ll'.l. fõrma do nrt. lr:>S _do· tit. &.~ i ~stas sdo pois as razões, porque me parece 
cap. ··uníco, só devem conhecei• em segunda .e , m!lt~o acertado· que taes prouuncia'I sõ sejão 
ultima inst.\neía. . . • feitas .. pelo tríbmial su remo de. justi~a; e . ue 

ver a e que se p e re ec 1r, como Jª a gnus ; o_s .pr<!c.essa.s seJaO a e e reme ~s pe as JUs 1~ 
seuhores têm dito, que formar~culpa e pro .• un- I: ~- orilmar1as, ·preparados e arranjados pela ·_ma-· 
ciar não ê c.lnhecer. de 1.a iustancia, e que po1· : i1e1r~ po1· que me. tenho • pronunci!ldo. 
isso não -póde obstar n. letra .deste artigo. · · 1• ,.Nao .mando emenda a este respeito; nao _quero 

Não é estu o lugar d<' eutrar nesta questão, · P.e!a mmba p~i:te _accrescentar o numero das que 
!lOm eu. me farei cargo agora de re:-;ponder à . e~1stem, que Jª SflO_ em verdade -\iashntes, faço 
esta mataria de qu'l por ora se não trata: direi sõ sopiel}te estas i:efl;•xoes, que me P!lrecem ex 'cte,s 
que me ·earece mais conformt: ao· esph-ito da : e n1mto attend1ve1s, a camara p 1s_peze. tuJo em 
constituiçao, que estas querellas e mais accus11- ; s.ua sabed&r!a: faca o que _melhor ·rõr, e. qual
,_;õ,,s .cc.ntra \;S presidentes e desembarf;adores ; quer que .seJa. o resultaJo, eu tenho cumprido 
sejão intentadas·: perante as justiças ordrnarins, : com os meus dever··s, exp •ndo francamtint'l, conió 
on~e .s~o- if!tentadas ~odas as mais queixas e . costumo, as minhas idêas, e Jsto me basta. , 

. E para obviar e.-ses inconvenientes que se têm 
ponderada; eu quizera que as justiças 01·dinarias 
de t.a . inst11ncia organizassem sómente os pro
cessos • rl\Cebessem as ucixas documentos ue 
ns legalisassem, rnquerissem as estemun as, 
que se offorecessem, fizessem ernfim tudo quanto 
pôde.concorrer para esclarecer o negocio e provar. 
n crhninnlidade; . mas que não pronuncinssem 
seme au es i , 
supremo tribunal de justiça os processlls nssim 
organisado '• 'para nelle ·serem ou não pronun-
ciados. . 

Muitas considerações me occorrnm llai·n .esln 
medida; e uma dellas é o alto respeito dos Jlro· 
i;id .. ntes, que como bem tem ponderado o Sr. Yns
concellos, são em tudo os herdeiros d•'s gove1 .. 
nndores e capitães gcneraes. . 

Loni;te de mim a i.:Iéà de o1Tt!nJcr úquellcs que 
mui dignamente se tem port•1do; cu lhes f-1ço 
justiça, mas é innegav1>l que outros -têm proce
dido de uma m1tneira. contraria no s ·stema 11e 
felizmente nos rege, e ás leis porqite uos reg~-
ltunos. . . . · 

E;,tas mesmas considerações tamb_em influem, 
P.m alguma parte, para com os dese1nbarg11do-
l'es as re açees; eu con eço o . e e e são, 
ll."· que pódem, o que valem,· e ·os r•'cm·sos de que 
põdem usar. Respeito os benemerito$, muito,; ha 
em verdade dignos do respeito publico,; outros 
ha porém de muito gloriosa memoria, e .isto 
basta. · .. . . 

Voltando aos pres.identes,. podem . l1aver uté 
casos em que não .convenha por maneira alguma 
que. elles sejão pronunciados :Pelas justiças.ardi~ 
narias, não sera até exagerado .dizer; que i;;to 
põde lançar a discordia,--excil.ar- os povos ll• pà1·
tidos e a terríveis convulsões. Ha poµco tivemos 
um exemplo no Pará. O juiz de fóra que alli 
servia de . _ouvidor pela lei; pronunciou o . presi" 
dente da provineia, dizem até ;que-. o suspendeu, 
etc, e o que resultou de tude isto? O prei:;i.; 
<lente.· reunio o seu conselho, suspendeu .o QU\'i" 
dor, e. aquena.pronuncia não tevé(effeito. , 

Que . males senbo1·es, que _desordens se .não 
.podiito ter_ seguido de todos. estes· procedime.ntos lll 
.l!'elizmente para a huma!1idade,_aquelles povo~, 

d.ades que ilobre elles têm pezâdo; e já b~tnn~ 
temente conhecedores, : poz: experiençia:. propria, 
dos incômmodos que sobre elles têm .carl'egado 
nas· .passa~as .. commoções a que tel\1-Sido ~xposta 
aquena.:m!llfadada. província, digna·: certan1eµte 
de melhor ... so:r.te ;_ aquélles : povc~s -digo;. não .to~ 
mariio parte, nestas contestações;. e: muitos espe.· 
Tarão 1.o•. resultado dellas. :: .. , . ,· · .· : 
· ·E11r.11!io_.·,entiQ;.:nem .quefo,.por _orn:-entrar-·na : 
'natu1·eza\. ~ .• indol~ •,déstas·. contestações, -1!-té:.por- -
·,quê isto :.lliio;.p.~enco para· aqui; dig~ -sómente 
qu.e a pronU:nciJL· .feita· pelas.j~1st_ic;-as ordinnrins ' 

. . 
mim· todas as questões que se têm movhlo sobre 
o artigo em discussão n 1scerào de se ter empre
gado nelle a ~xpr~ss~o.-querellar-poi:que ue-

tomar,· li a queixa, delação, ou denuncia, que 
um olfcmdido faz em juízo de algum facto cri
minoso otr.msivo dos se.is· dh·eitos,' e esta queixa, 
d.,ta ã ou denuncii1 a.,se11ta .sobre o cor o do 
delicto, e é seguida de uma prova summal'ia •. 

Este .acto não é · conside1·ado como um conhe
cimento de crime, mas sim;,lesmente como n. 
ve1·iticnçi'io · da maior oxistencia, e onde poddrá 
melhor formar-se este ptJqueno ptocesso da .. xis
tencia do crime, que. no lugar onde elle foi pe1·
petrado? Em nenhum outro cerllmentt>;. e ó por 
este principio de convicção e ucianime approva
ção de todas as nações, que o lugar aonJe se 
comette o crime, é uquelle onde pvr via de r.::gra 
geral e seu autor de\·e ser processado. 

Sendo esta a regl'a gera!, raz1io pôde havei· 

dos presidentes das }ll'O\'incias perante o conse
lho suprt'll'O de justiça ou pemnte as i·elnções 
nmi~_- ·pr •• ~timn:-? 

deixar de ser assim. por<}ue a constituiç:i•>" per
tence no consalho supremo de justii:a conhecer 
d<ls delictos e e1·ros ae officio, que eomruettercm 
os presidentes: mas e~te arBumento, se é exacto 
é cuntra_ o. artig•>, pu1·que da ás relações o di· 
reito· de _r,oderem conhecer de crimes, cujo conl1e
cimerito a. constituição quiz fazer privatiyo do 
conselho supremo de ·justi1;a. · 
·,Mas não ·quero. fazer uso. deste argumento:que1·0 
qúe se observe, que conhecer. dos crinies' no sen
tido ,em que a. constituição empregou este. termo 
limi.ta-se ao- :neto. d1} j_ulgar os dclictc;>s> e :11ão se 
est.,llde 110, da ,formai;no da· culpa. , . , · .... 
· · L}lgares, da· ~onstitulção proya1·áõ a minhâ :'Pr~
pos1ção, c1tare1 o art •. +.7 § 1~,- onde ~ const;tu1-
i;ão de.clara ser dn compet•mcrn do senado conbe
·cei· dos delictôs indi\"iauaes commettidos_ pt:lO~ 
ministros d'estado, senadores e c:)ep11t1di1s d_urante 
o periodo: da legislação, e ao mes11~0 témpo rfiCO
·n:hecé nc;; 'nrt: 28 g_ue os S9iln~9r~s e d~p~tados 

· n 1ld s elos·· mz·es crim1111r !I · 
·que são de primeira instancin: guàl: observaçiio 
olft:rece o art. 49 ·~ 20 .que· declal·a ser nttribui
çào do senado connecer da ,l'espoi:isnb1lidade ~os 
,secretarios e cons~lhciros. d'jl~\adg,. e <t'!.rt_. ,38 
.faz accusaçiio _dos:. mesmos . p1wativa · da· ·camara 
Uos deputados. _ _ . , . . _ . ·' , : ;:'. · _ ' . · _ 
, · Logo j:Ojihe!:er _dos cdmés; n,ão .. c~n1preli~n·d~ 
,o àcto da formaçao da· cnlpn ·no, sentid9 ,de .~?ll· 
.stituição. . . . . . · - .. . . -. · 

.. Estabelecido este principi!> .só .resta .b~serva.1· 
,se·: conyé.IU;,ti,rnr às JUStiçns.01~dif1aria8,· a jU:ris
.díc!:iio de, r'!ceber · M queixas, da~ part.es otrên: 
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SE~SÃO El\l !l UE JUNHOº DE 1827 
didas, e a instrucçiio do 1wocesso, 11eeessa1·io 
para a _forma..:iio_ da cnlt>a·, parn dai-a ao conse
llu;i s.uJ,m.!n:o ou.ás r ... In~oes? ~ e~ta::- p~r neubum 

áos po\•os os mP.it)s de se queixarem das v10-
lencias do . .; presidPntes, por ser ab•olutanwntc 
impossível ·que das provincias remotas possào 
as part•·s trazer n _esta cürte as testemunhas, 
que deveiu 111·0,·ar a verdade das sua$ queixas. 

Oppõe-se porém que no caso de se deixar cst·~ 
éonhecimt>nto :is justiças •wdinarias, a influencia 
dos prcsidt>~_,; concorrerá para que se d~spre
~om a~_ qui;1xtts, !)t,10 co .. tra · oll.e~ se apresenta
rem ; isto e pnss1v. l ; mas mmor mar é o de 
obrig'w os quebwsns a \"irem dar as suas qne
rellas na côrte · confra ollos. - . 

•• • ' 4. ' o 
mal que 011 tl'mn, o de que jó. temos exemplo na 
provinci \ tio PnriL, d.; po ler um juiz r~volucio
nario pronunciar um preshlonte. pua o remover 
poJr esta fúrm l Jo el·<'rcicio d\ Sll~ autoridade 9 

!\fas todos estes· inr.onvenientes se evitão estabe· 
lecendo-se qu .. á< justiç.as ot•dinarias pertonç•\ ,;ó 
a jul"isdic<;iio de tom'lt" as querellatJ, form'lr os 
cor os de dclictos e 1·eccbel" as rova da exis· 
tencia dllllt>, e que este pr .. cesso ile furmaçãn da 
culpa· suha 1\o tribun11l supremo de justic;a para 
este pronunciar os réos, l111vendo-os. 

Isto ó a 0 1aln~·· no que S•! nclm C>tabelecido no 
<ll"t. 2.~ dn constitniçii.n a r.;~peito dus se •. adoros 
e deputnilos pr .. 111mc1ados, o ó o. mesmo que pro· 
põe umn emendA do Sr. Teixeira do Gouvô 1, a 
qual !ll'r.11·0,·o com o nddit.amenlo •1110 lbe faço, 
•! ('lll'IO li lllCS/I. 

.\ l>lll '1".I :11 J·:ST•> 

da -q11c1·lllln conheçiio 111·onunciand·1 e s11~poni1endo 
todo o ulterior prnce,limcnto, darão conta ª" su
premo co .. selho tlc justu,:a, n qui>m pertence o 
ulterior cunhccime11to.-Cfcmc11t•: Pe1·eira. 11-J.,oi 
ap01a n. 

O Sr. 1° Si!c1ctai·io ft!z leitura ignalmcnlQ dng 
seguintes 

lCllEND.\S 

" Que a respeito dos delictos particuh1·es se 
observe o dispoi:;to m' omf'nda do 8r. Teix.iira 
de Gouvea, e qna ,to. nos ffrros de officio se siga 
a emenda do Sr. Araujo Bastcs.-.-tlmeida Toi--
1·es. 11-'-Foi apoiada. 

« Os proci>ssos criminaes contra os. presiden
tes das pruvinci •s o ministros dos tribunaes, co
meçl\ráõ no tribunal supremo' ou' no· juizo d,, 
primeira instanr.ii. do l11~a1·_do delicto. - Paula 
Oavakantl!. 11-Foi apoiaaa.· ' · · 

Comei tive~se' !"lc_ bado o tempo marcado pnra 
a presente d1scu!'lsao, decl:11·ou o Sr.. prei>idente; 
que ~cava. adi'\da. 
. Passou~se ã outra parte d'\ 01·dem do dia, que 

era. o arecer das commissõ · · -
ecclesiastica ácerca das' bulia., pontificias remet
tidas ó. camara pttlo governo. 

Encetou n discussão· 
. _o lii!r~ c~,nha, l\l:at.ios: -Sr~_ presidente. 

nao. posso deixar. de_ me confi>l"i}lar c~.m o parecer 
da illustre comm1ssao do const1tuiçilc'i"'d tdtJ sobre 
a<; b~llas que o s ·n~ padre ·LPãó 'XIl~ .,xpedio 
para ·elevar as preh1zms de Goyaz'e'l\latto Grosso 
á ~thegoria. de l>ispados : e sinto. ver-mo cotn'-
pell1do n f•zer duas· questõe.s. : · ·· - - . -' 

E' o 'Brazil um feudo dá cu ria 1-omana? E' o 
.Brazil e uni f~nlo c<faordem'dc Christo'/ Não;o 

Brazil é um estado livre e independente; o seu 
soberano por d.reito imperial couferido pelo~ po
v•1s ~em toda.~ libei:dad;:i e jurisdirção de nomeai· 

leir·"\ SRO OS ID6S010S Oll ainda ID1tiOres do que Ós 
da igreja lusitana de que ha pc.mco nos sepu·á· 
mos. . 

Ora. se os soberanos de Portugal m1o1ca con
sentirão, qtie a curia Tomana ·fü:1:1sse uomeações 
arbitrarias de viga. ios apostolicos p'lra os impe· 
rios e provinci11s pertenct1ntes no primado do 
oriente; se a cõrte de Portugal du, ante o go
verno dos Sr:;. reis D. Pedro II e D. .João V 
tiverão mui sérias disputàs com qquella curia 
por caus'l. da incompett1nte nomeaçiio que ella 
Ítl7: de . vigari?s ªP.º~tolic:os para - l"uriquim, · Co· 

padruado do Pol"tug~l; se o; prel<1d·•S, lusitanos 
olharão com muito ciume para o card .. al dtt Tou1·
non quando f,,j nomc1do legado n latere da 
Santa Sé apostolic:a no 'sobrt1clito imperio da 
China, p'lr'\ conhecer d•1s accusações feitas con· 
tJ•a os defensores dos ritos. pagões observados 
pelos catholicos ; so o governo ·de Portugal no 
reino do Sr. D. Sebastião mandou ex ulsal" do 
reino do Con"'O um bispo bespanhul chamado 
D. Antunio GÍiova, que alli ror cat.icbisar, como 
é pos"ivel, quu agora se consinta que o summo 
p .. ntifico fa~a uomoac;ões de vigal"ivs upostolicos 
pari.l as p1·elazias de !ol 1tto Oross11 e G .. yaz, pe1·· 
tencendo - e11ta j urisd:ctiio no3 bispos n111is vizi. 
nhos d11quella:1 diuc1:s ~s? E niio e i,ito nma in
vasão, um at>lquo co.1tra as Jib.,1• Jadt!S da ig1·pjn 
brazilclim? D~vi 1 o noss:> ministro a•sistento nn 
ci.riil romana C•.lllSenlil" cm nma tal ·infracção das 
nossas' liberdades? Não de,·i:\ ello apres1:111tar no 
su,umo pontifico o nosso codigo ~o.nstitucion!ll 11 

d •S tio ven.·ravel pontifico Benedicto XIV, d~ 
gloriosa memJt"ia, e dn cnrtn réélh\ de 13 de No· 
vombro ele 1700? 

Sim Sr e • , 
libN·dndes reivi.1diçadas hn muitos s1:culos. Nôs 
nõo ataca1·emos em tempo algum, os direitos s~ 
gmJos e inanfllriveis do chefe Yisivel d•L igreja 
do Deus, centro ela unidade do povo cntholico; 
rrins n,.is tamhem ni'io cunsintit·emos qne os nos· 
sus metropolitanos os nossos bispos pt~rcii() _ n 
mem1r parto dn jurisdfoçào, o p1·ceminc11cins· qne 
pút" direito di\'in<> lho compet .. m. 

Eu, se1lhores, sou soldado , nada entendo de 
leis ca.1nnicns, pouco, sei dn: historia . geral d1\ 
igreja; mas estuilo alguma cousa n legislaçiio do 
nosso p111z. _ . 

ColJ! esta acltn-se em·oh·ida. pa_rle eia historia 
ecclesinst1ca · dã Purtug 11 untigo e modo1·no; e pol" 
isso seju-me po1·mittido dizer ·duas 11alav1·as so
bre o methodo de dh·idh· os bispado::i naqnelles 
seculos, rm que a curit1 Tolrlnna 'não füiia no 
mu!1do tanto c:;trondo, · como por ·desgraça ·da 
t.)lll"1standad1 vem a fazei·· nos seculos, ·dos Gro
gàrios, Ilonifacios, J.m_oc1,ncios·, Aloxandres, Leões, 
e outros de ue estiio' cheias as ' a inn:s . da his· 
tona. 
· _O rei Theodomh·o :cm con5elho com os seus bi:;
pos., e: mag_natas, ,fez n Jivisii•_~ dos bi_ sp11_d~s.·· __ •_:_u_ é_ 
lu~1tania• · , ' · - · · - ,.. "" 

O rei ·wàmba em outro- igual congr~:;s~ ~foz:'~ 
di.visão' geral dos bispados de Hespanha•::o seu 
succe:1sor fez . 'novas 'divisÕ6!.',: e· :p:1ra: este: tim 
niio•proéedeu"lieeriça da>cnria'•mni_anaF; ,, ,, · 

Nàu. era. então catltolicn'. a: igrejli'rhe;.panbola? 
Comer pois' sereinos ·nõs .hoj11::rnenos: livrE'.lSldo'quc · 
-o· fo~o: os -.. nos5os-: antepiíssad6s? ''A. ·pbilosopbia_ 
não ·trouxe;_ coips.igo .ª · inipu!!idade, · nem 'a: faltn 
de ··\'enernc;.no a- 1greJn de, Roma~--·,.;, . -~ . . 
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SESSÃO, El\l 21. DE JUNHO DE 1827 129 
' ' 

, , Eutretant,o, Sr. p1·eside11te. n(,,,; vemos repeti
dos. ataques dos curialistas da .capital do mnndo 
christ:ão contra o legitimo poder tios s.,b;,ranos, 
dos bis os e dos ovos··lon e do nós a tolerancia 
do p1·im!liro apus~ ou usurpação 1los direitos a 
nssembleu legislativo\_ do nosso imperador ou do 
nossc:> prelalo ! ! 1 ~ Sõlfl·ermos a primeira ha-
vemo;; soffre1· milhares della 1 2' 

are 1 itque eopo · o g1-.10 . uq ne . 
era um prineipe cheio de seiencia e de piedade ; 
mns nem po1· iss'J, e por ser vizinho tio pontí
fice i:om~no deixou de permittir que no Concilio 
d~ ?•stoia, se . se p uassum e extremassem devjda 
e. ~u·cumspectamente os direitos tcmpomes e es
pmtuaes. e . f~ liberd·ides •las igrejas da chris
tandade! Imattemos o exempl•> :lo veneravel Rici.: 
mostremos ao s11111mo pontifice que tanto· valor 
sabemos dar no seu primad•> na i"reja univ1Jr
s~I, como ~ab~mns d~íender o que ºcompete n1)S 
bispos da igl'eJa bt·azrliense. 

Passando o ol·a á nomea ão de Fr. José · de 
l\Iace1·ata pal'll prelado de l\1atlo Gl'osso direi á 
vista dos .escriptos t!e um nosso illus~1·e' collega, 
que no Rio de Janeiro bouverão muitos prela
dos nomeados pelo soberano, os quaes exercita. 
V!lO mun p enu Jnr1s 1cçno at mm1s 1·a 1v em 
\'irtude desta u~ica escolha e nomeação. 

E:ita p1·e1·ogat1va d11 corõa data desde o ponti
ficad_o_ de Greg.lrio XIII o reinado do l:i1·. D. Se-

autol'idade d~ su'mmu pontifice, para Sm; l\ln
g~s~Je " I~pe~·ado1· nomu u· p1·elatlo com juris
d1cçno eccles1ast1ca a <JUalqucr subdito do imperio 
mas !1em po1· !&si:> ~ F~'. José do. Macerlltll pód~ 
exercitar esta Jnr1sd1cçao, po1· ser estran<•eiro e 
por ~onseguint~ excluido. do e.x,ercicio 110 cmp1•ego 
d~ Lao ~lw mon~ ~10 1mpo1·10 do Brazil, onile 
nao faltao !lc.cle;;iast1cos mais beneme1·itos do que 
aquelle rebg10,;o, ,que quer medir a largtu·a do 
seculo pela . estreiteza do claustro · po1· ser igno
rante das nossns Jeis, usos e costumes por p1·0-
fessar m11ximtls ult1·amontanns oppostas' á disci
p ma a 1g1·eJR razi e!l'a, avran o a seu ar 1-
trio d.ecretos o.it edictos g.11'lles,. a que dn' fo1·rn 
de le1t em obJe~tol! pummente tempo1·allS, ·e sem 
attençno á constitu1ç~o do arcebispado da Bahia 

' 
reli~oso p1·elado de Cuynhá. 
. Nao é do agora, Sr. presidente, que data o 

ci•!me dos nac1onaes .contra os prelados est1·an-
ge1ros. . 

Em Portugal houve com effeito alguns qlle 
sempre Corão mal olbados 

D. Ma1·tinho bispo de Lisboa foi .lançado ela 
to1·re da Sé por seguir as partes d'el-1·ei de Cns
tella seu compatriota. 

D. Fernando, da gue1·m foi mal visto não ob· 
stante pe1·te;;cel· á gmnde familia dos Casti·os. 

.· D. fr. _!Je1·o~ymo cl~ Qu~ntanilha bispo de S. 
Thome, nao tmha estmmçao publica. 

D. Domingos de Gusmão filho natural do du
que de l\iediua Sidonia , e primo c<>-irmão do 
Sr. 1ei D •. Pcd1·0 If, foi levemente \'enerndo pe
los diocesanils ; e o bispo ingle7. Russel capellno 
'!~. snnta rninha de Inglaterra irmã do mesmo 
:si. D. Pedro II, s<>ffl"E'll g1·andes dissabores em 
Portngal. · 

·.. . . 
tude~, mas como pl'elado nomeado pelo snmmo 
pont1f!c,., e nind!i- piais como bispo (se o fô1·J no 
1m11erio do BL"llZll~ nl'io. isó faz 0~1sca1· as pi,:ero
ga_t1yas. da coroa 1111penal brazlle1ra, mas amdã 
faz rnf~mgil' a const1tuiçiio do imperio e tira um 
lugal' 1111portant.o á ·. outi·o 1}Cclesiastico que· 1egal-

. mente· para, isso deva. ser nomeado. 
Na parte que respeita á creaç1\o. de cabidos 

t~nho 1\ uizer que as nossas circunistaneias pe~ 
dem que, por _om abandone111os es~eluxo e appa
rat?, .·.e ,que, hvremosj:>s. nossos bispos dos . seus. 
matores, · adversario11.. · · 

. . , TOM02. 

Os 11abitos ve1·melho5, as capas . magna~ de 
cousa nenhuma servem; os cabidos têm Jecrene
rado em gente ociosa, niio obstante encofitn1.· 
rem-se nc,.-;sas cor orações o< maiores ornamento; 

e sc1enc1a e virtJtde ; e1xemos isso p111·a111e 1.,r 
tempo, por ora nada ,1e co1·pC1s capitula1·es. 
A~ ;;ummo pontífice devemos agradecer os b(lllS 

dese os uc tem ela c1·eai;ito do> semina1·ios ! O 
corpo legislativo razi eü··· pornm, Jª aeu 10 
uec•!SSidade dos povos, decl'Ctando os estabeleci
mentos scientilicos • que por ora convêm <l•) 
B1·azí1. 
. O clll1·0. cl.i l\Iatt<> Grosso e Goyaz tem muita 
mstmcçiio; e tod11. dia foi a.Jquirida nos semi
nnrios de l\fo1·ianna e S. P.mlo. 

Quando fór tcmJP, •1uantlo os nossos meios pe
cuniarios nos ajudarem, Cl'•!nr-se·lu'io os semina
rios dus dous novos bisp idos, nãO' . por dee1·eto 
da r.m·in romaaa, mas sim po1· lei da assembléa 
legislntiva do impel'io do Brazil, que é quem póde 

' • ' <'7. s dos seminarios e •>r-
'dena1· o plano de cst11uos, que nelles se de
\'em ensin•tr. 

V uto portanto pelo parecer dt\ commissão. 

la\'ra por cansa ''ª urdem; para esta discuss:io 
não se fazer muito longa, é p1·eciso que V. Ex. 
marque os p<>11tos cm tine so tlovc íallnr. 

onstitui iio diz: " art. 10·~ . 14. ConceJe1· 
uu n••gai· o b~neplacit•} nos •lt!Ct'etos os conc1-
lios o letrns apcstulicas, e quaesqne1· outrns con
stituiçõt>s ccclesiusticni;, que ·Se nfü, oppuzerem 
t\ constitnii,;ão; e pl'CCe<len lo appl'O\•nçii.o tln as
se:nbléa ; Sll conti \'er 1lisposiç:io geral. 11-E' pre
ciso que se trat<J pl'imch·o desta questiio, se 
contém disposições gc1·aes. 

O Sr. CusT001.\. DrAs : - Por causa da ordem, 
requeiro o atliamenlo desta materia. 

Propoz o S1·. presidente o adiamento da ma
teria, e não sendo este apoiado continuou a clis-
ussiio. - • · . 
o Si·. Bis1>0 do :\la.rn:n1u'io-: -Sr. pre

sidente, o primeiN objecto sobre que se deve 
tratar, é se as bulias expedidas parn a creaçào 

· ' l\lalto Grosso contém 
,usposio;ões gemes, e por isso seja necessario 
preceder approntçlio da assemblé i para se1·e111 
executadas. · ·· 

Votn muito decididamente, que n:'io comprehmi· 
dem dispusicão alguma gel'al, que se upponl1a 
á conslitnição d<> impel'io, porque j-'t. ex1stiiio as 
mencio,.adns prelazin... do Goyaz e ::\fatto Grosso, 
ora elevadas a catheilracs pelas citadas bulias. 

A creaçi\o . de no\'as 1liocescs e da compctencia 
da sé apostolica cm conformidado da presente 
disciplinn lleralmente recebida c:m toda a ig1·eja 
cntholica. Todos ns seuhores sabem, que nos 
primeil'OS SCCUIOS do christianismo OS bispados 
fü1·ão crendo,; pelos apostolas. S. l'aulo funllou 
Creta, Corintho, -Epheso, e S. Pedro designou o 
p1·imeil'o bispo da igNja do Alexandria Os novos 
bispos seus discípulos er:lo nútorisaclos para fazer 
ontms dtlsmembraçõcs, quantia a necessidade da 
igreja e utilidade dos fieis assim exigia. 

Dllpois da idnàe tl<>s np<•stolus as dioceses fot•iio 
fundada,; 01· decisões dos concilios provinciaes; 
convocados os 1spos a pro\'•ncrn. com 
sidc:.cia do meti·opolitn dete1·minnviio pnra com
nioJo, e vnnt1gcm dos chl'ist1\0:1 a creação de 
novos bispados. Esta disciplina foi alterada em 
o s~culo duodecimo da ém christri, e por con
scm·o ele todos os bispos foi re >Cl'vndo 1\ se 1\pos
tolic:\ desmembi·a1·; e creaL' sés episcopaes • 

Ora segundo estas. regras disciplinares pei·t~n
ccudo ·no . santo padre . a . creaçii:o <los novos bis
p1dos, ex<Jrcitou um . direito anaexo ao seu poder 
de jurisdicçào . na igreja catholica, pocler que nüo 

Pôde ser conte~tallo. W bem: sabidt>; que proce-. . .. 'u 
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SESSÃO E~l il DE J[jNllO DE 1827 
ilendo a asscmhlõ t con,;tituinte de· França á 
circumscripção do3 bi,paJos, e nn11exa1!do por
ções do_ tcrdtolio de·~ns ~ 4?~ros, ~"1 comba-

1 a, a a li 
n-allic:1bo e não só os prelados francezes cs
crnpulosos obscrvado1·cs das leis canouicas se 
opp~z~rão a .taes in.nov?çü~s, e lll!-!danças, cn~ a 

"' o d'· . simo padre reclamou os irc1tos 
primalo. · 

A sobredita constituição do clero da França 
publicada por um poder incompdente fui cas
sa.J.a por breve de Pio U0 com data·. de 13 (le 
Abril de 1791. 

A rcspeilo das creac;!'es ora em que~tão pro
cedeu-se em regra S. 1'11. I. em qn~hd1de ~e 
padr••eiro do Brasil, reprnsentou por 1~tcrmed10 
do seu ministro em Roma, a S. Sanh•lade sei· 
con,·eniente, que as dnas prelazias dtl Goyaz, e 
l\latto Grosso f.,;;sem elevadas a bispados, de-. . . 
m r 1 o 
dioceses: e o supremo chefe d11 igreja unh·er
s·il natla mnis fez do que exercit:u- sua autori
dade espiritual, .erigindo os dou~ b.i~pados de-

incumbia conhecer as lini1as divisorias 'das pedi" 
das c1·ea1,;ões. Por consequencia não pód~ entrai· 
em. _dn\'ida_que _fQrão_obse_rxa.das_a~_le1s_._ca110.-_ 

· .·..,. - • n ra li c n 
toda christandade, e que não boll\·e olfensa, nem 
quebra d i lei fu11damental do imperio. . 

Direi tambem algu na coud!l sobre os -~enu
uarios exigi los cm as sobred1ta;; bulias. Nuo se 
pt•de duvu.lar que os ministro:> da 1·c1igiào en
carre .. ados de exercer as funcções augustas de 
nnnu~ciar n palavra ~h·itl'l, e !1Htruir os povos 
devem ter os necessnr1os conhcc1111e11tos. O mes
mo le,.,islado1· di\•ino, qna.ndo mandou seus dis
cípulos pregar a doutrina cvan~elica a toda a 
crentnrn lhes ordenou; qU•! ensmassem a ob.se1·
var tnd(:, qne tinha 111and.~d~-<_toce11tes eos. ser-

' . , . - . ... ' 
Ora não se póde ensinar sem ter sciencia. 
Esln a rnziio poq113 os bispos primitivos tan

to se empcnhm·no 11·1 cducaçiio do ssu clero. .. . . . .;: . ... ... 

sua mesma casa, escolhendo os m 1is aJiantados 
e virtuoso.> pnm reger ns dilforentes pa1·ochias 
deo scn bispado. Este _era o_ procclt>r de ~rntr~s 
mnil•)S prehdos, qn·~ 11lustrao os m~naes cm lus· 
torh. Nos mosteiros tnmb im crao eJucados 
al.g1~11s, que se <lcstina\·iit1 para o ser:ico do altar. 
Pornm ficando a E11rop1 submc1·g1<l 1 · em um 
cahos d.1 iguornncia por cansa d 0J >'y:>tcm 1 foudnl 
e n-uerras, que po1· 111ni::; <lc L1·es seculos de,·as
ta1~}io tantos estados florescente;:;, reduzida á maior 
relaxação esta obscrvnncia ccclc>siastica adoptada 
desde as primeiras éms <lo clmsti:mismo, o 
concilio de Trento cm 1;;133 dctcrmino11 muito 
positivamenfo, qu~ cm to1ias n;; dioceses fossem 
cre ulos seminario' parn n educação do clero, 
ficando debaixo da un·ec..:iio cfos bispos <liocesa-
1103 e não a outras uutvriJades como iqui se 
:n-nuçou. · 

YPja-se a sessão 23 cap. JS de refonnalionc. 
A mesma cvnslituiç>'io deste imperio t .. m garan
tido aos cidadão~ brasileiros a funcla";io de cGl-
le,.,ios jiara a etlucaçiio ela mocid ide. O clero é 
mria porçiio distincta 1la sociedade, e •Í. 1.n~sma 
muito intei:c.'>sa que tenha luze~ sufficwntes. 
Passamlo à creação dos cabidos direi, que estas 
corporações têm· sLlo e ;tabdlccidas cm p1·oveito 
da mesma ig1·eja, um cabido é o seaado, o con
selho ecclcsiastico, seus membro!! qu! dcyem :>er 
versados em jurisprudencia· cauonic 1, são conse-
lheir•B natos do bispo. · 

Forão substituidvs il•!S presl.Jitcrios, que crão 
ajuntamentos dos clerigos Ja cidadJ, e dioce::;e 
convocados para nconselhar os bispos em os 
negocios mais gr.n·es e imp.,rta:1t~.s. N~ se.!ulo 

•1ndccimo começarão a exercer as· fu11cçõe;; de 
conselheh·os, e· lia muitos . casos m11rcados em 
direito canonico, em os qu1es o bispo é obri-

s i ' Í• :; • '. .. 
creação dos governos· pro\·inciaes tem e;;t tbele
cido que houvessem seis conselheiros, que jun 

. tos ~m ~ertçis me~~s do a:}no, e ainda em Cl!-Sos 

presideutcs sob'1·c ob1ectos de cpublica adminis-
traçiio. . 

Ora os bispos não têm !a seu cargo n~gocios 
mais poade1·osos ?. As materias do regímen da 
diocese não devem SJ1· consideradas com maduro 
conStllho ? 

Devo cori1tudo accrescentar, que têm i;ido crea
do~ alg'!ns bispados sem cabii:los, como _9astc)" 
lo-Branco e Aveiro quando ns renda,; sao ta1) 
minguadas, que não chegão para manutenção de 
taes estabelecimentos. 

Em toes· circumstancias cum re im etrar dis-
pensa á Sé Apostolica. Se os diúmos ·e mais 
rendas publicas de Goyaz e Matlo-Grosso forem 
i1io diminutas, que não possão · supprit· as des
pezas de taes instituiçõJs, ecclesiasticl5, o . go-
Yerno propor• ess.is mesm s JllS 1 a 
no pasto1· supremo d1\ i~rdjà universal. Em ulti
mo luga1· tratarei dos v1garios apostolicos, sobre 

--0s- quaes -mllit{}~!l t·m1 argumentado nest'\ nu-

A nomeação" de t.ies vigarios compe.te ao pri
mado, segundo n p1·esente disciphna. Poderia • 
ainda remontar-me aos primeiros secnlos da 
in-rcja, quando o papa Dionisio demarcou o, li-
1~ites das dioceses ; porém se tomaria compli
cado o meu discurso. E" bastante mostrar que 
em muitas dioceses se tem \"isto taes vigar1os 
apostolicos. Não me com·encem os exemplos que 
tenbo ouvido citados, po1·que entre nós tê u ha
vido vigirios apo.;;tolicos. E' bem modemo o 
exemplo nesta cõrti. O 1·d. que entiio governa
va, approvou U!U vigario npi:>stolico nomeado 
p wa o aspa o a a eira. e ver-se car 
regia de 4 de Dezembro de ~811, ~ qu~l deve 
existir na competente secretaria. Alem disso S. 
Sn~1tidade. !lão ~omeon algum estrangeil·o, por 

blica tr1\11quillid~de. São vig1rio~ apostoli~os os 
mesmos que actualmcnt! regem as prelazms d~ 
Golyaz e l\fatto-Grosso. ' 

E' pro\'id~ncia interba, par.i q, 11e não fi~assem 
sem admimstrndures as ditas dioceses. Sno au
toridades cspirituaes enca1·1·ega~as de reger ~s 
bispados, cm quanto ? metropoh ta da. Balu.a · naQ 
nomear vigarios eap1tulares em observancm do 
concilio de T1·ento na s9ssão 2-l, cap. 16 de i·e
formationc. Accrescentnrei mais alguma cousa 
sobre o actual prelado de l\fatto-Grosso. E' um 
cstran::teiro é religioso italiano, porém este pre
lado fôi uomead•> antes de sei· feita e jurada a 
constituição do imperio. Aquelfo ecclesiastiço t}
uha ·feito os mais imp?rta.1tes serviços á igreja 
de l\fotto-Grcsso, catequisando e convertendo 
muit,1s aldeias de indios e por tantos se1·\•iços 
em beneficio da i·eligiào e do estado, foi atten
dido e recompensado com a nomeação de ·prela
do de l\fatt:;>-Grosso. I-to ~1esmo tem sido publi-

Concluo pois affirmando que as precitadas \>ui-· 
bullas d·~vem ser enviadas ao governo para terem 
o - placet - visto nüo haver. em as. mes.1!1as · 
disposiçiio alg1111a,. que .offend;i as leis do · llll
perio e para serem executadas com todas . as 
clausulas prescriptas n~ s!lu .contexto e _co~1!ormes 
aos canones e regras <l1sc1ph11arcs da. 1g1eJn. · 

o sr. Lino coutln.li.o:~sr. presidente, 
o illm. e re\·d.bisp::i; que acab.a ,de· falla.r _exor~. 
bitou do ponto ,•ia questão, p·Q1·Cl_.11e. t:ralando'.se 
de ·se sabei-, s~ estas bullns erno ,da• natureza 
daquellns que necc-ssitavão de previa. ~pprovação 
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S_ESSlO.E!l~l DEJUNHO DE 1827 t:H 
do cnrpo legislati\'o por conter disposições ge
iaes, ella só faltou d<,> pontifice do Ro:ua, e da 
sua gran~e aut-0rid!M1e, '! qu<J. é. cousa mui di-. _' ' ' . ' . ' 
q~~ .o. SS. _Padi·e decrettl C?Ou,;as qne st!jào di;;po
SJçocs geraes pn1·a o Braz1l ? 

_Isto _pois ·é. que .procU1·amo; sabei·: e eu por-
• . 

tadas pelo Padre Santo nas bulla~ da c1·e;ção 
de dous bispados, são de fücto disposições· gera<.':> 
que exigem á nossa previa appl'•Jvaçào como mm
da n. ler fundamental. 

Alguem, Sr. presidente dnvidarit, q11e a crea
çiio ae -dous bispados tmgn. comsigo mud•mças 
na distribuiçno úa justiça olos povof!, e que e:;tas 
autoridades cúm jurisdicçiio civil, e espiritual 
niio inftuão no ger.11 dos nPgocios do Brazil, isto 
é, que sejão pnm o imperio disposicõ·~s gemes? 
De certo que não. Demais estas duns g1·andes 
autoddaJes, . dc\'e1·áõ s~r ~rdcnados ~ pela sua 

- ' ser cremlos senno pela asse1nbléa ua confor-
midade da constituiç1io; e como se quer negar 
que t.llo:i cousas sejiio disposições geme.;? "(npoia-
áos Mandai· crcar m 1 1L1 ·· · 1 · 1 

certas e marcadas, 11111 cabilo com cti·to nu11ie1·0 
de dignidades con> honorm·ios ddermim1dos, n:io 
serão por ventur11 disposições gemes, ou pnl'tl 
melll'•l' dizei-, umn invasão Ja cnria romnnn no 
po1le1· tcmpo1·al da nação brno;i\eirii? 

Quem duu ao pontífice dll Homa o <lireito tio 
se íngcrh· no methodo do i11strucç1io pnblícn do 
Brasir, · mandando crear scmina1·ios? Qnem lho 
deu o direito magcst.atico, qne pertence exclnsi
vamente t\ nsscmblén legislativa ? Quem lhe deu 
o direito de mandar ·c1·car entl'tJ núd dignidade.;, 
e cnthegorias? Sr. residente, nenh111i1 cntholico . : ~ .· . 
Rom 1, como cuhêi;a da ch1·islamlndc, mai e.;ta 
autoridade consiste unica1111.:11le cm tlnr '' sen 
b!lneplacito a cousas 1·elatirns :'1 igreja, s<m<lo pe-
didas elo cl f• a 1:i ·ii , • · .-. .-
contrarias à disciplina g.::r.il, ou dog;na da mesma 
i.greja militante; mas clla unnca se pódc estender 
as co11sa3 · te111poraes. 

Disso. o illm. bispo '}llC nos primeiros seculos 
<1!1 i$rej :- os pontifices de :mtoridade p_ropria eu. 
v1arno bispos a todo o mnndo christao, e que 
ellcs não conhecião por limites da sua juris
dicç:io senão os limites t.la terra, mas que bispos 
e~·ão estes nesses tempo.>? E1·ão verdndeir.:>s mis
siona1·ios, e dia·ectores dos no\'os ·crente:;, sob1·e 
os quacs elles só tinhào uma jurisdicçào espiri
tual de nmcaças e· de consolações, e nunca 
for:'io autoridi1dc.; en\'iadas às naçücs, que as não 
houv~i;sem pedido: e se algumas houve desta 
sorte foi isso uaquelle tempo, cm que clles ex
.:om1!1m1gavtlo os. reis, .~csobrigav~~ o pOV<! di1 
obcJ1enc.m, e o 11npellmo ti rebelmo; · (apoiado 
!/eralmente) n1as boje tutlo está mudado (apoiado1, 
o scculo dos luzes tomou o lugar do tempo dus 
trevas ola ignorancia, e da crtldulid>tde; cadt\ 
na~ão Jio·e conhece, e conhece bem o ue 
per euce a eus, e o · que pertence a Cesar : 
cada um i. pugna pelos ~cus dh·eitos puliticos, e 
n~o consente que qualquc1· poder estrangeiro, 
Seja e.>se · profano ou sagrado, se intrometta em 
:ieus neg.,cios domesticas. · Eu como catholico 
recon~1eço ·a autoridade espiritual do papa, mas 
como cidadão brasileiro tambem · sustentarei· 
quant•> em. mim couber os direito> da naciio 
a ·que pert'én"ço, e as ·regalias· do imperador do 
Brasil. · · 

Pai';\ não oxorbitar da questão, como fez o· il
lust1·e deputado, que acabou de fa\lar, me anar
darei, para quando fõr occasião, responder a 

appro vaçao. 
o Sr. ~un11u ::uattos:-Sr. presidente! 

rcspondere1 en1 poucas palavra;; no illi;.stre de· 
putrtdll o Sr. bi.- o do ::\ · · - · 
S. 'x entende •1ue sou hc1·<Jge, e por is~o á.. 
s~mclhan<;a de um hcspan hol, cu r..:pito nesta 
camarn, que sou tão cath'olico como o pnpa tão 
nobre como o rei e tiiu pobre como· Job. l'::;t sou 
:;oltl!ldo, que professo a verdadeira doutrina Ja 
igreja. 

S '!' deputado que defendo a perfeita disciplina 
despida . de abusos , e •falsidades Jos decret1Js 
<le Grac1anno, e dessns fingi<las bulias de Izi<loro 
:\{~r~a~o1·: n~nca. tolemrei os princípios, que muito 
a!.11gm10 a !greJn: de Deos, po1· motivo das inva
socs da cnrm romana contra n autoridade do.; 
sober1 , · ·. · · . . 
lados. 

O 11obre depnt::ulo fa ll 1 em podc1·és· dos bispos 
no tempo tios npostolos, e diz que cr1io elles 11ue 
fazião "" divisões •las i<T1·c·as! t •• 

e nze ·l\S,. ~~· prcsi.lcntc, cm uma época 0111 que 
n IJOSS:_t relrgmo estiwn no berço, <l cn faix11<.ln, e 
'1~º nno era reconhec1d1\ pelas nttt.)ridades pu• 
hhe~s? e Acontccm is!ln mesmo ·fo;wis de Cons-

1 • e 1 ec•Jll ass1 m __ a e :~ J __ cnmo, em 
<111c os .papas se tlP.cl:ll'lll'.1<> seuhm·es do nni
Vdl'SO '/ 

Diz mais. q•1c ns <l!,·isõcs -los hispauos em 
Hcspanhn_ er:io· f••it •s ~m concilios p~los bispo!!, 
1111\ll cn tlrgo o contmr111, e o conh·nr10 dit·á todo 
n•1.11elfo 'fl~o tiver conlwcinwnto da historia: os 
reis, os lt1~pos e os nrngnntes concorriiio todos 
nestas •lh·i!loi :s, nssim como •> povo, no depois 
o clor.), e finnlmcntl) os 1·eis for:.io qnetn elc..,iii~ 
•>s preln•los p11m.11s ,Jfo1:eses! F-1lln mnis o n8bre 
1lep11t111to nn tlisciplina antiga do sccnlo l:!. Grnntlc 
D<lllS ue Ul r,, • . •• • 
l.1.1ri.d11de, cm •1uc.o pnpn com o pé sobr<1 n cnhc<:a 
tlll llll[ie1·a1hw rec1to11 cm alta voz o vcrseto
Supei• m:Jli(fom, 1:t f)((sili.<tcum pla11tnvi pedem 
11ww11-!: Fnlln nc.-sc sec11lo de trevas seculo de 
1gno!·nncm, em que pcir motivos tcmporacs Inno
cenc10 .IV dcp;:,z elo Un·ono:ao impc1·aüor l''rede1·ico, 
e no 1·c1 Sancho II uc Po1·t11gal ! Continua o Sr. Lispo 
!l l.01t\'nl' n~ eorpornçiics religiosas da anti~'l 
1g1'CJ•l; Ctt tnmbem ns louvo; ums quaes er.10 
essas grnnd•!S corporn<;iies? O . .; lle1·.11itas, O'\ lana
choretas e os ccrwbita,; que com Paulo, Hihu·iiio 
Simeiio, Pacomio e outros viviüo rctirad::.s nas 
caYcrnas do Egypto l>l\l'tl fugirem no mundo, e 
nos se1H pe1·scit11idores, polliào so;· chamados co:n · 
panhoiros d1•S hispos, e os seus co11solhciros nos 
negocios da igreji\? 

Falia mais nos nntig.1s cabidos ! que differença 
entre esses e os de hoje 1 os concgos ~ompa
nhefros ~o bispo tle Hypona vi vião com elll.) em 
co111111umda-.lc ; e os conegos conselheiros dos 
bisp;is de ogQra, npenns se encontr,io com os 
prelados em nlgum dia de Poutific 11 ! ! Trato. o 
nobre dcpntn•lo d:i pobrez i. d:l> dioceses! qne 
mais pobres diocese~ podem existir 110 mum!Q 

o .... d ... º raz ' ~) 

que no meio dessas indigcncias se lo\'antem sc
minn1·io,; para (icnrem aind:l 11\ais pob1·es do que 
são 1 os candidatos do e;;tatfo ccclcsinsticu <levem 
por ora ir fazer os seu:> estudos em S. l'a11lo, 
ou Minas Gcrncs : em Mntto Grosso, e Goya:i:, 
não ha meios de sustentar scminarios e o Sum
mo Pontifice nãt) tem jmisdicção. de os mandar 
c1·ea1·. Apot>ta o Sr. bispo a nomeação do. vign
rio capitulai·. pa1·a a ilha da l\ladeira, e diz .q uc 
fôra. por carta regia do anuo de 1801: eu ·nno 
tenho noticia de tal cartn, " só s1;i da de 1:J 
de Novembro de 179J a respeito da nomeação de 
taes vigarios para os bispados vagos,: e isto pl'IJ· 
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SESSÃO Ei\1 21 DK JU~UO DE 182~ 
duz muita força a fn,·or do meu argumeuto : e 
estou 11em certo que esse ''iga1·io niio "':ª es
trangeiro •. mas sim o Agostiui?nno D. frs:~ Joa
<1uim de Menezes e ~tay~e. bispo de 1\fohap!w, 
desde J!';Ot. e eleito \'!gano · da 1lba da Maden.a 
cm 1811. Increpa-me o nobre deputado o eu ·di
zer que o prelado de Goyaz é estrangei1·0 ! ! Sem 
dm·ida o Sr. bisp, ignuri que eu ti\·u as mnis 
I)raximas rdai:ties eom esse virtuoso prelado, e 
que sei que é natural do Cuyabá. 

O prelado, <1u~ e~ digo qne ~ est~·a~g1;~1·0 é 
o;;se liarbadinho uahano que preside a 1g1·eJa de 
Matto Grosso.: pllS~O de largo pelos ~1·audes ser
viços que o 1lh1:;tre deputn_do g1·:itu11.ame11te lhe 
atti·ibuc ! Eu conheço a frei Jose ; todo o povo 
de. Go\·az e 1\latto Gro.;so o couhece, pois desg;·a
r.adaulcnte •~111 figurado em factos escandalosos 
hem conhecidos por alguns dos nobres deputados 
que aqni se nchiio, tnes con~o o 9ue nc•mt~c~n na 
occnsi:lo do funernl dess;1 míehz moça. cuJO ca
samento não tevu approvaçiio elo prelado, mais 
prnprio para gove1·nni· a su11 cella du que para 
dii·inir um reb••nlio da igreja bmzil~im : vú ser 
pat 1~ai·cha em ltalin, mns uiio seja prelado no 
Br:izil ! Eu poderia continunr a defender-me das . - . . 

Ellu tem a fortuna de ser bi~p11 em um seculo 
de luzes, em quti os cnriaes 1·omanos ncluio 
ob.;;taculos ás snas ag~ressões :- em que se co
nht!ee.11 os justos lim1les da autoriti ide da sé 
apostolica, e cm que os p •pns, como bem disse 
t• nobre de11utadu o Sr. l~inu Oe111tinho, uiio J•O· 
dem calcar a cabeça nos impcrnntcs, e cm que 
ainda no caso de novas teutati\'as da cl'.•rle de 
Roma, o povo brazilcil'O recorru1·m aos s11us di
reitos ina1icnuYeis, e nüo consentiria que ao 
<'Obc1·nno do Brnzil 1:1e dissesse -Super aspidcm 
ct basiliscmn plantai:i pe.lcm mcum - , nem 
que os povos fossem nbsoh-idos do juramento de 
fidelidade que prestâmos li 1·eligi1io, :\ ltii e no 
illl)lcrndor, que nos governa por direito const:
tucional su e1·io1· á toda-: as lois estran~eins, 
que e qua quer a o 11os q11e1ruo ennar. orno 
a rep1ti1· qut! voto i>elo p:1rec11r da commissiio. 

Tendo dado a l1oru, ficou a mnteria adiada. 
Dco o Sr. p1·esidente para a ordem do dia 2'3 

1.0 -Segundas leihu·ns de projectos e indicaeçõcs; 
2."-A continnn.;iiodn discussiio das emendas off

recidns ao projecto de lei sobre o tribunal su
premo de j ust.i1:a ; 

3.n-Na ultima J1orn l>areceres adiados das di
versas conunissõus. 

Lovnntou-se a sessão :\,; 2 l1oras da tanle. -
Jo!'~ .4.nto11io da Silra Jlairt. 

RE:50LUÇÕES DA CA:.\JAHA 

Illm. e Exm. Sr. - A camnra dos deputados, 
vio o requerimento do con,;ellieiro .João José d11 
Veiga, promotor fiscal do jnizo do~ jm·ados 
desta cõrte. em que pretende uma grntificaçiio 
pelos sen•iços, que como tal tem prestado e 
coutinúa a pr~star, o qual requerimento me fÕl'll. 
remettido 01· V. Ex. cm ofiicio de 5 do m z 
proximo passado. E conhecendo a mesma ca
mara qnanto sejiio aLtcn1livtJis as razões, em 
que se funda o supplicnnte, entendeu comtudo, 
aiio de\•er tomai· co .. hccimeutu da sua mnterin ; 
por quanto, sobre a grutificaçiio pelos scr\•iços 
feitos, ao go\'1!1°110 compete deferir como fõr 
justo, pertencendo unicamente á as5emblúa a 
approvação das mercês pecuniarias, quando não 
estejâo ma1·cados por lei, como é expresso no 
art. 102, § 11 .da constitni!):io : e sobre o que 
de,·e vencer para o futm·o como promotor fiscal, 
achando-se em dhcussão :~e:st l. ramal-a o pro-

jecto de lei sobre Cls abusos da libei·dade . da 
imprensa. no qlllll se providencia sobre este 
assmupto, deverá· o isupplicante esperar pelo seu 
exitu l111al. O que me cumpre participar a V. Eit. 
enviando incluso o sobrcd1to requerimento. para 
que · snba ao couhecimeuto de · s. M. -o Imptira
do1·.-Deo11 guarde a V. Eit.-Paço da camara 
dos deputaàos, em 21 de Junho de 1827.,..
Si·. eende de Valen~a. Jott Antonio da Silra 
~laia. 

lllm. e Exm. Sr. - A camara dos deputados 
examinou a çonsulta do conselho da fazenda, 
remettida pela repartiç:iu do tbesouro em officio 
de Y. Ex. de 2a de Maio · p1·uximo passado, 
sobre o requeri;nent» de Jeronymo Xavier de 
Banos. que maior de 70 annos. ameaçado de 
total cegueira. e cotú ser\"iços, além d·•S pres
tados em outras r•·p·utiçõlls, de mais dt> 40 
annos no officio de escrivão do celleiro publico 
d t cidade da Bahia, o qual o supplicanb eiterce 
desde a sua creaçiio, pe.le ser aposeutado com o 
ordenado por inteiro. E com qua .. to n cnmara se 
conforme com o tribunal, em reputar o suprlicante 
muito digno de um benigno defel'imento, com tndo 
nã · e ac an · · · ; · · 
no caso 4e tc1· cxito fa\•ora\·cl, poder havei· luga1· 
a intervençiio da assemblca ieg1slativa na fór11l8 
da constituição art. 102, § 11 entendeu c1ue ella 
de\·in reverlcr ao go\·crno pela mesma reparti-
çno da fnzenda, para que possa {lrlllle1ro p~sar 
ao:1 te1"111os ulteriores, e ser decidido como justo. 

; O que tenho a honra de pa1·ticipar a V. Ex., 
enviando inclusl\ a mencionada consulta. afim 
de subir ao conhecimento de S. 1\1. o lmpera
dor.-Deos guarde a Y. Ex.-Paço da camara 
dos deputados. em 21 de Junbo de 1827.
Sr. mnrquez de Queluz.-José :Anto11io da Sil'ca 
,,faia. 

· · Illm e Eltln. S1·. - A camara dos deputados 
,·endo os requerimentos com.mettidos pelo governo 
á sua deliberação, em os quaes os professores 

e pnmc1ras e t•.1s a provmc1a a a na pe em 
que os seus orJtinados, actualmente de oitent:i mil 
réis, sejão elevados a cento e cincoenta mil réis an
nuaes. taxados pela porLnria de 3 de Abril de 1822, .. . - . 
cadeiras. que por ''irtude d'ella têm sido nova
mente creadas, e attendendo a quo um ordenado 
inferior a esta quantia por mesmo insignificante 
não póile de maneira alguma convidar a taes 
empregos as pessoas qne melhor os devião desem
penhar, e animal-as a satisfazer' dignamente um 
matituto de tanta consideração, como seja a J>ri
mcira educação litteraria da m •cidade brazile1ra: 
eutendcu conveniente, emqu.nnto,se não estabelecem 
os ordenados, que se julgarem · corresponden- · 
tes às cadeiras de ensino publico, tomar a se-
guinte 

RESOLUÇÃO 

« Os professores publicos de primeiras letras 
do imperio, que actualm.mte percebem um orde· 
nado menor, que o de cento e cincoenta mil l'éis, ar
bitrado na portada de .2 de Abril .~e 1822, de que 
"Ozão os que por Yirtude d' ella têm sido creados: per
~c::beritõ; cumo estes. da publicaçiio d'ést'\ resolução . . . . . . . 
rn1e annuae~. 11 

Ê ordenou-me que eu assim o participasse a 
V. Ex. parn que seja presente. e se.tome em consi
deração na camara dos S1·s. senadores. - D.ios 
guarde a Y. Ex.-Paço da camara dos deputados. 
cm 21 de Junho de 18':?7.- Sr. visconde de Con
gonlias do Campo.-José Antonio da Silva Mai.i. 

.1\la1·iam10 C~i·los de Souza Co~·rl!a, redigio. 
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SESSÃO EM 0 23 DE JUNHO DE 1827 

sessão em ~3 de Ju nlco 

l'RESIDEKCIA DO SR. ARAU.JO LUI.\ 

• 

Garc'ia <le Almeida, Maciel 
bosa, H:rrer11, e LLmbi. 

Aberta a sessão, declai-011 o S1·. presiJ.ente, que 
por se aebar molesto . o correio da camam, niio 
eetoviio na mesa "s P'stas, e podia portanto 
qualquer sr. dc11utado fazer as propostas, que 
tivesse. 

O Si·. ,·usconccllos: - Sr. prt3sidente, eis 
um projllcto, que em outra sessão 11romelti, pat·.1 
a prompta ;:boiit,;ão dos dous tdbunaes do âcs
emlmrgo do· paçu, e. rf!eS!l da cc11~~ic11ch e ord_en •. 

nentes, que vivem sempre debaixo du impcrio 
ua,; formuhs, e para quem o seculo XIX é como 
o XIV. Embora se 11ueirão justificar estes esta· 
li l cimentos uns monarcliias nbsolnt·1s; estM füio 
i>recisiio de luzts, · e -nem taes . trilmnnes tH 
podiiio' ministrm· : o de quo taes governo~ têm 
necessidade, é de fo1·1,;a, e resolução parn 11pp1·i
mi1· sempre continuamente. Se nem uns 11&0111.tr
c nas a so u ns os i·epu o nec ~sanus, 
tlerei olhar para t lCS t1·ibu11aes no imperio tlo 
Brazil ? Elh'S não podem prestai· sen:\o pam 
empccei· o a11d,1mento dos negocio~, e gra\•111· 
inutilmente o thcsouro C•>m a cxhol"l1ita:itc 11ua ... 
tia de 2:> a ;JU contos de réis. · 

Bem uesejava cu repartir pebs autoridades, :1 
quem deye competi~ p'lrte das attribuições dest•is 
dous tribunaes, e abolir outr11s, que uiio deYem 
êxistir ; comtudo. po.1derei que est·i. distribuição 
demandava um extensissimo projecto, e gr.mde 
alteração na legislação actual, e que po1· isso 

lvez se não odesse ultim'lr n discussão 111. 
presente sessão, de que r•lsultariti que niio se 
poderhi. estabelecer o tdbunal supremo de jus
tiça, ou que, estabelecendo-se, teria a fazenda pu
blica de pagar sem necessid1\de os 01·denados nos 
mnus .ros es es 1·1 uuaes, quan o º" . ii 0 • 

semos: e em qualquer dos dous casos est wamos 
mal. 

As leis 'r-egulamcntn1·es iriio pouco a pouco fa
zendo as n11C1issnrins alter.içõcs. Depois de jurada 
a constituição. e d:"ls leis, que têm feito, estão 
muito diminuid'ls as attribuições destes dous tri
bunaes. E'. escusad'> o nuxilio, que pt·estawio ao 
poder legislativo_ ; a fiôr dn nação Junt·\ em assem
blca geral n;io precisa de seus auxilios. O tri
bunal supremo de justiça, o o conselho de estado 
exerceràõ muito mP.lhot· boa parte de suas attri
bri.ições, e as rcstmtes, emquanto se não faz a 
refó1·mo. gerãl, voltem ás relações dos districtos, 
que muito !bem as exerceráõ, e de que sem moti
YOS o.ttendiveis forão esbulhadas. Deste modo se 

. l>Õde já instituir o tribunal sup1·e1no de justiça, 
que tão necess'lrio nos é. 

Com effeito a constituiçãi) prcsuppõe n aboli
ção deste, e outros tribunae.s á instituição do 
su remo tribunal, quando manda ue os mem-

ros t!Ste seJaO 11·a os os que se ouverem 
abolir ; crear pois este sem abolição daquelles, 
é manife.;;tn oflensa do diruito, que têm os mem
bros dos tribunaes, que se devem extinguir, nos 
luaarcs do tribunal supremo. . 

Talvez pareça que fui nimiamente liberJl com 
os empreg Idos dos tribnn teil, cuja extiucçiio .propo • 
nho, qu"lndo lhes conservo todos os seus actuaes 
orde11:1dos; entendi que assim o recommendava 
a justjç'l e a humanidade. 

A nação • pouco lucra com a p1·ompt i. nbohção 
dC1s ordenados destes officiaes , entret mto · qu.e 

estes ficão reduzidos á maior desgraça · estes 
ordenado;; .espalhados por tt·es milbõe:; d~ habi
tantC!I d1v1dem-se em pa1·tcs tão miu.ia~ que 
desappnrecem, ffoão sumidos; e o _p_ezo 'd~ 'perda 

bem , que imperce-
ptível. 

Não nos illudamos com essas maximas empo· 
ladas. de que o _bem publi~o deve sempre ser 
prefer111o no particular. O mtcresse publico re· 
presenta a ma~sa dos in~HcSStJS particulares , e 
:;e offender o m teressc nau é otrenJer o pn blico 
ent:'io o que será ? E' bom o s 1crificio d" um: 
_melhor será o de dous , de cem , e de mil ; e 
qual será o termo ? &in uma palavra, . ou o in
tere,;se do pritueil·o é sagrado, ou nenhum póde 
ter esso direito. Qu€m deve fazei· o sacrific10, o 
que eseJ'l. conservar o que e111, ou ., qu·~ quer 
apoderar-se do que é dos outrc.s? Niio é mais 
rnzoavcl que toda n n:1çiio sej-1 gen ·rosll pun. com 
nm indivu!_uo, do que, que este seja g~n~roso pm:n 

pios du . comâr 1, fui tão liberal com os empre
g iuos destes tribuuaes; cuja' surte long.J de dete
riorar-se, será melhor conf a sua ext.ucçiio. 

seguinte 

l'ROJECTO DE LEl 

« Art. G.o O:> ministros, que lliiO forem em
pregados nos tribnnnes, serão aposentados un 
fõrma das leis. . 

t< Art. 7.• Os officines dtJstcs dous ti-ibunaes 
vencéráõ seus orden'\dos por inteiro, enujuanto 
não forem de novo empregt\dos, se os noyos offi
cios cm que forem de novo empregados, tiYe
rem menor ordenado, continuaráõ n vencei· o 
actual. 

« Art. 8.• . Os livros, auto:; e pnpeis da secre
taria dos dous tribunacs pussnráo p u-a a do tri· 
buual sup1·P.m? de. j~s!içu, e ·n.l!i o presidente, 

para as estações competentes. 
11 P iço da cnmi:ira dos <lepnt'ldo_s , em 23 de 

Junho de 18·?7. - Benianlo Pereii·a de Vciscon
cellos. ,, 

Foi julgado urgente, e como tal mandado á 
commissão de legisla'.)ão. · . 

O Sn. COSTA AGUIAR fez nest \ occasiiio lei tum. 
da actu elo dia. antecedente, n qual· foi appro-
vada. • 

O Sr. secretario Maia leu os seguintes 
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134 SESSÃO EM 23 DE JUNHO DE 18.27 
OFFIClOS 

Si. - Niio cabendo nas attri-
1· f: s-

sor d'arina; da academia milit1r, que_ re~ue1· Luiz 
!.aéombe . e sobre informou 110 olfic10 mel.uso .ª 
junh da' ·dirécção dos estudo~ da. ac;adem1a nu~ 
litar · remetto a V. Ex. o re ucrunento ,fo re-
fj'lrido Lacombe para i::e1· prese11w. a camaEa us 
deputados, visto que semellumte }lreteuçao de
pende <lti creação do lugar. 

« Deus guarde a V. Ex. -Paço, em 20 ele Junho 
de 1827. -Conde de Lages. -Sr. Jose Antonio da 
Silva :\Iaia. »- A' commissi'io de fazenda. 

"Illm. e Exm. Sr. -S. M. o imperador, em 
satistisfação a r.iquisiçã<> da camara dos ~cpu-. 
tadoi;:, que V. Ex. me communicou ~m offic1~ ~e 
16 d.i corrente mcz, 1•ar:i. lhe serem trans1111tt1· 
das cópias d lS ordens passadas ao commandan-.. . . . 
que h 1j I<' de' ser promovidos ao posto de alfe~es, 
devão entrar cm concurso por um exame publico, 
bem como daquella,:, que se têm. cxp<:dido u!iu·-
. a r v rn cias <lo un er10 os d ias 

em que os corvos de 2• liuha se deve1u reunir 
Jiara a revista e ex"r.cicio; ·manda remeLtcr a V. 
Ex. pnra sci·cm prcse .• te.; á c.nunrn dos depu· 

--t~s-as- cinêe .:ó pias-inclusas . das grJ1i1ts expe--
1 1 as pe a repa1 u;ao . a guer1·a, a . n~eu cargo, 
vers·mdo subi e os obJectus· cm questao. 

" Deu,; "llarde a V. Ex. -Paço, em W de .Jn
nho de lts"?.!7. - Conde ele Lages. - Sr. José An
toaio da Sih"a :\laia. » A' com:uissiio de guerrn. 

« Illm. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. 
os decretos inclusos por cópia, pelos quacs S. l\1. 
o imperador conce<len, pela repartiçiio <la mn
rinlla, Yarias pe11:;õcs ; afim ele que scudo presentes 
á camara ·dos elepnta<los, haji'io de ser nµprovn
das as ditas pcusões pela mesma cnmura, 1m 
f" rma do 11 do art. 102 cn . :2 t•t. 5° da con-
stituiçiio do imperio. 

« Deus ::!Uarde a V .Ex -Paço, em 18 de Ju
nho de lS-27. - Jlarqne~ de .\laceiú. ,, _Sr. José 

• .,.\' l\"' . . 
zenda. 
. O 81·. Araujo Bastos lêo n seguinte 

l'ARECEI: 

" A commissão ele estatistica vendo a in<licn
çiio do Sr. dcput'.ldo Cunhn :\1'1ttos para se con
stitnirem cm co.nmi,;;sões os Srs. deputados de 
cada um t <las proviucias, afim <lo estabelecerem 
as bases das divisões das pro,'inci 1S, comarrnli, 
termos, d istrictos, uu circulos; podendo ajuntar-se 
:1s ditas commis.;ões os Sr;;. deputados, .que maiv
re,;conh•!cimcntos tiY<>rt:m daquellas, a que 11iio-
1iertencerem. 

" E' de parecer que o mcthodo proposto pelo 
S1·. deputado, convém á orgauisaçiio tio plauo 
da tliv1sao da;; pr .vinci is, comarca:;, termos, di;;

. trictos, 011 ci1culos <lo imperio cm tudo quanto 
i·espeita á a hninistra.;ào p"litica, ecclesia,;tic 1, 

• r'" • • ~ • . • ~ -

prop.)c os que,;itos, que se seguem para serem 
tomados cm considci-aoiio pelos :::;rs. deputados. 

« 1.• SJ C•)nvêm dividir .cm duas alguma pro
vincia do imperio. 

"2.• Se convém incorporar duns lll'OYincias da 
segunda ordem p.ira formai· uma da primeira. 

« ~- • Se convém separar uma ou mai~ comar
cas ,.de qu.ilque1· província, para com outra ou 
outra-; fo1·mai·em uma 110\'a proviucin. · 

" 4. 0 Se convém crear novas comarcas nas pro
~·incias. 

<< 5. 0 Qual de,'e ser a divisão d,15 comarcas eu~ 
termo~, districtos ou circulos. 

« ti.~ Qull:es _devem cidades capitacs d~s 

11 7. 0 Quaes devem ·ser as villas cabeça~ ,de 
comarcas. 

« 9. 0 Quacs são as provincias em que se devem 
crcar metropolitas. 

« 10. Quacs aqucllas em <J.Ue se devem c1·igir 
bispados com cabidos e semmarios. 

a 11. Quaes àqucllas em qnc se devem c1·ear 
prclasias ou bispados sem cabidos. 

« 12. Quaes são as cidades, villas, termos &u 
•.iistrictos cm que se devem subdivir as frngm!zhs 
ou parochias e cr<'ar outras de novo. · 

i ' -de lt:i:!7.- R. A1·celJis1JO· eleito dn Bahia. - ].[. 
Bispo eleito do llfm·anh•u.-R J. da C. ,1/attos. 
-L. P. ele A.ra11jo Bastos.-Lui:: Al(,!Jttsto -~lay. i> 
- Ficou para eutrar na ordem dos trabalhos. 

o sr. su 1 gado :-Como os navios, ou cm
barcai:õcs, que sahcn! d!Jste }lOrt(!,para os portos 
estrangeiros, m~1i,t.o P1;:1llC1pal~111mte pai:~ o5 po1·tos 
da custa ti' AJr1ca, sao obrigado;; a l~var um 
capellão e cirurgiii(), sem· os q1íaes nno. são ad-. 
1i1iliidos il. despacho~, e como mio seja isto de 
gramle necessidade, ma» sim de despez11 e de~ 

mcrcio, assentei ~m fazer uma indicação· que 
mand.:> à m~sa para a camara a tomar cm con
sideração. 

" Indico que as emba1·cações, que sahirem 
deste porto, ou de qualquer outro do impcrio. 
1iara os portos estrangeiros, mõ1·me1i'tc pm·a.· a 
costa 1l'Africa, não se1ào obrigados a levar ca
pdliio, nem cirurgião, ficando livre aos proprie
tarios ou mestres admittir ou não estas praça-;, 
sem ns qnaes po;;são sei· despachadas.-Oliveii·a 
Salgaclo.u-Ficon piu·a segunda leitura. 

O Sr:. MmA':<:t'A ·RmEmo leu o segni1\t':l 

l'AllECim. 

" A commissão de legislação, e justi~a civil e 
criminal, tendo examinado o officio, que á p1·e
senrn de ~- l\I. Imperial fez subir o consc·lhciro 
.JoiiÕ .To;;ê d:1 V ciga, como promotor fiscal dos 
crimes por abusos da liberdade da imprensa 
1.est11. côrte, e foi pelo ministro e secretario de 
estafo <los ne ?«?i<!s da justiça, de ordem do 
mesm s 1 .., : , 
o . mcucionndo officio a cxposi<;iio de algumas 
duYidas, que· it assem biéa geral legislntivn compete 
re . .;olyer, olTerecidas por aquellc fiscal, áccrca da 
verdadeira intclligenci~ do art. 8•1 do decreto de 
~ de Outubro de 18:23, que actualmcutc regula 
a punição de taes crimes, achou, que o precitado 
art. 8°, i_mpondo penas ~o.s guc por meio ~a 
imprens11 mfamarem, ou lllJUrmrem a ~semblea 
n:lcional, ou o chefe do poder executivo, tem 
embaraçado aquclle jul"isconsulto; que se. mos- · 
tra por isso fiuctuandc sobre o modo, como se 
dc\"c1·:1 cntcnde1·, . pa1·a que se diga bem cntcn-
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SESSÃO E~l. 23 DE JUNHO DE 1827 
<lida esta disposição, eo;m a qual deseja con
forma1·-se no exercicio do seu cargo ; e off.irece 
as duvidas occurrentes, que s:io as seguintes: 

injuTi'a irrogada a um' só das dúas -camaras 
legislativas Jo imperio: Por quanto qnerendo 
uns, que, por ser crune sómente o facto prohi-

- l • - • ·... ~- • 

quellt> art. t;.., o que infamando 011 injuriando 
a uma só das camams, ainda não infamon 
ou injuriou a assembléa nacional, que é con
stituída pP.las dua,; camaras, outros Lerão e~ta 
lin~uàgem, como rigorosa fraude i1 lei; e r.:ipu
taraõ onvoke1· na injurhl feita a um i das 
duas c;a:1nras o excesso, marcado na mesma lei, 
posto que as sua palavras, pareção salvas e não 
,·iuladJs. 

rr 2• Se para realisar-so o abnso que P. lei 
pune, é ner.ess:irio, que formal:nenlo se iafüme 
ou in.urie a assemblea ou se é bustante se1·em 
infamados ou injuriaJos o;; seus membros ? E 
neste caso se é uece5sario que o convicio seja 
irrogado gernlmente a todo:;, ou se é bastante 
que seja concebido co.ntra o maior niunero, ou 
con ra qua quer e e;;, sen o i•or nc os p1· 1-

cados na a.;sembléa? 
a 3• Se as infümias ou injul"ias dirigidas n1io 

·immedlatamcnte ao ·chcfc--doc · podei· executiv1l, · 
mas ao govi:rno, e ao minis el"IO, cons 1 .uem am · 
bem crime pol· abuso da liberdade da imprensn, 
pelo qunl dcv~o s~r. chamados _polo promotor ~10 
JUIT, os que 1mpr11nm:im papeis, qne a5 conte
nbiio '! 'Por.1ue se uns tõm por crin.o Yedado 
naquelle artigo sómente a injuria, que fõr im
mediatamente feita ao chefe do poder execntivo, 
outros o reputiio indirectumcnte injuriado nos 
convicios pt·ofet·hlos contra o gove1·no e minis
tel"io, e suppõc p<'r isso, que t·ws convicios estiio 
comprchcndidos no sobredito arligo? 

"· -t•.Se ·po1· isso, que os senadores e deputa-- ... , . . . ·-
trnnscel)de essa inviolabilidade aos jornalistas, e 
mais pessoas, que imprimirem e fizerem circnlur 
us ·faltas, e discur;;tJs, onde se encontrem abusos 

· · 1 drn ae ainda 
quando, po1· exemp o, algum senador ou depu
tndo, de,;vianJo-so dos seus deve1·es, ou per
dendo subitamente o juizo, neg1ir os dogmas, es
cnrnecer o culto religioso, conci-tar os povos á 
rebelião, atacar a fórma do governo, jurada 
neste impel"io, injul"iar a assembléa gemi legis
lativa, ou á sagrnd1i pessoa de S. M Impcl"ial, 
não devorúõ reputar-se réos, por abuso dn liber
dade da imp1e11sa á·1uollos, que por meio della 
fize1·em mais ptlblicos, e. por isso mnis nggriwan
tes, e perigosos t<\es excessos ? 

" A commissão, attendcndo 11~ referldas tluvi
vidas, responde peltl >111\neir•~ seguinte : 

« A' l• que é applicavel ti asscmbléa g<!rnl 
legislativa . hoje, quanto naquelle <lecNto de .2 
<le Outubm de 18~3, a1·t. 8• se acha disposto 
1íce1·ci d i nssembléa· uacional então. E posto 
isto, que é inquestionavel; como assembléa 
geral legisli\tivi compõo-se . de duns camarns, 
é a toda? ns luzes manif<!stçi, que mnba> e.titão 

sição. Além disto, o fim da 
lesa a rórma de governo adoptnda, defo11dcl-a 
de todos ns ataques, •JUtl pudessem de qualquer 
modo influir para o seu 'anniqnilamento; mas 
destrnitla u:na das camar<1s, ost:\ dest1·uidn a 
assembléa gemi legislativa,· e consequentemente 
a fórma de governo . adoptada, . e temos pelJ 
mesmo fim. da. lei evidentemcnto demonstr:.1da a 
primeim conclusão. · 

« A.· 2a qu~',-~iio é concebiY(ll asse1nbléa. geral 
legislativa sem os seus respectivos·me:nbros: e 
segundo a constituição art. 23 coni metade 'e 

mais tim · •telles cada uma das d~a; ca~ara!; 
póde deliberar; ma.; ist'l ó certo: lo"º• sno tam
bem ·puni\·eis pela disposipo do mesmo. ~rt .. 81

• 

rem a totalidade ou a maioria absoluta dos 
mombros da assembléa gc1.,1l legislativa, ou· de 
cada U'.118 das duas:· mas um ou alguus mem
bro.,; do c.,r o le jslativo isoladamente co ide-
rados, nno constituem a as:;cmbléa goral, nem 
cad i uma das camaras, e tanto, que podem 
faltar, sem que todavia deixem estes corpos de 
poder deliberar; segue-se dos princípios po>tos, 
que a> injurias feita; a um ou alguns deputa
dos ou senado1·es consideriio-só particuhrcs, e não 
e~t~o por is3o comprehen lidas na mesma dispo
s1çao. 

« A" 3a quo · estão marcadas no decreto de 
2 de Outubro de 182:~ de;;de o 5" até o 10<> 
artigo, quaes são os abusos da liberJade da 
imprens'l, !!elos · quaes o pro1!1o_tor em razão 

« Alé.u do que, sondo immeuso, e tanto o es
paço eatre. __ o .. cb~t:e. do p_o~e~ ... -~-~ecutiv_Q_,_ e ?~ 

o primeiro inviola\·el e· sagt·ad~ se cún·mlera 
impeccavel, o a fonte de totlo o bem, os segun
do,;, como susccptiveis de enos C· de crimes, 
est·10 sujeitos n s•wera r<!Spousabilidade, de qu~ 
os n:io sal ,.a, conforme a constiLUiçiio art. 1;;;1, 
a ordem do impera·.!or vocal, 011 por e,;cripto ; 
não ha fundtUn111to cm tal dispariJade de pes
soas, pam· que se nntendão indh·.:ctamente foi tas 
ao chefe supre .n • da naçãü e sen prim !iro re" 
pre.-elitantc as injurias dirigidas aos seus miúis, 
tros; aliás nem tambem seria licito fazer-se 
effecti '"" a responsabilida•fo destes pelos delictos, 
gue comme es:;em com 0 • • 

tivo, vi~to que punil-os · pareceria otfcnsa indi
rectamente feita i1q11elle, em cujo iJ.ume taes 
~~entes oporão: m~s isto é ab~ut·do, que . se 

' 
nal, que certnmcnte cube, cahindo este misterioso 
segredo, que faz compatíveis o explendor maior 
possível do imperante.· e a estab1l1<111d11 do sys
tema adoptado : e fica manifesto q ne, ou sej ão 
os agentes .do poder exei:utivo injuriados -por 
abuso da imprensa, como empregados publicos, 
ou como particulares, tae,; injurias achiio-se-com
prehendidas nas disposições dus arts. 11 e 12 do 
citado decreto. 

A' -ta que a publicação· das falias . dos depu
tados ott senadort!S, · pur meio d.a imprensa, não 
póde set· criminosa, pois que é mero. continua
ç:io da publicidade legitima com que forão pro
fe!"Ídas, e consequentemente niio tsii.o rcsponsaveis 
pelos exccs;os, l}Ue t:ies falias coJlliverem, o:; 
Jornalistas e maio; pe2su1s que i:uprimindo-as e 
fazemlo-ns circulm-, leviio por este meio ao co
nhecimento 1fa 111niot·ia da nação as operações 
dos sous representantes, que lhe devem constllr, 
e apenas furl'io prnticadns cm presença. d,, mui 

• - - • :') s.., 

presso no· snpramen~i~nad.1 cleereto, 'q11e " im
pressor sómonte entiio ó rcsponsnvel, falt:1ildo o 
autor, quando ou não constar, quem este seja, 
ou constando resida fóra do· imperio, est:\. claro 
qne na hypothese da duvida occo1T~nle não são 
puni veis os i mpt·essorcs e publicadore3 das. falias 
ou discursos dos deputatlos ou senadores, . os· 
quaes se conhecem, e estão presente,;; e se este.s 
como inviolaveis não são puniYeis, falta n razão 
para que scjiio aquellcs que, mei;os i·elatort!s 

·desses discursos, os 1mblicnre111 t :es quaes. furão 
11roferiJos, não os fazendo seus com interposiçco 
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136 SESSÃO EM :2:3 UE JUNHO DE 1827 
de algum JUIZo, qw} o:; apresente cl'mo .;xp1·e:0são 
dos prnprios sentimentos : nem da impr..:ssão e 
cil·culaç:io de taes tliscursos, po1· maio1·es que 

. . 11 .- .-o d m resul-
tir os mnlés, pelos quaes as fi:.;urão perigosas, 
porque ·sendo. fora de duvida que todas as opi
üiõés ·abusivas . de qualq:!-!"r .. dep1itado ou se!1~
dor, luio de s"r cümhahaas, e quem as euutiu 
C!)11Ye11c1 o e seus pn'Jt11zos, ou ern•:; ; segue-se 
que onde se lerem os excesso'• abi mesmo ler
se-bn a devi.la con-ecção, e fica 11or isto nrnni
fosto •1ue de tal publicação, mui longe de virem 
·males, antes resulta1·áõ bens, que muita adiar.
Ull'áõ a sociedade na mü.rcba da civilisai.;ão. 

" E tendo a commissiio po1· esta mm1ei1·a res
pon liJo á'i duvidas <tue lhe forão presentes, e 
ella crê dis:>ulvidas, e de parecer, que a a<>sem
blén geral Jegislath·a para rl'mover como con
Yém, tod•1 o embamço dos juizes a este rdSpeito 
Jmj:L de fixár a ''erdadeira intcllig.!ncia do men-

! :. 
So,~pór meio da resolução, que 
consideração desta camara. 

« A assembléa geral legislativa, interpondo o . . .... . . . . " 

« Arl. 1.0 A disl'o:>ição do decreto de 2 de 
Outubro de 1 ·'2::$, artig•J 8°; c•m1prehende ·o ab11-
S•J da- liberdade da imprensa, que fõr diri..,ido . . . . . . .. ' 

camaras, que compoem a assembléa geral legisla
tiva ; a. totalid11de 011 a maioria absoluta dos 
seus l"t.!Spectivos membros. 

« Art. 2.0 N:io se entendem indirectaiuentc fei
to;; ao ,chefe do 11oder execnth·o os convicios, 
que são dil"igidos aos age .• tes deste podei· cm 
exercicio. , 

" • .\rt. 3.0 Os que impri111irem, e fizer-!m cir
cular as fali is 011 discursos dos deputad•.!S, ou 
S•madorcs, (como tal's) n:io s:io responsavcis pelos 
abusos, que contiverem; Eomtonto que. os não 

:a • • .. - • • • 

. . 
Perefra ele Almeida Tor,-es.-.4ntonio dei Silt;a 
Telles.-Josc ,ta Cni;: Ferreira. - Antonio Ati
!fUSto ela Silva. » 

Ficou para entrar na orde\n dos tt·abalhos. 
O Sn. LEDO mandou ú mesa o seguinte 

I•ntJJECTO DE LF.l 

« A assembléa geral: 
« Art. 1.0 Todos os empregados publicos civis, 

cujos officios forem vitaticios, os cmp1·egiltlos em 
repa1tic,;ão de fazenda, e no 111flgiste1·io publico, 
e que th·crem sel'\·;do à nação continuamente, 
e sem not.a, ou eno de officio o tempo mar
cado nesb ·lei, têm direito adquirid., :í sua 
aposentlldoria pela nrnncira, e 1111 proposiç:io se
guitíte. 

" 1.° Com todo o onlen1do, e reversivo a sua 
m11l11er e filhos ·ntc a idade de 12 !1-nnos, di-

para outrns, o q;tc coutar.~uarentn :annos de 
serviço. 

« 2.° Com todo o ürde:1>1do, e mttade reversivo 
t\ sua mulher e filhos 1m fórma tlitr., que contar 
trinta anuos tle scrvi<;o. · 

« ;:l.n Com meio ordenado, e um terç1; ·do or-
1le11ado iutciro reversivo ~\ sua mulhc1· na fórulU 
dita, o que c • .mtar Yintc annvs de serviço, tendo 

·e. provado impetlimento legitimo, que _o Íl!!Possibi~ 
11t-0 co11tinua1· a servir. 

« Art. 2." Niio se cntclllle comprel1e11dido no:> 

prazqs desta o tcmp<•, em que qunlque1· empregado 
tiver estado ·na rep:irtiçiio em que serve, ou em 
outra, em que começasse a servir na quulidade de 

raticante ou as ira11te. 
" Art. 3.n Nenhum funccionario publico poderá 

ser compellido a receber a sua aposentadoria, 
sem.a h:we1· S•>licitado, salvo nos casos 110 § ;3o do 

• 
11 Arl . .J.0 Nenhum serviço ordennrio dos em pre

gados comprehendidos nesta lei tem direito a outm 
alguma rnmnneração. 

Paço da cmnara ·dos deputado~. 21 de Jnnliu 
de 182í.-'~I. Calmon du Pin.-J. G. Ledo.-M . • 
J. de So1i.:a Fi·ança.-J. B. Ba1itista Pereii·a.
J. de .Re;;encle Costa.-J. J. ela Silra Gziimm•t1es.
:N. P. de C. Yerguei1~0. » 

Pedida, apoiada e depois vencida a urgencia, 
fez-se 2a leitura, e j ulgnndo-se a ma teria ohjecto 
de dclibe• açã';>, ma~_dou-se impl"Ímir o projecto para 

· O Sn. l\fAu, fez a scgnnda leitura do projecto de 
lei, para a creaç:io de um collegio de bellas-·utes 
no P irá: e foi remettitlo á commissiio de instrucçiio 

t ica. 
Fez igualmente segunda leitura. do projecto de 

lei para o ensaio de um novo systema de ad· 
mimstrnções pa1·ochhes.-Foi á commissão de le-
g1s açno. 

Th·erão tambP.m segunda.; leituras, um 1·e
qucri111ento do Sr. Castro e Si! va, pedind • que 
se appliq nem llarn as dcspews das cstra•las, 
pontes, etc. as imposiÇões cobrad:1s em (algumas 
pr.wiucills a beneficio elo cofre dn policia da côrte. 
- Foi remettido á commissiio principal de fa
zen.la. 

Outro do mesmo senhor para se anecadarcm 
e 11pplic:1rem á caixa dos subsidios litt·~ral"ios os 
emolumentos, que das secretarias das _províncias 
marítimas co.b1·ão os oftici!les da secri:tnr!a d'e~-

' :S l 

a ·commissiio de legislação. 
Cm projecto de lei offerecido pelo inesmô se

nhor pa1·a a c1·eação de uma nova comarca na 
dita província. - A''i commissões de legislação e 
estatística. 

Outro do Sr. Deu;:; e Silrn, pari a abolição da 
taxa legal do ouro.-A' commiss:'io principal de 
fazenda. . . 

Uma indicaç:io do Sr. Custodio Dias, recom
mcndnclo ao g .• verno . vigilancia . sobre a obser· 
v11ncia da constituiçã~, em todas .. as provincias 
do impe rio, principalmente na Bahia , Pernam
buco, ctc.-A' commissão de constituição. 

Uma indicaçifo, para se abolirem no Pa1·á._ Ma
ranh:io e Pinuhy, etc. o monopolio d·1s carnes 
yordcs e agunrtlente. - A' commi~são de com
mercio. 

Outra para se arrcmata~·em em h~sta publica 

rnJÓ, do.•nomiuadas Aravi e S. Lourenço.-A' com
missão tle f:1ze11dt1. 

O Sn. CuNIIA l\faT-ros pedio a· urgencia do pro
jecto de lei sobre a arrecadação dos dízimos, 
foi appMvatln, teve segund '\ leitura e foi remet
tido t\. commis';iio de fazenda • 

Passou-se ú ordem do dia. entrando em discus
são o projecto de lei s,bre o supremo tribunal 
dejustiçi. 

o sr. xn·yicr. du car ... ·:alho:·-Eu que
reria, Sr. presidente , que ·em lugar da palaYn 
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SESSÃO EM 2:3 DE JU~HO DE 1827 
-quc1·elltw-se sulistit11iss,1 a ,pnlavm- accnsar. 
-A accusação é termo gi>ncr1co, que compre-
hende n querc,Jla e denuncia: dizendo-se acc·u
snção no meu modo dd ent mder creio , que se 
diria com mais clareza e reci,;ãn : ortanto eu 
su stitu1r1n a emen a. 1ze11 o-e 1vre s par es 
o' inte1·l?or~m a sua nccusaçiio aos presidentes 
1le provmcins , e deSP.mbargadores , nas relações 
ilos, distl"ictos. 

• ::i • • .. .. '"' ,,:, • -- ' 

alguns Srs. deputados , que a culpa se forme 
:mte as jurisdicçõ,·s territoriaes, e comquanto eu 
respeite os _autores desta opinião, não posso ir 
eom ella, Vhto que so trata de evitu injustiças 
e oppressões. As ju;;tiçâR tcrritoriaes estão em 
;mbu1dinaçiio muito immediata, o que não acon
tece com as relações, que são mnis independen
t.es. Ohjecta-se conti·a isto, que as rolai;ões pela 
r.onstituiçno s•io tribunaes de segnnd'\ inst'lncia, 
a isto já r,e tem respondido com lugares da 
mesma constituiçiio e accresccntarei mais, que 
com 11a11to a cunstitui<'ii;,: di..,,, ue estes tribu-
nnaes são a segunda instancia , niio se segue 
que ci:ta lei niio possa <),u· ãs reln~ões o conhe
cimento desta;; ncc11s11ções. CumtndÕ mais estou 
conforme. 

E'.\II~XD.\ 

« Ao :u·t. 1.0 - Em lugar uc qum·elhu·-ui"R·S•?
inte!pór accusação.-X<r°l;ic1· cl•J Cari;alho. "»-Foi 

O Sn. ALlIEtD.\. TllnnEs : - 'rl'ltho mwlado ifo 
opinião , e por isso peço licença pnn retil·ai· a 
llnlt'nda que ,lun-ia proposto a este projecto. 

O Sn.. 'PitE.'>IDENTE, consnlt:mdo u camnr.1, cc.n
cedeu o que o nobre d"putado pedia. 

o Si·. ,·ci.•gucJro :-l'em-sc combatido este 
artigo, que1·endo que esta culpa seja formada 
em Jnizo de :primeim instnncia, e outro,; qucrem 
!llle. isto seja cuneedido !1º tmitt11nl sup1·emo de 
Jll»t1ça_; o nrgnmeuto llltllS furte que aqui so tem 
prodnz1do, parece ser, que as relações siio tri· 
>,!;mnes o se~1111 1\ u~s ancu1, e pe a cons 1 m

.;no parecem 11npt•up1·1ns para esta fo1·mnciio dn 
, culpa. Parece que cslá bnstnntemc:1te esclarecido 
o npnocio. · 

~·ecurs.1 que a lei. p:u·eco concedêr·lhes. - E' por 
isso •1ue se nccresce•1tou neste artigo, 'llle uma 
vez qu;i o tribunal não ttn1 os . meio5 para n, 
lugar _da residencia formar a culpa, e sejão ne
ce.;sanas testemuulias e outras averinu:wõcs ha 

i e e .. cmTegar a iruem JSSo , o quem e mais 
propno para isto do,· que a. autoridade~ q11e· o 
ll;rhg•l mwca? Por estes motivos acho que o ar
ti.i:i:o _devo pass:u:_ com a emenda da~ relaçõtls doo:: 

O Sr. Souza: 1··1·on.~a: - Sr. presidente 
tra~a-se de crear um tribunal j>ara conhecer do~ 
dehctos dos presidentes de provmcias e de outra'> 
uutoridades. ' 

~.pri!11eira questão~. l'!e_este tribunaléjuiz•) 
pr1v1legrn<10 pela const1tmçao; o que nin!!Uem 
póde duvidar ; e a s••gunda questão ê seº lh~ 
cornpet'J a inquirição do delicto. ' 

1\luito;; senhores, querem facilitar as queixas 
elas partes. e que ellas posstio q uerellar, deritro . ~· . .. . - ' 

Yerdade o artigo do projecto conforma-se melhor 
com a constitui~-ão, pois est·ib.elece, que o' conhe
cimento da culpa pertença ao tribunal supremo, 
e marca o modo por!J.ue elle ha, de pronuncia1-, 
o que não exclue a dcYnssa · territorial nos casos 
deli à. 

Supponhamos, que Jn uma conspir<tçiio contra a 
fórma do governo, que ha UID'l denuncia a é-stt-. 
respe1 o, 11·11-se uma e>a'!sa, e ne a saue imp t
endo o presidente da p1·ovincia; o juiz<>da devassa 
mnnl,1 copiai· o corpo do delicto, e mais peças, 
que fazem cnlpa ao J:>residllnte e o sujeita ã. prv
nnncin do supremo tribunal de justiça. 

P.1rtnnto eu me pronuncio mais pelo artigo •h 
projecto, porque é confo1·mo á constituiçiío, <b qi\•J 
pola e!nono.la. 
os~·- 'Vnsconcollos:-Diga·se; e decida·St', 

o que se quizcr, mas não que· o artigo é con· 
tmrio 1\ constituição, como tem pretendido alguns 
se!1hores. A constituiçi'io n<) art. rn~. commette n? 

dent,Js etc. A questão é, se o conhecimento com
prehende tnmbem o processo informatorio, 011 
shnplcsmeute o que nós chamamos accusação. 

- - lo. • • 

J -presidentes.-do quo sobre desembai·gndores, qua.1do está mu:to b1im discutida. E' innegavelque a palaº artigo trata. tanto de presidentes com·J de des- vra conhecer, de que se servio a constituiç•to ne> 
emba.rna.lores, purcce que o artigo dc\"e passar citado a1·t. 16!, não compreli:.nle mais que a. accu
sem, o\ljecçiio. A mesma constituição determina snçiio ; e par:i. não produzir outros argu •nentos, q1rn 

, e autol'isa ao , podel' executivo para súspencler ntio sejiio da mesma co.1stituiçiio, combhia1·ei este 
·aos mngisfrados, uma ye:: que entenda que elles· com outros artigos dclla. . ' 

tem fultado aos seus deve1•es, e nccrescenla, que Diz o ,irt. 47 que pertence no senad l conltei;er 
i·emetterã. eshs qutlixas ús r1~lações, para proce- dos delictos de responsabilidade _dos minis,trus do 
der·se contm.clles ... {m.70 se entendeu o tachygra- estado, e qnem fó1:ma a culpa? E' o senado? 
1>ho A. M. J. até que dissc:1 · 1 Não: pertence-lhe tambe:n conhece1· dos ~ddictos 

Mao:: eu não acho inconveniente que subsista a 1 ind'viduaes dos senadore~, e deputados, e sc!·ii o 
querella; ,poucas süo as suas condições, testemu- 1

1 
, senado,, que. procede t\ dc..-Msa? Seria curioso "ver 

nhns, pr.·stação de juramento, etc. Não acho in- nlli este processo. 
conveniente, que nas queixas quç se aprcsenta- Po1· este e outt-os lugnre.s e evidente . •1ue a 
"l'em ·co.nt,·a os desembargadores se observem estas pnlan·a ·conhecer, ·não comp,·ehenle o. processo 
sol>!mmdades que a lei marca, mas nunca se deve mfor natorio. Seja-me licito dizer que a consti· 
usar d'\ palavt'a-accusação-; porque a :.•:cusa- tuição ni\o r1ig11l,ni o proce:>so informat_urio e por 
(!°io só p1·incipia depois da culpa furmada, isto é, isso nó.; }lodeo1os fazer o que mais acertado 
lfopois da , queixa, ou q_uerella e denuncia, elo- enttndermos. · , . 
pois que o indiciado e chamado a juizo. Os Attenden fo ás importm1tes füncçõcs que exeí'l:em 

f · · ·• , , . - , · · · · • · incias e dezembar..,adores 
cusar n. quem nü\l ,cstt\ ainda em juizq ; quando e ao granJo mal que rc~ultarl~ de, pronuncias 
o. arti~ó, diz, õ Hvrc ãs partes, etc. não tira 'o teme1-a1·ias; e que poderão empecer o , desempc-

. tlireito de ir ao, tribunal; mas este tribunal a nho de 'suas attribuições, ass.!ntamos, eu ·e , e• 
parte. pôde' não ter os· meio;:; .necéssarios para Si·. V .. rgueil:o, que. ~epois. d? tribünal '. súpN
,el\trar no eonheci,mento ,da fornia!;ão da'.culpa mo nü\l · h\Vt'\ um JlllZ. mais 1llustrado a quem 
. 119 lugar onde exist~ ; fazenc}o-se uma 9ueixa que se comn1ette11se este uego'eio·, qu~ ~s· rel~~-ões: · · , ·· ·, 
d!?pm,~e , c}c.}estemunh!lS eontt·a.!lesembarg~dorés Jlt. êxpuz. p!_lr· vezes o~ motivos. q~e hn.v1;i pan 
íJO M:aranJm.o O!l presidentes' do Par,\, como lia esta comm1ssao, ,e por.1s_so ll!ehm1iartJ1' lJ. res-

. d"··º ti:iq11n!lt.supreniõ ãôjustiçii estabelecido: , :. ai uns ar!!Umentos. , " , "" • . 
!!~t~ •. ~l,Jamar as_t~stélllunl)as é ~i~quh1l-as? :seri,l\ Dizem que ·l.S re 

0

ç és sõ poàÕ\n éonl\eQ~_ ·'01 
• 

o mcsmo,,q\lG d1zet:.-:ficn prolub1do ns pm·oos o , · seITTindn' e ultima instancia. ·:Eu estou mar;\\'i-
'io:uo 2. · · "' · · is 
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138 SESS.(O EM '2:.i OE JlNHO DE 1827 
Jh'ldo com esta de;;coueria. 'O que é insta::ch~? 
::ierá a querella uma inst.ancia? En defino a ins· 
tancia com a uoss'\ lei, e com os nossos dou· 
tores.-0. espn1,:o de tempo dtlnh"•) tlo qunl se trata 
·~ e erm1na a causa com a. ec1sao ma . , qm .. '-
1·ella não é pois inst meia, c"mo o·n<td •m1:11te Sí! 
tem ª'"anç1do. Eu produzirei mnis outro argu
mento D:ss•;sc que as relacõ_es jnlgão :is devassas 

• levass.i ou qucrella constitue uma instanci;, com~ 
,n-::mou o illustrc de)JuU\.to, como comb111arú ellc 
··stas cousas? ~· pois claro que as r"la~õcs nii11 
•lStão inhibida,; pP.J.'\ c.m.•tihli<;:'io de formar cultl::t 
ús mltori·iades de que iratt1 o .artigo. 

Dizem o:itros senlwrc;; que nos Juízes brrito· 
riaes deve pet"teHcer esta fnrma\;iio de culpü; 
mmca lhes pertencerá por meu ,·ott1. Presei n
(lindo da razi\o da :<ua m üor indt>p•m<lencin occorrc 
;\ de inforiores luzes :is das relações, e <le serem 
os <l_clic~?S ll erros Jc ofüdo da. nwiur i •.1~pur· 

. l •'l ], - ! • • ; ·' 

Yeús tcnl10 dito, me lnnitarei a fazt:r n•11a obser
Y<tçiio contra a emeutla, ~1ue se acha s111Jre a 
mesa, p:11·a se1·<im os prncessos de re,.pons;tbili
dad..i intentndos ernnt-1· ·o odtor exccuti\·o. Se-
nbo1·.es, e1inllt" en o :1rt. lü 1 a Ct!1JSt1t11içao, 
múicà pcn,.ei que elle désse occ'ls11io a esta 
emenda; este :u·tig" da c•·ustauiçiio uno declara 
<1ue as suspensões dus 111ngi:1trados são prin.ttiYas 

• '- , 1 ~ t! . e 4 t;.1 ~ 01 • i 
niio terh"'td direito, e seri11 uma hn·asão no 
poder judicial, mas n• ta-st1 que não faz esta nttri-
1.luiçiio pri\"nth·a tio imp1•rndor, nem detcl'min·i 
•tllC a ella prcc.,da sempre 1·eprcsc11laç:io ao im· 
i•crador. Est.'l opinião all•m de cnYoh·er absu1·do, 
tor .. arin difficil a Yerific:1<;iio ela rc;;ponsabili-
dncle. · 

Yoto pc.rt:mto pelo artigo. 
O Sr. A ruu;j o Dn«to«:-Quando nós faze

mos nma lei r1·gulnme11tar, niio só de\·cmos tm· 
cm vista o util, comu attender a que ;1 di.-posto . . . . - . -
11osso acc.!.•nm~O,!'lt' com o ~1·ti~o;' qÚe quer fitzer 
<las relaçoes Jtt1zes prepnratorios das culpns das 
pessons d1·sig.1ndns no n1t,go HH da cunst1tui~·10, . . . ,... - ,.. ~ -

o qne é cerLo é à· t>xi.-tencia do tlelicl<>, e vai-se 
p1·oc111·a1· o àelinqueute, este proced menta per
tence no juiz ti:rritorii1, o qual se no fim da 
indaga<;lio c1·JSCobrfr que a i111puta~ãt.1 é contra 
a guma as pessoas ec ara< as no • " Q 
art. lü i, nã01 tem de ve1·-se em algum embaraço, 
nem precisa que se lhe applique a sua con
<lucta, f'<Jis a tal respeito a _ri~gra é n. mesma.: 

~ ' de feil;i a pronuncia, obrigando a prisão, por-
que pertence no juiz declaru1· se o delicto ·é 
daqnclles, cm qnc a lei manda pre11.lc1·. 
. A dilforença e que o juiz: n:io procede {L prisiío, 
nem póde proce.le1-, po1-.1ue tal pessoa niio é da 
sua jurisdicção; j,fo é o que acont<!cc a res
peito dGs militares, se p .. 1·é111 se tmta de um 
crime·. em que sú a p 1rtc pó ltl accnsar, tem 
dla o <lireito de colligi1· to<l":> •JS netos prepa
rntorios, porque esta e a regni. gemi, o porque 
d··feriudo ti. tac:s actlls o juiz 11ào cxerciln. al

um conhecimento du dcliclo. 
C.111clito que o 1ll11sh"e deputado niío entendeu 

a minha emenda, e que a <.loutrina delln não 
pli le deixar de passar, e que com elln concor
dão algumas tJUe for:io i1 mesa 11 .. pL•is porque, 
C•>n en o n mesma e ou nua, som.,u '} a cnnn-
ciiio por outm face. · 

Julgada n mataria discutiu 1 leu-se o a1tigo do 
projtocto e to.:las as emcrda.; não impre<sus: po.>-
o i vo nçao •11 approva o, sa \"lt a r~ ncçao: 

RCl'nio-se n emenda do 81·. Tdxeira d 1 Gou-;êa 
apoin<h n·l sessão passada - E' linc ás par
tes, etc.- foi apJll"OYa<la, julgaudo se ns demai.
prejudicadn,;. O art. 1° foi npprovado, e princi
lJÍandô-se d•ipois pelos artig.1i:i addith·os : o pri· 
meiro f(li jnlgado prejudknlo, o segundo foi 11r1-
)lro,·mlo. 

Entrou cm discussão o art. f:.0 

embargadores n constituição manliou que suas o SL·. Souza. F1•auço. : - Nn p1·atica lia 
culpas fossem pri:pamdas nas reluçõ~s; mas, seus i11co1wenientes : se o nosso territorio fosse 
:Sr. president<l, tul nr~uwnto não é exnch', e o pequeno, cu conviria, mas seguramente levará 
:U'.t. 151 da co11stiluiçiiu fnlla de juízes, e diz que um anno primeiro que se ou~n o p1·esidente, 
a seu respeito se proct:da na,; relações do res- porque se quer que responcla 1;>essoalrnente. 03. 
llectivo districto, e se nós quizermus npplic.ar ministros de esta lo estãJ aqui, faz d lfe1·enc;a. 
esta regra aoit· desembargadores, ht1 de se entender Ac110 portanto mnito niais liberal, que o pre-
que em tal caso o pr.•cesso s":,ja 110 tribunal su· sideníc sejn pronunêiado pefos docmuentos offi-
premo, porque e O JUiZ p orticUllll• e privilegiado, ciaes, ju,.tifü:ativos, ptlr:Ult.e O tribunal : elle não 
assim como para juizcs si:nplesme •• te e a 1·es- tem mais privilegias do que q1ml.1uer cidadão: 
pectiva rclaçao; consequentemente o art. 151 não solfra o me<mo, que todos soft'rem, e nlii"Ls ten~a 

. falia de desembargm.lore><, e não procede o ar· melhor conducta pm·a não ter capítulos contr!l .. si; 
gurriento que !\e pretf'ndtlu ·fazer com clle. Um por consequencia voto contra semelhante 1dca. 
honrado membro combatendo a minh'\ emenda, o si.· ·vasconccl.10 .. :-As· instituições· hu-
diz, que elt quero que tullo se reduza a queixas, manas nunca- são perfdtas. o · 1egislador dev.e 
e talvez isto proceda do dizer. eu nella que o fazer receita e de;ipeza d·•S bens 0 ·dos males. 
processo sej!! organisad:i couformtl o di,.;posto no guando faz qualqui:r lei. E' o calculo do legis-
m't •. 151; mas, Sr. presidente, perdoe-me o hou- · 1ador c .. mbiuur toJos os bens e tudos os m'nles, 
rado memoro, que não entendeu a emenda, por· e confoi·me 0 resultado é que ;;e d~cide •. · '!'oda!:! 
que nella falto de processo, e nelle niio se pódtl ·as i;_·eztls que_ uma in,tituiç.iio se eon.s.i.derasó p_ór 
com rehender o re uerimento de neixa. 

Portai.to eu não digo que as"'' partes '·ão quél.- della; niio ha fo,.tituição, que não. tenha imper-
x:ar-se ao podei· executivo; digo sim que assim feição : as r.ircumstancia!J .em que nó,i nos aeha-
como para os juizes o seu processo é ftlito nas mos de;em guiar-nus: trata-se de um prtisidente, · 

. relações, porque '·a constitUlçào lhes dá ·esse isto e, da primeira. autori<laile de um:l provin-
fôro particular no nrt. 154, assim tambcm se . eia, que està encarrega1la da admi.1istra<;.ão.: e n. 
fórme no supremo. tribunal o processo dus pes- suspensão desta nutoridade niio' ini causàr gran-
soas contidas no ark 161, § ~º porque esse é de t1·an.:.t,1rno na administração?. não pôde ba-
seu· fõro, e nunca convirei que nas relações se ver duvida alguma, e to los os Pll.Qlicistas,, qu--
JlOSsa quei:ellar de tll!lS pessn~~ . . .. . .. :...iíill .. ~screYerão a·este tcspcrfo, quercim por todós os 

. Sr. presuiente, em mllttiriã crime. ou se pro- meios n embaraçar .. sta facilidade· de pronuncia.· 
cede ex-officio, quando a lei assim o manda,. Q11e prova;i põde l1an!r dti cnn\-icçiio 1:0'lltra·u1n 
-011 {1 rl'qtterimcnto de y>al"te "; no primeiro caso 'homem, quP, s~m Sl'r, ouvido é rroinmci11do ! 
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SESSÃO EM !?a UE JUNHO DE -182i J3~l 

o illustre d11iutndo, que ô 
preciso ver a somma de bens, e a somma de 
males ; 111as pe1'gunto, se acaso o resulta,Jo de 
bens que se espe1·a desta medida ó maior? Pofa 
•1ue transtorno causa ao publico, que se remo
va um presidente? Eu tum ara vel-os removidos 
a todos, s~ elles süo mãos; demais se elle se 
.iusti car e sa ar mnocen C', o goYe:no o sn era, 
•? o nomeara para outra presidencin. c.,ncluo 
pois que d•:Vc som·er a denuncia como qunlt1u,,r 
ddadiio, aliás não temos nada feito. 

.Julgada a materia 1scu 1 a, 01 npproYn o o 
artigo com a seguinte redacção - que a audien
cia seja por escripto.-Os arts. 4• e 5• julga
rão-se prejudicados : o 6° foi nppr<ffailo, o 7• 
tambem, o 8• o foi igualmente, devendo-se 1·e
•ligir conforme o vencido ; o !l• e 10• forão pre
j naicndos; o 11, 12 e la forão appruvados; o 
14 e 15 forãn approvndos, salYa a re,lacção ; o 
16, 17 e 18 foriio approvados. Em todos estes 
artigos a cumm·a votou sem discussão. 
· Pas~ou-se á leitura de pareceres de com-mis

sões, que :>e acliavão ndiaâos. 
I,eu o Sr~ secretario M:aia o da commissiio de 

commercio, sobre o requerimento de .José Tgnacio 
V~aj~· .. 

,,. O Sn. VAscoxcELr.os:-Parece que este projeclo 
<levo entrar ·na ordem dos nossos trabalhos. 

O Sa P.\.ULA. E Souz1.: - Eu creio qtte niio se 
i)l"ecisa de um rojecto de lei, mas que basta 

- rando- ue essas leis est·10 
revogadas, porgue a constituição g;u•ante a pl'o· 
l>riedade, por isso 1aço a emenda que mando 1\ 
mesa. · 

E)lEND." 

« Em lugnr <le pr<;!jecto, que se fome a este 
resp1c>ito uma resoluçno declarando que toda essa 
leg1slaçiio se acba revogada pela actual ·l11gis
laçãQ.-8nh·a a rcdncção.-Paula e Sou;;a.11-'-Foi 
apoiada. · - -· --

o Sr. Clcin.cntc Pcrclra:-Eu acl10· con
'enicntc :qttc o pt•oject'> · q•tc apresenta a cq:n~ 

mis=;.<io, s:i imprima para entrar cm disc!tssão, " 
opp .. nh·•-me a que se tome uma resoluç;io, revo
g·~ndo leis, sem ser com lentidão e madureza. 
"'" . . . . 

o sr. 'vasc->:n.cel.tos:-Julgo que este ne
gocio não deve ser objecto de· um dect·eto. A lei 
regula nentar sobre a pr.:priedade ni'io 1m•h1be 
C>'te caso, que qualque1· possa na !:ma. fazenda 
levnnt>tr um eng,mho, uu o que elle quizer. O 
direito dP. propriedade está garantido em toda a 
sua plenitude, cu creio que não preci-:ava do 
mais pl'••videncia, a constituição tem revogculo 
essa legislaç~o. m:i.s para maior clareza faça-S•} 

O Sr. I-Ioll.a:n.do. ca,·al.cante: - Isto ,-,. 
um requerimento de parte. pedindo dispensa da 
lei, porem emqua_nto a mim uiio se precisa de tal 

JSI>ensa, nem e ecre o, m e r .- , 1~ 
um despacho no livro da po1·ta, que a consti· 
tuição garante o direito de propriedade, que está · 
revog.1do tmlo o 1!1a1s que_ a i,;so se <!PPOnlui; 

o Sr. Verguetr-,:-Não sei como se pN· 
tende que isto s11ja uma resolução, e menos que 
seja otijecto dP. um s1mple:1 despacho. E' certo 
que ha uma lei · que garante a propriedade, mas 
}lOr ventura r«vogão-se todas as outras 'l segu
ramente que niio. 

A lei garante o uso da propriedade, quiz 
ncaut<Jlar que· o cidadão não fosse· esbulhado 
delle seúiio nos casos que a lei determina, mns 
niio J?l'escl'tlveu as mod ificnções com que o cidadão 
ô obngado a u,;ar della. · 

No presente caso a_ e1 en en en que nao eon
"inha estabelecer fabricas de assucnr C'l\ certas 
distancias, e teve uma .. azno muito sufficientc e 
muito s11ltda; a pl'<lVisiio .estabelece este direito:? 
p l . ' . . . - ' , .(-
t ;nto multiplica vão-se os estabelecimentos •de 
engenhos e fazião com que os novos diminuisscm 
os 1 nteresses de ulgumus fabricas; ·é certo que 
isto cess.;u depois dus fornalhas economicas, e 
até niio se fez mais ca'<o dess \ provisão, mas ha 
um nl\'ará que faz esta medida extensiva a todo. 
o•Drazil ;_ e um alvará _com força de lei, e re· .. 
voga-se um alvarà com uma resoluçüo?, Pa1·ece-me 
que niio, nem tão poueo sa pôde dizer que cs- . 

. tejn revogado; logo é necessario uma lei. _ 
.ApproYo o parecer da c•nnmissão emquanto 

apresentl\ um projecto · de lei. 
o Sr. va.111con.cc11011 : -Agora é que sei· 

que depois da lei da constituição havenios de 
declarar mais casos em que se póde tirar a·p1•0-
priedade e limitar seus usos;· julg:ava que sendo 
a constituiçiio ·tã_o clara, ficava o ·oireito ?a pro; 
yiriedade garantido em toda a sua plenat·ude. a. 
excepc;.ão . dos casos que a ~ei regulamentar de: 
termina, ensava que depois · que ha esta · let · 
cahiri\o to as ess:i.s ou ras · eis, que s p -
no direito da propriedade; nisto não pô1ie haver 
duvida klgnma, ou então está. isto concebido em · 
linguttgem emblematica. que não ccnheço, nclll 
entendo. . 

A lei .;.1111ú·ca os casos unicos em que. se pode· 
oflender o direito de propriedade, são taes e taes, 
e -ficão virtual e · expressamente revogadas to1Jdas, ' 
as ltlis em contrario. · - · .. · ,·,:~ • . ' · 

Por ventura deve 's~r . per•nittitlo nó . g.;iveril?. 
dirigir o udo da propriedade? . Qual é _o ec~no~ 
mista qu1i não tem clamado contra os 1101TOl'C3 
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110 SESSAO El\l 2H UE JUNHO llE 1~2i. 
,fa antiga administra<_:ão? A h•i deve rcp1imir e 
1úmca dil·igit·. 
·Eu quero. fazer .um . reqncrimcnlo, e isto .~ 

mu novo modo de p•·rdcr tmip .. , Í' prec•j,;r, •]lil' 
a commiss:'io de regimento declare q nacs siio os 
i:asos em que tem lugar :1s rcsvluçõcs afim de 
1:vitar para o futurn esta i:e1«la de 1<'mpo t:io 
11cctl~sario. 

Ilt::QUE:IUllE~Tú 

" Proponho que a conruissüo do regimento 
i11terno prvponha com urg<mcia os casos de res•>· 
lnçues e os casos de leis.- Fasc(Jncrllos." - Fui 
apoiada. 

O St'. Clc1ncn1.c Pct·ciJ.·..i:- J.evnnlo-mc 
para combater um principio; que se emittio. 

Supposte1 sPj'\ o priucipio certo que cada nm 
púde fazer o uso que quizCl· de sua propri.,dade, 
porque a cor:stituiçiio lhe confiou esse direito, 
clcste mesmo pnncipio uascc outrn de ii;nal vc1·
datle e é l'J.ttC esta propried.ttlc tmn motlíliefltôtls 
em fu \'01" da pr••p1·icda lc dus outros_. 

.TiL o 8r. Y crgudro lembrou o direito que tem 
um vizmho de passar um reg.1 d·u~na p:tra a . .. .·.. ... 

j1(Jde negar que aquelle tem um Jal direito i;obre 
este? 

Eu produziria outro exemplo do-direito qne 
tem o senhor de uma f.1zc1Hla encrnvadá de fazc1· 
caminho pela f ·zcui.l \ crvuti·cm para ir :.'ls cstrn
clas geme!:', fontes ou pontes, e se o principio 
•11tc cumbatll pussar scrit necessario <lecl.•ra1· l"(!· 
,·ogada a lei, que diL ao proprit:t:u·io tia fazenda 
•'llCl"ú\'U•llL o tlireito de pas~agcm pela do viz111ho 
Loi:o deYe concluir-se, que ha muitas leis, que 
modific1io .ª propriedade cm beneficio •los outros, 
•1uc se nao pol.lem, nem de,·em ent!:lnJe1· dcro-
1-!lldos pelu constituição, e Ljne é IÍeces3ario der
rogai-as po1· out1·a lei. 

(> s~·. Lino Co n t:l n.110 : - E' uma verdade 
•1ue a con:;tituição garante "º cidadi"io a sua pro· 
pr1e. a e, mas issu nuo é no. gera ·como se . .-·m 
enunciado, porque se ha de tB ~r do direito se
gnudo o direito, e :;egu .. do a uatureza Jn cousa. 
H~ Cl!l"las co11sas, quo põrtenc.:m à prvpricdude 

., ~ ' c. ..... o .. , .• , 
indiYiduo tem direito de as ir buscar aonde 
puder. 

O mesmo acontere com ns fazendas cncraYadas : 
•1ue s11ria ent:io de um homem , que n:io te: 
lia por ande sahir, nem p"r onJe entrar'! Por· 
tanto não ha essa liberdade tib absulnta, como 
o honrado deputado quc1·. Ora suppouhamo-; que 
nm cidadão s:i lembra de fnzer predio com o 
tiuintal para a rua. O cidadã .. põ..te fazer isso ? 
As leis munici.1,>aes não i·e_guliio as Í<~1·mn!as d is 
casa~? Cr.1110 e que se diz que o c1dadao tem 
ahsuluta libe1·dade, se ella é limitada '! Por con
sequencia, Sr. presitlente, como a.:errimo defen
sor dos dir.,itos . do cidadão, nô.o posse> ouvir <lizer 
que a constituição concede direito~ i111praticaveis. 
. Desc.mdo ao caso particular ba uu1a lei, que 

prohibe, etc. O corp'.l legislath·o de\'o derrog.1r 
essa lei, ma:i não l?ºu de opinião que seja por 
.uma resoluçao, -muito menos com um des11acho 
no livro da porta, como :;e disse. 

na consÍituiçào acl1a-se determiuado quauto nell~ 
está disposto ; e com isto esta1·á revogada a legis
lação anterior? .Não está; não põde est 1r, uem 
por principio algum dern entender-se, que está 
revogada ~quella legislação pelo "imples ,_appa.re
cimento da constituição • isl\• é muito facil de 

-4.emonstrar-se não. estão feit~s. leis~uh
m,entares, não se achão desenyulvidvs os prin
cipfo3 alli contidos· nas primeiras linhas que ellà. 
nos, apresen~, _. . . . . . . , . . : . 
, A. ''I!!la disto, suppon~nm~s :POr ~'lll: moment~, 

que esta revogada a lt•g1s.n~ao anterior, ior onde 

nos lia vemos de reger, scnll(Jres ! Está manifesto;. 
qll:mto com-.ím fixar, e fixar bem estas idéas. 

'l'odns ns leis ''" teriore:; :i constituiç:io, cm
qntu1to U~Q f~)r~ll) .. ~:XP)"(H:5ameJltC J"C\•og::hlas, est.:.1o 
cm sen 1nt1•1ro. vigor. 

Alí:is ab1·ir··m•JS a poria a um dihúio de de
m 111<ln;;, <111e hão de encommod u· cct·ta111e .• te muiti> 
a socicú •de, e isto da1·[i causa 1\ ince1·t.,za; cm 
que e .. frau us po\·os sobre o v1g •r ou mviola
Lilidaúc lla·pwllas lei:> ; sou portanto de i>arece1·~ 
que a lei, Jc que se tri1ta, se reY11gue po1· um 
<lccreto, qne é JU!>to rev<>gul-a, assim o f ·r•!m»;; 
111ns c<1m as formalidades conduce .. tes ii põ1·-nos' 
no estudo de j1dgannos, que isto convém ; e i1iio 
ach·• 11110 possf ter lugar um simples depac110, 
e nem num 1·csoluçiio, com o fuudamento de 
estarem z1or sua 11atureza ren•g 1das todas as 
leis, que dt} qualquer modo se opp .. cni ao espí
rito da cnnstiLUição ; esta inlclhg onda na sua: 
generalidade justa, ê totlzwin per1go:rn na pra
tica, it vista do que tenho dito 

E u"te·:;e que a constitmçi'io abolio o privile
gio do fôro pcs:;oal, ma5 até aqui tudas as causas 
de pessoos privilegiadas têm contimmdu nos juízos 
Jl'ivfü· :ad.1s e co11ti11uari1õ, atê ue a are :a a 

lei l'<·gu ument:u n esto respoitu: a con -tituiçifo 
u ... ter.uiuou, que tollos os aclo!I dos processos 
crimin U!S .dcs.1.1.! _ _j{L .fo.;scm.public is depois da__p_1·0-
mmcia,. e to1favia foi preciso um decreto par:~ 
1ô - t 1t;t ... ·.. ., • 1 , e. , <. ' 

tst•> se dispcnsa\'a, se fosse venladdm a opi
nião de estarem re,·ogndas totlns •>s lei~ ame
riores ti c1mstiLuição, l'elo sitnpfos apparccimento 
dclln, e p11L· lhe serem tle algum muJo oppostas. 

Pro1>ondo o 81·. presiilcnte se a matcria csta,·a 
discutiila ; a camnm ,·oton, que sim. 

ProponJo {, yotm;:io o parecer da commissão
Ílli appro\•aJo, fii:nndo p1·ejudicadn. n ':!me11d1i ; e 
o pr1.jecto i.le lei ficu11 p.1m cnt l'llr na orden1 dos 
trabulbos. 

O Sn. VAsco:scEt.LOs · - Peco l\l"''ench do re 
. rimento <1ue fiz, iinm que a commis:>no ec m·e 
o qne é decroto e o qull é 1·esolução, p :ra não 
se perder temvo com taes discussó~s. 

Sendo :1 oiado disse • 
o :5n. 1\IAI.\: - Oppnnho-me ÍL urgencia, po1·qne 

isto é proprio do regimento commum das duas 
camarns. 

O Sn. V.\scoxc1~u.os: - E..ntão retiro o me11 rc-· 
querimento 

Concedeu-se-lhe retirar. 
Fez-se leit1u·a do parecer dn commls~iio de 

insh ucc;ão publica, sob1·e a i11dicn~ão do :5r. bispo 
eleito do l\forauào. 

o sr. Lino Coutin.110: - Nãó vejo neces
sidade de ir esse negocio a outra commissão ; 
o que o illustre dsputndo p(lde é sômente que 
os mestres que ensiu·a,,iio nos bairros, possão 
ensinar dentro do scminario, no qmi n conimissiio 
diz, qu•! não é conYeniente que haj1l essn i·en
niiio. 

O sr. Bis1>0 do l\l:nra:n.:t1iio:.,...... A minha 
indic içào diz tum bem, que seja daclo um subsi
dio a ess..i semin .. rio assun conio tem o scmina-

o· podtir ad•1uirir alguns bens de r,1iz. Portanto a· 
minh:i indicaçào comprohende obj.:cto, que tem 
relação co.n as comm1s::1ões apontadas no parecer. 

Propoz o Sr. presidente se a camam approvaya 
o· :parecer. 

· 1! oi approvado. · 
J~êo--se o parecer ditê'àími1issão de podáes pai-a 

~uja decisão se pl"Orogou a sê:;são. . -
o Sr. Souza . Fru.n~a :-:- Na sessão .pas

~u, ap1)arece11. um l·r<ÍjC(:l-Ó . -sobre éstá n1ater1a 
e cu'.do que é de· import .• n'cin, vist<J que lia algu. 
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111:is ::frl1ih";1dedadcs, C•llll qiu alguns Sr. depu
tados e s1•11ndores deh'.ão d<i vir t••mar a-<sento; 
" como .isto n~o. pó le ficar assim, é . nececsnl'ío 

o .. li. ' -

1;:i;mind 'a P""ª• que qualquer deputado ou sc11a-
1lc•r dÚ\'C tc1·, quando não '"cnhil tomai· ass<Juto. 

O sr. e o,. ta. Aguiar:·- L ·vanto-me só-
. o ue 1sse o ~r. ouza 

Frnnça, ácercn do prujecto que entrou cm dis
•·nssii.o na ses-iio pass1da, sobre os 8rs. deputa
tlfls, que nii.o comparccião a tomar as;euto na 
•·amara. n cm apresentárão causas j uslificath·a;; de 
impossibilidade. 

Este p1·ojecto entrou em primeira discu5siio cm 
;.cs~:io ilc :JO th l\laio de 1S-2õ, e na 11ies111a pnS'>OU 
:"t scgnuda. discu.são; começou esta em ;! de 
.funho e foi cor1tmuad 1 nas de 5 e G do me•mo 
mcz, cm que se Yenceti que fosse rumettido o 
projecto para n competente commissüo e "li todas 
as cmcudns e vota ões ue então se fizc!'tio 
com uma. proposta do ::\r. Pauln e Souza, feita 
11a ses;;:i.11 ile seis de Junho. Eis o que bou v.i u 
este res1icito. 
. l'o~fimumdo o que disse o Sr. Souzi F1·ançn, 
. · op1nmo •1uc se rn e <I u1\11 • an t!S 
•leste projPct••, elle é de smuma neces;:itla 1e, e 
"nmpre que por uma vez conheção os ::>rs. 1fopu
tntlo~ . ...qµ.a_ivv.1i ?Ji!o tcm~I~ que lhes nã? é 

• • .. 1 (::' 

rificaua e legal de· impuss1b1liunde. • 
80 isto é bom chegn a t\ldfls, se 1111\0 e com-

1n·omette, toque tambem a tollos es;;1i mesmo 
·~ompromeltimento o niio cnh·em só1mmte 1111. par
i ilhn os que aqui estamos. 

O Bn. V1mr:u1uno: - O p11'ccer t111ta de um 
<l<·putado, ó a que se de\·c reduzir a •jlll$l·1o; 
''l! se entende que se dcrc co11ch1ir 11 1'1 .cuss:io 
tio projecto de lei a esse rcsp~ito, é n ... gocio it 
1iart11, não vamos confunJir. 

o sr. co .. 1a Aguiai•: - llcsponderci no ' . . 

RE50LUÇÕES·· DA CAMARA 

n1. e • xm. . r. - onstan o na camnra dos 
deputados pela· indicação de um de seu" mem~ 
hros, , que a camara da cidatle de S. Luiz do 
JUarnnhão, sob o p1·etexto de fd:ltas pdo recebi
mento da iticlependencia deste imperio. dl) gov<1mo 
de Portugal, ~astt\ra dos cofre:> ào consdho 1·espe.
cli \"'o a a\'ultada somma de mms de lô:OO 1SOOO 
contra as cxpre>1s1ls leis d o estado. E •1ner. ndo a 
niesma caiila1'ãlliteu'át-se itesse facto, afittt:-tl-0 
t'>mar as medid•lS que estiverem dentro d•: S\lUs 11ttri
_lll\iÇQ~I, i·~olveu ,que peluJntemiedio de V. 1•.x. 
se 11C?d1s!leúr.'ao . governo. de· S. M:. o I1!1per11.~or 
o:; nc!:<!SS!\TIQs.'. t:selarecnnentos n tal re!spe1to. 

O qu! me cuÍnpre in1iicipar a V. l~x. para que 
s·.iua ao conhecimenfo do m•!smo Augusto ::;un lwr •. 

Deu; uarde a Y. Ex a 
e puta os, cm 2:> de Junho de 1&27. - :5r •. vil!~ 

con~e de S. Leopoldo. -Jpsé A11tonio da Sif>:tt 
J.laut. 

Illm. 
a repre,;entação inclusa do conselh11 do g11vernfJ 
da província das Al \gó 1s, pedi mio se mando 
suppr:r pela fazenda p11hlic<1 o q 111! faltar !iara e~ 
conclusão de um cn:ul q11e facilite a entrada nv 
1> .rto de .Maceió, para cuja obra se •1b,·in um:~ 
~mbsc1·ipçüo volunfaria a qual revnsentnção fo.1i 
sub1ulltti•la ao co11hecimPnto da mesma camar,, 
porofficio de V. Ex. em data le 5 de :M fo proximv 
pa~s11d•>. 1~ para pod.•r deliberar sob1·ü este im
porta .. te objccto, res·•lveu de C•>•1f .. rmidadc com 
o parecer da commissão de commercio, que se 
sotic1ta•se pela repu-tiç·io de V E1'. as eon\"e-

- )o .. •• - ~ 

Sessão cm 2:; ''e .Ju111lao 

l'RE:"lDEXCI.\ I•O sn. All.\U,JO J.l:U.\ 

i:cita a chamada i"ts 10 J1oms, 11.chariio·sc prc·
sent.:s 8S Srs. dcptttn los, f.tlta11•.lo c •111 pa1·tici
p1çào de cau<1a us Srs. Limpo tio A 1•reo, l\Ien
des Ribeh·o, Gctulio tl Ar•~•hisp.1 lia B:1111a e seru ... .. . , . 

e 

Ol'l'ICIOS 

" Illm. e Exm. S1·.- P,1s;;o ii-i mãos de Y. Ex. 
JlOr cupin fl provisilu que ncnbo de mandar expe
dir á Junta da fnzend·i de l\~ntto Grusso, . qní:l 
ainda 11110 res1iondeu ü ordem que se lhe expc
dio cm ll de Junho ulti1110, sobre n 1·criuisiçiio 
que consta do <iviso de V. Ex. quo cin 18 do 
corrente me cxpedio por ordem du comnm do,;; 
deputados. O qutJ Y. Ex. levará no ·conhecime'!to 
d i mesma eamara. 
~ " Paço, 21 de Junho de _1821 ·-:- ~[al"q1te.: .d..: 
Quelu.;;.- Sr. José Antonio da Silm l\laiu. 1:- E'i
cou a camara inteirudn. 

« Illl\1. e Exm. Sr.- Coni a. informação do 
desembarg~dor Juiz da nlfn.1d1'ga interino inclusa 
por copia; e p,peis concomitantes, :>ntisfaço no 
tfriso que :'. .Ex. m& ~irigi., em 12 ~do corrente 

:1lfandegn, o que V. Ex lev111·á ao conhecimento 
da camnra dos depnt'ldos . ..,.-Deus guarde a V. Ex. 
- .Paço, 20 de Junho de l'/:327.- Mm~q;ie.;;: cl•~ 
Quclu.;;.- Sr. Josó .Antonio da Silva Maia .. J> 

Foi l·emettido com eis pnl'eis inclusos ii c:om-
missiio de legislação. · , ' . · 

o sr. Ferrei;'ª de ;t\Xcllo:- Sr, prcsi-
-48t1to, te1u~sc-li.'1S_sado dous_~es quas1 ª~ls 

uussos trnlJalhos; e tah-cz tiuc o .estado d:c com
plicáçiio dos .negoci~s, que . 1;e tê1Jl npr,;s·er1tádo á 
consideração desta c1murn, teuha s1uo causa __ de 
não se alcnnçnr o l"<'Sultndo que· nôs desejamos. 
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.J .!•.- ~.ESS10 E~l 25 DE JUNllO D~ U~.17 
~fa sessão pa;;s11d11 trnlou-se de applie:ll' um meio 
para con.;eguir mais alguma \'auta:t··m, e n:11la 
foi decidi•lo or lhe falt:tr a Je«alidaile •·xi ida 
no regimento, C-Omo então se disse. Estou per
,;uadido •1uc todos os negocios pela ~ravidade 
do;; objectoio, e ponderacão q11e exigem, nao po•le;n 
ser expedidos no curto csp'lco de lt!mpo <1ne esta-
mos reum os, mas am elll o c>s •11, que ' 
•>s nob1·es deputados, que se achão prPsnntes ~st.'i'> 
possuidos de ardentes dPsejus pela felicidade d·i 
nação; ((!}JOiodo gei·nlmente) é este o principio, 
pol'que me lembrei fazer nova in•licaç:1o pedindo 
lluas S<:!ss.1es extraordinarias 4e duas horas cada 
uma. 

" Indico <pte hajão duas sessões cxti·r.c.rdinarias 
iodas as semanas, de duas horas cada 11ma.
Ferrei1·a de J.lelfo. " 

a urgencia, e sendo· esta ;poia•la, I? depois appro-
,·ada, dis:;c . 

O Sr. Clcn:acu tc Pcrclr11 :- Não me 
óppo1 ia ;, indieac;:io, po1 que temos neccssida.Je 
de atliantar us nossos tl'aballlos, se não visse 
que muit.•s dos senhol'CS soffl·em graves incon
,·cnientes de _:·ir aqui em )~oras extraordinarias. 

) .. . .. 
-- -duns s1.ssões--cxtraordtmirills, 11cerescen assemos 

1lia1iamente meia hora de ll'abalho ao tempo das 
,;ess(ies ordínarías, quc1·0 dizer; qnc se a s1;ssiio 
hade acabar i1s dnas hol'ns, acabe í1s duas e 
meia. 

Xó;; ji1 sabcnMs por •}X)ll!l'iencia, qual é o re
,.nltmlo tlo.J; tr-1\>i:tlhos lle cinco horas continuados 
por din, e por conscr111cncia essa medida d.:ve 
ser desprcsfllla. 

lfas ir i.cces~nrio co111binar ·• intere::;:;c, e ,·an
tagem de ter mais tempo de di:;cutir ns ma terias 
•!0111 o nwnor incon,·e .. ient•! e encommodo dos 
Srs. deputados, e neste seutido a mi..ha e1nenda 
1mr1·ce n•foptavel, pol'que só acrescenta ml!ia 111 .. a 
JfJ trnbnlho Jl"r dia, o qne não fatiga, e 1i:io 
ohriga a vir uma sc>gnnda vez :"1 camal'a de 

olhará(; os nossos inimigo;; i;a1·a essas scsS1ics 
de noite? . 

lfas ellas não odem ser de i 
o recurso que nos resta? E' augmentar algum 
tcn~po ; :1S sessõP.s podem ser prorogaêlas; bom 
seria que come(assc:m antes das dez ll••ras, mas 
a_ experie_ncia tem mostrado que t•P.las nove horas 

e aJun ar o os :srs. epu 1 os, e por isso 
o remed10 que bn, e prurogar a sessão depoii,, 
de estarmos aqui todos reuuidos, e acabar iti; 
tr• s horas da tarde. 

Nem deve militar a razão que. se tem prodn· 
zído, de que estando as c.abeças dos :;rs. depu
tados atordoadas não poderái:i decidir cou><a alguma 
etim ncert•'• porr1ue a ult.ma hora é para fazei' 
primeiras e s1·gun1las leituras, que niio têm ne
cessida•lc de meditação, nem approvac;ão alg11mn: 
faz-se leitura de pareceres, que 11iio sfio de grande· 
estudo, o.u _d•' rande appli_cac;~o , porque ac1uelles ,. .. . . 
se1·em tratados na ordem do dia; portanto o qnl'l 
fica para a ultima J1ora, é um t.rnbalbo material, 
quu 11ão do·pende de r• tl•·xão, e por isso é 91w 
se faz prorogariio da J1ora. 

Quando os par,ec1·res ÍOl'Clll de ob\•ia decisifo 
appr .. \•âo·se, ahás ficão adiados. Emqunnto, S1·. 
pi·esidente, i\ grande quantidade do indicações, .. , 

1 prujectos de lei, que aqui se têm offerecido "-
-:-s •no~ erccen o· arinmen e ,e que morrem ! nas pastas) ,·isto· que não se póde prol1ibir n 
i nenhum :Sr. deputa<lo que os apresente, sel'i-1 
: bom qnll . se não tratasse senão daquelles ji1 
' encetados, ,·isto os outros uüo poderem s~·r 

npprovados este anuo. 
O .Sr. sc.~retar:o fez a leit 1 rn <las sc·~uinh:s 

« Que se uccrescente to1los ns clias meia lwra 
de trnbalho em todas ns sessões ordinarins rl11-
'1i f!ndo eome~111 ~st11s itS 16 horns, e acnbnr its 
duns e mP.i:1 da tarde, rei:.ervandc-se n ultima 
hom para leilurns e discussõ ·l'I de iu1licaçães e 
de p11receres ele commissões.- Clemente Pereii·a.» 

tarl e e e nm e, o que .raz grave;; enço111modos. ·~ .., • ~" 
Se esta iilêa se mloptuss • ., •·U proporia mais, ciuc hnl':l, sm1do sempre esta ultima iora para· pn-
11 ultima li111·a seja reservada para as indicac;ões, mciras e segundas leituras de indicacões e pro-
•? pareceres de commissües e 0 mais tempo seja jectos d<? l~i e vareccrcs dl} commissões. 
sempre para discn•sües dos projectos de lei, " Outro sim, que se traballJe nos diai santo:> 
comei;ando est i discussiio logo dtJpuis do expe- dispensados. - J.i110 t:ouHnho. » - Foriio anilia•s 
diente, e continuando até hora e meia. apoiad 1s. · 

O Sr. J:.lno Cou.Unllo :- Sr. prcsidentl!. o sr. Clcn:icn.tc Pereira:- Como estn 
eu estou prompto a t1·abalbar, e quN·o que tra~ eme11da foi agora apoia1la ; deve nbril'-sc sobi·ó 
balhernos quanto pudermos: eu já no anno ella a discussifo. A razão por<1ue este annu não 
passa lo o fiz ver, qnaudo offt•reci uma indica- continuamos no sy:;tema da iirorogação de uma 
i;iio para <JUtl houvessem sessões ll•JS dias santos bom de trabalho por di11, é porqnti a experien-
1lispcnsadu:1; a camara no principio desta sessão eia mostrou que se não póde com o h·abalho de 
revogou esta in•Jicação, que ti·J1a sidó appro-. 5 horas effectivas stim intt!rrupçiio,. e o resultadq 
Yada, e guarda1·ão-se os dias santos dispensados; foi que quasi sempre houve a interrnpÇiio 1fo 
eu sou de parecl!r, que a camara tom•? de novo meia hor1 e ás vezes de mais. · 
:\ minha indicação cm considtJraçào, e decida · Os tachygraphos tambem não podeni trilbalb:w 
•1ue niio ~uard.,mos os dias santos dispensados. effoctivame11t1: cinco hora;;, ll\llll a secretaria; é 

Pelo 9ue re:;peita á iudicaç:\o, não sei como por isso, que eu pro)luZ que ficasse a sessiio 
. possão 11a'\'er sessões txtraordiuarias, Yista a s11a dinrhimente :;iroroga!I l mcill. bora; . decidíndo-~c 
im raticab.lidade. 11 

As- sessões aeabiio-se dilriumente ás duu;; obteremos igual resultado de tempo de trabalho, 
11oras e meia pouco mais ou menJS, muitos e com. menos cncommodo ;· porq11e seis meias 
Jos senlio1·es morào longe, elles dflvtim jantar horas pur dia produzem tres horas por semana. 
e têm disposições a fazer em suas casas, quan I~ E se estas l'azões não bastão, cu rogo, à carriara 
''oltaráõ eUcs, e quando principiará esta sessão? que faça uso da experi1meia do anno· p11ss11do, 
Não pode ser menos de Ave-Maria, e por con- que mostrou que não' eia compatível verem-se 
sequencia e11tra pela noutti, siio precisos immen as materias e discutirem-se com · átteni;ão, po1;-
sos arraujus, para haver . sessão. nocturn·•, de qu~. na. ultima ~ora t1idos estamos· fati,ga•!()s, e 

_ __,,w~a,,..~,s~ssõe&-tlc. noite não trarn& Í:ulllsiR=,-, -+--_.1t1tas vezes ··de1.<av1tmos dê làl1a1; . em . algumas 
algttms. .. interpretação dos mal .int.,ncionados 't mat··rias, afim de não prolongar ·a questao. · · · 

· nousas ás vezes bem singelas e innoeentes feitas Eu votaria antes, que houvc$se sésSãó nos;dias 
·.esta ca.'ia têm sido· censurndns llem nz1:dari1e .. te santos, ·e inrsmo nos dumiilgos, po'rquê ~r'aQalho~ 
cetêm ·sicl<' olhadas com olhos yesgos; e como de. jurisdieçiio Yolnntn1ia, .e · desta -~·a~~re.za," st• 
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SESSIO Ell :25. DE JUNHO DE 1827 143 
r•ó lc:m iazer todos os di:u;. uos q11ae.; até se 
tõm foito cl .. i<;Õf!S nacionans, isto seria melhor du 
•1uc augmentar-se mna ·hora d!.l trabalho p•n· db. 

<, s..-. Li 110 Cout1n11. ·• i-A indicar.ão do 
honrado membro não se põdc ruste.1tar, i>••rque 
segundo elle quer~ não .. se _ v-;m a a~~uumtar 

horas e mda, e nunca ás duas Qm ponto O que 
accrcscenta pois com com a sua in.licaçiio? Nad \ ! 
Demais pensou o illustre deputado que na u~tima 
li ora 110 iiio discutir negocies d~ g1·andc. impor· 
taucia, mas o que quer dizer a pl'Ímerira leitura 
de um projecto "! · · 

l'ó le h11ver um pnrl'cer de commissão muito 
importante, que deva i;er mflditudo, mas já. aqui 
se decidi o que sc11do impug .. ado algum parec~r, 
•lc;a logo 1icar adia1la a sua disc11,.sào, para os 
Srs. deputados tomarem melhor conhecimento 
deli e. 

•lo p;ra11de importancia 
Digo p•)is que admittidn a indicação do S1·. Cle- ' 

-mo11Lo -l!oreira,-nada -se.. tem-de...JlCCl'.c.scentar ... ao 
tralialho uo diariament 1 fazemos. 

Quanto aos •lias santos de p;uard'l. e domingos, 
•levemos 116s dar um exemplo ao lJO\'o li'iu per
nicioso? Temos muitos dias santos, festividad.~s, 
procissiittS que pl'Í\'iio o povo de tmbalhar, 
~irva o e rpo lelli•llati\"o do ttxemplo do guar
dar os dias que Deu:1 mandou gunr<.1nr; deve
mos pois dar o exe11111lo do trabalhar t-Odos os 
<lias, a cxc ... pç:io <los domingos, <111c Di:u~ mau-
•lou gua1·dar. · 

O Sn. l\by: - Le,·nnlo-me -para dizer que se 
tr:m gnstC1 nma bom com a d1scussiio desta mn-
1erh. 
~' S1•. A1111chta. ':l.'••r1.•cs : - Como Yejo 

•JUO toda a c·1mara concorda, que se dtlYe nng
mentnr o trabalho, mas que 1ic.1hum dos mdos 

ue se têm ro osto tem sido a .. lmitti<lo lcm-
brn-me propôr qnc nem fosse uma, ucm meia 
hora tod .. s os dias, nem 11ou\"i:sse scssiio rxtrao1·-
11in'lrin, mn.s sim outi·o mttio .que cm auiun,•n· 
lar-se uma hora em dous dias da semana, nos 
<lias mais llroximos no domingo, que s:io sab
bndoa e sep;uudas feims. ::;e não se Yc:nccr isto 
cntiio fic:u·emos como estamos. 

l'Il0l'OST ·' 

" l•roponho que se pro1·ogue as sessões po1· 
mais uma hora em dous dias de cada semann, 
nas' segundas e sabbndos, para as s· gunJas lei
turas ile p1·ojectos. indicações e pareceres de 
commissões.-.Almeida To,·res. »-Foi apoiada. 

o Sr. s '•uzo. 1\le no :-Pedi a palavra para 
robornr esta emenda do Sr. Almeida Tot·rcs, com 
mais uma refiexão; tem-se dito, e toda a ca
mara . deseja •·ugmentat· o trabalho, e como to
das as indicações á. este i·cspeit<? ~e (têm despre-

sessão· nos· dias sautos dlspensa"dos, é preci.so 
reftectir que nos dous mczes·restantes temos só
mente dous ou tres di'l.s santos dispen,;ados, nada 
se augment11 com is.to, ficàmos como d'antes e 
nerdido fica o trabalho de hoje, sé: não se .ad
i11ittir ao:· menos o remedio dcst \ultima emenda. 

o- Sr.' Çustod.J.o Dl.us: '......:-T.ew-se dito, que 
nós· devemos , · nugmentar os nossos . trabalhos, 
mas- : p~dell!OS ' nós. duv!dar gue ·sua Mageshde 
pM,o:<:.PrO_!!>g<lr a •. sess~o? Devcr_nos-nos.: c0Afi11.r 
·mais, em· 11ós •do- q11e nellet>Nos. por .vent11ra 
temós ·afi1>uxado . nos nossos ''ttabaUioJ? · Temo:. 

· trabalhado men~s do· que no anno ·passado? s~ 

fôr necessa1·io pr••r'lpar a sessão não poder.& o 
poder modemdor prorogal-a? Não s:1bemo,; nús, 
qne o q11e se faz depressa não é bem feito, i1or 
11ão ser fü1to com relfoxiio ! 
Fa~a-se poucG, mas l•cm fdlo. 
-O Sr. Souza. l\'lollo:-A:pra cabia 

.. • cr - • cr .. • 

pelo duvidoso.-Quem iz ao illu..;tre dttputado. 
que o im.veradur prorog<U"á. a ses.são 1 E se a. 
pl'Orogar a camara não deve aprovdtar o tempo 
quanto lhe fôr possível ? Não d•:ve usar dos 
meios qutt est·ío nas suas ml\os, pitra a liant-ir 
os sims trabalhos? Ninguem o duviJará. 

lia certeza sh1 de se n<io ter f.-ito uada, ou 
quasi nada e estar acatado o tempo da sessão, 
portanto d1•ixeno-11os de esperar pelo duvidoso 
e cuide·nos em trnbalhar o _mais que fôr possível. 

o S1•. Cleinento PProlra :-Apoio o que 
acaba de dizer o nobre reo inanttt; nós dc\'e-
mo3 azcr o que ove.nos e p•t er,nos azcr e não 
esperar pelo que os o;utros 1•odem ; faltando-nos 
ate o direito p.lra lacs· .,xigencias e com11 o que 
está ao nosso alcance é só a fae~ldade de a11gmen-

cm desempenho dus no3,;os 'dflveres. 
E nquauto ao dizer-se qne não temos trnba

ll1ado, -qufl -não temos. feilo-11a.la; ... é .. exp1·essilo 
.... . - . . . 

!!ident•., sii.o muita-> às deliberaçõe• qu~ s~ têm 
tomado, alguns projectos ,;e têm .JiscuLiJo e outros 
cstiio at.finutudos e eu confesso que e,.tou sorpre
bc111lidu de se ter fdt-0 tanto! Poderia ter-se feito 
mais, é YerJade, mas a razão da perda de t •mpu 
consbte cm se terem apreseutado.1 indic ições fóra 
de temp11. 

Portauto, jiL que não passarão às emendas e a 
i11dicaç110, \'oto pi:la do Sr. Almeida To•Tl:!S e que
reria accr .. scentar á mesma emenda, que não se 
po.lcrá upreseutur iudicaçào em outros dias. senão 
o.is scgund •S feiras e nos sabba1.fos, porque isso 

eonfom1idade app1·oym·ei a emenda. 
o Sr. ~lo Doo" o sn. ''ª: - Ou\"i dizei· a um 

illnstre deputado, que as indicações e p1· .. jectos 
e e1 mo moner nas pns s, eu qucrel'la que me 

. explicasse isto •.• 
• Voz•:s :- A.' ordem, á ordem. 

O Sn. DI!: D1.:os E SIL'"A :-Como cu sou que:u 
lll'li:I indicações e projeCtos ••• 

Vuzm; :- A.' 01·dem, á ordem. 
Julgando a camara a matel'ia sufficientemente 

elucidada, propoz o Si·. presidente á votação as 
indicações: forào approvad.ts pnr V••taçào, a se
RUt1da parte da. do Sr. Lino Coutinho e a do 
Sr. Almeida Torres, ficando as outr:1s· iwejudi
eadas. 

Passou-se ã Ol'dem do dia: continuaçiio da dis
cussão do p1·ojecto de lei para o sup1·emo tribu-
nal de justiça. . · · 

Começou a discussão pelo scUmo al'tigo. 
· o sr. vasconce11o'l': - Sr. · p1·csidente, 
quandll en fiz este _pr~jecto, tinJ1a teneionad•• como 

int1·oduzir no projocto das relnçõe.5, o pNccsso 
das revistas e por esse motivo foi concebido este 
tão conch;amente, mas como cll~ precede ao das 
refações, é preciso. que entre·. o processo no menos 
n;1 parte das. revistas, que têm lugar no tribunal 

l 
. s11preri10. · · . , · . 
. · E.is po1·que se devia pl'opõr artigo por artigo. 
· . Hii~ouas emendàs, una do S1·. Maia ê outra 
·do Sl'. Vcrgueiro. ao art. 6 (A) : p. la emenda do 
Sr;·· Ver~ueiro •. ~niio são~ prejudica~as neulmma;; 
das,· do· ::;r •.. Ma18, por isso parec1•.L·me que. se 
pode1·ia pi>T ·em· discussã() · Q · m·t .. 6 IÂ) ,da emenda 
do SI". Vergtt•?irc•. · 
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1-li SESSÃO E~l 25 DE. JUNHO DE J 827 
O Sa•. A.11.ll«>ida .Albuquorc1 ue :- Estas 

muendas são tiio li~adas entre i. que se niio pódc 
faltar a cis1e r"spc1to destacadaru nte. 

Esta fórma de pro1:esso na justiça. tem umn 
marcha ccrta e ó pr••ciso estai· llcm ao facto dclln 
para pod,·rmos ddiberar. 

:Xüo podemos discutir arligo por artigo. Ca<ln 
artigo p:n· si só mio diz nida, é r•rP.ciso fall:u· 
s • r, po er-se cn cn er a ma ena, 
aliás n:'io se ente11dcri1. 

o S1.•. ''ª"•·oncc11os ,_:_Requeiro a exe
cnssão do rl'gimento; o projecto está concebido 
na fórn111 do regimeuto, tP.111 proposi-;ão que hn 
•le ser depenclente de outra, porque todo o sys
tema tem esta dcpcndcncia, ele outra sorte é um 
cahos. 

Eis como e,:tüo conceliidas. 1s emendas (leu-a .. ~) ; 
•1ue ligaç:io t<'.m1 ellas '! Ne .. lmma. 

O Sn. A1.lrnm.\. Tonr:ES: - En creio qnc o 
:u·t. G0 niio púJe entrar em eliscussão mas sim 
ns emen :1s. ar 1g•> JU est:"i Yenc.do. 

O Sr.. Aumrn.\. A1.nt:Q•IEnQUE :-Nós 11üo 1>0· 
•fomos discutn· as e nenJ 1s sem cntr.u· tambem 
0111 discussiio o arti..,o. 

o S1.•. Pau 1a " s ·"'"'ª ,..:; O Sr. secretario 
ji1 lembrou que se Yenceu o artigo. As emenda.; 
siio ndditivns no artigo, mas o artigo já está ·, 

DeYe entrnr •'Ili tliscnssiio n omcndn, <J niio o 
urtigo. 

Entrar:io cm discussão as emendas. 
1) Sn. llA1A, retirou a sua emenda. 
C"> S1·.Aln1c-ldn Albuquc-s•qnc:-Terin· 

lll•)S :wan~ado rnnito, tiC tod.:>s os mais scnhor~s 
•111izcs•e111 rt'tirar suas emendas. mns só o Sr. l\laill 
fez esto ohse•111io. porque o sefüno artigo é que 
,.,.,.,fodí'irnmc:itc <le\·e entrar cm discussão. 

En, antes que •·ntt·c em disrussiio este nrtigo, 
não poss11 deix ·r de dizer alg•mm cousa sub1·c o 
mot o pra 1co as reY1s ns. para que n guns se· 
uhore~ qnc 11iio PSlin·rem no facto deste negocio, 
·possiio nn Y1•tac;ão <lelibern1· o que mclbo1· lhes 
11ni:~cer. · 

4 .. , , :-; i'io 
intentn.Ins e interpostas em nudiencia dentro clc 
•lt·7. dias íll'pois da tmhlicnç:io da se11ten1;a, isto 
é estnbdecidll cm <lil'<·itu muito po~itiYo. dcp .. is 
•ln ultima senten~11, que tem· de interpor a re

. ,·istn. é obriga•fo a mand1r a 1ietiçiio ao tribunal 
compet1•11tl', dentro d1! sessenta clins . 

. E' preci_!'O a~ora f1~zer uma di1Terenca; gunndo 
Y1stas e ruo no tribunal sup1·e1110 de Justiça, 
que era a casa da supplkaç:io, a lei tmha deter
minado est .. s se;;st'nta <lias, mas q nau.lo era i·e
Yista de uma 1·e•aç:io, pur exemvlo, de Gõa. o 
1>rnzo dn apr .. sentac;:io niio em de sessenta dias, 
mns de dous annos marcados na lei 
··o ti·ihnnal manJa ouvir a parte -e assinna 
•1uinze dia.~ para re,.ponJer: quando a parte tem 
respondido, o tribunal dP.fcrc couf.,rme o que as
·senta e se a concede, continúa a sua marcha, 
como depois direi. . 

Ora, 110 proj .. ct6, não se nprt'scnta por modo 
nenhum o espaço em que os processos de reYis-. . -

intcrp•ir a re,·ista, . ao tempo em que de\·c s•:t· 
apresentada a petição n<J tribunal ; porque! ia
fallivelmente se de\•e rnarcliar com regularidade. 
marcanJ<,.se tudo n 'l lei, e se niio su marc:u·, 
não se sabe em que tempo fie h:io do apresen-
tar os autos. · 

:\Ias .dis~e-se que isto devia \"ir na lei dus 
rclaçõ"s; como isto pertence â lei. u•: estam<>,.. 
azen º• preciso, que se •l ermme J : póde-se 

dizer facilmente que as revistas de,·e1~iõ vfr peJ., 
se~undo ou terceir•J con·cio que sah1r da pro
víncia. 

O Sn. YAFCO:S<'F.LJ.os: - O que pede o illu,;
trado deputado está marcado no processo. 

O Sn. Ar.llEIDA E ALnCQUERQUE : - Eu , " 
fallm· a Ye•dade , não me emendo com as 
emendas. O processo que se entende ele rc\·istns 
ó tirado mio sei de onde. se se p1·et .. 11de a 1·c
formn do processo ele revista actual, é preciso 

ue se a rescnte al..,uma cou~n melhor mas o 
quo veio quc1·erem as emendas é sem duvidM 
muito pcillr do que a or.lcm que se obser\·a 
presentemente. A marcl1a 9.ctunl é est.1. 

J.ogo que qualque1· parte tem· tio interpôr a 
c\ is , 1n erpoo m nu 1enc1a en ro o,;; 

10 dia:; ; desde cnti1o até certo tempo é obri • 
gado a npresimtar os autos em o tribunal sn· 
premo, depois de extrahiJa 'l senteuça da rclnçiio 

no tr1bunai supremo. no qual so foz pctiç1io 
relatando todo o caso em q11esL1io, o dir1•ito dn,. 
partes, a decisão dos juizes, a <Hsposic;:io de cli· 
i·dto etc. 

Feita assim a petic;üo, e apresentacln no tt·i · 
bunal. mnn1la este dizer sol.iro ell" á ontm f11trh>, 
e Yolla a p•·t1çi10 ao tribunal com a rcspos; (•xami· 
na o ti·ibunal. se n p1·tiçii•' é d·gna de atte~ç1io 011 
1111'1; se assenta que não, nega a ro:vi><tn immedia· 
tnmcn te, e se assenta que tie duYe conceder, c11-
t.:io nomeia um ministro do tribun l pura rc,·er 
o proc•~sso e dizer a sua •>pinilio: d .. pl'Ís 111. meia 
scgnnc o se concor ao um os, conceJc n i·.,,·istu, 
e se n:io nega·n: ma.;; no caso em qtw e .. tnmos. 
niio é possi\·cl vit·em · os minist1 os rclntur0 :s ª'' 
ti~bunnl i;11prcmo. pam dizc1·cm se su deve 011 

e. e. :s .. 
O que lJuis no caso presente EC lia ele f:u:er "! 

E' neccssnrio lembrar isto. . 
O trib1111al do desembargo do paco segund.1 a 

legislac;:üo actual, não pócle co: e ,d.!r revistas, 
ainda mesmo quundo dous desembargadores tc
nluio asscnt 1do que a deYun conceder, sem ·o,; 
votos de dous juizes elo tribunal da supplica'}ã•• 
que com os dous desembargadores do J>aço fn. 
zem qúatro ,·otl'Js, porém dous· só p·i<lcm negnr 
a rcvistn. 

Isto nüo estii. assim dctc1 minado sem rnziio •' 
é que se entende· pela negaçiio, qu~ concordiio 
estes votos ~om os votos dos juiz.:·s qu..i julga
rão o feito. o que niio acontecerh1 se se conce
desse a revista só pnlos votos dus dou,; dcscm· 
bargndores de que te11l1<• fallado. . · 

Po1· isso deYe-se fazer n mesma cliffercnc;:a 110 
methodo, que se quer adoptar para a. conccs· 
são das revistas. isto é, .que para uegr.r; seJµo 
dous, e para conceder quatro. isto llle pare~,. 

J>ara o tribu~;nl 'suvrem~, o que é indispensavel sem maÍor fundamento. Por c~nscquen~in di~~ 
dizer-se. que este artigo do projecto, Sf'ndo· C•·ncobido 

Diz a emenda (leu-a) ncl10 i"to desn.Pcessnrio como. esta,- e, mu:to simples. sPndo. além clistó n 
porque é saliido, nno ha lei. alguma que deter~ marcba dns revistas: muito conhcciJa, niio, hn 
mine qne niio continU•? a • xecut;iio da sentenÇa precisão do tantas alterações, qne.: as. cm~nd.as 
•)lll rnzii1l da interposii;iio da -n·vista. aprcsentào, e que niio sendll Cúufur•ues .. com os 
Di~ outra 11mend.11 Ileu-a) ; istn é, d.e'iuecess . .._.,~~..: . .ri~cipios rece~idos, pii{) aprg:_:g_ntã. .. ~lg1li~n . u_y~ 

e. afom de, dei::necessario vai fmr.e1· uma confusão idade, Mas disse-se que podem cnnc••.dcr-se. rc· 
tal, q·ue por Jim não se sabe· qual h~ de ser. a vistas das cãus_as . crimes ; e é isto· âli.tmi!a ·cousa 

· 1narcba. ' .. ·· ' no:va .J A di1lerença que com a pres1•11li'Heí i>ó;I~ 
o .que des€jo e saber e lemb1·a1· a lle~ssidade hàver, e, que em lugar do ,tles1>mbnrgo {10,·1í:i~<:>. 

<.fo Se ºfnzcr d1fi"erc11~a do tempo e1Í1 '}llC se dl3\"C e O tribunal Sltpremo de _justi~n;· e· eu1:Jugar ifa 
,1/ • ' • ·~- ... 
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SESSÃO -EM -25 DE' JUNJIO DE 1827. 
•!aéa 4a ;sapplicaçüo., que está na cõrle, são as 
relai;?ies · sub&lternas que só julgão os· feitos da; 
revisias. - .. ' ' . 

· ue · :Dão ·d ommittir nesta lei é o tem o 
'!Dll· 41ué ·OS processos devem ser apresentados. 
Assim como pela legislação antiga se fazia dif
ferença com . as relações do Brasil, e Gõ.i, do 
mesmo modo se deve fazer differ .. nça das dis-
:'tllctas, em que es 1vcrem as re açoes, para assim 

se d1Jterminar maior, ou menor espaço de tempo; 
porque não sa ha de conceder o mesmo praso 
aos que vierem de .Minas, e aos qne vierem do 
llaranhão ou Pará. · 

o Sr. Vascon.ccllos :-Eu petii a palav1-a 
para responder a tutl<> quanto disse o Sr. Al· 
meida Albuquerque. Posso hllar sobre a mata
ria.? Se o Sr. ãeputado estava na ordem, parece 
1.Ue respondendo tambem estou na ordem. 
· O Sa. PRESIDE.io."TE :-Seria "convenient.l para a 
boa ordem reservar i~to> ara o roeesso. 

O Sa VASCo~cELLos :-Diz o art. 6 A (leu). 
Se se entendesse isso, Sr. presidente, só para 
as causas· civeis, talvez nao . fosse necessario . ~ -
mlll ; como 8f' ha de conceder revista de todas 
as causas criml'S, é preciso fazer a declaração, 
que o caso de revista não suspende a execução, 
mas ara caso de morta a lei accrescentuu, que 
apezar.. as revis nao suspen erem a execu~ 
•;l\o da sentonçà, · comtudo, como se inutilisaria 
a ro1vlsta, se esta se executasse, fez-se esta dtl· 
claraçllu, quo ú muito . clara, muito justa, e não 
sol . como> se . possa ºgastar tempo· cm sua dis-
cussilo. • 

lias dlase o Sr. Almeida e Albuquerque, e 
eom admiração, que eu julgava sor cousa nova 
a conceasilo das revistas em causas crimes, e as
segurou, que e cousa muito ordinaria. 

Nilo é assim, não ba tal concossiio de 1·evista 
f.lm caus1U1 crimes; nisto se equivocou o mesmo " . 
preciso uma' graça especialíssimas: as revist."s 
de. gr8(a11 eapl•cialissimaa erio concedida.<1 pelo 
monarcha •. e nilo tinbâ!O lugar, senão em dous 

tempo, dt>ntro do qual devi o serpedidas as re
:vistas, ou n••S casos crimes. 

. Este .. projecto , altera esta doutrina. Todas as 
revistas ano ordinarias tanto nos casos civeis, 
como crimes, e podem consequentemente ser todas 
concedidu pelo· · tribunal supremo, nisto se ai· 
tera muito a legislação. · . . 

Por· ora devo limitar-me a isto, reservando-
1ne para mostrar os erros, que o nobre d~p_u· 
tado. commetteU:, expondo o. processo da i·ev1sta, 
quaíndo. für .. tumpo •. ent.ão .verá se .esclareceu a" 
Çamnra no . seu -longo . di.scurs_o,s~bre e::ite 'objec~ 
l!P~Zlll'. de,. Q!Je .nenliuma pratica. , tenho; nem ,t_1· 
~~se a d1stmcta _honra. de. se11tar~mc. em· uQJa 
reltiÇiio~ . · 

o sr. A.1.m.el.d~, ~J,bU:q,u~rqu~ .: .:..... _l)i~ 
•> illustre deputàao ,que· li!ª fez .. està ,differe.nça da 
sentença da pena· de ·morte; mas todo o mundo 
saQe:quei aq.ui passou u~a·le~ ·que manda que 
nenhuma: seJa· ·executada :sem ir• :ao· po_der -· moiill"'. . 

• - - ' '• < -

poisisnspend~r!sei lnfalbvelmente. ·.a exéc~çâo . dá
0 

sen~nça,··e se'aipl1l'le:tem ·o lpr<.cesso bem ou• 
J1iali jul~o:; ba· de -;vir ao• lugar i'ollde • estiTer ·o' 
pod<'r moderador,· e-:~de ·apresentar".a ·sua cpe~) 
Üçâg.,.de.:·QUeixa,-: er: póde. !}izer ~Jl/u tenho direito 
da; J:'e,q~e_r~r ;.&O;'"-ppder :~JQOderador: a · C()n:IUlUtaçffO. 
d!'E•P_enit; ~~ ... ~mo ;entcndo_.qu(lºl>,11; injustiça na 
s~te_oi;~1,9J1ero,-..-pr~Qtar .~o,,.de. queixa.--:-.. 
~ ~1"~9,0 :casoia.,ex.ec11çií,o,.,da•sentença fica. 
su.o;J>!lns..;·ate:id~sao.-i~ • . ?':; d: c' :.••:. '· ··•·: ,,,; ..• , .. ,. 

, piz· ~- n~li,r~.,d~p)ltado,gµ.f~ll r~yi~s .. em.~usas 
cnmes···sao·-extraordin-arias,· • nno ·é· tnnto como 

TOKO 2.·· 

pensa. A · lei· de sessenta e oito diz que as r.:
vis~~ de graça.especialíssima e especial não dif
feriao senão em dous CilS•JS; mas ·a b·•se · princi-
al or ue se c ncede a revi;;ta está tab · 

na mesma lei, é a justiça que tiver o pret.,ndente 
e esta base não póde deixar de ser attendida 
o.u ~ revista seja de ~raçl! especial ou especia: 
11ss1ma; o que todavia nao tem cousa ali-uma 
com a e1 -que es amos aztin o, na qua ·se nat) 
faz esta difftiren~ de especial e especialissima. 

o Sr .. XavJ.er de Carvalho • -Reconhe
ceudo eu,· Sr. presidente, o grande principio 
professado. pela . torrente dos publicistas, que é 
maior o interes$e que resulta de terminarem-se 
as demandas do que o de continuarem afoda, em 
favor mesmo das partes, que nas ultima:o instan
cias soft'1·cráõ injustiça manifesta, conve .• ho com 
a doutrina enunciada no artigo em discussão, 
isto é, que nas cau!(as civeis o recurso extrao1·
dinario de revista .!_tão possa ter o effeit.> de 

Aqui a parte que soft'l'e a injustiça, e em con
sequencia della a execução, tem remedios ordi
nar!os e marcados em ~ireito .ª toda a indemni-

a seute!lça, satisfaz-se ao grande interesse da 
republica, que é pôr fim á demanda com a exe
cução da sentençl. em tempo que o dam .• o por 
ella in"ustamente dado tem o remedio lla inteira 
reparação. 

Pelos princípios inversos convenho tambem 
com a doutrinl\ enunciada no mrsmo artigo pa1·a 
as sentenças crimes que inflingirem a pena du 
morte natural, pois q_ue não· podendo dar-se are
paração neste caso, e de summa justiça que o 
recurso tenha o eft.:ito de suspender a execução : 
mas eu não tenho que só é 1rreparavel a morte 
natural, eu estou que. o é igualmente o degredo, 
as galês e todas as penas ,aftlictivas. . 
. Como, Sr. presidente, dar-se reparaçãl.805 que 
inj'!;;~mente _sotrrerão taes pe_nas 1 pisse·~!l qu!?. 

perdas, damnos, injurias, etc., etc. MllS póde al
guma. destas cou~as indemnisar aquelles soffri
mentos, restituir ao paciente as quebras no seu 

h ::iico ue sem duvida. foi attemiado com à in· 
t>inção da pena, aque as o seu espirito. que so 
i·essentisse de choque que quasi sempre .a in-
duzem males duradouros? Nada menos.· · 

Por isso pois ddsejava eu que a suspºensiio do 
rocurso nas causas crimes se estendesse a ºtodas 

-a. s sentenÇ8$ q. ue infligi.ssem~en. as de degredo, 
de galês e ·outns que não: em ter reparação. 
. E' assim que, éu, voto :pe o.artigo. da. emenda 
em discussão,_e,mando a mi~b11. por·.escripto para 
ser tomaJa na con_11iJer~ção .desta ,augusta .camara. 
como m:uito l]l,e .suppl1co. 

nà. ca~à .da suvplicação,; as- partes .·inttirpoem; o 
recurso de revista dentrü de dez , dias,: e: dentro 
de llous mezes devem fazer_ subir a:. petiçito ,ao 
desembnrgo·do.·paÇo'; este tril:iunri.~ expêd~o.rJém. 
au •juiz .do· feito , pàni.'.:: a '1."!luiessa,:- · <1os. ·1111té.i!I;_ ~ .é 
concord!\n_do · dou~. des-t~b!lr~dores_ .. do - paoo .na 
co~cessa!>· 9-!1 revista. s~o _.nom,~os .dOU!;!,_des~D?-.., 

; . b?.-rgádo,re~. :.~1'·~~~~1'1-te~ptt~ , ~~' ~ar~m .9;,;seit..... 
. pari~er •.. - ,: .. . .. .. . .. , .·' , ..... , .. ,., , ... ,.: ., 
' .. IsiQ·~,O-:ci~.é..'..!!~:.e·o .s~<•:Y!lr~~ro ~l~ãi,n.os; 
tanto· porqlle nao e da essenc1a da 1.'C'ftsta, comu 

19 
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SESSÃO EM !5 DE JUNHO DE ·18~1 
porque se tal 11ratica continuasse, se ainda fo;;se 
preciso todo este inutil formuh1·io, nunca se con
se~lliria n. uliiin'lção de um prott:sso. · 

Cumtwlo não nQs j 111,gamos llUtl)rísad.-,s par:!. 
mudar a. ·uaturez1 das re\'ist.as, e ClJlend,~mos que 
a. nos.a constituição fallando em 1·e,·istas te,•e 
cm 1·ish .a sua significação juri•lica na fórma 

o s lei- · liâ s ex li arfo. a 
significação di\'el'sa que se deva. dar a esta pa
lavra; -assim o recommendão os melhores escri
ptores, jsto -é, que todas a,; vezes que dermos 
a uma p ·la \"l'.l\ int !1\igeucia di;erila da ordinarhl 
deva aquelh explicar-se. 

Ora; J!elas nossas leis sempre o recurso da 1·e
,·ista foi concedido sem suspensão da· sentença 
de. que era' interposta, e po1· consequencia é con
forme a nossa con41tl\içã<> que o i:ecu,·s<1 da re
vista não suspenda a execuç:io, sah·o no caso de 
lllOrte, porque enião executada :i sentP.UÇi\ nada 
apro~·eitaria o r~eurso. O contrario é estabelecer 

Que fim terão o;; recursos se as re\"istas sus
pendessem n execução <la sentenç1\, principal
meute. admittida uma tal ampli.lão, como já está . ' . . . . 
dade stJmpro incerto emq11nnto pendessem lit1gios 
ini:el'tos. e. eternos! Que exemplos nrredarião ao 
homem do_ crime se dcmol'nda a imposição da . . . .. ... .. 
qunndo nii.o houvesse jà a menQr lembrança dos 
uelict•>s? Acabariu o respeito nos ca;;os julgados 
o mílbnres de gravissimos males seriüo os rc.:;ul
tados dessa gal>ada philaotrvpia. -
I>ro~ondo o Sr. .p1·esidente se a inateria do 

art. uo A cst1n·a <liscntlda,'Yenceu-se que sim; 
e posto o artigo a votos foi appro\'ado. . 

Niio 11nvendo quem !aliasse sobre o att. Gu B, 
})l'opüz o Sr. presidente se a camara o appro-"'ª"ª? \'enceu-se ·que sim. -
E~trott em discussão. o nrt. 6° C, no q•1nl se 

EYEND.\ 

taçiio po erá ser feita cmquanto _durar a pena. 
- Vergrrefro. » - Foi apoiada; · -

O Sn .. ALllEIDA. E ALnuQUERQUE : - Nãn sei 
para -que sen·e . ~ta certidão, ·.porque à i·erista 
não · se ha - de conceder, senão â ·vista dos 
autos._ · 

o S1.·. VorguctJ.•ó :-~Fica livre á parte 
\irar; ou: de deixar ·d11 tirar a certidão ; mtu:cão
se · 0:1 dez dias para a parte podar Dl!ll<!S pedir 
qualquer Certidão, ou carta de· sentença ; se o 
não· faz, expendem-se os autos, no cáso que o 
escrivão so demore em dar à parte os docu
me .. tos, que ella pede, o relator o obriga a 

. ~1promptiil-os, e á expedir os autos com bre>i· 
dade. -

' l ' . 

o Sr .. Xavier d"' oar,·a.1110 :-'Eu .estóu 
persu!l.dido, que quem faz a necessidade da obri
gaç3io; é a· mesma· obrigação ; ·figuremos : a hy
potbese,' . que dentro de dez dias não . e possi-' 
>el · ccinCluir-se ext -
ha !eit_os .multo volumosos; . por isso creio que 
o praso -se deve deixar ao arbitrio do· juiz com 
informação . do escrivão, mas estabelecer um praso' 
certo, .é · impraticaveL · · 

o· sr. <Paul:a · oa-ya1can1:e.i.-A revista 
vem a,ser,- constitucionalmente fallando, um: re
curso ~rdinario, · uma . _appelagâo,. ~1\8 isto é o 
que nao · posso cornb1nar com a co11:>tituição. 
A~s- pov_os· do Pará, e Maranhão, etc. a eonsti
tu1.ç_ao gar1m.te~ . que_- os pi;ocessos ~ejão ·pl'on_un~ · 
c~aao, em_ ultima 1nstao:c1a, e qu1zera, se . me· 
d1s3e1Js~, _ s_e· a assembléa ·geral eStá-encarrégada '. 

de cassar aos povos das provineias distante&. 
estes dir··ito,;, afim de que os processos d •s re
lni;õ.,s veuhào ao suµremo tribunal -de j11Stiça? 
E11 niio posso . con\"ir . em tal, levant~i me pàra · · 
f 1llar sobr" a palavra-ehan.:eUer das r .. laÇões- . 
o que não pôde vir pan aqui, só S« isttl é um& 
terceira instancia; mas _se a revi~ta-faz reviver 
um 1·ocesso ti.Ido é contra a coJustitui ão de · 
dizer se o presidente d-> tribunal supremo .. M:\n-
darei n . 

EMEND.'1. 

_ « Em lugar das palav1·as-chancelle1· · Jas.-:1·e-
!ai;ões, diga-se-presidente do tribunal suprem,o. 
-Paula Ctn:alcant.r.l>-Não foi apoiada.· · · 

o sr . ..A.lme.lda. e Albuquerqu.e:...,..Res
ponderei ao mustre deputado; quanto ao glfe 
disse sobre a p -sse, que tê·n os povos. Digo que 
os povm; niio qu.!rem inju:stiças, e julgados con
tra o direito expresso._ Se e!U 1·azã&, de que se 
possa JU ga em u 1 n e cer q an ia, 
não se póde rccot·rer dos julsados contra direito. 
expresso, então bem poderão os juizes fazerem. 
o que quiz~rem.. ~ poderáõ dispõr das. fa• 

comtanto que 'si;ja em 1 parcellns, até onde che:. 
gar a ,.;ua a\çada. Está vencido, que de t.oda· ts. 
sentença contra direito expresso se pó.Je recorrei·, . . .. .. 
tenças, se mio bo11vcr um tribun1d que diga, ·que 
foi bem ou mal dado o julgado ? · · 

o Sr. Pnula Ca.vO.Lo~nte :-Pelo que d\·1. 
o illustre deputado os· membros do tribunal su
premo de justiça são uns anjos. 0 E' muito bom 
dizer-se, ba injustiça. mas esta inju~tiça \'ai sei· 
examinada por ladrões, -purq_ue esses membros 
bã 1 de ser t1rRd•1s das . relaçoes, que são· _com
postas de l·l1liões; só se YinJo para· a côrte se 
purificão, estas são· as idéàs que ouço aqui. · 

A parte vencida· qU:er _sémpre in'terpôr algum 
Tecurso or isso· uando tem-uma·s"nten a· contra 
si 1111•• se acommoda senão pula força. 

Entr .. tanto nlém · do' tempo que gastRo nas re: 
lações hão dn vir as . demandas para aqui 1 Não 
posso entender _ist•l á vista ._da constituição. Reco-
n ecees"t.mwo em que osJug .0:1nao mn11 a 
com a unidale do puder executivo, que é o centro_ dos 
poderes, mas estas attribuições·são independentes, 
e não ·séi a rà7'iio p\)rque uma 'senteoça_dad~ no 
Maranhão v.·nha para o Rio de JRneiro. · 
- Eu entendo quu quando. a constituição . diz que 
o tribun .i ·supremo C•Jnhecerã" dos --casos que -a 
lei determinar, é nos casos do conselho supremo 
militar o qual conhece... : · · · · 

_ó sr •. va!';lonn.,ello!J:~_:_ Por' mâis .qiíé .Ieià 
este artigo não posso.conceber que cnnnexào tem 
com os discurso:-1 que· se. tem produzido,'. têm ver
S'ldo a-_ diiCU~Sâo sobre OS :detSembarga<fores .q!le 
são melhores, etc~.· e se deve -haver. revistll ·nas 
relações, e até se tem argumentado contra o. que) 
se venceu .•• \nélo foi mais ouvido.) · 

o !§r. i:.1no couÚ~lÍ.o:~~ . .' (Nilo-se'.en-
tende diz o tachyg,-apho A. M •. J.) - .. -· --: 

. o s1.-. X:,a.:vler d~ oar,.-a.\l'Lo:~Desde que 
- se estabeleceu ue as b 'Ses das revistas são · in· 
, 1ustiça ·n.1 ria e· mani eat.\\. n . a e~ . ea ~r 

terra a idéa de uma tereeira: installciil, e .·desde 
'. que· -se estabeleceu _o 11-roces~o ·para se: interpõr 
- as revistas, · tambem cabe ·por' terl'a a outra: iiléa 

de,se·:fazerem- reviw:er pr<>cesaos. findos. _, .. ,, ,,;.,: 
Tendo ·a: caniàr~ dee_idido qp.e a· uiaterià esüv{i 

discutida-, lM>.itil"esta '-' vo~o,torão "PPióV'ádOS' 
todos os artigos;· j11cluidG o · art;· 6 ~tt) . ~jeltan~: 
do-se a emenda -do St. Panla Câval~ante, ofréit!;; 
cida ·ao -lrt: l! ·{e}; igualme~te fo~ '1'PP~!•d~,;ã 
emenda addtt~lY& do Sr. Maia·: ao.' arl;-,_6-{f);·;;._"·: 

•..•. -·:· -.,-·- ~ -. ' '. _,,_ -~-, '-~'.-~- .. -., ... ,-'."""~1:"·~ ·-._ '"t'. 
'Entrou em discussão o àt'Í. 1- com' a eine11da..'7.{il). - ' . ~ ~· ..• . . . . . - .... ' ~- . - . 
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SESSÃO EM·25 DE JUNHO DE 1827 
O SR. lúu.: - Neste artigo p1uece' que tem 

iúgar a minha emenc),a, que ser-.l muito favorayel 
fl.s partes. . 
o. sr •. vasconcouos : - ppouho-me á 

ilmendo., e· sustento o art. 7 (:l), porque o tri
bunal não ha de ser o procurador das partes, 
ellas hão de ir, se não -podem vir perdem o re-

. ã con 1 mr ' procurador. 
· O ..:r. Al:nielda. Al.buquerque:-Adopto 
-a emenJa · que parece.me muito rasoavel, e não 
acho que lenha inconveniente, antes acho muito 
util a sua materia. 
. ·Não havendo quem pédisse a palavra poz á vota
çã<>" o Sr. presidente a primeira parte ela emenda, 
que foi approvad~ até ás palavras-Na primeira 
sessão o tribunal-julgando-s~ todo o rP.sto. da sua 
matei'ia prejudicada; julgou-se igúo.lmente preju
dicada tóda n materia dos arts. 7 (b) e 7 (c). 
· · · iscussao so re o ar • 
'. o Sr. l\rafa:-Parece-me que tem agora lugar 
n minha emenda ao art. 9, •• (Nllo se ouvio o 1·esto 
cl.o discurso • 

o s.-. Aimelda Al.buqucrque: - O 
presidente , ni'io póde . saber da capacidade do 
J'elator para a resentar o relatorio em tempo. füw, 

r ue t , · 
que se não póde regular, e é impossível designar. 
tempo certo. 

o sr. vasconce"llos :-Muito embora passe 
a emenda do Sr. hlaia, mas devo dizer, Sr. pre· 
sidt.nte, as razões. que me occorrem. Julguei, 
que se devia nomear um relator, que . &{lresen· 
tasse o relatorio escripto da mataria ao tribunal, 
e á vista deUe, devi4o os juizes decidir. Eis a 
primeiÍ't\ ref.1rma, que julgo se deve· fazer, e tem 
muita analofria com as«instituições dos jurados, 
que a eonatituição consagra. · · 

O juízo de jurados dcc1ae sobre o i·elatorio de 
o os os processos ; p-0rque as uncçoes o Juiz 

de direito, é dispôr o _processo, e .applicar a 
pena, mas todo o trabalho é a qualificação· do 
facto, que é da com ctencia do juralfo, e se o 
. , . - - r· 
sados em ireito, dão a sua sentença sobre o 
simples relatorio. como õ que os ministros · do 
tribunal supremo, em que se suppõe mais per
feito conhecimento de direito, e uma ·pratica muito 
longa de julgar, não . hão decidir sobre o rela-
torio do juiz de direito '1 . · . · ·. 
· · Se·porêm · outra : cousa se. vencer, Sr. presi

dente, quero que os jurados Yotem por tenções, 
e levem os· àutos para suas ca9as, como ·no tri
b1uial sutiremo. E verdade,' que muitos aufos 
viráõ mmto · complicados, mas são complicados 
com a chicana, e o relator deve tirar ·para fóra 
toda· a·'chicana, deve só expõr o •essencial ·dos. 
aúfus. · . .·. · .. · . · . 
· A· outra· razão ó o bem. que se deve esperar 
das .. conciliações'·. das utilicfades . da indicatura 
fix.i,' .com. a júdleatura ciasual; o· maior· bem da-. 
quella. é a. sciencia e pratica, dest.a . é. a im-' 
parcialidade proveniente principalmente·. de não 
tratai·. a . parte com ·o juiz: antes· de• proferir a 
s. . • . ;.. . '. . "' .. · .·· . . . 
: .Ora, é$tes. grandes. elementos acbiio-sc combi-. 

nado$; na .emenda, que. eu, e o Sr. Vergueiro 
prop,uzemos. . Juízes .. de longa,: pratica, em quem 
~evem coqcorrer_.~u1tas~ quahdàdes,,. suppoem-se 
ap~.,p_a~a, o desempe~b,o jolil se\ls· deyeres, e se:.~o 
designados uela sorte, nao tratando com as partes 
atites de sentença, não' se podem sup~ôr puciaes. · 
:Reftic. ta;s_e. ·~fiii .... alm .. · e_nte. ~ ,.QJ.Ü1e · ª .. concêssao. ·;_ou· den .. e-·· 1ud de· t'étilita; nâo·'~mÂailliíum..:~.a .· .. 
~ame~'coiiiõ•â sentençàº;'Diriito. diftêrem ºelitaS 'cóu
l!8!!>'1·~~:g·üanao~ãssiÕ1'~1il>.foss~~ ~~viamo~ l~riibl~r
nbtl{·que·-um-relatQno·· 11em ·ie1to;·e· equ\vale· á 

lição dos. autos. Portanto ·não acho razão para 
approvar a emenda do Sr. Maia. 

ser melh~r? 
A uift'erença das emendas é procurar uma a 

ob,;curidade o o segredo; e a outra a claridade, 
e a. publicidade. 

Por. ventura os membros do tribunal não serão 
babeis para decidir pelo relatorio, quando as 
partes l!stão auto1isadas para allcgar, o Stiu di
rejto? Poderá haver falsificação no relatorio '1 do 
certo q11e não. 
· Pol"tanto por· meio deEsta discussâl} ·se põe o 

·negocio . cm toda a clareza,' e é por este meio, 
por esta discussão ubliea ue · se odem obter 
sen enças JUS as. . 

o · sr. 1\l:a.J.a : - Parece-me, qne o illusfrc 
· deputado não argumenta de boa fé, quan<lo que1· 

faz<lr odiosa a minha ro ,lsi ã • • · 
que· a minha emenda seja obscura, e tenha se
gredo nll pratica; antes pelo contrario se võ, 
que pelo meu methodo se decide com mais ma
dureza, e . com mais certez!J., embora seja pratica 
anti'(a, quando della se tira bom resultado, deve-se 
adoptar. 

o sn: . VERGtlEIRO; -Requeiro,. que o illust~·c. 
deputado explique em que foi,:que eu· argumen
tei de má fé, em que qu1z lançar o odioso, quando 
combati uma opi~iiio. · 

O Sr. M.\IA: - Parece,. que quando oft'ereci a 
· minha emenda, foi de boa fé, e boa . intenção, 

e não, quiz estabelecer a. obscuridade, e s_egredo, 
ó a razão. porque suppuz, . que ·no argumento 
do Sr. deputadó i1ão havia boa fé. . · 
· O. Sa.' ViÍlatnno : - Não .. J•~osso •··continuar : ::t 

· discutir; emc1uanto esta cs.msTll. nã() dec_ lar_ ar que 
no· ine1t argumento não havia, ma. fê; .o Sr; "1e
putado rep~tio o mesmo ·que. dissera. Portanto ·a 

' O Sn. MAIA.!-Eu disse.qua aqúelles a1;gU:mentos 
me pareciào de má fé._ · · . · . · . . . 

O Sa. VERGUEiao:-Requeil·o, Sr. presidente, a 
, decisão do meu requerimento, . quero que a ca-
. mara . decida... , , . . ... "· , ..... :· . , , , : .: . .. . . . .· : 

. O sR, M.Ú.a.:,-Eu.ê~t.Qu sujeito.a scr·cba~ado. 
a or1lem;.são.asprovidenéias,.que o· regimento··dá.:' 
Ja:aei•a.minha sath!fação. · , ' · ,_,. '·"· 
· · ~Sa. VEn<füErmt:'~·Eu.'cr~i6; __ ~: ésfoU:i~ 

· juriado; nesb\' párte i:equc1ro> que· a· camru,-a ~e~ 
eida~ · · ·· · · ·. · 
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1-i.8 SESSÃO EM 25·: O~> JUNIJO .. DE .~1827 
o Sr- cost;il. Agu.ia.r:-E11 creio, que ne

nhum dos honrados deputados po1teril pensar, 
que um depubdo diga uma expressfio d<! má - . - ' ' ;;-

101:_: da ;discussno, e por' isso o Sr. deputado 
tem· dado· a sua exp\icacão, e o tomar-se isto 
em ~onsideraciiv, nunca co1n_:ém '-.que seja .~ 

siio geral. -
O Sn. VERGt.:cino :..::.o S1·. deputado tem sus

tentaàó Q. · me;;mo, i·equciro que a camarn de
cidii; · 

'O Sn'.. PnÉsrnENTE: - Proponho :í: camarn se é 
objéetii de· conslderai;ão.-A· · camarn votou pel \ 
negativa' • · 

J'ulgàda o. materia suffieientemeute discutida, 
posto o 111-tigo á votnc;iio, foi npprOY•tdo quanto 
i'ts ultiúras palan·ás-e se dh~tribuiráõ-julgando
sc Jlrejndicada a sua primeira arte. Po,.to á vo-

tliz-o'jufa n ·quem.fúr distribuído, etc., foi appr~-
Yado •. · · . · 

... .i: .-
tros_;foj ta.mbein. appro,·ado. 

Por esta Totacão julgarão-i:;e p1·ejudicados todos 
os: mais artigos das emendas dos Sri!. Vergueil'o 
e , · i e. 

E·1trando em discussão o rt. 7 (X) ficou adiado 
por cait!lá da hora, passando a camara á se
gtmda parte da ordem do dia. 

O S1:- sec1·etario l\Inia fez leitura do seguinte 
!! , 

OFFICIO 

:l 

u lllni. o Exm. Sr;-Tenho avisado os dil·ectores 
do banco. do · Brnzil pira na quàrta-feira pro
x.itri:i 27' 'do conente p .. Ias 10 horas da ma11hã · 
comparcJcerem .no' tbesouro nacional .para junta-

.. · · · "io e amara 
dos ~\"'putados tratar da fundaç~() d!! 'divida que 
respeita. ao ·mesmo bnne1l, e mius obJectos con
tead•lS 'no· a\"isu de que V. Ex. me expedio áce1·ca .· . . . . 
sooreJita · co~missão assbta -é. hor~ ·indicada no 
mesm-0 · tbesouro · nacional leYando V. Ex. o re
ferido: an conhecimento da mesma camara. 

« Deus~ guar.Je a V. Ex.-Paço, 25 de Junho 
<le 1821.--"-llai·que.: de Q1icltt:.-Sr. José Autonio 
l\a SilTa M:tia.» 

Fic:On a• eamara iitteimdn e foi remettido" á com
inissào de · ív.cnda, 
· Foi presente á mesa a s_eguinte 

INDICAÇÃO· 
: . 

. « Proponh.o que se recommende ao governo que 
impetre de Sua Santidade a dispensa dos dias 
santos que não são de' direito commum. ·para 
tod~s aqu.elles bispados do im_pe~iq que ainda não 
gozao . de.-sa graç:l, e pernussao de trabalhar 
n.esses. ll!esinos . dias santos dispensados, cum- · 
prldo· o,- pre~eito' da. missa . .:..castro. e Silva.» · 

O $a. CuNJIA MATTos por parte da commissão 
,.fo estatística apresentou o seguinte 

· PARECEI: 

u -~ commissão d~ estatística vendo aJndicacão 
do'ill11stre· deputado o ·sr. Vasconcellos; .a· res
peito. da comart"a do ,Rio de ·s. Francisco seJ>a-· 
rada da província de .Per1iainbuco. e'provisoda, .. 
~eu~~Ja á d~. ~inas 6eraes . pei6 ae.: 
e~eto ·de 7. de Julho .. do 1821,.,te.m:a. hônra .. de
e~õr" a esta' camn1-a que achando-se a: cotnatca 

c~n questão muito distante ·da imperial cidade 
·do Ouro Pret·•, ·capital da ·província de Minas• 
Geraes, assim como da c1dadP. Jo Rflcife,. cp.pitai - . 
Y~sto deserto que timhina na Sl!i'ra dií Tã!;liat!nga, 
o d<> Piaully por u:na as'pda. e p'cquéná"éordi
lhcira no seu_ extremo meridional"· e .. ·o.rii;utiil,"e ... -
vincia da Bahia de que esti\ · separada pelo· Ri(• 
de S; Francisco. Ponderando além disto a com'
missiio .. que n justiça serA m11.is prompt.a e· effi
cazmente administrada nesta comarca, quant.o 
menos distante ella ficar da séde das autoridades 
supremas de qualquer pro,•incia do imperio, ·e 
verificando-se este quesito na cidade d.a. Bahia, 
onde os pO\'•JS encontraráõ immedhtos· recursos 
contm os vAxames dos . !ioderosos, cujas . prepo
tencias desnfião a imm·oralidade, a reacção e ;:1 
anàrchia. E' de parecer. qud ·conyém - anhis .p(•r 
termo aos grand~s males que soffre~ os· 'h.abi-

incorporação· com a provinci'l de l\Unas-Geraes, 
e pnr isso a commissiio apresenta o .seg_uintu 
projecto de resolução. » · · 

' « Artigo unico. A comuna· do Rio do S. Fran
cisco, _qu~ se acha p1·ovisoriamente_ encorpurl\da. 

.ereto de 7 de Junho de 18~4, · fü:arú provi·soria
mente encorpor111ln à pr.ivin.,ia da Bnlua, ·a~ qub 
se faça a orgauisnçao geral das pruYincias :ele• 
imperio. . . 

<' Paço da camara dos dHpútados, 25 de 'Junho 
de 1827.-Rmnnundo José i/.á Cunlv.i Mattos.
L. P. de Ai·nú.jo.-Lui: .Auguçt,o ltfay. (:)em in
validar o projccto dtJ lei já upre~-ienta.lo sobre eo 
ensaio do n11vo systema d" aclmfoisLra1:ões paro-
cl1iaes.)11-?tlandou-sl! imp1·imir. · .. · . 

o Sr. su-va Lobo :--Sr. presid&nte, lta 
n1uito tem o ue se coube n M nhão · 
necessidade de se fazer alli ·uma cadêa melhor, 
de maneira, que pelo ·regimento' de. 18 Maio de 
18l'l, foi det••rmiu.tdo que se edifü:asse um'\ nova 
ca.dêa e atê se demarcou te1Te110 · ara esse edi-

cio, na praia o UaJU• . . ... 
Porém infclizmPnte uté hoje nada mais se tem 

feito sobro. e .. te obj .. cto, re•nltando dhso, que os 
cidadãos, que têm si.to e sã<> guardados na cadên 
que alli existe, suff,·em quasi sempre gravissiDios 
eucommodu,; de saude o· a . maio1· patte · sabem 
della para serem sepultados;. o que acontece ·se
gundo ~ meu _pensar . e o das , pessoas sen!atas, 

· pela ma locahJade daqudla cadêa e por .nao ser 
: arejada, e mórmente pela pequenhez, nenhuma 

limpeza etc., vindo portanto a se1'vir· a maio1· 
; ~!r~ri:~~- vezes de sep1dtura aos 'viventes,,ª ~ii~-

Portanto. apresento a seguinte ind.icação, dese-
. jando muito q~e !l cadêa nova seja feita qtJ.anto, 

fôr possível á mutação dos carceres ou casa ,de 
correcção para.duzentos presos, plano apresea· 
fado pela commis11ão da sociedáde' de J .. ondres; 
encarregad·i do melhoraillento ·das eadêas, ·em 18-23 ; 
pe~ a urgencia. · · · 

cc A assembléa 
« Artigo unico. Pôr-se-ha em execução· na · cl-' 

dàde de S. Luiz do ·Maranhão,: o,§:. 12 do tit: to 
do regimento de 13 d6 Maio .de -1812.-Manoet'.; 
Telles da Silva Lobo. ,,, · . · .:, 

. A: urgencil\- foi ·apoiadà o 'tlpprovada·;· e' ju\~ 
: gando-se objecto de deliberação·mandou-se' im-· 
. primir. · · . · · . · •'.· '"; · ·· · · ... 

· «.Requeiro que a commissãO especial .dos,éocJi~ 
' goy ~ue autorjjlad3 a. faltar .. ãjJ sé&Sões ,,(~~: 
. necesfuiho;, J?ara quanto ,antes.apreseD.t!''"·~;~: 
recer a. respe1to"4os me."ilJlos.e·trata&i; · aà~~mpreslllMf, 
dos mesmos,....; paula e Souz.a... ,....,.F&;"feioíta\lã;: -

. ..... ... . . - . ,• . . . - - .. ., ~ --• .~ .... . -
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SESSA:O· Ell· 25iDE·~JUNHO DE 182i 
U Sn. J,i-:o?, por parte da commissão de faz,mtla, 

..iprcsentou o segmutc . 

" A ci>mmissão de fazenda, ·tendo de organisnr 
um projactu de lei sobre a·· arrecadação :dos di-

. ~ ~m 

suscit.a-lo nas ·Pl'Ovincias· .do. hnpurio ácerca ··da 
execução do ··~jlteÇo de· .Abril de 1821, julga cr1n: 
,·enie;1te que os Srs. •leputados de <'ad:i. uma das 
provill!Ji.!15,, sej~'! convidado~ a qu~ confo!.ind.an~·i 
•mtre s1, aux1be1'n ·a mesma comm1ssao, .md1-
cando. 

O Sn. COSTA Aauun, leu um requerimento ·de 
. Joaquim d11 Seixas Corrêa, · que . se q1u-ixa ·de 
11ma infrac~ão: do art. 179 § 6. da constituição.-
Foi remOLtido. á .cum:nissão de constituição. 

« Forã11 vistos na·commissão auxiliar de· fazenda 
~os réqutJrÍ'ncntos i• élusos d~ varias pessoas' cre
tlora.~ â fazendf:L _publica da província. da Bahia, 
por . terem vendido gencros uara · o arsenal da 
marinha e' fi•rnecimento ·da trol?ª• depois que o 
brigadeiro· "Mad~ira, se infroduz10 no commando 
"elas . unnas e êiij·• pagamento tem sido estorvado 
e embaraça.fo · elo· inexe uive! decreto de I!! de 
~~ovem ro e l -•cm· que se pro 1 ia á junta 
tla fnzem.la .taquella província destituída de tod .. s 
os meios de resistencia (a não serem os da mã. 
fé e de que depois lançou mão) o pagar dividas 

· · · · · i pos1çao 
estava a força armada. 

a Este decreto, que. por está razão não tivera 
nbservanci:1., .tornou-se objecto de vexame da mesma 
junt1, qu~ndojá êm liberdade e ella em 20 de 
l~e.ver,,iro de 1824 officiou para o . mitiistro do 
thesourtJ afim .. de saber se o seu etreito devia~ ser 

. retroactiv() ci este ministro sem. que soltasse tiió 
inépta t.luvidá. êletérminou pela provisão·de 27 de 
• Julho do· mesmo anno que a sua decisão ".ficasse 
reservada á assemblé. 1 .. gislátiva, e • em· conse
quencia com essa· espe<"tativa fo1·ii.o indistincta.:. 
mente r•iiardados todos os pagamentos, ainda' os 
de objeetos. qne • reverterão, aindi& estão empre
gados cm beneficio daquella província, bem -comó 
grades de ferro, que estão"servindo no arsenal. 

« A commissão considerando que aquelle dec1·eto 
11iio tem. l!ff,•ito, nem a respeito das dividas con
trahidas anws . da sua existencia, nem a respeito 
das que de~l" o· forão, não· s?mente e e~ geral, 

nem pôde teri ·mas taín cm e •em particular, pelo 
que' toca ái ·divida!il' antes deite oontrahidas, de 
nenhuma· maneira se lha pôde attribuir retro·ac~ 
i;.ão, e· porque •icerca das·' posterioruieilte conti'a'
bida:5, -fõi preTen!da a decisão da assemblea·legis
Jativa1 pelo• co11vencionado'no art. 3° da convenção 
de 2!fdeAgo:1~·de;l~.. · · · · · 
· .. "E',d~ .pàr~~é"f:.que.os :requerimentos ~émetü~ 
doa·.:peJõ:.go•érno, '..lhà .sejão· tornado,; :para .. que~. 
,·isfP}n4o b~y~t,lugar.a,me\(ida._legisl•Ltiya,. pro~. 
,·eja:, :ao; .~gamento .· des:ies. ~t..r de :outros · credores 
!im'.•iguald~lle;de"~U:<:'.umstancia.. ..... é: qu~: a' um; que 

. ' - . ..• . '. -.. f. . •••• •• . . .. ·. • ' • . ' . . . - . • 

foi immediatamente dirigido á as~e nbléa, se-.lefim 
ne;;tes termos : . , .. 
. « Jáse derãoas providencias para o pagaménto:., 

· , m is · 
O Sn. I.nm CouTI~rno :-Peço adiamento''deste 

.parecer por conter materia ·muito importa:ite.· - . . 

o s1.·. l:,11i.<> coútlnll.o:-Por êst.a, Óeca:2 
sião lembra-me pedir a V. Ex.; que convide li. 
cotianiissão de fazenda·· para que dê o seu ·parecer 
sobre o requerimento deis· neg.1ciantes da Bahia,. 
para indemnisnçõ .. s . tle · sua; propriedades tt-r.iito
.riues e predios que fürão. de.strwdos pelas tro}Jas 
d•l exerci~ luzitano, e como se acha· .estabele
~ida ·a commissão mix:ta de portuguezes e:· bra'
zileiros, para·. ajustar essas contus, é poT isso, 
que me parece.bom •lecidir-se este negocio,, p.ara 
dar-se-lhe-esse remedio ue resta·· e ortanto eço 
a x., que· ê isso _para a or em do· ia. 

O mesmo ·Sr. deputad~ leu o seguinte 

·P 

« As commis;ões de sande e a· de in•trucção 
publica, virão o projecto de lei do Sr. Lino Oou
_tinho, · ácerca da cre11ção .das escolas de medicina 
.n<> imper10 o raz1 o :;no e parecer que e o 
se imprima pàra entrar om discussão • 

" Paço da camara, etc.u-Seguem-se as <\sSigna-· 
turn.s dos Srs. da commis.;;ão.-0 Sr. Diogo Anto
nio· Feijó, assignado vencido. » -Foi 'lpprovado. 

« A commissão de r.omiuercio, n~ricultura,· etc. 
Vio o requerimento de ignacio Vieira 1e Lacer<la, 
em que pede providencias sobre a lei qile pro
hibe lév.~11tar-st: 1rng1mhos le fazer assucar em 
menor di~tancitl · de meia legua um do outro. 

. « Parece á commissã<?, que o SUJ>plicante deve 

mara pela mesma commis.;ão, pala qual se revoga: 
a·1uella contra que se queixa o supplicar1ti!• ·\ , 

«Paço, etc.11- Seguem-se as assignaturas dos Srs. 
. - - 1". . ~ .. 

« Nl\. commissão da·redàcção dó Diario, foi visf,O 
o requerim,mto do tachygrapltq "!lranoel J<?~ê ~e~ 
reira da ·Silv.1, que. peúe ,,;er nomeado pr1lJ.le1ro 
taçbygrapho' e propõe certa,s m~di~'lS Pll~ª rego·. 
laitiento dos• traba_lh"~· a. comm1ssao en~en4E!; !\UC 
ê b11stante um pr1me1ro .tachygrapho, Já qu~hfi
cado •para·· está ·augusta' camat·a e· qué o suppli~ 
cante faça as vezes· do mesmo no3. s.eus' impedi
mentos. . . . . . . 

«Paço, etc~1~Sei;tu~m;.se as assJgnatums dÇ)s Srs. 
da commjssao. -'Fo1··approvado. · , ..... 

t< A commissão .de . le~slação, vio o . requeri
mento de. Innocenció .José F9iit.es< no quál.11xi>.õe 
que, ·tendo sabido. do.porto. di, ~ahn para -o•aesta. 
c~pital, em ·.Junh? ~e JS-~J, na sum0:ca. Leop_ol" 
dina, com oande1ra e despacho b:raztlen:~s,_:f.õra 
apresada pefocom:nandante do patac_b,, -·füo da 
p,.ata~a esquadra do com mando de .lord Co]tr:~ne 7. 
que reclamando• nesta côrte · sua mdemmsação; 

• • • • ~ < - - ' •• :· •• • • e: • 

conselho, militar de .. justiça· contra· o ,-sobredito 
almirante, pela quantia .de 10:9t2N; das . q11aes 
extr!\hindo-se carta precatoria, se acha esta ,em 
~oder do ministro: presidente <lo erario, sem ter 
tido execução. · · ·. , . . . . · 
· «'Diz mais; . que apat'éc!ilido no I>i~iio. FlN1'ai-, 
nense · n- · .186~ · um' decreto, pelo·. qual se ordena vá .. 
ao. mesmo pr~sjde!l~. ::d<> erario, .. · · puzesse . • à"' diS- . 
posição 'do~. ~gentes d:is:. presas 8:000$ . _perti.mce.n
tes • ae almtra'1ttl . Colt1 ~p.e,. -~.iquerê•'a · P,~~-~cp;u-.,
tiçiio da fazenda, embargt) naquella quantia ·e q11e 
sendo·m~dado·.seu: requerimento· a infonn:tr:ai) 
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juiz dos sequestros, e infornumdo este que iinha 
lugar, não lhe tem sido deferido nem n1andado 
entregar a referido quantia, de cuja demora se lhe 
tem se uido cncommodos e erda no seu com-
mercio. 

« Como este requerimento não venha in~t.ruido 
~ comtudo o ~cu_ objecto seja dign? ~e attenç_!io, . . -
ao govi;rn•>, pela secretaria de estado dos nego
cios da fazenda. 
. « Camara dos· deputatlos. »- Assignado os Srs. 
da commissão. -~oi appNvado. 
· «·A commissi'io de legislação e de justiça civil, 
vio o i·equerimento do capitão Manoel José de 
Araujo Lima, no qual pede á camara. dispensa 
de lapso de tempo para poder medir e demarcar 
uma sesmaria no tenno da villa de Campo Ale
j?re, que comprou por C!<criptura puLlica no :mno 
de 15'07, a Anna 'Mari~ de .Jesus, viuva de Ma-

« A sesmaria de que se trata , foi concediõa a 
:\fatheus Pe1·eira de Araujo, em 18 de Dezembro 
d~ 1784, como se "".'ê do alva~á junto "ID publica 

precedessem os diligencias legaes e necessaria 
licença. 
· «O supplicante em 19 de Anost.o de 1809 obte· 
ve provisão para a fazer medir e demnrcar co'm 
a _qual parece que se 11avião por sanadas todas 
ás nitllidades e commissos cm que se tinha in
corrido ; porém não lhe deu execução, diz que 
por falta de officiaes, quando não se. mostra que 
clle a apres.,ntasse ao juiz sesmeiro ou a;; jus
tiças ordinarias dá villa de RP.zende, a quem era 
dirigida. SE>gundo as lei;; existentes das . sesma
rias · ·a esta tinha ha muito tem o cabido em 
commissn, comtudo como o supplicante allega 
que quando a éomprou já estava cultivada e 
edificada e que tem cont.ir.uado a sua . cultura, 
e considere a commissão que em iguaes cir-

. . nci , i!J a pei res se . ac a maior 
parte das sesmarias concedidas, Julga nada se 
poder deliberar a ·este. respeito sem haver lei 
que fixe o· direito dos possuidores de taes ses
ui.ari~ _na:; ~uas _dive!""ª~ circumstancias, para. o 
que, Já existe um proJecto otrerecido pelo illustre 
deputado o . Sr. . V ergu,.iro, o qual providencê'\ 
tódos'os diversos casos. Ca'llam dos deputados etc.» 
Seguem-se as · assignaturas dos Srs. ··da ·com
missão. - Ficou . adiado por haver opposiÇiio. · 
· Igualmente ·se.leu. os pareceres. seguintes: o 
da commissão de . petições sobre o requerimento 
de D. l\Iaria Victoria; entendia a commissão não 
ser ·o negocio da competencia desta camara, ·e 
que deve voltar ao governo.~ Foi approvado. 
· Da· commissão de fàze~da sobre as informações 

da provincio do Ri~ Grande do . Sul ácerca dos 
impostos da carne verde, e outros objectos : 
eótehde a com.missão que · se não deve tomar 
4eliberação sobre· este negoci_o. - Foi approvado. 
' a ·.comm1ssao e mmas e: osques, e e com

mercio, ·sobre o rPquerimento de- Frederico Bra
nes, entenden~o que_ se lhe garantisse .ª proprie
dade. de sua ·mvençao até qqe '·uma lei reg·ule o 
tempo e os privileRios, que lhe devão: · compétir, 
o.u:, se:. lh~ .conceda.: uma . r~muneraçiip:, pec.uniaria 
·na., ,l~~a da . cons.tituiç_ão •. NãQ .. f.>~ : approvado. 

:'fratàndo-se do ·destino' que·se' devia dar· a ·este 
Yeqtieriinento, ficou- adiado pela 'hora: :· · ' · 

:'.9/~~i ú>resid.enie' d~~' P,arâ, a o~ci~m''. do.' .di~ .. 
, Continu·nt;ão. dti discussão do projedo de· lei 

pam o estabeleci:nenlo do supremo tribunal <lo.! 
JUStiça. 

Segunda parte, rimch·a discussão do projecto 
• • l": ' - •• -

criviio da imperial camaranà mesa· do 
bargo do paçQ.. · 

Levimtou-,;e a sessão·_ás trcs horas· e dez mi-
nutos da tarde. ·· 

HESOLUÇÕE::l DA CAMARA 

Illm. e Exm. Sr. - .Accuso a recepção do om
cio de 18 do corrente mez, em que V. Ei.:. me 
remetwu pora . serem p1·esentes á ~amara dos 

quaes Sna'Magestade o Imperador houve p'or bem 
c'>nceder ,-arias pensões. E cumpre-me cE:rtificar 
a y. Ex. que ~ mesf!.la ~amara para to.mar este 

conveniente direcção.-Deus guarde a • Ex.
Paço da camara dos. deputados e·m %> de Jn· 
nlio de 1826:-3osê--.A1W.i1fio da Silva !tfiii'a.=-· 
Sr. mar ucz de Maceió. 

Illm. e Exm. Sr. - Accuso a recepção rlo 0.11:
cio de 20 do corrente mez, em que V. Ex. me 
remetteu, para ser presente ã camara dos depu
tados o req_uerimento de Luiz Lacombe, que 
pede a creaçat'r do .lugar de profe!isor d'armas 
d'academia militar, pPra ser nelle provido, e a 
informação que. sofü·c elle deu .a respectiva 
junta, directoria. E cumpre-me c~rLificar a V. Ex. 
que n mesma .camara para tomar em conside
ração este objecto já lhe tem desii;inado a con
vrniente direcçiio.-Deus ~uarJe a V. Ex. - Pa
ço da cama1·a dos deputaaos, em %> de Junho 

e ,. 1 • • 

conde de Lages. 

Sessão em '28 .Jonb•• 

A's 10 boras procedeu~se ã chamada, e acha
J.·ão-sc presentes S8 Srs. de.Jlutados, faltando com 
causa os Srs. Cüsta Agwar·, Mendes Ribeiro , 

· Limpo, Baptista Pereira e Carreira~ e sem ~lla 
os Srs. Garcia de Almeida, Faria Barbosa, l\fa
ciel Monteiro e Castro Vianna. 

o Sn. PRESIDE~E declàrou .aberta a ' sessão, 
e sendo lida a acta da :mtecedentc, foi n1>pro
vada. 
. O Sn. SECRETARIO ::\laia leu ·OS seguintes 

Ol'FICIOS 

« lllm. e Exm. Sr. - Em ·xesposta ao ofticio .dé 
V. Ex. de 16 do corrente, em , ue me commu-. . . . . 

deÍibérar sobre o J?lano . de. prganisação da . .im
perial brigada d' artilharia .da . marjnha , que ã. 
mestria camara fõra transmittido ,.com offici!) de 
2G do mei passado, precisa que se l.he. foi:neç.ão 
os seguintes. esc.I.arecimentos: 10 ... se os ,destaca

. mentos da brigada que guarnecem. as · em}>arc~
ç{!es da nrm1tda _nac~c:inal e im~ri!tl)~ons~o ai~da 
boje·.·da força·n1:1menca marcaaa P.asproy1denc1as 
que vêm j unt lS . I\º . decreto .. de: 1~ d~ Outubro ~e 
1807; 2", se,o:quartel'" da.'.mC!l~a 1>!"1g~da. h11.-::_Cl.e 
ser ~a .il'!ia 41\s cobras ou a .oordo' ·'dos llOl~~~:'> 
·rnndeados ·no' po1-to desta· capital:;· tenho: d&"s1gtu-
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provincias ni:iritimas do imperio os app'lrelhos 
(•lferecidos pelo viscon lo de· Itabay 'ºª pa"a , res~ 
taurar a vida a pes~oas afogadas, e cu.11pre-me 
responder a V. Ex. que n:io hav.ind., sobre este 
o Jec o malS que uma o era gr<ttu1 a 10 .re e
rido viscon'!e. como C••ilsta da cóvia que re~etto 
do seu offic11,, fez o governo qua 1to lhe competia. 
fazer, expedindo os avisos da º':1tra cópia inclusa. . .. ·~ , 
cámara.- Deus guarde a V. Ex..-Paço, em .~. de 
.Junbo de 18'27.-:-- J'isconàe de S. Leopoldo. - S1·. 
José Antonio da Silva llaia. ,, - A' commissão de 

existido, nct~ poderá havei-os·. vist;. que os na
vios velhos , quti para isso se destinassem, são 
precisos pnra servirem cu mo até · RIJ ui , de 'lr
mazen:1 para ·.a a1Ta!CaJnção · de fllgun:1 objP.ctos 
de faze11d1L; achando-se só um delles a não P1·i.n
dpc Reo.l, st•r11i11do - de deposito dos pres· •S per
tencentes á repartição da marinha, para guard'l. 
1los quaes existe a bordo u111 conveniente des
tacamento.-L>eus guarde a V. Ex. Paço, em 23 · 
1\e Junho de l8~i.--Mai·q1w.: de Maceio.-Sr. Jos0 
Antonio d!l. Silva M 1ia. J>-A' commissão de ma-

. 1·iuha. · .. · · ' 

" Illm. e Exm: Sr. - Em officio de 23 do cor
l'ente we p1u-ticipa V. -Ex. que a camara dos 
deputados ti,m J><!r conveniente que e.11 lhe com
muni uc .o 111ot1vó de se lhe remetter o re ue- · 
i·imento de Francisco Alexandrino de Vasconcel
los Calassa , t.Scrinto da receita e despeza das · 
contribu.ções .em· Pernambuco, que pedio aug
mento de ord1mndo, hav·mdo o gover!lO atten.\ii<lo' 
ã supplica d.e. Manoel. Fern 1ndes Pedroso, escri- . 
vão da ·mesa fas~contribuições par" o cofre ·da junta : do comme1·c1o •1tie iguâlmente o requreu; ·e em res- : 
posta devo. dizer a.\T. Ex. para que chegue ao conhe-' 
ciment., da ,ne~nia. camara qU:e sendo eni geral o aüg- ; 
manto -.te ordPnados um dôs · objectos da ·delibçração ! 
da assembléa, e accrescendo. _neste Cãso a cori- : 
sideraçifo ·de . qué o augme!lto j>edi1o. i:J.év,iá ·ser ! 
pngo . em. Pernambuco , onde . con~tava que ·a re- • 
ceitá das contribuições não . chegava. pàrâ . a: des- : 
i>eza,' j ulgou-s;i arra2oado iiujeitar á saliedoria da '\ 
cama1-a .1\ .. resolui;ão. deste . segundo . negocfo:;' b'ei'n 
-que· _i:;e .·tive~se;· de.éidid() ·11;~te~ . ~·. preten(;ão do\ 
querente· Pédroso, porque. re.cebia, nesta. cô,rt\lj: 1 
deliberaçã.i . que .. o governo' .rião ~ d'\iv1dou t~~ar 1 
por :ver quti com :ena nem atróP.ellava ·o direito ! 
da parte, nem. •se arrogava·; a:ttn~uições que· llie 1 
n · compe 1ssem. " avia a m ra e -
. tender que o governo deve ta1'i!beni decidir 'esfa 
·-preteução, .. ene passa a 9uvir=-a<j~uta 1'dó'com
mereiõ -para resolver -o que lhe ·:Parecerj"u:5tt>.':.,:.. 
Deus 'gttl\rde :a• V~·Ex.~Paço; em ·.25 dé unho de 
1827 - Visc{>nde de S. Leoplào.~r- ·; José AntQnio 
da>~!lva Malar'.»~Fico'!l a·camara·in.teir1it.lá' . . 

•...... .... . . . .. '~ . •• ' : .. ' ( ! i.' . . t j. • • ' ' '-

. e· Dl,m-·.e E~_in.' l~r~-;'-Ac;cuso :i recepçã9 dq offici? 

.d.e_V~ Ex._de 00.1J!> corrente,, .. ern,!-J1!-e me .Par.
ttc•l!~: · q~e: a,~m~ra.;.~o.s .i:lel?u~~.:hJ.ll,ig9.~ ... c.on: 
Yen1ente. ·• r~mmenaar · ~ CO}lSt~ei:,1@~: i19 g1,1yer:no 
a .. neceas.~d~d~ ;~e. ::se;:_~11~~1·1_bl}tre1n ,por·: to~ns_ as 

sande publica. · . . 
cc Illm. e Exm. Sr.-De ordem de S. lt.. o Im

perador passo ás mãos de V. Ex. ·a consulta 
inclusa da mesa da consciencja e ordens sobre o 
requerime;;to do paclre Man••el Joaquim ,Rodri
gutis -Dantas, coa•ljutor e ÍllLuro successor ·da 
freguezia de S. Fsancisco Xavier do Engenho 
Velho , em que pede pelas razões que aUeg8'., ?-

quanto seja justa, uão é fundada em ei , e por 
isso. dependente de resolução da llSSembléa le
gislativa.,.- Deus guardA a V. Ex.-PHÇ·>, em· 23 
de de Junho de 1827.-Conde de l"alença. _:Sr. 
'r. ose An omo da Silva !I aia. »-A comm1s
sã~ de fazenda, 

· « Illm. e Exm. Sr.-S. M. o Imperador me or
dena remetta a V. Ex. , para faz.•r presente_ i\ 
cam ira: dos deputados o ofticio incluso 110 chari
celler . da casa da supplicação, que S•!rve de rê
gedor, com a representaç:io do des·~mbargado1· 
corregedor . do crune da cõrte e casa , e mais 
papeis que acompauhárão. · por d;,ivend1:rem de 
medidas legislativ11s, as provideneias que se exi
gem ácer1n dos proces-;os crim~s que forão consu
mi•IO'> noincendio, que t•~ve Iuiar na ca-;a do advo-
ga o 1gu~ orges • e ª" ro z1Jve1 o e e • -
Deu!;! guarde a V. Ex:.-Paço, em 23 de Junho de 
18~1.-Conde de 'Valença. - Sr. José Antonio da 
Silva Maia. »-A' cummissão de legislação. 

o sr. l\J:ala: - Sr. presidente, nie 1 ân o 
com a reflexão é prudéncia· com ·que desejo 
obrar, conheci, que na sessão de . hont ·m tiv_e 
algum excesso, de que justamente" se olfendeu o 
illustre deputado Q. Sr. Vergueiro, de. que se 

· offP.nderia esta· camara;. de que: talvez . se escan
dali~asse o publico : ·e de que ·eu mesmo· ·me 

·julgo olfün lido. Conheço que· excedi os·· lirriil.es 
da moderação' e; fui. mui directainento contra as 
intenções, que tenho sempre . manifestado ' de 

: c,qoperar para a decencia .e dignidade . desta ca-
mara, ·e de respeitar a .cada. um dos seus mem-
bl'.OS. . . . , 

·. · . ~Ílblicamente pois faço esta. retract~ção para. 
· q11e. deUa: se fàç11. menção na. acta, .. osper.1~,do 
·que. o mesmo .ração os Srs. deputados. em igoaes 
· circ11mstailcias; !Apoiados.). , . . . . : , , 

• : • : : • • • ••• ' ' 1 • , • •• • • • • • 

. ORDEM DO DIA 

PRIMEIRÁ PARTE 

. cE:ntrou eni discussão o artigo 70 das emen
das impressas ao· projecto de: lt1i· para a creiÇão 

.do su,p~emo ~rj~unal _de .Justiça. . · _ .. · · . 
: .. o ,1111•: .Paula. Souz~: - Sr.' _pres~dent~, 
. este. at'tigo ·(leu) ma!ea n~a _p~na· mm diminuh,; 
_parece-~e. com. etre1to mm hm1tada ~ a pen~. ~~a 
-cust-ls somente, um•L vez que generahs.1mos as·re
. v~tas. para que não sejão e1la:5 uma terceira- hisfi.ii
; cia;: julgo .po~neéessario impôr penas:. maiore&· 
, àq~eu~ 9.ue ··d@!o:5amente, -:9u; •~em niotiv~it. .,pedi-
rem.a rensta;'~'!lt!ndo·vortatit.'ó q\1e ·todo· aqueHe, 
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152 SESSÃO El\l 16 DÊ JUNHO DE 1s·21 

que indevidamente in!erpust•r este recurso, deye 
ter outra pena alêm da das custas. 

A este respeito já um nobre <leputa40 otrere" 
~u. uma emenda que n:io está impressa. a qual 
· ma u á :u· · - obtivesse 
revista. Siga-se pois esta idei, ou qualquer 
·outra, cnmtanto que se imponba uma pena ao 
dolo ou á chican:i, para que não venha a ser 
instituição das rei:istas antes rejudicial do que 
uti aos 1.: cresses pu icos. or ISSO propon 10 
-que o negocio _v,\ ã. commissão afim de q11e ella 
apresente remedio a este mal. 

O Sr • .Arauj o Ba•«tos: _;A emenda de 
.que acaba de fallar o illustre deputado, foi por 
·mim propost'.\ quando aqui ae manifestou o re
ceio, ile que cenceden<lo-se geralmente a revista 
a todass as causas sem ali;ada, abriã-se a porta 
á. continuação da chicana. Agora po1·ém não tem 
lugar semt-lbante medida nas causas civeis, por-
que determinamos que nellas a interposição da 
revista não susp~nde a execuçiio. ~a sentença e 

justo que o réo que pede a interposÍÇão do seu 
recur~o par:\ melhorameuto de sua sorte, no 
ca.so 'de pena de mot·te ou· de outia ·qualquer 
pena irrepa1·11,·el; seria injusto, digo, que por 
e;te motivo fosse ag~ravaua a sua pena? Por
tar.to ao augmento de pena tanto nos casos ci
veis como nos crimes ; e peco licença para 
I'etirat· a minha emenda. (Concedeu-se-lhe.) 

o Sr. Ornellas: - Eu julgo que a parte 
deste a1t1gu, que diz: {leu) deve ter alguma al-

-te~a_ção, po1·q1Je pf"la ll!i do anno passado deter
mmou-se ue nenhuma senten a de morte ·não 
so na côrte, mas nas prov.incias, tivesse execução 
~em. ~er ap~·esentada ao podllr moderado!'; e· por 
isso e p1·ec1so que se exi:cnte o· que diz a lei: 
e persuado-me que este artigo de\'e ser cmcn-

E."ENDA 

u ·E se a sent~nça tiver imposto pena. de morte. 
observar-se-lia a respeito della o disposto na lei 
novissima relativa. à execução de taes sentenças. 
....-.o. deputado Ornellas.-Foi npoiada. 

O .sa. VAsco:scJ::LLos:-Esta emenda é de mera 
. redacçào • e só serve para-_ pôr o artigo mais 
. claro; por isso estarei por ella. 

o sr. ·vn.1ar: - Diz o artigo: (leu) parece 
que havendo-se vencido o art. l)o na fórnia . da 

·emenda d~ Sr, Xavier de. Carvalho, que propoz . 
· a sllSpensao da pena de degredo e galés - deve-se 
aqui fazer a mesma declaração; isto ê de re-
dacção. . . . 

.Julgando-se a·materiá sufficientemente discutida 
propoz o Sr. presideute á votação o artigo, e foi 
approvado com a redacção da emenda do Sr. Or-

_Entrou em _discússão o' art; 7º• , . 
, O Si•. Paula. é So~za: ..:.._Diz o artigo:. 

,.,leu), pergu~to eu: _uma sentenca ,que fôr no tri-
. b_unal_ supremo .. de justiça jl!lgada· absolutamfinte 
, 1ll!lla, ou .~otor1amente injusta póde· ser outra·vez 
.confirmada no_ tribunal inferior; para, o qual.:se 
.r~~ett~.! Eu .. acho que.se deveaclarar::o artigo; 
,p_ara se; ent~nder se a relação:a) .. ql!fm_·volta· 0 
. pi:ocesso , póae. confirmar uma':iaentenc;a ·já pelo 
,ttib'1n?.-l .supremo declarada manifestamente'n\1Ua. 

011 nC1t<>riamen~e injl!!'ta. Se 'podê~·!!! s& é isto o 
que quer o artigo) nao me parec!I Justo, pim}u_e 
,;eudo o fim desta in&tltuil}ãO do tribunal >'Upreme> 
cc.ar•·tar 1:u san'lr os erros dos tribuua"s infe-
ri es á isto em l b • h · 1 a 
e só vir.í. a servir o recurso' das re>istas ou 
para nada, ou para dar impulso ãs_·chicanas. · · 

·Se o supr .. mo tribunal, que tem· a seu favor 
a resumpção da imparcialidáde e ·do · melhor 
acer o, ec ara ·uma sentença ou _nu a ou mJUS , 
ba de o inferior· apezar dis,;o julgai-a '\"álida e 
justa? Niin é isto · tornar. superfino o tribunal 
supremo? Eu entendo que este tribunaLsupremó 
de justiça é uma imitaç.'io do tribunal de cas
sação da :França, porque este artigo é tirado 
da constituição de Lisboa ; a constituição - de 
Lisboa tirou da 'constituição de · Hespanha ; e 
esta tirott da da França; sendo assim, parece-me 
que toda a sentença· que o tribunal snpr .. mo de 
ju~tiça julgasse nulla, não pod!l\ ter ,·igor no 
tribuna.! inferior; deyia sim reformar-se •. Deste 

dent~, -f'ste artigo é-accommodado á_ccinstituição
.A. constituição, quando estabelticeu esta jµrispru
dencia, teve em vista a actual legislação. sobre 
· · ar evh.tas nã é d.:-
clarar nulla a sentença (apoiado). como se disse: 
este juízo final não existe no' triliuií'i1I supremo 
de justiÇn, quando denega ou .concede as .re-
vistas. , : . • . . · 

A mesma palavra re\·er, mostra _que. n_o tribunal 
onde lia de sei· feit1\ a l'evista, ha de havei· a1'bi
trio de revl'r. ~ão é este tribunal á imilaçiio do 
da· F. anç1, como. se disse, purquo nunc.'l aqui 
existio esta jurisprudcncin, nem temos t.-ibunal 
alguin de casl!ação. : . : ·· · 

O processo lia de nocess::u-inmente voltai· ao juizo 
contencioso pa.-a: receber:a ultintn'decisãc:>, que . .. . . . . ·- . 

cidus por 3 juizes, a de o numero doii juizes, 
qu.• rPvPrem a sentelll;o, sei· de"?, isto é, (1 ·dobl'O 
e mais um. · · 

Po1· isso este tribunal não ~ o tribmml .de cas
sação, e mesmo nús aqui ·nu111:á tivemos. _·esta 
jui·isprudcncia. o tribm:a! d~ cassaçiio :.cleclar;i. 
nulla. a sentença, ·e i·c_,·e1: •l mand:ir exammar de 
novo, e nu,;case póde :tira1"'0' nrbitrio de_,·otnrem 

· como entenderem. · . . . 
Nem a constiti.1içiio; 11cn1 a .:actu11l legislação 

· sobre a,; revi:!tns estabelece estes- Jlrincipios, mas 
·i;e os houvermos de estnl:>elecer,.d1g9 que é ocioso 
. fazel~o. neste projecto: . bnsturã. .. rleclarnl-o . para 
'as .partes intentarem no\·.a· acção.'" · 
· A. nossa constituição· mostra que ·nos não po~ 
. demos apartar 'dos principies· que es~nvão. estilbe
:iecidos sobre este. objecto:: · · . . ·. . . . , • , 
. ·. () qu_e poderia'só ciífra1;. em ,duvida é, se e;;tes 
.processos. ddvião: s.er-,revist9~ na mesm,a·relncão, 
is~o, é1 seg~ndo ,~ actuf!ol,legjsla~ão, porque êntl'e 

. • . ..... . t. -~- . 
:dadas na .casa ,.da' SUPP.liC~ção: ;:poJfJria.•entr~r 
. isto· em -~uvi\}a, mas,.estou-:pela .,dçutl'inn do,.pro
jecto,: porque .. nji9 _havemos ::d.e· fazei: :rôui\o; llll

,mcrosas as. relaço~s; · .. ~ ... '. "·~" '.·. · ·· .·:; ...,. ":.~ 
. A não, ser_,a4o:iitlida a .dQu\rina:.:do ;pl'.Oj;ccto, 

tinbao:íos um grande embaraço;· isto é, falta de 
·JuiZes,. falta<quê' bn mesmo··"ná. eàsa d~);Úpplfoa-
9ão, onde'h.a·:'grande .·~umer,o ,'i;le_ 'j!l.izes\ ~:.i<>r 

·Isso h_à ·1!ma ~11de ddl1c1!l~ai,l_ir."e)ri-; JUlgttJ;~~Jl!l ·mes111a_relaçao.···, ··· .... _ ,, .... .,_,,,_,,,_,' .... ,.•i .•.•. 
A ·providencia 'd.i''iüancla1· ··paià ~~ r~inÇãci'mai's 
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SESSÃO EM<26 DE' JUNHO DE 18!7 153 
proxima nio acho boa, · mas não uoto,ineonve
nierite. O que .. e inadmi,;sivel. é restringir .o arbí
trio· dos juízes. nos, julgamentos, porque não deve 
haver-l~i que obrigue a um juiz a julgar ,segundo 

O tribunal sõ e:uunina ~e ba prvbabilidadc de 
injustiça. para conceder .. a i·evista, mas os juízes 
do contencioso são os que confirmiio ou revogiio 

de cJmmum 
França:, elle 
revistas, que 
stituiçio. 

· a a· tem 
com o . tribunal da cassaçãa da 
fui· tirado do systema actual das 

é. o que determinou a no.ssa con-

O Sr. Vasconcollo,.: - E11 penso qUil,. o 
tribunal supremo de justiça' não pôde dar sen
tença final no · caso de revista, porque diz a con
stituição· -conceder ou denegar revistas- a nossa 
constituição assim o quiz; não o acho muito bc;m, 
mu ll8sim está. determinado : ha, porém, além 
das razões q·ue pruduzio o Sr. Teixeira de Gouvêa, 
outras muitas. Aqui se. tem vencido que de toda 
e qua quer causa iaJa revis as; am a· que seJa 
a sentença dadu ·nos tribunaes supremos e espe
ciaes, como no almirantado, etc. Nós não pode
mos s~ppõr nos. vogaes · d.o supr~mo tribun!ll, 

que se remettiio os a'litos para serem examinados 
- no juízo. proprio; O.juiz•,o .p!Lrticular é q1lc lia de 

conhecer da causa, porque se se quizesse ·que o 
tribunal revisse as sentenças, haveria muita ma-
teria de que não estivesse ao facto. 
. Por esse motivo estabelecemos nesta emenda, 

que todas· as sentenças de que fosse concedida 
a. revista pelo tribunal supremo de justiçR, fos
sem examinadas na relação ou no tribunal COQl· 
patente. Eu o ciue desejava é, que a esse art. 7° 
se accrescentas,;e que esta doutrina tinha lugar 
depois de estabelecidas as relações provinciae:;; 

Por ora as causas bào de ser revistas na cllSa 
da supplicação, mas quando se estabelece1·em as 
i·elações provinciaes, então st>ri\o revista;; nns 
rel~1;ões r~spectivas, e rem etti,\as ás relações_ 

declaração que· "11 julgava .necessaria. 

EllENDA 

" Saiva a red~cçi'i.o. - Emquanto se não esta
helecc1·em as relações provinciaes, serão os autos 
revistos na casa .. da supplicação, como se tem 
praticado até agora.~ Vascot1cellos.-Foi apoiada. 

o Sr • .A.Ünclda Al bu.q ucrq ue::..... Oppo
nho-me a que· a;; revistas' sejão julgadas na re
lação mais· proximn. Pretendé-se que ande um 
processo de . tribunal a tribunal, ·que venha da 
ta para a 21. instancia, e depois para o tribunal 
sup1·emo, e depois para · uma outra relação: é 
preciso que a• par~ ande em continuada per1>gri·· 
nação, ncompanhando os auti;s de província em 
província, e não csei para que 1 !:>to• não é sõ 
de grnnde incommodo, mas é contm a latra tla 
constituição, que. diz (leu): 
· E' verdade :que ella não prohibe que o supremo 

tribunal de justiça faça as rclvistas, maR todavia 
como não o determina, não direi que seja este 
tribunal, mns que seja a mesma relaçnb que 
deva conhecer. A querer-se porém crear uma 3• 
ins anc1a, e1 e oppor-me, • 
constituição. Que se possa rever o feito !)a mesma 
relação, é cousa para que póde havei· al~nma 
razão, l!Órque·· é mais conforme. á nossa JUris
pruucnc1a actual, é dé lei que na:> revistas tomem 
conhecimento .. os mesmos tribunaes, onde os feitos 
forem. j11lgados; as causas de .fazenda deviiio ser 
examinadas- no , conselho d1l fazend.a,, e ~ão no 
desembargo .do paço. . . · ·· · 

.O,.tribunal ~o ,almirantado é. proprio par.\ co
nhecer de 'causas, do almil"autado,~por isso que 
tem conbec\mentos necessarios em s11a repartição 

·TOXO 2. 

O inconveniente que Jia no numero dos .juízes. 
é grande, mas, não se poderá marcar na lei 11ma 
providencia que vá terminar . este negocio ! Nós 
~abem~s que ara o CC?nhecimento .df!S revistas . 
sentença: deten:nine-se que não seja preciso um 
numero t.'io grande, e estão dissolvidas tod.'ls as 
duvidas. · 

. 
tou satisfeito;· a 'minha razão não está conven
cida. O; Srs. deputa.do~ pcrJoe111-me o expres
sar-me assim. Eu crefo que a creação deste 
tribunal é feita para· mafor bem; tod<t a insti
tuição nova é para atal!:at· males, e fazer bens 
novos. P.•rgunto eu fprescil)diildo da analyse) se 
a eonstitmção· teve ou não em vista a legislação 
actual ? Esta instituição não é para produzir 
maiores bens? 

Julgando o supremo tribunal que a senlf-nça 
é nulla, t1endo ella outra vez julgada .. válida, 
p1·oduzirâ o bem a . qne nos propomos? Depois 
nao ·ser um < esprczo. e1 o ao ri una sup1e
mo a revogação de sua decisão? Pa1·ccia-me 
poi:> im1ito conveniente que l'lli<> pudesse ser mais 
m\•alitlada. essa S,!.la .decisão. Disse-se que o tri-

~ • n 1 
que elle annulla sim a sentença, mas remette·a 
i1us tribunaes infe1'i<1res para rcfo1·mal-a, jnl
gan.to. Eis o que cn •1uizeru pura.se obter o 
fim da in,;titui~iio 

o S1.·. Lln ., <.;ou Unb.o: - Eu me levanto 
pnra falllu· contra o artigo, mas antes de entrar 
no argnmcntu, que1·0 · tocar cm nm incidente de 
que tratou o Sr .. Pauli\ e· Souzn. O illustre de
putado argumenta que todas as instituições de
vem ter por fim a utilitlade, e quer . que o tri
bunal supremo tle j ustic;a possa ser tnbunal de 
julgal)i'i.O, e que nno o sendo, não se consegue 
a utilidade tiue dell<J devíamos esperar. · 

Suppouhamos quu assim seja; nós podemos 
fnze1· cousa contraria á constituição? · Não de 
ce1-to · n constitui ão · diz ue este ,tribunal· só-
póde conc.,del' ou negRr mv1stas,, e nao c\ em 
claro pela interp1·etaç;io, não digo bem, pela sim
ples leitura do artig<> da constituição, .que este 
,;upremo tribunal nlio pôde julgar, e que sô é 

e sua a ça a con ec 
recc ou não n. revista? (leu.) . 

Demais, se ellas não acabassem nas relações, 
como manda a constituição, ent:1o tínhamos 
3a instancin no tribunal supremo de justiça, o 
que é absolutamente contrario á constituição, 
que quer que as causas se acabem na ::!• in
stanciu das relações do districto, e quer que o 
tribu11al supremo de justiça tenha sô o.nrbitrio 
de conceder ou negar re,·istas.. . -

Por isso não pôde ser o que 1·equer o .nobre 
deputado: quando n con:;tituição manda o con
trario, cnhem os nossos argumePtos. 

Pelo que respeita ao artigo do _projecto, oppo
nho·mc ·a que· .scj:1o os processos t·emettidos 
pm·a õutrn relação, que não seja a mesma d'onde 
elln:; sabirão. · 
. Que cousa é rever? E' tomar a ver o que foi 
visto; e por • ventura ~ 1·elação visin~a pôde re
ver? Não vai ella entao ver J?ela pruoe1ra vez? 
E' o m.es:uo que s!l . fossem !ulg~do~ os _autos 

pal~ra rever ;e conhece que os aut'ls· hão. de 
voltar ã' mesma .relnção d'onde sabirã.:.i: demais: 
não limito·me sô a quf'. sejão i·emettidos a mes~a 
i·elação mas quero que .voltem ao mesmo tri~ 
bunal d'onde sahirão: Se sahirão da rehção hão. 
de vol ta1· a ella, !) se sahirão dos tribi11.iaes qu~ 
jnlgão cm ultima instancia, como o ahr.mmtado 
e· outi·vs ·mutt&s··tribunaes_q~QL<le causas 
previlcgiaJas; l}ão de ·~oltar a c~les, j)orque ta;•1s.
causas p1·evileg1aJas lrno <lese: Julga.das e revis-
tas' no seu fõro_. . · . . · . . .. . 20 
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15-i SESSÃO EM 26 DF..~: JUNHO DE· !827 

EllENDA 

11 Concedid11. a revi~ta, descerãõ os :mtos com 
todos os mais papeis à relação ou tribunal aonde 
forão julgados, sendo revistas por juízes uovos, 
comtanto que excedão ao numero dos primeiros 
juizes. - Lino CoutiHlro. » - Foi apoiada. 

O Sr. Poulu Cuvolcanto: - O artigo 
que est~ -em discus~ão é certamente feito sem 

QUP.l'er que um homem habitante no l\faranl1ão 
mande o seu procurador ao Rio de Janeiro para 
ser julgada a sua causa, é querer que_ uma d~-

recurso. l\lelhor é que-n.'io boja tribunal-e que 
cadn um que tem o alheio fique na posse dos 
bens alheios! l 

o ue se marca neste nrti o não é raticavcl. 
ainda que a assembléa o mande não se prati· 
cani, porque é inexcquivel. 

Tenlio ouvido met11pl1y;;icn1· que o tribunal que 
concede a revista não anaulla n sentença: manda 
só que não se obre por aquella sentença; olla 
fica valida, mas ordena-se que . não se obre por 
'ella. Querer que o tribunal SUJ:lremo julgue da 
sentençii é querer uma cousa alheia da consti
tuição. 

E" Yerdade que ella o não prohibe e compete 
á lei declarar quem de\•e rever, mas a consti
tuição diz que o tribunal supremo <!e justiça 

premo tiyer de 
um tribunal de 
stancia. 

F oé 
que não deve ser o mesm•> tribunal; e como 
aqui 11esta camara ha muitos apaixonados de re
vistas, não lia remedio senão concedei-as em 
todas as causa,:;. 

A constituição diz que compete ao tribunal su
prnmo de justiça conceder ou denegar revistas ; 
mas diz por ventura que ninguem mais conce
derá estas revistas? Não ; diz · que Q tribunal 
supremo de justiç:i co11cederà ou denegará as re
vistas, mas se quizermos que todas as relações 
áe districtos. concedão estas ruvistus, não mnr
chamos de encontro á constituição. Querer que 
estas revistas sejão julgadas por outros juízes 
que não tenhão conhecimento nenhum da causa 
é querer mu impossh·el. 

O meu voto é que niio haja revistas, mas se 
se quizer sejão ellas nas mesmas provincins, 
pot·que as distancias são muito grandes, 
· As relações mais vizinhas, que são as de Ma

ranhão e Pernambuco, estão em distancia de 400 
le uas '' não ha commercio nenhum ara o Rio 

delles. 
O Sr. Vasconcoll.os: - Sr. presidente, a 

discussão ''ai-se prolon ando, a ezar de eu "uloar 
que a es e respe1 o nao seria tao extensa. 

En não sei o plano que seguirão o Sr. Maia 
e os senhores da commissão a respeito . da lei 
das relações, se nella decbll"ão o modo de· proce
der nos casos de re,·ista e o numero dos desem
barçadores que devão tomar conhecimento ; re
queu·o u suppressão do nrtigo porque trat:lr-se-ha 
entib de sua materia quanao entrar essa lei em 
discussão. 

Como é, Sr. presidente, que o mesmo juiz que 
proferio a sentença ha de revel-a? Se se adoptar 
a idéa que aqui se tem proposto, - seguramente 

a -
juizes que proferirão a sentenç'l; e podera assim 
esperar-se a.' reforma que se pretende? Poderá 
assim verificar-se a responsabilidade dos mi
nistros ue roferirem senten as in"ustas? Não 
e eis pois perdido este meio do os responsabi
lisar. 

Emfim, Sr. presidente, eu desejo que se mo 
esclareça a respeito do que ponderei, afim de ve1· 
se posso pt•opôr a minha emenda suppressiva. 

O Sr. Paula CnvaJ.cnn'to: - Cada um 
entende a constitl1içno como.quer. A constituição. 
diz : (leu) mas como o tribunal supremo de jus
tiça está no Rio de Janeiro, ou quer-se sempre 
conservar esta preeminencia, falia-se que ó muito 
boa a revista para conhecer da responsabilidade 
dos ministros ; mas J?Orque se fazem responsa
veis os ministros ? So se se provar peita; mas 
se se mostrar que um juiz fez um Julgado in
justo será elle por isso responsavel? Não; o 
juiz tem o voto livre; se não fôr livre no votar 

. não é _jui~. O juiz é inviolavel por sua natu
rsza, e so pelo acto provado de que houve peita 
ou concessão é que pôde o juiz · ser respon· 
savel. · 

de Janeiro, e tanto qne mandavão as causas o juiz jul~oll mal, quando elle na realidade 
para Lisboà em outro tempo, e nenhuma cor- julgou muito bem; portanto não vejo que esta 
respondencia tinhão com o Rio de Janeiro. revista siITa de o fazer responsavel; não ha tal. 
- o sr. Xa.Yicr de Carva1ho: - Desde ºDisse-se que para se pô1· em pratica a con;;ti-

que tive a l1onra de entrar nesta augusta ca- tmçiio ~ preciso que o processo -vil de uma a 
mara:~ ;·. · - · - - .. .outra relação; nã0 s~tà este artigo~ O 

o s L . e s V . que a constituição manda é que as relações jul-
1 n. U•? • OUTIN1!º• 0 • n. ASCONC~LLos E guem em ultima instancia, em -utilidade dos 

MA s ALGUNS :sE:s11ouEs . - l\'lats. alto, 1~a1s alto. Pl!,YOS, p_grque 0 que. guer a ,constltttiçãQ é qu~ 
O _ên. X~ vzE.n ni; GAnYALHO: - Se, .nao ouyçm nno SeJaO constrangidos n · ·esperai"· eomo ate 

tenhao pnc1encia, meus senhores .. Mas como d121a, agora. · · 
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SESSÃO EM, "6' DE JUNHO DE 18i7 155 
Dis ~e-se · que se hão de crear as outras rela

~õe;; ; . quem sabe. ·se. ~ ~rearáõ? Isto _depende de 
mui~ ·cousa. · As · relaçoes são 4,, nao conhéço 

· s e ta ue as causas devão 
andar de uma para outra relação, que devão ser 
julgadas no Maranhão, por exemplo, 'C a revista 
conhecida.· em. Pe1·nambuco, ; então não se faça 
esta lei, então es remos que se reforme o artigo 
eons 1tuc10na para azermos a e1 em mpo com
petente. . 

o Sr. vO.~c .;nce li.o~: - En 'uiio direi mais 
cousa alguma, eu ·jã disse a respeito do artigo 
que se a lei das relações trata desta materia, 
será bom ficar para ·então, porque ver-se-hão os 
membros de que: serão compostas e decidir-se-ha 
se podem baver revistas na rela~ão. 

E11 queria que isto se facilitasse o mais pos
sível ás partes, mas a este respeito veremos o 
que se . d.ecide das relações porque se estas con· 
sta~em de 26 • o~ 30 j~1zes _pod~in ,conhecer da 

relação.
Vou sustentar o que disse, qul' no caso de re-· 

vistas, julgando-se • qu4:. o· ·proc~s~o ·é· manife!Jta· 

sejão . julgadas as revistas por tl\ntos membros 
·quantos 011 juízes que derão a sentença e mais 
al~uns. 

Um<& vez ue o numero do 
exceda ao numero dos primeiros pôde a rovista 
s~r effect~da. Se foi a sentença d1da por 4 mi
ms~ros, pode a revista ser foita l>ºr ã, 6, 7 ou 
mai;; conforme o numero dos ministros da casa. 

1 • e- 1 que e con ra ns eis eius cn s mas 
~ós como ~i!tamos a fazer uma lei e trata~os de 
JUre cotzstitteendo sem qu~ as leis antigas sirviio 
de obstaculo. 
O~ra duvida que tambem se suscitou é se po

der~~ haver ca~sa!J _ previlegi:idas; e que pelo 
!JSpmto da co~stit~u:.ao es.tes tr1b11uae.; não devem · 
JUigar e:u ultima m~t:mcia, podendo-se appellar 
delles para as relaçoes? A co:1stituição diz que 
ba ca~sas de fóro particular, e isto quer ·dizer 
que nao podem sei· appelladas e que serão findas 
nos se~s proprios tribunaes. . · · 

e pol"lanto peço que se tome em consideração. 
. O Sr. A.1.Dl.eldu A:tbuquerque: - De
cido-me ela cml!nda do Sr. Lino, porque assento . . . 

pôde intentar a acçüo popular; neste caso nao d • 
se precisa rever sentença, porque todas 11s vezes li':0 • 8 haver faltas n L relação actual é.porque 
que se . mostrar que incol"l·eu 0 m<igistrado n-i exi~in-se para vencimento do feito . um numero 
'peita, subor110, peculato ou concussão; pôde ser maior de votos que os que farão na sentença 
accusado e puni.lo independentemente da sentença que S,) ho_uvcr de re,·er ; de maneira que se a 
de revista; o juizo competeute é então 0 . dos sentença tiver sido dada por quatro, precisa-se 
j!!rados, que é sempre· o mais proprio para ques- para, ª revista o dobro e mais um; · se ó feito 
toes de facto. . , für Julgado po1· 7 ou 8 é necessario havei· 15 

Mas quando não ba factos a p1·ovar. quando ou 17 juízes, e assim i'L proporção. · · . 
se não trata nem de nenhum dos quatro delictos .o in.conveniente lembrado de que sendo a re
de peita, suborno, concussão e peculato, mas a ''1sta Julgada na mesma relação. em que se p1·0-
questão toda é se a lei foi bem ou mal appli- ferio a sentença, pôde havei· falta de juízes, 

· · · ·u _ tnmbem se pôde dou· de uma relação para outra 
tiça o~- nullidade ; é então preciso que se conht>ca prrque po e1}1 . os e1 os ter passa '! por maoB 
se e;tfstem os defeitos arguidos para depois tra- tle tnntos m1111stros, que não haJa na outra 
tar-se . Ja i·es~nsabilida1te. . numero sufficiente. A respeito da outra emenda 
/'P<>rtanto nao . SA óde duvidar ue alem dos d~ Sr. Vasconcel~os que quer que ~or emqunn!o 
·casos da constituição a1·t. 157 ha outros de res- • • 
ponsabilidade, como o de manifesta nullidade e as causas para a cása da supplicaçiio: não posso 
mjustiça notoria. concebei· a razão de tal emenda. · · 

o Sr. Lino coutini..o:-Eu queria fallar Pois nós estamos fazendo u.ma lei fundad>'L 
sobre a minh1 emendn, mas não posso guardai· na constituição, e que1·cmos fazer um artigo de 
silencio contra uma. opinião- q_ue se emittio aqui le~ c:>ntra . !lquillo, _que queremos estabelecer? 
ba J>OUco contraria á .:onstitmção. Nao .temos Já relaçao em Pernambuco, na Bahia 

.Disse-se <J,Ue são inviolaveis os juízes 11 In- e Maranhão? E porque não se fará o que na 
v1olavel é so o monarcha e o. corpo legislativo lei se dispõe? Nao acho. nenhum motivo. 
e ainda estes são responsaveis moralmente., ' Eu disse que não acho contl'ltrio á constitui~ 

Disse-se que. o juiz dando a sentença não deve ção, que naquelle mesmo tribunal, em que se-
ser responsavel por ella; mas para 0 que der concedesse a revista, fosse o feito revisto : não 
uma sentença contra a lei expressa, Sr. presi- acho isto boin, mas não e contrario· á· letra da 
dente, terá lugar a d~sculpa?. Poder-se-lia dizer constituição e se e, então tambem a lei· dos 

. que elle n:!o tem culpa porque a deu contra lei juizes. de paz .o e, porque nelln se derão attri· 
expressa po1· ignoranc1a? Então como é elle juiz buições a estes juizcs, que excedem a toda a 
se não sabe as leis? Poder-se-ha dizer qu·~ foi comparação.•:; Não e pos3ivel que se o tribu
Jlor erro ~e çntendimento. e não de coração. Ei·ros. nul, ~ne é da revista, disser que o negocio 
âe entendimento são responsaveis. · · foi ju.gndo contra dkcito e contém nulliâade 
. No system. "· absolu!<> e no tempo do despo- notoria, seja fàlto de eonheciméntos, ou tão - injusto que passe a avançar uma tal cousa sem 
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156 SESSÃO: EM'!6· DE~Ju~eo· DE' 18!7 

Igual. sorte teve a emenda do Si·. Yascoa
cellos, sendo só approvada a do Sr. Lino Coutinho. 

Pnssou-se ao artigo 7.0 (p) 

«r •- • 
Glemente Pei·Cii·a. " - oi approvada. 

O Sn. M.\Y offereceu a seguinte 

EllESDA 

« Offtlrecida a p•!tição de 1·e,·ista no tribunal 
se orden'\rá .a impressão do processo á parte 
que a reqtterer, em um numero de exempla1·es 
que nunca será meno1· de duzent-0s; e cuja des
peza se comprchenderá nas custas, e tendo a 
1>arte que requer a revista, cumprido esta de-. - .· .. 
exemf.· lares, quantos forem os ministros do tri
buna , e mais um, que será furmalmente entre
~ue a outra parte, ou a seu procurador, depois 

·" o tribunnl r distribui ão 
etc. (na fórma do resto do a1·tigo.) 

11 Paço da camara dos deputados em 29 de 
l\laio de 1821. - O de1n1tado 1'la!f· " - ~'oi ur.a-
n· · i <ida. 

O art. ·go Jo projecto foi supprimido. 
Seguio·se a discussão do 
Art. 11. O promotor só tem lugar quando niío 

llouver parte accusadora. · 
Leu-se tambem a seguinte emenda- o promo

tor de justiça accusará · em todos os crimes pu
lllicos, ainda que haja parte accusadora. 

Depois de mui breves reflexões de alguns Srs. 
deputados. foi approva:la a emenda e rejeitado 
<> artigo. 

Passou-se ao art. 12 rovado sem 
Qppo.sição. 

O art. 13 foi supprimido. 
Approvou-se o art. 14 com a emenda-e o ac-. . . 
Neste lugar offereceu o Sr. Vasconcellos o se

'gninte 
ARTIGO ADDITlVO 

· " Quando forem dous os réos, cada um recu· 
sará seu juiz, e sendo mais de dous, concorda
ráõ entre si nos dous que hiio de exercer este 
'direito, e não concordando decidirá a sorte. 
. « O· mesmo se obse1·vará quando ·houver mais 
de um accusador, com a dilf.irença de que em 
lugar de dons será nomeado um para exercer a 
i·ecusação. - Vasconcellos. 11-l<'oi app1·ovado. 

Não passou o urt. 15 e julgarão-se p1·ejudica· 
dos os to, 2° e 30 das emendas impressas, por 
se approvar unicamente 11 seguinte do Sr. Maia: 

" No caso de ~onfticto d~ jul'isdicção ou 

competidoras darão inunediatame11t1< no tribunal 
:uma parte por escripto acompanhada do.;; neces
sal'ios documentos. » 
· O art. 40 das emendas impressas - o con
fticto será julgado com a concessão ou denPgação 
da revista com a unica differença de não haver 
audiencia de partes-fo~1 approvado salva a 
gllinte emeu.:la <l.::. S1·. · aia. . 

EJllE~'D.A. 

« O tribunal julgará qualquer destes casos pela 

fórma . estabelecida .. para a concessão ou dene
gação das. revistas; .ouvido porém· o prôcurador 
da . f!O!>erania nai:iooàl,. e lanÇàda ÍI. sentença glU' 
ex ··- · ··· 
dam.entos. 

O art. ão das emendas - todas .as. sentenças 
do tri~1~nal se~ publicas.:117 Fof approvado para 

Tambem foi approvado o arL 
O art. 17 passou com suppressão do 1. ~·'na 

conformidade da emenda impre11:1a. 
Passou o art. 18. · · 
O art. 19 foi supprimido conrorme. a seguinte 

emenda do Sr. Clemente Pereira •. 

Elll!:SDA 

scmaria..:...e rejeitado ·no resto - de quatro 
cada uma. 

foi tambem ap~r-0v~da a emenda !Mlditiva-

Forão igualmente approvados os arts. 21 e 22 
com a. emenda- a distribuição será feita entre 
.. s ministros, sem outra consideração que a do 
numel'o dos proce.ssos. 

Finalmente fo1·ão approvados sem opposição 
como os precedentes arts. 23 e 24. 

O Sn. PRESIDENTE consultou á camara se dava 
por concluída a 2• discussão do projecto. 

Decidio·se que sim. 
_Perguntou mais se devia passar á S• discus-

Decidio-se igualmente que sim. 
Recommendou então o Sr. presidente á com

n;iissão compe~~mte, que na reâacção do. rojecto 

30 de Maio , confürmaudo-as 

SEGUNDA PJ.RTE 

Entrou em discussão o,projecto .de lei do. Sr. 
~asconcellos sobre revistas de graça especialis-
s1ma. ·.e 

E como ninguem pedisse a palavra, consultou 
o Sr. presidente á camara , se d:lva po1· · finda 
a l• discussão do mencionado projectó. · 

Assim se· venceu , e igualmente que passasse 
á 2• discussão. 

TERCEIRA PARTE 

Entrou em discussão a resolução· proposta 
pela commissão ecclesiastica ácerca das habili
ta~ões ·para casamentos. · · 
. Peqindo a paiavra disse· 
·o sr. l\J:aln : ~ C-Onformo-me com a reso

lução da commissão, mas quizera que houvesse 
excepção dos §§ 271 e 273 da constituição do 
arcebispado da Btihia.. • . • • {Ndo foi mais ou-
vido.) . · · . . · . . . 

Findei este ·discurso mandou ã · mesa a . se-
gui?te • ·· · · · 

E~E~DA 

. « Accrescente-se - á ·e~cépçãoi dos . casós dos 
§§ 27le 278 da mesma , constituição. •-.Foi 
apoiada. 
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SESSÃO. EM.~ DE JUNHO DE -182'7 157 
o. Sr. Ciomen to Pereira :-A comn1is

são te".e em conai~eração todos os Casos em que 
f:&lla_.o_ nol>re depn!&do. mas. julgou que não é 

4. • ·-
que .u ... eoll$titaição da Baliia . qúe - faz esta ex
cepção, está em todo o seu vigor, e não haja 
n1~0 que deixe de se praticar assim; e a re.'iO
luçã .. vài ~er observar um arti<>o da mesm:i 
cons 1 111çao, que está em d ... suso. 

Portanto é evidente que sem ser necessaria 
essa deelaração, .os parochos não podem r<.>eeber 
em matrin:1onio os .. noivos que .forem de outro 
bispaJo ou que· estiverem em algum dos outros 
casos, que lembra. o lllustre Sr. deputado. 

matrimonios. 
E' prin.:ipio bem sabido em jurisprudencia ec

clesiastica, que os prelados ·diocesanos podem 
azre ' · · · -

res para bom regimem das suas dioce:1eti, uma 
,·ez que se não opponhiio ás. regras canonicas 
da igr1>ja universal e leis civis do imrerio 

Isto é o qut tem praticado o bispo dl! Marinn
na, ª __ stnb. _ eleceD_ do, _u_ mJt disciplina particul\\r para 
conhecer o e~tado desimpedido~dos~que preten
dem contrah1r o s~cran:ient•> do matrimonio, o 
que ê . de grande n·ecessidade · em os bispados 
vastissimos do Brazil. Nas dioceses da Europa 
não se "fazem precisoa taes regulamentos, por
que não têm a extensão d•lS do B11lzil. 

Portanto os bispos de Marianna, do Rio, e 
· - · · · icaços 

e_J>l'OVas .ios que são proclamados para casarem-se. 
Entretanto parecia-me conveniente que .·em 

cada uma das paroclii_as.dis~'intes da f!ê episco-

_para evitar. que haja casamer.tos nullos, e que 
têm direito de fiscalisar o estado livre dos eon
trabentes. 
. ' • s 
seus · limites., e · ~ ·eomtanto ··q:ue não oft'endãc> 
as disposições do mesmo- concibo, nem as leis 
civis e . ~mpetrem o necessario e i~dispeusavel 

tuição, que nllrla tem com as cousas de;;te mundo, 
como disse Jesus Christ•l-Regnum meum non 
est de li<>c mimdo -E fiquem certos to los os 
que se esforção por estendt!r o poder da igreja 
sobre ns cuusas temporaes,que longe Je zelarem 
a gloria <la religiiio, trabalhão por fazel-a menos 
respeitavel, e para dizer o que é. verdade,: é a 
esta reprehen:1iva ambição que o estado eccle
siastico deve o inuito que tem. perdido sua pri-
mitiva éonsiJeração. · 

Concluio o Sr. bispo propondo que ó de pa
recer que se orJene que haja em todas as Ire. 
guez1as uma nu or1 a e ecc es1as 1ca, cc-m e e
gaçiio dos bispos, para poder conhecer do es
tado livre dos contrahentes, qull pretendem casar, 
e que os pobres não paguem, mas que os ricos 

ecclesiastfoo. para o exame do estado livre dos - Ora eis aqui, Sr presidente, o que se quer
nubentes, sendo exceptuados os que fossem na- ós ricos paguem sem1n·e !-Paguem, e para -que 
turaes de outros bispados, ou tivessem nelle:> haja um titulo de exigit· esta paga, jlll!tiliquem 
resid~do por mais de seis mezes, porque estes que são de estado livru ! E porque não podem 
devião habilitar-se perante os mesmos bispos ou os pa1·ocbos proceder a estas averiguaçõi:s '! E 
s·eu delegado, como muito bc?m ponderou o Sr. se o concilio as não exige, para que querem os 
Maia. - · bispos onerar os povos com a sua. exigencia ? 

Ji:is a razão porque não approYei o parecer, e Acabem de uma vez abusos, que muito ,vexão 
assignei com restricções. Accreàcento mais q1le os povos, e impedem a p1·osperida yublfoa; entrem 
l)S ,pobres não devem pagar emolume11tci algum, os poderes espiritual, e tempora nos seus limi· 
e· somente· os .ricos. devem ficar sujeitos . ás des- tes, e uão se arrog•lem attribuiçõ<?s que lhes não 
peza! de t&ell ·habilitações. e processos de justi- competem. 
ficaçao. .. . . Se os bispo3 tem pequena eongrua votarei que 

o sr. c1c:oicnt;o Peroh.·.-.. : ·-Sr; presi- esta se lhes auglncnte, mas não consentirei 
dente,. eu continuarei a dizer que não julgo ne- nunca, que vexem os povos, exigindo delles con
cessari'\ a declaração que se exige na .. emenda tribuições ci.ue nenhuma· lei do podei·. temporal 
do Sr •. Maia;, porque a resolução tem por 1lm lhe:> impoz (apoiado): a resolução om discussão 
fazer· ·que se. observe 0 t'.oncilio tridentino, e um tende a esto fim, e portanto niio póde deixar de 
artigo da eonstituição do urcebispado da Bahia, ser approvada. · 
que estão·em despreso, e os artigos de que o o sr. Lino Cout;ln.ho :-Sr. 
· . . . . .xc pç o, o o os p · c1 r ril 
estão em vigoro:>á .. ohservanêia e por isso não ver os ,cnsamentos, por<tti.o .. delles. resu ta um 
é n~cess!lrio_ fazei· deUes menção : .todavia se a grandd bem pa1·a o ·elltado augmentu~do,se a 
camara. JUigar .que .. isso convêm, não me oppo- população : tem~se mostrado, que nos pa1zes .:.nde 
rei a. ;que· o artigo. se redija de ·novo, nesse os casamentos são . -faceis, a nação ftorescc, e 
senti.do.. , . . • esta caman\ deve com quanto em si couber, afas
.,,Agora .. ve!'_ei se posso !esponder ao S~- bispo tar, e.rem1wer"todo:1 os obstaculos que se oppoem 
do .• Ma~nhao, -que se na.o conforma muito com aos casamentos... . . ' 
o • parecer~commissão, o qul\l assignou com Entre nós os casados são mui poucos, e os c:e-
r08tr1cçã<>. Começou CI Sr. bispo por es tarios regorgitâo; ·e havemos a·nda c..0nservar; 
que não obstante as disposições do ·concilio. tri· e deixar existir os obst11culos, que ma!s augmen-
!1.entin,0. podem ... os_ bisp.is estàbelecer .asl~is ,1·e· tão' o· numero dos s~und"s.? · 
gul_a~ent:ll',es, .qu~·'"lhes parecerem .convenientes· As medida;; .. para facilitar- os casame~tos são 
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do numero daquellas que tenclélJl immediatamente 
ao augmento da população~·e:por isso daquellas 
que muito especialme~te mer,eceiiJ~a. attenção des~ 
camara, o seado assim · como se···ha de consentir 
que :lJB no razi uma especie . e · se1sma, a as
taiido-,;c os bispos -das pl"ovinCiàs do sul da lit
ter.tl execução do concílio· de Trénto_ na partd 
em· qué <iá aos parocbo~ todà' a :autoridade p11;ra 

lão estes··bispos .e1n menoscaoo deste mesmo cou
ci~fo: iijlíioodo -contribuii;õe;; ·sobl'.e· o ~pov<> brazi-
leiro?,.: \·;,,:. . • · 

Pois um bispo tem direito de impôr tribut..'s ? 
Digo tl"ib~tos.- ::;r. presidente, porq!le ·~ _que._ en~s 
bispos exigem• dos nubentes mediante .as: 1usti;. 
ficações, não ~pôde ter outro nome;' se estes _biiS· 
pos têm feito., regulamentos, eu:i os ··quaes·~xij~ 
dinheiro de ·seus.'iliocesanos, elles-·de\'em ser sa
jeitos _a esta Clllll.Bl'a,• devem ser• examinados. para 
se app.rovar ou· TI>jeitar, ti nunca devemos dei;;;· 

u - i ···,· . . . 

inquirição digo eu, porque a indagação do estado 
dos nubentes e officio do parocllo, o qual pro
clama em dias festivos, admoesta e intima com 
a comminação de excomunhão a todos os seus 
reguezes, que e vão denunciar os impe m1entos 

dos contrauentes ; e é essa diligencia de direito; 
n que certifica a igreja. da boa re com que· elles 
procurão o sacramento do matrimonio. 

Alem àe que _ os mesmos nu entes em regra 
tambem .indagão recipt;"ocamente _o es~o u~ d() 
outro pelo seu interesse propr10 ; . assam como 
qualquer comprador de uma . propriedade notes. 
de a comprar indaga se e]la· está desembaraÇllda 
para poder celebrar o contracto da compra lici
tamente. -Donde a boa fiscalisação procede da na
tureza .. da causa : e não é mister a· inTenção de 
suj>plemento de ·testemunhas. 

E não .se_ sabe' boje ,que a prova de testemu
nhas é Je, todas a .mais Jraea? Que bem resulta 

is á ordem moral de uma habilitação. q_ue o . . . . .. . ~-

trio de .. um bispo;· !>ál~o- se. quizermos consentir sacrame.nto do matrimomo. se não o de fazer 
•1ue os }ladres legi:;le_lll;cc·~omo .acaba de fazer o perder dinlieiro em chicana 'l Portanto ·a •p.ratiea 
prelado âe Matto·Gross<>. declamndo que ut1111. sua uiio tem utilidade, é~ um abuso do poder, e .uma 

a:<toral tem fot1•a de 1ei;-:·:<:''' . ·· . iníiova ãó corri ·vel e ue a assembléa deve tomar 
preciso que aca emos ·~m isto de uma \•ez : em con;;ideração. 

dê-se a Cezar o que e de C<izar, o- a Deus o quo Os bispc.s nno têm nada com isto, que é offi
e de! Deus, e não consintamosique a igreja facja cio'·dos paróchos por· direito: a indicação pois 
usurpações que lbe. não cónipete~· ·. deve passal· porque cumpre alliviar a classe mi-

_ az o 1 u~tl"e ~putado o Sr~. b_i!po . do.: Mara" ser ve ' o povo e uma · :< 
11~1~0. q!Je e preciso, gue º!! b•!lp,08\tenhno toda o s~. Cunhu l\(attt>•: - Sr. presidente,. 
'·1g1lllncia no exame o mvest1gaçao•;'~o,. ~istado dos apenas o Sr. bispo do )\laranhiio começou a orar, 
nubentes, afim de que não se fação·'·ciisamentos lembrei-me logo d•'lS \'ersos que appareeêrão em 
nuUos, e ctlntrarios ás leis da igrêja;,e da so~ Roma por dctenninaçiio ~ papa no dia em que 
ciedade; m·as peq~unto eu, para que e pc>is tanta este pela immensidade do poder apostolico ainda 
vigilancia ? Os proclamas não siio para 'que se nas cousas tempo1·aes concelieu a corôa por !{raça, 
saiba se estes dous contral1entes têm algu111 in· 0 favor ao impemdor Rodolph•>: Petra dedit Pe-
conveniente, ou impeJimer.to ? Se q ualq11er ·cid.... tl'o; Petrus ',diadema_ Rodo1pho. lsto ti·aduzido 
dão souber, que um dos nubentes já. e casado~ em bom pórL1iguez quer dizer, que assim como 
não o deve denunciar, bem como quando lia algiim. _ a pedra, ou ·Jesus Christo entregou a Pedro 1H 
imped!mento daquelles ma~ca~os pel~ igr~ja •. co111~:;: chaves ~o pa~•ai,zo, tambem Ptidro _Podia co1~ce-

gado a denunciar sob pena de excomunhão ; e re1\ça e grande,~ porque Jesus Christo deu uquillo 
se ha denuncia populat· sobre aquelles, que se que e1·u. seu,··e o papa fllZiià favores daquillo que 
qn·~rcm casar, o que resta mais ao bispo sabei· ? n,~licà lhe fói ·da~.º· · 
Demais, uem óde saber melho1· do ue o mesmo 
paroc o o estado dos nnbent.es, dos quae;; um po~\'qlic sõ _ Uim itutol"idade no fõro interno, ~m-
pl'lo menos de,•e ser o seu parochia110 1 Será bem -a'· querem'' estender ao· fõro externo, e tirar 
por \'entura o bispo, que mmtas vezes mol'ará. ditjbeiro. ~os povo~ ,a titu.lo_ de justificações, pro-
200 ou 300 leguas distante do lugai-, e momdia clam~~'.iptmdado~ ·e J?r!>v1s'?es, <l_Ue nem se acbão 
dos. conti·abent.es? O.o bispos nada têm mais que estáb8leç1das . no eonc1ho tr1dentmo, nem na con-
sabei·, uma vez qn'l ao· Jlal'ocho não appareceu stituiçifo· ·ao· arcebispãdó ·'da Bahia admittida em 
denuncia alguma popular á vista dos proclamas; toda;; à;; Igrejas· ~~.'.B1·1\zil. . _ . 
e ninguem pl'eeisa mais de uma licença da cn- Outra cousa _.<n1e:' ,:encheu de ma:or adm1ra-
mara ecclesiasticn para Se casar. ção, C e· o· Sr;~-tiispi)' tomar O exemplo do C!!lebre 

Que que1· dizer permissão do juiz dos casnmen- PªP.ª Pio·U:f'ESte pon'tiftce emquanto foi ca1·deal 
tos? O juiz dos casamentos será preciso qua11do Euéas SilviO e8c1'eveii '·mui grandes obras 'sobre 
se suscitar alguma questão, ou duvida sobre a pum e vei'dl\:déira disciplina da igreja ; mas 
este contracto sacramental depois de feito, mas logo que subiO: '".º solio .pontif!.cio, desapprovou 
nunca para elle se fazer. e-fulminou todo.::1•.os .seus .. escr1ptos como opJ>OS· 

Voto portanto a favor do parecer e resolução tos a piedade Ca.\\lo,ljca; que em outro temp __ o b!l-
da commissão ecclesi11stica. · via defendido · ·-:•· . 

o Sr. Son.r.tt. Fr.u:1~n. : - Sr. iuesidente, O ·Sr. bispo do Maranhão foi exemplarissimo 
eu vot11ria por esta pratica admittida em alguns parocbo ; observou. :A'. risca o concilio, e, a ·consti-
bispados, se acaso tivesse alguma· cousa de util, tuição. a respeito ·~os casamentos; mas agora 
mas tão longe e:1t.t\ ella disso, que só serve de que e p1·elado quer. oppõr-se a este ·mesmo 
vexa · · · · c..ncilio e a essa mes ' e nstitui ão ue 
seus. casamentos. . os intél"esses dos sê\\' confrades 1 

Pel'guniarei eu, que impol'ta aos bispo;; que Sr. pre_siden~, ~ !'eO~Jlsári? acabar com esses 
um ~omem seja casado, e que·. queira commetter' nbusos tao preJ~d1c1~Cll' a._os mteressoJs e á moral 
o .crune de tornar a casar-se para arl'ogar-se a dos povos : mmta gen~ anda amancebada' por 
si uma inquisiçiio. policial, que reverte cm pura falta de dinheiro para ~s despezas.de justifica-
perdo. de· todo.s os nubentes? Muitos mise1·a\'eis ções, mandados, ·proclamas, e· provisões: ainda 
não tém com que comprar uma . ..camis. y~~tem. a~un~N;!l&,dos, e .. vigarios • ge• 
via se querem casar, tém de procuru1'"·"'d:i'l-h~1ht:'e"ii~r':"o-l~nerosos, earitat vos a . este 1·espe1to, tambem 
emprestado pai-a pagar uma inquisi~.ão, e uma ha o.utros que, são ambi~*.isis~imos, e inex}lo-
p1·<i.visão ~·ciosa, que facultu.·ao parocho um po- rave1s '- · · · , ... , ,.,. · -
der gue clle jà tem por. direito de rec.".ebel' á face Em 

0

muito lugai·es · as, ~espezas ecelesiasticaa 
da igreja' .os cuntrahentes. Ociosa Pl'OVisão' e dos• casamentos excedem ã aoaooo: as despezas. 
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SESSÃO• EM' 26 'DE JUNHO DE 1827 159 
e trabalhos de jornadas montão a ·maiores 
sommas : as diffieuldades su<:codem umas ás outras 
quando não ba dinheiro, · mas em o havendo 
tudo se ªJ?lana.. A moral dos povos estraga·se : 

fôr posta em sua devida observancia, os cnsa
mentos hão. de multiplicar-se: a população ha de 
crescer : a moral ha de melhorar, e as familias 
hão de· viver com maior satisfação. 

Sr. presidente nós temos leis divinas, e hu
manas ; leis canonicas, ou ecclesiasticas, e leis 
civis : se queremos o. ped.iito cumprimento de 
umas, é indispensavel darmos inteiro cumpri
mento ás outras : o concilio de Trento, e a 
constituição da Bahia são leis canonicas ou ec, 
clesiastic:lS : cumpramol-as ao pé da letra nos 

· b!spados ~o sul, a~sim como ao pé da letra 

me portanto com e> parecer da éommissão. 
• (Apoiado.) · 

o sr. '.:erA;u.olro :-Comba~~r este projec.to 

elle, que o parocbo possa receber em matri
monio os contrahentes, a quem nos proclamas 
não resultar noticia. de impedim,ento, sendo . um 

rio : e projecto manda observar o concilio, com
bater pois o projecto é combater a disposiçiio 
do concilio. · 
. Se alguma ·auera~ão _pôde ser admittida nesta 

resolução seria rt:slring1r a excepçiio aos '"llga
bundos, como diz o concilio, e não aos de fóra 
do bispados como tem a resolução. 

Escusado é procurai· a bem da religião esta 
innovação, este abuso, usurpação de jurisdicção 
feita ao parocho pelo ordinario : a causa não é 
outra, seniio accumulação de emolumentos a be· 
nellcio particular •.. 

D1r.ii o que a este respeito se tem passado 
cm S. Paulo : a camara da capital iuterpoz sobre 
este [objecto um recurso, e obteve provimento 
na mesa da corôa em 1795, msis ou menos por 
es . · n 1 p a • au o, e 
suspendeu a execução do accordão, dizendo 
que tinha para isso um aviso do ministro de 
estado. · 

A meslJla cama1•a recorreu immediat1'lmc11te ao 
throno, e pelo conselho ult.l·o.mnrino foi expedida 
uma provisão, que extranha severamente ao bispo 
a . sua conducta; manda observar . o concilio, e 
declara abusiva a pratica em contrario. . 

Ainda que esta provisão fosse concebida em 
termos geraP.s, e applicavel 1J todos os lugares, 
o bom ao bispo entendeu que só fosse execu· 
tada no districto da cidade, e não nos outros 
lugares do bispado, porqne o negocio tivera 01·i
gem no. i·ecur.so da camara, com este fundamento 
emharBou a provisão, e ainda os embargos nãr. 
se dic1airão. Resultou daqui que os· parochos dos 
districto.~ da cidade, fazem os ca:>nmentos sem 
dej>eddericia de provisã.o, a os das vmas· não. 
· E. seria o bem dá religião que determinou o 
bispo a esta.c;ipposição? ~egu~amente n~o: forno 

manto não se passiio as provisões. (Apoiad1J:) 
Se hovesse chancelhria não sei com que direito 

admittidas, e não houvesse emolumentos, não se 
passarião provisões, e os parochos estariiio con
servados na:ir1tegtidade ·da sua jurisdicçào. 

Tem-se argumentado. em ·favor do ab11So com 
o grande interesse-e culdado qUB..O.Lbiapos_d vem 
tomar · em evitar a nullidade dos matrimonias, 
eu direi primeiro, que nada s.e ·evita. por este 
meio, porq'iie sô se augmentão despeus, e nii.o 
avériguação. pelo menos em S. Paulo não ha in-

t' 

9uir!ções de testemunhas ·como aqui se "disse, 
Juntuo-se os proclamas e certidões de b'lptism:; 
o escrivã~ eccltsiastico reconhece estes · docume i: 
tos, por .isso tem emolumentos, e mand·1-se · as~ 

. . v1sao, na men o que a9ui ·se procura 
é 4mhe1ro e encommodo aos. noivos, e nada 
mais. Segundo sobre o. int~resse que !>S ~ispos 
devem tomar neste negoe10, digo que n1a1or e o do 

~ . . . . 
, . 1re1 

o contracto, e o sacramento; aquelle ·é 'exclusi
vamente d:i poder temporal, a quem pertence esta
belecer os impedimentGs e as condições necessa
ri~ ~a~ · a sua validade, se a íg1·eja exercita 
JUr1sdicçao a este respeit•• é por concessão do 
poder tempo1·al, á igreja só compete o sacramento. 
~e ent1·e nós es!ivessem separados_ estes dous 

obJectos, como estao em algumas naçoes, o ordi
nario nenhuma. ingerencia teria sobre o contracto 
que de sua natureza ê temporal, como hoje re
conhecem os canonistas mais orthodoxos, só teria 
de ministrar o sacramento à uelle 
ce e ra o o contracto se apresentassem para re" 
ceber S: . grac,:.a do. sacramento, neste iriio havia 
averiguação a fazer e era b1stante a declaração 
de estarem civilmente casados assim como· no 

m nc1q se es pe o que 1zem os 
penitentes, sem outra averiguação. 

Como porém entre nós a júrisdicçiio sobre o 
contrac.!o está •lelegada á i~~eja continue &.'l!Jim, 

despezas superftuas, observe-se a lei qur. neste 
caso é o concilio tridentino, preserva-se ·o abnso 
por meio da presentP. resl)luçiio, e sa alguma emenda 
ha a fazer nella, é só restringir a excepçào aos 
vagabundos. 

o sr. Vosconcou.os :- Sr. presidente, eu 
o.cho n\\\ito restricta esta resolução, eu queria 
que i:lla fosse mais ampla, e que só fossem exce
ptuados os vagabundos, mais ampla é a provi
siio de 1806 dMgida ao bispo de S. Paulo, porque 
muito expressamente diz que os naturaes não 

reci -o a a e d · •· - · 
seus delegados. . · . 
. E11 niio me estenderei sob1·e a materia, porque 
ella tem sido esgotada pelo$ illu:>tres Srs. depu
tados ue me tem preceâido ; elles tem . mostrndo 
n mu 1 1 a e • a-> JUS 1 caçot-s que prece em . 
expedição das provisões, que as diligenciai! so\lre 
<• estado dos contrahentes serão muito melhor 
desempenhadas pelos parochos . que mais conhe· 
cimento têm de seus parochianos, e que emfim 
tal instituiçiio pareee não ter outro fim, que o de 
extorquir dinheiro aos contrahentes. 

Tem·se tambem mostrauo ·que. não . _estnndo 
autorisados por lei taes provisões, nem os emo
lumentos que pol' ellas sa percebem, são illegaes 
taes emolum·entos, pois os bispe>s não exercem 
direitos temporaes, senão por deleg\ção do poder 
civil e este lhes não confürio o de impôr td· 
butos. 

A' vista pois do que se tem dito, é inques-, 
tionave\ que· não se deve continuar .coni taes 
provisões de que só males e nenhuns ~ens res~ltão~ 

Lembrarei só que o argumento f1111dndo nas 
grandes distancias dos nossos bisp!ldos n:io te?l 
foi:ça contra a constitui~ão do arcebispado, pois 
que est \ constituição foi ftJita em tempo em que 
os 1spa os erno l!IUJ o mais sx en~os ; p r exe -
pio o bispado do Rio comprehendia entt'io Minas 
e s. Paulo, e por isso tal argumento é de nenhuma 
força; sujeitar.•i finalmente á consideração d.a c~
mara esta reflexão; o bispndo de S. P 1ulo nao 
quiz cumprir a citada pr~Tisão do conselhl) ultra~ .. 
marino em todo o seu bispado ; apenas l'Stã em. 
uso na cidade ·de S. Paulo, como se o estado · 
livre uo!I cont1abentes em S .. PauJ.o fosse djver~o 
do das povoações da província, e poderemos nós 
esperar melhor sorte a esta resolução? Não sêrà 
necessaria mais alguma providencia '1 
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160 SESSÃO EM 26 DE· 'JUNHO DE .18!7 
O Sr. Cl.enicn1'e Pereh.•a: - Eu me .le

v~to niio para sustentar a re:;;olução que a meu 
vei; ha. de passai·, mas para combatt-r alguns 
pri,.1cipios, com que mio couveuho. 
. Disse um nobre de ui.ado que não devia im-

actual. que deixe· M · podel' espil·itual a aJmi
nist1·açiio do mntl"imouio, considerado como sacra
mento sómente, e restitua ao poder tempoml a 

uem c>r sua\ nntur1~zn com 1:te; a administrn no 
o mesmo 111ah·imo1110, com;i eraao como cor1-

tracto; é isto o que actualn1entc · se observa na 
França, aonde ate os proclamas siio publicados 
peli~s n.ut<!•·idades ciyis; uan<!_o es~ legis!acno 

1 OI! 1•1 i;. 

que se importar com os bigamos, nem com outros 
qunesquer impedimentos que annulliio o sacra
mento do matl'imonio; mas emqu11nto as cousns 
esth·e1·em como est:io, niio se lhes pódo n1:giu
este direito. 

Agora pas~arei n responJc1· n alguns princípios 
susteu taJos pel- • Si·. Dl~po. ' 

.Diz o Sr ... bispo, que .os bispos podem razer as 
leis regulamentares que JUigarem neces~arins pnra 
a melhor aJministraçiio dos casamentos, amda 
que se opponhiio i\ disposição gernl do concilio 
tridentino or ue este os antoris11 ara isso 
porquanto ordena na mesm11 sessiio 24 cap. 1 de 
7•cfo1"mationc mati·imonii, que se or.leuem os 
costumes e ceremonins louvaveis que em algumas 
pt0vi11cius poliem lmYer n este respdto. . 

Eu j.á espe1·ava este argumento, que não podia 
escapar no. ~obre orador; mas cumpre obs"'rvar 
que o conc1l10 appl'ovou os costumes louvaveis 
que ao tempo da sua celebraciio <'Slivessem in
trodt!zidos, e não ~~uelk!J que se introduzh;sem 
liepo1s; ·ora, o conc1ho foi pui>licndo em 1503 no 
bispado de ?.farianna e outros, não chega a' ter 
um_ seculo_, logo como se quer autorisnr as i nn•J· 
vaç!les alh e nos .:.ut1·os bispados feitas contra 
a hltc1·11l determinação do mesmo concilio alle-
gando-s~ que ei;te os nutorisnva? ' 

Outro p1-incipio do Sr. bispo do Mamnhiio é 
que_ os bispos tle Marimrna introduzirão as inho
:vaçoe!> que ,s~ 9,llercm destruir nn presenta das 
.autondndes c1v1s; <1ue nem estas nem os povos 
.se ~êm OJ•po!>lo, !' q1;c .po1· consequencia todas 
.estao legalmente mtroduzida;;. 

Esta d,ou~rina é nbs,llutamente falsa ua sua 
eonseqnencia, porque esses netos meramente tem
poracs siio de junsdici;ão civil, e os bispos ·só 

odem exercer esta ptir delega<;iio; mas ella mio 
1 01 _e ega a para ~es ac us, ogo 01 usur

P!ida, nao se funda senao cm uma posse ab1t
s1va. e de má f1\ e pol' nenhum 11rincipio pôde 
s~r .allegad~ a titulo de prcscripi;ao, por ser de 
?1re1tçi publico univ.e1·sal e cxpress•> nas leis do 
1mper10, •1 ue a jurisdicçiio real nunca vrescreve. 
Tenho curnbntilio toda a ·opposição que :;e foz 
para ~lter ir a resoiui;ão p1·oposta--C-põi: ·conse
q!1i:_nc1a ella deve. passai· la[ qual ;:e acl.m re-
digida. • · · 

O Sr. ~u.o~senhor PJ.zarro:- Sr. presi-

devi<lo e eito, e pr~ciso que os bispos fiquem 
inhibidos do dispensai-os. em todo o cllSO (não 
sendo no m·t!go Jc. morte) .. e a todos ein geral, 
P.orqunnto é m1prat1cavcl, que chegue ao conhe
c1m1:::to do toclos os l'a1·ochi~nus o f 1ct1J do pre
tendido cnsnm1:nto; quando JÚ em presença de 
duas ou tres pC$SOas babeis se Jcnuncião pelos 
p~rocbos tnes preteni;ões n'uma unica estaçao da 
1111ssa couventual. • 

Tenho ouv;~o f~llnr nesla nugusta cnmal'a de 
exce:;sos, arb1trar1elindes, etc.. que . os bispos 
ultJ-amarinos uu do imperiu raticiio relativamente 

podia chegai· para nmn mui parca subsistencia· 
e nessa eircumstancia foi o mesmo prelado au! 
torisado pelo ministerio pa.-a estabelecer os redi
tos co:npetcntes pela sun c1marn, · qno formMse 
o todo •la parte mais considentvcl da sua con
grua, afim de supprh- a indigeneia della, que o 
cofre publico não subministrava em razão da 
sua tenuidade· ou mesquinhez; recebendo aliás 
os clizimos dessa provincia e das mais, desde o 
norte ao sul. . 

Nessa; circumstancias e em conformidade do 
que se praticava nos bisJ;lados do reino, e:;tabe
lec .. l'ão os bi.~pos. dn Balua os el!l•>lumentos que 
os povos devmo pag~r pelo exped1en~e dos rapeis 
na cumarn eccles1ast1ca, os quaes ate certa época 
se exluhiiio sem clamor. Creados depois o.s bis
pados d.o Rio de Janeiro e · o de . Pernari1bucó 
e ultimamente os de S. Poulo. e de Mal'ian·na' 
nadn, 011 muito pouco alterarão nt:lles os seu8 
respectivos bispos, conformando-se com o esta-. . . . 

Don.Je pois vem· a exto1·são dus bispos. assaz 
pronunciada geralRJx[Jte, sem·. se att<lr)deí-, que 
os bispos ultramarinos, aimia na intelligencia 
de receberem de congrua annualmente um :conto 
de reis, nada· mais se lhes dã além· de oito centos 
mil reis: porque tlaquelle: total sabem . oite1ita 
miL..réis pari dist1·ibuk em esmolas,· e. cent.Q....e 
vinte mil réis para os seus . officiae:;;? E ·seria 
jãmais possível que um bispo. pudesse subsistil" 
com tanta mt:Squinhez, tendo. despeus. ·cul1side·· 
raveis em rdaçno ao esplendor da sua dignidade 
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com a sua famili:i, o a. acudir a outras necessi
dades do seo rebanho, e da sua diocese? Em 
circumstancias iguaes estivarão e ainda estão os 
parochos, cujas cc;ingn,tas escassas dão mot~vo a 

· E quem dirá que os. parocbos evem viver 
sujeitos ao seu ministerio, e ao mesmo tempo 
exercitar a mendigaria, por não ter congma suffi
ciente com ue se ossão-tratar di namente sem 
mistura dos negocios seculares ? Por isso nas 
.cartas de apresentação dos beneficios se lhes 
declara - Que haver os pros, e precalços que 
lhes perteqcerem pelos seus officios parochiaes 
ou pela sua estola. ..,.- ' 

Cóncluo J><>ÍS Sr. presidente, que sou confor
m~ c~m a indicação, e. com o parecer da com
m1ssao, pelo que respeita ã observancia do con
cilio no modo de se fazerem os casamentos, sem 
obstaculos nascidos das des(lezas até aS'ora em 
pratica ; mas requeiro a inhlbição das dispensas 
dos b!lnhos? para melhor se._conhecerem quaes-

contrahentes do matrimonio : e quanto ú. accu
sação feita aos bispos, direi que ella é forjada 
sem melhor conhecimento de causa, á vista do 

e t 
Tendo á este tempo dado n hora declarou-se 

adiada-irmatería;- :__ ·· --- .. 
O Sn. PnESIDENTE deu para ordem do dia : 
1°- on muaçuo a iscussno a reso uçno pro

posta pela commissão ecclesiastica, que acabava 
tle ser adiada. • 

20-Discussão da resolução proposta pcl11 com
missão de IP.gislaçiio ácerca das âuvidas do pro
motor sobre a lei da liberdade da imprensa. 

3° - 3• discussão do projecto sobre juízes de 
p:u:, 

4° - 2• d~scu~iic:> do projecto sobre officios do 
1aJ:enda o justiça ; -

?'"::-Discussão da i;esolução proposta pela· com-

passaportes nas -províncias ; 
0°:-1ª discussão do projecto dn lei sob1·e ;es

marms; 
1°- iscussao o p1·0Jee o so re a pensao nas 

congruas. dos parocbos, á beneficio da fab1·ica da 
capella imperial. 

J,evantou-se a sessão ás duas horas e nm 
quarto.-Canclido José ele A1·auio T'"iamia. 

HESOLUÇÕES DA CAMAR:A. 

ILJm. e Exm. Sr. - A. camara. dos deputados 
manda restituir a V. Ex. o requerimento incluso 
de D. Maria Puleheria da Silva, e sua· irmii 
o qual fora remettido por V. Ex. em officio d~ 
5 de -l\laio proximo tiassado, visto não pertenc.:r 
ã assembléa legislativa o seu deferimento.-Deos 
guarde a V. Ex.-Paço da camara dos deputa-: 
<los,. em .2G de Junho de 1827; - José Antonio 
da: Silva :3Eaiá . ...;. Sr. visconde· de S. Leopoldo. 

Illm. e. Exm •. Sr. - Ré(lresenta~do ã camara 

.ceneio osé Fontes não ter ainda .obtido' deferi: 
mento sobre o. embargo, que reque1·era a cérta 
quantia existente · no thesouro publico ·perten
cente ~o almirante marquez · do Maranhão, · em 
e~ecuçao ~de sentença 'por' elle obtida contra· o 
dite;> almll'ante; · e . querendo · ·a mesma camara 
·deliberar . com; conhecimento de :causa sobre ·este 
assumpto, .resolveu que se pedissem ilmstrações 
·pela ,repartição'. ~c;is n~gocios da fazenda; O que 
-me cumpye· part1ci}lar a··V··-Ex. 11ara que suba 
ao "conhecimento de ·S; · M. o Im_perador. - Doos 

~(l)o[O 2. . 

mara não ser convenie~te adoptar-se medida par: 
cial na _mataria _dos impostos, de que nelle se 
trata ; Julgou nao o dever tomar em conside
ração, ordenando-me que eu assim o partici
passe 1r V. Ex. remettendo o mencionado officio 
com os papeis que o acompanbarão.-Deos guarde 
a V. Ex -Paço da camara dos deputados, em 
26 de Junho de 1827. - José Antonio ela Sill:c' 
Naia.-Sr. marquez de Queluz. ' 

l\loi·ianno Ca;·los ele Sou:m Coi·rea o redigio. 

Sessão e111 ~., de .Junl10 

A's 10 horas p1·ocedeu-se á cl1amada , o achá
rão-se pre~entes 81 srs. deputados, faltando çom 

. ' ' Guimarães, Souza !<'rança, Lédo, Calmon, Ba-
ptista Pereira, Limpo, Queiroz Carreira e aree· 
bispo da Bahia; os primeiros sete senhores por
que na gualidadc 110 membros da commissão 
principar'<le fazenda, fa1·iio em cousequencia do 
uma resolução da camam, no tl1esouro afim do 
conferirem c.>m os directores do bnnco; e os ul
times senhores _por molestos; e sem causa mo
tivada os Srs. Gctulio, Garcia de Almeida, Fn1·ia 
Barbosa, l'llaciel ~[onteiro e Castro Vbnna. 

O Sn. PnEsmE:."TE declaro~ aberta a sessão, •3 

seguintes 

Ol'FICIOS 

« IHm. e Exm. Sr.-Tendo i·epresendado o chan
celler mór do imperio que havendo. c n1m·quez 
de Cantagallo e outros dado por MUspeitos al· 
guns conselheiros do conselho de fàzenda, que 
devião sentenciar uns embargos seus na causa 
que trazem com o banco do Brasil, dando. por 

. fundamento da suspeição serem os ditos · conse
lheiros aecionistas do referido banco , . e torna
rem-se por isso juízos e ao mesmo tempo partes, 
não se podia julgar aquella suspeição J>Or .falta. 
de ministros na mesa do desembargo do. paço, 
por haver apenas um unico desimpedido neste 
tribunal que pudesse sei-vir de adjunto, em razão 
de existir o mesmo embaraço para com os. mais 
que se achão em exercicio, e pedia por isso.pro
videncias, :por dever ser . a mesma suspeição :sen
tenciada afinal dentro dó prazo de quarenta e 
cinco dias. E não parecendo conveniente , que por 
um caso particular e extraordinario. se haja de 
nomear mais de~mbargadores para a n!_esa do . . . 
petindo ao govemo declarar· o dispensar na lei 
para poderem ser nomeados ·para adjuntos al-
guns desembargadores dos aggravos da casa da. 
snpplic'lção, com_o seria· mais obvio para este e 
outros casos semelhantes • de ordem de Sua l\la
gestade -o Imperador passo ' á3 mãos de V •.. Elt. 
º" ·dous officios inclusos , do sobredito chanceller 
~ r . fazendo-os .. Y._Ex:. presentes ã ca

mara aosep~tados, possa ellá tomar em const
dcração este objecto e .resolver como.parecermais 
conveniente. - Deus guarde a. V. E..-it. Paço, em 

21 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:45 - PÃ¡gina 2 de 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi2 SESSÃO EM 21 DE 'JUNHO DE 1827 

com ; 'projecto original que tambem Yai junto. 
-Deos guarde a V. Ex. l'aço do senado, em 25 
<le Junho de · 1827.-T"iscondc de Coi1gonhas do 
Campo. - Sr. José Antonio da SilYa Maia. »
A' commissão pdncipal de fazenda. . 

O mesmo Sr. secret::trio leu um requerimento 
de André José ele Compos Tupinambã, cm que 
1iede a decisão de um requedmento, que fizera 
:·l camara cm princípios de Junho do :mno pas
sado: o Sr. presidente conYidou :i. conuuissão 
de co~1stit.ilição para o tomar na .deYid~l consi-
' .• r.·1 

ORDE:.\I DO DIA 

Pnnrn1nA 1'.\l:TJ-~ 

· n ~·ou_ em 1si:uss.ao ~ rcso uçuo pl·oposta pe n 
comnussuo ecclesmst.Jca, acerca ,fo de\·ei· ser obser· 
·rnda em todos os 'bispados e f1•ennezius do im
perio a disposic;iio do _concilio t:it1e1~\i.no na se~süo 

ta.~lente COlll uma emenda OiT<!recida pelo S~. l\laia: 
O Sr. Tolxeira de G-ou,·êa:-S1·. pre

sidente, levanto-me para apoiar o parecer da 
commissão, e llara dizer. que quando se fnc;a no 
mesmq alguma altemção, de'\'"e ser ampliando-o. 
Já hontem se diss_e com muita erudição que o 
parecer da com1riissão nada mais fazia, 'do que 
mandar p1ir em pratica o direito canonico a seme
lliante i·espeito, e extirpar um 'abuso introdu
zido pelos bispos. 

Não me demorarei cm demonstrar isto, e n.em 

c<;>n~iderar tambem como. uma p.surpação feita aos 
d1re1tos dos pnrochos. So farei uma breve na1·
raçiio da natureza deste processo, ao menos pelo 
t ue ertence ao bis ado ele 1\1arianna, e relazia 
de Goyaz e:\Iatto· rosso; e desta narração con 1e-
~er-se-ha com evide1~c!a que desta pratic~ não 
resul~a bem algu~ a i:;re1a, e nem mesmo e meio 
saffic1ente pnm evitar os inconvenientes, que se 
pintarão; mas que della sómente resulta ao pov-0 
grande -vexame. 

Sr: presidente, a marcha deste processo é a 
segmnte: quando os contrahentes são do proprio 
bispado e freguezia dos proclamas não resulta 
imp_e<!imento, são apresentados estes p1·oclamas 
no JUIZ dos· casamentos, a quem sómente com· 
pete !irar os depoimentós para as provisões de 
2·eceb1mento, e sómente com esta ililigencia se 
expede :provisão para o recebimento, sem que 
preceda. alguma outra justificação; daqui se con
cebe, que todo este processo firma-se sómente 
na Teracidade dos proclamas, e por consequencia 
cahe o argumento , . de que é necessario este 
tirocesso para a indagação do estado livre dos 
contrahentes: já hontem se mostrou, que o outro 
argumento tirado do concilio, tambem não tem 
ugar, porque · es . is o:l a t s mui 

depois dei concilio, que por. isso não podia ha
ver tal costume, e de tudo se·.conclue que sendo 
es~e .. costume contrario _ao concilio, e á consti
tu,1ça_o da · metropole, nao deve continuar como 
abusivo? ~ ~e bem. que os bispos sõ o)lservão 
ª· ~onsti?Ucao nos : casos, ·em· que a sua dispo
siçao ~P,es faz conta.~declarando .que. ella · os Rãe 
-obriga J!OS _q~c lhes não faz conta, eu não adopto 
taes pr111c1p1os. _ · 
· Eu. não duvido; que a origem ·de fal costume 
:procedá de necessidade de prover ~l- decente sub-

sisti:>ncia dos parocbos, '\'"islo ser tenue -a sua. 
co.ngrua no ..J\l'incipio, em que talvez fosse di
nunuta ~ população, ma5 l1oje é desnecessaria. 
P?1·quc tirando-se estes emolumentos, restão-lhes 

podem Viver CODl ·muita decencia, 'e até com 
pompa; e quando niio seja sufficiente ainda outro 
deve se1· o meio de augmentar, nias .nunca a 
continua ão d -t m uc tant eza s bl'C 
o po\"o, . 

. Se c.ste cos!._ume ao principio foi · 011 ·não abu
s1\·o,. e questao de que agora não ta·ararei; o 
q?-~ e verdade, é 4)_Ue este abuso é umito per-
111ci~so ao pov~, e .e q_uanto basta para não dever 
contmuar, e n_::io e ~o _por esta l'Rzão, mas· até 
porque se opyoe mm darectamente á população~ 
por9ue se oppoe nos casamentos; e quando outras 
razoes niio l!ouvesse, estas seriüo muito bas
~ntc.-:, e pon~erosns p~ra obrigar ao corpo· le· 
g1slat1 vo n nao consentir que continue este cos~ 
tum e: · 

modo pessoal. . 
'"f!.' verdade que isto se dispeusa e se com

mctte por um mandado chamnd.o . de c:m1111is::ião, 
mas para obter tal mando são ncces::;a!"i-1s des
pezas de iwoprios , e além . disto este mandado 
c1;1sta seguramente do 4 ú. r. patacas , e além 
dJ~to. é necessa1;to v~lta~ este pro1wio coni o tal 
d~po1mento, e S? entuo e que se expede a provi
suo piU'a o re.:eb1me11to. 
· E quem não vê que isto, so111 conter cousa util 
para a igreja, involve um graride incon\modo: dos 
poyos, muito principalmente no sertão, onde mui-

s vezes. se enco .. ~ã .1 • , 
em sp.a \'1da possuiruo por Junto a quantia que 
se exige para o tal casamento 1 

Por isso é de a~soluta necessidade que ·passe o 

este meio yai desfalcar as renJas dos bispos; e 
que estas rendas que lhes ficiio não são suffi
cien~es para a sua. sustentação , ninguem terít 
duvida em as augmentar (apoiados\ ; mas de ma
neira nenhuma deve continuar uma pratica qud 
traz comsigo um tão grande vexame ao povo, e 
que s~ oppõe ª? augmento da população tão ne
cessaria no Brasil. 

Nem se diga, que é para evitar. a bigamia," 
porque além de que é cousa. mui i·a.ra no Brasil, 
estou persuadido que se ella é rara no Brasil, 
n!io é por effeito das delige~çias ol'denadas pelos 
bispos !le~tes processos (apoiado.s) ; é si.li). p~la 
pena crimmal,, que.· as nossas leis. têm imposto 
ao bigamo, e porq~e , por fortuna, , os .nossos 
costume~ talvez não estão ainda {\ este 1'e$peito 

· corrompidos. . . . . .. .. 
As nossas leis são mui austeras· a este res

peito, e se .as penas ·temporaes não tivel'em forçq. 
para cohibir taes crimes,: menos a. terão estas . . . ' . . : . . 

Presidente, vo~o pt:lo parecer d.a coriimissão:, o 
so accrescentana que se mllndasse observar in
~eiramen te o conc!lio, ·sem restricção: · · ·. · . : : · · · 
: O. Sr. custod.lo ,DJ.a,r;: - EU. Íne '1ev.1ntÓ 
para accrescentar alguma ,cousa ·ao parecer- da 

. commissão, e sô .me ·resta dizer_ ,que me "w:ejoJi· 
~o. porque. fur-t'flcommendado pelos povos· da 

minha . província · para fallar sobre estes -:vexames. 
Na assemblea" ,constituinte já fallei ·sobre, um 
plano geral , . que désse· remedio à. e8tes ·maleli.._ 
e t:tmbe.m · a respeiw das conbecE.nças e chan· 

- '-· ' '•. - • w 

.• 
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SESSÃO· E~I 27 DE JUNHO DE 1827. 
cêllm'ÍR, aonde se costuma í)ensionar os clerigos. 
a ponto de_ os obrigar a ap1"esenta1· um:i folha 
conidá, como se não houvese tribunaes para re
correr. Acho que de".e addicion~r-se uma emenda 

V • 

com. o lugar de vigaio da vara ..... {não se ouvio 
mais.r · . 

<? Sr •. Dóu s . e sn va : -:- Po!!to que ~· ma-

i.·esse ajuntar mais cousa alguma âo q1\e tã~ 
sabiamente se lia ponderado.; comtudo se se me 
guizessa expl!mar sobre a part~ historica do ob
Jecto em questão, fallaria largas horas ; julao 
porém sop_erfluo e deslocado o fazer aqui iuutil 
ostentação de erudição. 

E' certo e sabido de todos, qu~in multitudine 
populi dignitas i·egis- isto .é; que quanto maiàr 
fõr qualquer nação, tanto mais respeitada ella 
será e melhor poderá conseguir os fins da asso· 
eiação politica; quanto maior fõr o numero dos 
membros de uma· sociedade tanto m~lhoL· ella 
esta em es a o e sus entar e e en er os seus 
direitos contra qualquer aggressão. Convencidas 
destes princípios a religião e a política de mãos 
dadas, os povos antigos e m~dernos procuraviio 

~iqueza e da força. ·· · · 
Já hontem se reconheceu nesta camara o prin

cipio ue o matrimonio
1

_é a fonte. da popufação 

· tl'es: ser contorme á razão da lei, não sm· con
trario ás leis, e ter mais de 10'1 annos .10 obser-
vancia. . e.+ 

E quem dirâ~ s:,..: presiden.te, 9~c no u~o de 'l~e 
' . se pretende que elle passe como lei ? Longe pois 

de passar como tnl, · elle deve-si. extinguir como 
uma pratica abusiva e corruptela nociva. 

, • t . 4 

lei citada n verdadeira, que para se fazer passar 
cemo lei o uso introduzido no Brazil ·contra a 
ordenação livro 3° tit. 59, n.J principio e § 2, na 
qual se orüenavll que os contractos que exce
dessem certa qnanha não pudessem provar-se em 
juízo por testçmunhas e só por escdpturas pu
blicas, que foi para. isso .necessario o alvará de 
30. de Outubro_ de 1793, visto que havia muitas 
sentenças proferidas em condemnação· deste uso, 
do qne se seguiiio gravissimos ·males ao com
mercio; fui pois necessario que o citado alvará 
legitimassé o uso ordenando que os c~mtractos, 

por testemunhas, com
celebr~dos fóra das cid~~es, 

Eis aqui pois,' Sr. presidente, as razões porqu~ 
· me declaro a favor do parecer da commissão, .e 
contra o uso de se pedirem provisões para casar 

· · · e ' r n 
preceito dos hebreus.:_c1·escite et ;,m tiplicamini na sessão de que se trata, e a constituição cccle· 
ct i·eplete teri·ain; nem no opprobrio que cobria sinstica do arcebispado da BabÍt\. 
as mulheres destn nação que não tiuhão filhos; o sr. cunha l\ra.1:1:os: - Eu. não tin!Ja. 

Não fnllarei tambem nos premios que serrundo tenção de fallar hoje, porque já apresentei a 
Strabão, propunha o rei da Persia aos que 'àavão minha opinião ; mas, Sr. presidente, ouvi avançar 
ma.io.r_ numero dP: filhos, nem no prc~eito da sua duns proposições que me não parecem aCllrtadas. 
rchgrno, que ensmava que a obra mais agradavel' Uma que erão necessarias as justülcações, porque 
ii Divindade em fazer um filho. 0 pelos banhos não consta que os contraheutes se 

Deixarei tambem em silencio o uso de Esparta querem casar, a outra que as leis civis pe1·-
de não admittir ;;a.os cargos publicas senão cida- mittem, que çom effeito os parochos do Brazil 
dãos casados. Omittirei as accusações publicas possão levar os emolumentos que arbih"arem. · 
de a amia o si amia e caco amià em Athenas Quanto á Ia parte, Sr. presidente, nada lm 
isto- ~-contra aque es: que ou ·não casavão, ou maLs pu 1co ou mais no orio o que um casa-
º fa~mo tarde, ou de ·um modo que niio davão monto. A notich de um casamento cone aiuda 
t!Spernnça de ba\·erem · fructo de sua anião con- · mais do que a· noticia do morte. _ 
jup;nl. · · · - - Seja-me permittid<? rel~tar um bello 

s ei 1gua 1 . · onm CT • · 
e-0ncedendo amplas prerog:ttivas aos pais sobre condestavel. foi um dos que mais . trabalharão 
seus filhos, aos maridos sobre suas mullleres para· para que o mestre do Aviz subisse ao throno 
promover a' _popula'"ão. . · · de Pllrtugal, o Sr •. D. João era homem mui ·fino 

Todos os ·Jurisconsultos conhecem as. leis-de- em_ política e . mui <lissimulad.o; quere-ndo . subir 
111aritandis .01·dinibtis-entrc os romanos, e as ao throno sem mostrar q_ue tmha nenhuma am-
disposições da nossa ordenação sobre os juizos e bição disse a Ruy Pereua que nos escandalos 
e;;erivães de orJ;>hiios. . - da rainha D. Leonor .a respeito do conde An-

Tudo isto . ouuttirei, como disse; pa1:a nccres- deiro já se fallava; a isto respondeu o cortezão: 
cantar :um .ai:gument<;>. a tudo o. que i:::e tem dito" Senhor, , qu<mdo eu estava para me ·casar, 'por 
ç é es~e : em legi;;laçã_o tudo . aquilló que é inutil, toda a parte. se dizia que eu casava ·com Violante 
e por is;;o mesmo nocivo, e deve· como tal abo-. Lopes, mas depois. que casei nuncJ. mais se 
Iir-se. · · .. falfou nesse negocio. · · 

Ora prova-se de facto· que· o uso em questão· é Assim acontece agora com os c~samentos : 
inutil, porquanto . nos bispados do norte do im- quando qualquel" homem está para casar, corre 
perio, aonde não existe o uso de ser necessaria· a noticia por todo o districto, não ba quem não 
;provisão do juiz dos casamentos para estes se céle-· o saiba, porque . ainda que appareção. sõ duas ou 
brarem é onde se observa tão sómente a disposiç.ão tres pessas .. nos , dias dos. proc~amas, · ~ ,119.ticia 
do concilio de Trento ha 20 e ha 30 anno;; .-e: i.:õa de lugar em luga1· · ~izen~o .uns aos outro~: 
mais que não apparece-unLunico: exemplo de bi-~ . fülano está para casar com.fulana, _e·J1a,dlrliaver. 
~amia si~u~ta~ea~ : ~e é }nutil, cOl.IIO .. cst'á. pro- i grande festa. · · 

Pa'sso. ~gorá. '.a · fosponder a· outro · argutn~n~ • Çues dos ecclesiasti~s · (seja-me Íicit<f usai'· desta. 
Q!lE). aqui 11e. t~·oUxe erii -'apoi~ desse:. uso,' e foi: . palll.vra) ; , Sr._ presidente, como não entendo nada·. 
dizer-s~:q~e,.elle ~õrl?- ,.:es~'1pelec1do á ,vis.ta é f~i:e- ' ae direito canonico, .. _fui para casa· e principiei a; 
das 1 J\Ut0r1!1aB.~s. qu~ .nunca. se lhe, oppuzerao,,.: ler· os meus alfarral;uos. ,para ver~se -'!-chaya·• al-'. 
devendl) :pqr iss.o suppõi;~~~ p~r; ellas _tacitamente, ! guma dClltas. leis, .e o 'q~E) acontece~_;foi.enc!ontra;:. 
approvado. , 0 avesso. do :. que aqui. i:;e affirtnou.. Encontrei 

A isto satisfaço eu;eom. o.§: 11 di. lei de 18 'muitas,leis, decretos·:e·:av~sos .. !eprehende,~IQo::os; 
de Agosto. de 1769, que é terminantíssimo, e peço . , bisi>:<>s .de intróduzirem inno:vaçoes·: a ~cspe!tq ,d!!-;:;: 
'IUO me, se1a perm1ttid~ lêl-a, .. ;(lefk.) Esh mesma · congruas e offerta:s, de -alterar~m~- e:!,; que .. d1sp.9e, 
lei· ~stabeleçe, 9s :requisito~,~ue. deve. ter qualque1• • I' o conci,li(), de, Trent~ ~.as, eonstit1uçoes: d?s; ~~s-
uso para-:. ter ·fori:a· de ;obngar; cqmo, a :lei, e. são· · pados. . · · . . · · 

' . .. -- - ~ 
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1ti4 SESSAO EM 27 D.E JUNHO D.E 1827 
E como se ha de querer que se pmtique o 

contrario no Brazil? Como havemos obstar aos 
casamentos, animar a immoraliJade, . fortificar 
n simonia, a que se deve dar um nome ninda 
peior? . ... . . 
tle probidade e consciencia, por verem que os 
})ovos soffrem as maiores extori;ões. são os mesmos 
•1ue fallào contm essa arbitrariedade. 

Küs temos nesta casa muitos ue assim têm 
1)l'aticado. Nós deYcmos approyar o 1iarecer da 
•:ommissão e devemos destruir inteiramente um 
abuso prejudicial ao povo, à moral e -:í reputação 
dos ministros da igreja brazileira. 

o Sr. !\Xcl.lo e Souza:-Sr. presidente, eu 
estou pelo que disse o Sr. deputado que acabou 
de fallar, e direi não só que o parecer da com
missão ~ justo, m:l.S que melhor se1·ia se am
pliasse a respeito daquelles que não são naturaes 
do pniz, ou dclle têm auscncia co11side1·ayel, e 
1iara evitar maiores abusos, excessivas e super
tluas clc:spezas de justilica~iío e clw.~c<;:llnria com 
que se canegao as llrov1sues expe 1 as par os 
casamentos, difficult:mdo estes e g1·avando os 
povos. 

Kiio G d~sconliecid.a n difficul<la?e ~e conduzir 

tndo Úvre de algum dos contrai1entes, as .teste
munlias que residem n i. frcguezia distante 5, 10 
e 20 ,l~gus, nem. a ~itnculdndc de conhecereem 

probidade e mltls circumstancins para concluir-se 
•J bom eJTeito do juramento, e que por isso facil
mente quando cl1egão a fazer-se taes instificac;ões 
se commettem ao pa1·ocl10 da freguezia por man
dados, para eYitarem jornadas dos pretendentes 
admittem essas justificaç~es antes de 1·ecebe1·em 
os mandados, e são conduzidos aos cartorios, 
onde se 1·ecebem e attendem sem por isso di
minuir a despeza. 

Tambem não é de3conhecido hoje que todo o 
exe1·cicio judicial do fôro ecclesiastico é uma 
:;traça ou doaçã!> d~ sobe1·ano poder .secular, e 9ue 

:s • 
não podem perceber direitos em chancellarias 
que não lhes fossem concedidos expressamente, 
obstando-lhe n ordenação li v. 2• tit. 4;; Si~ 1° e {)• - . ...- ~ .· 
• b • e a uso reproyado na lei de 18 de Agosto 
de 1769, ~'não póde subsistir em gravame dos 
povos, podendo fazer-so a justificação quando seja 
necessaria em presença. do parocho respectivo 
gratuitamente, como determinára a asscmbléa 
constituinte de Lisboa cm resolução de 11 de 
:Maio de 1821. 

E' esto o meu parecer conforme ao da com
missão; e para .que seja mais amplo, enviarei 
a minh,1 

EllE..~E.\. 

u Que as. justificações de estado livre . se com
mettão pelos Sr. bispos aos p!\rochos, que as 
farão gratuitamente e que cessem as chancellarias. 
-J.lello e Souza.»-:Foi apoiada. 

o Sr. Rocha Franco:-Sr. presidente, eu 
tenho a honra de pertencer á illastre commissão 
que emittio esse -earecer, e entendo que elle deve 
ser sustentado nao or ue este"a ersuadido ue 
a . p1·atica. das habilitações matrimoniaes fosse em 
sua instituição acto da arbitrariehde; como incul
cárão · hontem alguns Srs. deputados, _porque os 
bispos po~e~ regul~r a disciplma nas suas igrejas 
p~r um direito mtrms~co ao ,episcopado, e !llenos 
ainda que Eilla fosse mtroduz1da _pela cobiça ou . 
sêde: de dinheiro, porque, Sr: p.res1dente, o Aui·i · 
~aci·a fam.es . e achaque de eccl,..siasticos, e não 
ecclesiasticos. . · · · 
·· A pratica illcgal das distribuiçõés abusivas, que 
nós acabamos de reproYar nos juízos seculares, 

proya · assás esta verdade, o vicio, como a vir~ 
tude, é commum a todas as classes. 

Entendo porém que o parecer def"e passar, 
1° porque .istou pe1·suadido que a disciplina 
quanto possível fôr d!?'ºº. ser uniforme e uma 

Sr. deputado obsen·on já que esta pl"atica não 
está em uso nas igrejas do norte do Brazil, onde 
ha ns mesmas razões ostensivas com q11e se 

ossa cohonestar esta rutica. 
Om nós nãü poderiamos sem fazer injm·ia aos 

Srs. bispos do norte, suppôr que elles deixarião 
de a te1· adoptado se entendessem que ella é 
necessaria, ou de nmn transeedente útilidade 
para o bem espiritual de seus subditl)s, porque 
isso seria o mesmo que suppol-os menos zelosos 
ou menos exactos no desempenho do seu officio 
que os bispos do sul do Brazil. 

Em :<o lugar, porque a razão que se allega para 
apoiar a pratica das habilitações matrimoniaes, 
á saber que tL celebrução do· matrimonio deve 
preceder um madiu·o e circumspecto exame sobre 
o es a o 1vre ou nao 1vre os con i·a en es, 
toca de mais perto aos parochos ; elles são os 
ministros immediatos dos mahimonios de seus 
fr~gu~zes. Prela~os da . 2ª orde~ tambem 11; elles 

• 
E finalmente porque o meio das habilitações, 

pelo modo que se pratica. não corresponde av 
fim que com ellas se pretende alcançar. 

Eu fui vigario a vara na cap1 a e , mas, 
Uve tempo de observar a inutilidade de tal pra
tica, e sei como isso se faz e vem a St<r, quando 
nenhum dos contrahentes é forasteiro, toda a 
t;.abilitaçiio se reduz além da certidão dos banhos 
ao depoimento das partes, depoimento que elles 
repetem Ili\ presença do paroclio no fompo de 
se receberem, com a differença sómente de ser 
aqui verbal e alli espfritual. 

Quando porém. algum dos contrahentes é foras
teiro consiste a .habilitação em uma justificação 
de minoridade ou de estado de solteiro quando . . . -, 
testemunhas, porque o· commum do po,·o se per
suade qu'l como seja para bom fim o jurar falso 
não prejudica. 

pratica que alem do que fica ponderado emba-
1·aç'l. a frequencia do matrimonio que deve ser 
favorecido em um paiz tão despovoado como este. 

o s..-. ~l:o:n.senh.or · P.lzarro : - Eu cedo 
da pala\•ra pedida, porque a minha cabeça hoje 
não está com disposição para orar. Eu requeiro 
de novo que,1·estrictamente se observem os pro
clamas e qúe se não con.:eda nenhuma· ilis
pensa, á excepção daquellas que se concedem em 
artigo de morte. · 

o sr • .DJ.as :-Não me posso. persnadir que 
nós tenhamos direito para disJ?ens:u a· disposi
ção do concilio tridentino. e fo1 para isso uni
camente que me levantei. . . · . 

Julgando-se a materia sufficientemente disc11tida, 
propoz o Sr. presidente, em.1° lugar, se a reso
lução pas3ava tal qual?- Venceu-se q11e sim. 

Propoz de_pois, se a emenda · do ·Sr. Mello e 
Souza, era 1gilalmente approvada ?-Venceu-se. 

epo1s e mui reves re exoes 03 rs. ascon
cellos, Cruz Ferreira e de Deos e Silva, q11e não 
podia isto entrar em duvida, pois que niaguem· 
fallára contra a emenda, a qual julgou•se appro
vada, ficando prejudica-Ia a do ·Sr; Maia. · 

SEGUNDA PARTE ,, ..... 
Entro11 .·em ·discussão.o parecer cda 'commiS:JiiO 

de legislação,_ sobre as. ·duVida_s ·propostas cpe~o 
promotor do ·Jllry,. ácerca · da lei que regula· a li· 
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SESSÃO E~t 2i ~DE ·JU~HO DE 1827 165 
herJade de imprensa, começando a discussão s?bre 
o art. 1°, disse . . . . , . . 

O Sr. Vn•conceu.;s: - Opponho-me' ãé) 
parecer da commissão (Zeu--0) : vpjamos se esta 
1·eso uçao, qu , n i · 
ou se se trata de explicar o ·direito antigo. · 

O art. 8°, a qtie se refere a resolução, determina 
que, se alguem injuriar ou infamar a· assem"?léa 

compõe d~ d_u,1s camaras, porque não haveria 
escnptor tao imprudente·· que, p·odendo insultar 
ás duas camaras separadamente e por conseque.n
cia á assembléa geral, as insultasse conjunh-
mente, expon o-;;c _ responsa i id'l e, on e se 
conclua qne a lei nao pôde ser entendida de outra 
!'laneiE_a do <1_ue_ a propo;;ta pel3: commissãu e que 
isto nao é direito novo, mas sim um<t interpre
tação nuthentica do decreto de 2 de Outubro de 
18-23, que realmente não pôde ser entendido de 
outra maneira, sem que se siga, como já disse 
um absurdo e .Pº1: isto nesta parte voto pelo pa: 
recer da comm1ssao. 

O Sr. Lino Con:tJnho: -Sr. presidente 
é uma verdade, que quando um todo é compost~ 
d~ duas. p_artes cssenciaes, sem as quaes ·não 

que. no caso de ser atacada a maioria ou to· ' d d d talidade dos membros de cada camara, por al!!Um a camara os eputa os ou a cqmara dos sena-
çscriptor, não deva ser punido, porque, Sr. pre- dores na maioria dos seus membros, offende ao 
sidente, ·é muito util que as nossas opiniões sejão corpo legislath·o, porq_ue olTendendo a qualquer 
severamente examinadas, ''isto que por ellas não destas partes, que sao essencines pnra a exis-b "l"d d tencia do corpo legislativo, é o mesmo , que se 
temos responsa 1. i a e. ·· offend•isse em toda a totalidad'3 e se não é assim, 

A minha opinião é mais la\·oravel aos escri1>to- teremos o absm·do que Jembrou·-o Sr. Teixeira 
res; para que ·fazer caso de imputações falsas de Gouvêa. . 
<le um escriptor? Se ellas sãu verdadeiras, para A assembléa geral legishtiva e:impõe-se essen
que punil-as? Enti'ío convém m11dar de rumo e cialmente de duas caman.s, elln não póde existir 
abrai;ar o conselho. · Além de que devemos ter em vista que não s,em. uma dellns, logo que se atacu a uma dellas, 
raras vezes i - · . lo o ue se injuriar a uma dellas, logo que se in-

que sim, J_>or assim o exigir a utilidade pub1ica. con 
Eu deseJO pois a maior liberdade aos escripto- Eu sou mui liberal e não quero fazer distine-

1·es--i.;.esh materia; escrevão o que entenderem; .ção pari\ os deputados a respeito de qualquer 
se cal~niarem, ·ªopinião publica os C?Ondem~ará out~o cidadão; mas ·poderá o deputado ser jul-

,. e se ~~o'c.alumnu~rem, cumpl·e que seJão ouvidos gado igual a :qualquer outi·o cidadão particular 
cm ut1bda~e: publica. . . . · no acto de exel'cer as suas augustas funcções, 

Voto pois. contra este to artigo da resolução, discutindo e deliberando a prol i:la nação que o 
tanto por conter direito novo em sua primeira nomeou? Em geral podera este homem, digo, ser 
disposição, como por ser pouco liberal em sua niv~lado . aos outros, quando elle nomeado· por 
segunda parte. . uma grande massa de população, representa. a 

propria nação e cuida dos seus interesses? ·Pois 
o Sr. Teixeira de Gouvêa. :-Pelo que 0 representante da nação não terá mais alguma 

i>ertence á ultiml\ parte do discurso que acabo cousa de nobre, por assim dizer, por esta ·eseo
~te ouvir, concordo com a opinião do seu autor, lba que delle fez a sociedade .. que o ·nomeou seu 
porque quero que os escriptores · tenbão ampla · es tante porque o 3·ulgo mais d 
liberdade d.a. c.ombater a opinião de qualquer ae- repr en • · u· · capaz ·· e sustentar seus direitos,· por suas luzes e conhe-
putado, o que nunca pôde ser reputado Cl'ime, cimentos, J>elo seu patriotismo e pelos seus ser-
só quando envolver injuria. · · . a ? · 

Nunca se . poderia entender maio1ia . absoluta a viços passa os 
opinião de . gua~quer Sr. deputado e até · seria Em todas as naç;'ies : aonde se acha. adoptado o 
dülicultoso classificar qua~do. era .. mater.ia ab. s_o- sy-stema representativo> os membros do ·corpo le. lativo sao mais distinctos e mais respeitados 
da lei.. . . . . . .. , . . .. , , do que qualquer outro. m ivi uo. · . . . , 

Eu nã.; .quero nesta casa .nenhum privilegio . E pod~r-se-ba por ven~ura chamar impunemente 
para os Srs. deputados e só quero que elles,·quando .a um· deputado ... ou senador, .promotor de .desor
.pessoalmente forem injuriadOs;· tenbão. o.niesino ·dem, amotinador 'etc.,·: a. homens' cujo. essencial 
direito .que tem outro qualquer cidadão, nem milsmo. .dever é de cuidarem. do bem ser e ·relicidade da 
se poderia nunca dal'..,,tal intereretação á lei,. que nação? ·E· não serã isto para · elles . maior. oft'ensa 
só se ent~nde_ ,quando : ~s inj~r1as fore!ll feitas a~ dei ·que se fosse ditO a qualqúer .cidadãó . parti
.co~ leg1slatlvo. . . · .. · .. , . . · cular? De certo; . porque . a. nação· •.. os escolheu 

.· ·Pelo· .que p~rten.c~ _poréD1. a ·s~r.; a ·primeira p~rte , pâra seus representantes, :porque· a. nnção. o.sJüigou 
.d~~ i::es!_)luçao. dire1to .. n~vo, aplU'tO~'!le, dá opi- · 'digí1os ae· occuparem este alto lugar, p~i::que a • 
. nia~ tdo ~ illu1;tre ~eputado .. ~ se ;fori:Jil'vl?rd 1~eiros · _ 11:1.~ãó os· eonsillerou · ~pazes .de pi::o1~overem 9 
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166· SESSÃO E.M ?.7 DE JUNHO DE 18:!7 
se11 bem, porque conheceu finalmente que erão 
patriotas e amigos dos seus concidadãos. 

Eis pois"' que otrensas e injul'ias profeiidas 
contra qualquer membro do corpo legislath·o niio 
podem ser gualificadas no mesmo grao da11uellas 
que são dirigidas a qualquer particular. 

ru; são an o maiores quan o m 10 
graduação e representação ·do indiYiduo a quem 
se houver offendido na sociedade. " 

Um membro do cor o legislativo d~ve ter toda 
a consi eraçao no pu ico. 

Não quero que a seu respeito se guardem os. 
pl"ivileg1os que têm as camaras em corpo, por
que . ellas não se compoem de um só e unico in
dividuo, mas quero que tenha alguma distinc.;ão 
pertencendo a estas camaras. 

Dis3e o honrado membro que devo ser per
mittido a qualquer escriptor o atacai· a qualquer 
Jeputado. 

~.r. presidenU>, a palavra ntacar já é por si só 
um crime ; é permitt ido a qualquer o escrever, 
censurar sobre os discursos dos deputado e nin
•!Uem. o õde r·var disto. l\las nunca lhe será 
permittido atacar. 

Nem todas as nossas opiniões e discursos sen1o 
justos e bem feitos, ,tah·ez que eu seja um da
quelles que mais tenha claudicado e neste caso 
to o e qna qm-r escriptor cm o 11·e1 o e cen
surar e discorrer sobre estes discm·sos bons ou 
mãos, sem que ninguem se ati·!iva a dispu
tar-lhe. 

... 1 , 

tação naciônnl, com palavras lllJUriosns e 
mantes, nunca póde ser permittido. 

lfnitos serão tão libe•·nes como en, porém mais, 
1.hn·ido ;_ mas não obstante isto quero o que me 
parece Justo.. 

Otrere.ço esta consideração :'1 c'.lmara, certo de 
t}Ue o não faço por querer l1ma gratuita distinc· 
ção de cidadão a deputado, mas porque os de~ 

, putados sendo cidadãos escolhidos pela nação 
têm mais alguma cousa de aquilatado no meio 
Jes.;n mesma nnçüo que elles represeutão. 

a opinhio d~. sr: Yas~oncellos, b;sta .attender ÍI~ 
~ircumstancias em que foi feito o projecto de lei 
<le 2 de Outubro 1823. . . 

Nesse tem o a assembléa lecislativ. 
punha de uma só camnra e apP.znr de que se 
achava impresso o projecto de constituição, a 
opinião geral não se .pronunciava pelas duas ca
maras. e nem o projecto ainda estava discutido.· 
~à? se póde j~lgar por con~equencia, que o 

esp1r1to desta lei comprehendia as duas ca
maras. 

Portanto basta attender a esta circumstancia 
para .ver que a presente resolução não é suffi
ciente e que é necessario o . estabelecimento de 
um direito. novo, no qual convenho por achar 
muito justo que a injuria feita a qualquer das 
eamaras de que hoje se compõe. a assembléa 
geral legislativa, . seja reputada ·injuria feita á 
mesma assembléa geral. . . . ; .. · 

O Sr. CunJ>.a 1\J:attos :-Eu sou· da opi~ 
Jiião do Si;. Vasconcellos.: pouco me importa que 
todas , as .1mprensa,s do Rio de Janeiro se dirijão ; 
.contra. ~mm. ., · · : . , 

O Sn. CusTomo Du.s:-,Apoiado. 
' O Sn:; Cox11A ].IA.TTos. :- Se. me offenderenr· dç- : 
:fender-me-hei e se imprimi?:eni ·o. meu disc~rso ; 
'<lahi póde resultar utilidáde.', ·· . • · ·~' , 
. De.ixando d~ existir:. e~tes red~c~rés de pa~eis, 
:J>}lbhcos, cah1remos : em ,um · calios, .de que di1li- ; 
1.c1lment.e ·~oderem95 ,'?àhir. :.,: '.''. · . -,::·. ···- ·• :' ·.' ! 
, Eu porem, Sr. presidente, sigo a.opiniao de que' 
. aquelle. eseriptor .· que nfacal" ic. ümà · d!is Càmaraà; 
: Ja ass~t1lbléa . ger.11 Iegisll!-ti.va,;:. é. -~0 · P'lli:i~vel : 
co.mo. aquelle que atacar-a toti!l. ·a assemblea· geral.· 

Sr. presidente, um escriptor publico principia 
boje por mim e diz - o deputado Cunha llattos 
é um pedaço de asno, não s·1be nada - logo passa 
a fnllar de out.ro deputado e diz - o deputado 
fulano é um tóleirão - e assim _vão npplicando 
toda a qualidade de invectivas contra os mem-

a am · H o " o os os 
deputados ; eis um atague a toda a camara, o 
qual, não obstante ser mdirecto, deixa a camara 
inteira injuriada, porque se cliama a uns estu-. . ... -
por fim a todos collecti~amente. 

Nenhum deputado póde de certo ~r direito a 
queixar-se de ser censurado o seu discurso, sendo 
até util que est·1s censuras appareção. 

Muito se tem escripto contra mim e eu disso 
não faço caso, ·n·jo que de muitos Srs. depuh
dos, contra os quaes se tem escript.o pelos dis· 
cursos fei tús nesta camara, nenhum delles tev•l 
a fraquez'.\ ou imprudencia· de re:;ponder a in
vectivas, que nenhuma consideração. merecem. 

O c>tlumniador contradiz-se a si mesmo nos 
seus argumentos. 

~ ao vamos privar o eserip r o irei o " 
censurar; censurem como quizerem, mas de cen
sura a calumnia e injuria lia grande dilferen<:.1 
e nisto deve elle ter cuidado. 

O Sr. Lino Cout.l:nbo:-Quem obst•>U a 
que se pudesse discorrer, e cemmra1· sobre toJos 
os discursos desta casa 1 Eu fallei em licença, 
cm nbuso dn liberdade da imprensa ; pois ata-

' inj i , i rn is 
rer, será censurar? Se um escriptoi· mostrar que 
n minha opinião não é bon, não tem trime, mas 
se elle me injuriar é criminoso, e tanto mais, 
quanto elle injuria a um membro do <::!)rpo le-
gislativo. · · 

Tomo a dizer, 11ini;1iem nté aqui a\·am;on qmi 
niio' devia ·sei· pcronttido a qualquer cscriptor 
censnmr as falias d.:ls Srs. deputados, fazerena 
discursos sobre ellas, mostl'arem a sna bondade, 
NI maldade, · e fihalment-0 "n sua falta de prin· 
cipios e logica ; inas fiquem sabendo os escri

tores tnmbem ue n:io odem atacar in ·nrinl" 
e,dizer improperios. 

Eu creio que é disto que se trata, e não d•l 
censuras, pois que entiio não de,·fa npparccer 
n ui uma· semelhante cousa, or ue :~ da COll" 
stitu1ção que qua quer c1 . a no possa exprimit· 
os seus sentimentos por palm,1·a e escripto, uma 
vez que não o!Tenda ao uso desta ·nberdade, isto 
é, que não ataque,· que não injurie; que não 
ealumnie. · · · · 

Trata-se do escriptor <ine atacai• oú injuifa1· ; 
e isto é o que elle niio róde fazei•, e se !) fizer, 
<leYe ser castigado. Quanto á. outra' questão .en· 
tendo que, quando se trata da assembléa geral; 
trata-se de duas c:unarns, e n este.·1·espeito eu 
disse que, se os representantes. de.,uu:ia grande 
Jnassa da nação erào inviolaveis, pe>r isso , que 
tratão do bem geral da nação, .elles devião . ter 
.mais alguma consideração ào que gl~alquer .sim· 
pies cidadão ; assim se pratica .em toda;; as na· 
ções, que têm governo Tepresentativo. . : 
· o sr'. cunha l\rattos :-Se nos injuriarem, 
podemos chumar o escripto1· a jurados. Na· lei 
·contra os abi1sos da. liberdade da ih1prensa est(L 
declarada a grnd!!-çiio dqs ' crim·es ·e das penas, 

1 

_áljacadás, e_co~fojm_é a qual_i-açle ~!)''ataque~' Por 
: ccmscq~encu~ mJuna f e1ti:i-. · a. 11n~ · ·i;ep1·esentante 
'da naçao 'ha de. ter maior castigo,· do. que aquella 
·feita. a ·um p11rticulnr, e na. occasião em que 'º 
iiscrlptor fõr chamado. a jur;1dos;· cstes·juizes ·hão 
de· dar valor á qúalidáde 'da iiijúriâ, e qvalidadc 
da pessoa atacnaa. Faizer-se umà dintdbé· em 
materia de officici, é muifo differente!do' que fazer 

. uma. ~ns~i~ ~ndn ~ilstera em nego~ió nrivado~ 
'· Eu· vmdic'.lrc1 a mmha honra ofl'enfüda por um 
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SESSÃO EM. 27 DE· JUNHO DE Í827 ·1b7. . . 

"u outro modo que. as leis me permit.tem, Ili} 
.caso de· me séntir· injuriado. · . . 

Tudo se acha .reso\viuo na lei da liberdaue da 
.imprensa; onde ha crimes e penas de diversas grn
,Juações. Todos são iguaes perante a lei, mas ha 
muita differença ·entre uin representante da na-

- fi ura na 
sociedade. Ddxelilos ·que cada um escre\"a o 
que q11izer, a lei ba de punil-o· com? mer~cer, 
e nisto me parece que ,·ou de accordo com o 
nobre de utado o Sr. Lino Coutinho, úe certa-

~rão consideradas particulares, e não estão por 
isso comprehendida.<> na disposição do arti..,0 s" 
da· 1e.i . A çoi;rt~issão cor_n isto não diz qÜe {, 

·permittido lDJUrtar, . ou infamar a alnuem or 
mente não perce eu n · que me propuz no meu · que cousa no governo o mais 1vre o mais 

C?nstitucional 11~? ~ p_ermittido ;, a COmroissão diz: •liscurso, que elle quiz contrariar. · 
o Sr. ?>llranda Ribeiro: -Esta resol111;ão · 

se refere á~ duvidas, que forão propostas polo pro
n1otor flScal 'lO art. 8• da lei de 2 de Outubro 
'le 182;~, onde é expresso , fallando dos abwos 
da liberdade da imprensa, que . se estes se di
.i-igirem a infamar ou injuriar a assembléa na
cional, ou o chefe do p_oder executivo, sarão os 
rnsponsaveis punidos, etc. A' · 1etra deste artigo 
offereceu o pr011lotor estas duvidas : Ia se deve · 
·~onsidera.-~se c!·ime .i1;1c!ui~o _na disposição d? 

a injuria." feita a cada um~ 
é punível por aquelle artigo; 

além disto, S•!llflo o fim da lei manter illesa a 
fórma do gowrno adoptada, defendendo-a dl.l todos 
os ataques, que puuessem de quruquer modo in- . 
1luir para o seu anniquillamento, e sendo certo, 
11ue, destruída uma das camaras, · está "destruida · 
a asseml!léa ,:teral, e consequentemente a fórma 
de governo adoptada, temos ·pelo me.smo fim da 
lei e\"identemente demonstrada. a primeira con-
clusão. · 

Disse-se que isto é ·uma dis osição no"\"a ; e 
eu 1no que e5ta resa nçao { ec am umcamen e 
n yerdadeira intelligencia da lei. Disse-se que 
para se conl1ecer que era disposição nova, bas
ta:\'a lembrar que, ql}an~o se estabeleceu aquella -. "' camaras, .e .que como hoje se compõe de. duas 
camaras basta isto para conhecer que é nova a · 
tlisposição, pQrque a lei na sua primitiva ori~em , 
não podia ter eµi vista as duas camaras ; a isto · 
respondo que, para conhecer que a . resolução · 
não estabelece direilo uovo, basta lembrar que · 
aquella lei: de. 23 feita P.ela assembléa. nacional, 
foi mandada executar emquanto não houvesse _ 
Jei, que regulasse a punição dos crimes por abuso 
da liberdade. da imprensa; e porque tal obser- · 
vancia serh inutil, se se · não . désse áquelta · 
lei a intelligencia propria, para a acommodar · 
ás nossas circumstancias, segue-se que tudo quanto 
.ella 'dispoz ácerca da assembléa nacional é appli
cavel á assembléa geral legislativa, e conse- • 
queutemente não ·pót:le deixar de· · considerar-se ; 
compreheiidida na sua disposição .. a injuria feita 
a 0:cada uma das camaras, de que se compõe·es- · 
sencialmente a assembléa legislativa. . · ~ · 

Perguntou . mais o promotor·~ se para se rea-.. ' . . . . . .. . . . 

· somenta que a tnJUria neste caso é particular 
e ~ão se entende feita á assembléa geral legis: 
!ativa, ou a cada uma das camaras. Sr. ·presi
dente; a infamia e injuria é arma propr1a do 

· homem vil, e de má indole. · 
.A: cen_sura razoaYel porém ás autoridades ae> 

~1mster10, ao oorpo legislativo, é da maior. ~ti
h~a!1e. ~ censura razoavel de todos os actos de> 
mm1sterio e do corpo legislati\"o, é a maior ga, 
rantia. do systema constitucional é o meio de . ... , . 

jnvnção de todos, sem offtmsa a pessoa. alguma.; 
de chamar finalmente todos ao cumprimento de 
seus dc\·eres. 

muitas vezes me tenho pronuncfado pel~ mais 
ampla liberdade de censurar as acções de todos 
os empregadss ; sou e sempre serei desta opi
nião. Quero que cada um cidadão possa franca
mente dizer a sua opinião snbre netos publieos, 
e me.;;mo direi que ,queto que tenha a liberdade 
de fa.llar com alguma acrimonia. Todavh é prin
ciJ?io geralmente conheciolo que a liberdade de 
inJuri;u· não póde a ninguem ser conferida. Ora, 
se uão póde competir a alguem a faculdade de 
injuria a respeito de um cidadão particular, come> 
póde compeh1· a respeito de um representante da. 
n çii 

. Um í·epresentaute da nação tem pala lei tunda
meutal a liberdade de enunciar a su<i. opinião; 
-nelle. é q~e a naçã? ~eposi.ta o cuid~ll:o do. bem 

por i;so mesmo que.cumpre com o preceito,·qu; 
a nação lhe impõe , de dizer seus sentiment.cis
subre · o bem da nação ? Seria contradicção. As 
no:;sas . opiniões são inviolaveis , e não se ·per-

. mitte ridicularizar a qualquer. membro das cn
maras ; mas o methodo para punir a injuria. 
ha . de ser outro , . e não é como e;;te methodo 

.ordinario, obrigando ao que fõr injuriado .a pro

. mover por si a accusação ; porque, se qualquer 
membro· das camaras largasse a sua · occupação 
para reivindicar taes !lffrontas como particulares, 
quando fosse injuriado, então desapparecião as 
camaras;. ia ·agora nm,. logo depois outro,:e ba
vião de necessariamente faltar ·á. sua obrigação 

. principal : ora isto não tem geito. Eu qµero, e 

.aev:o querer .que todo o .cidadão possa censurar 
: com franqueza o mod? de pensar. de cada um dos 

· membros . da asseml>lea ; eu serei mesmo de ·pit.-
· recer, como jà disse, que se cen'!lurem .até com 
acriinonia, mas não inJuriando. 
· · · e o direito se u r stn:-

formalmente ~e mfai!le ou injurie ·a assembléa, 
ou se é bastante serem infamados ou injuriados 
os .-,seus membros, e se neste· .caso é necessario : 
que b co~vicio seja irn;>,.ga~o · g~ralme}lte ·a· todos, 
ou. se é ,~astante . '}ue· seJa concebi!fo contra ·o· 
:maior n~merQ. · 011 · contr~ _qualquer delles pelo : 
que praticarein.."'na a.;st)mblea. _ .. · . .· .. e . . · 
· A. isto r~ponae· n. coriimis;:ão que niió. se' po- ' 
dendo éo~~lier. assembléa gei:al l·~gislatim · se~n . 

. belecer é~m a presente ·re8olj.i._ção, é novo, · porqu.e
.nãô só· este artig~ ni ·explicar ~ lei :.feita·,antes 
da constituição, mas vai i:lar-lhe. modificação. 
: .O artigô- da lei diz . (leu) ; (>ra . eis .. um .al'.tlgQ, 
·_em· que . não .s~ .. CXJ?lica <> que se prete.nde : ·gu1> · 
.se entenda a respeito das camaras, por. isso~ digo 
que. ~tà r~9,lução 1!ã~ é sus~eptivcl· 4~ entl°'..U
_em .d1scussao e. que e necessano .. formar·.utn.pr9-
j~.~to · d.i_lei, por~ue vaLestabelec~r um direi~ noyg. 
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H\8 SESSÃO EM 2i DE JUNHO DE 1827 
o Sr. "\'a.sconcc11os :-N:ic. sei como se 

possa sustentar que esta disposiç:1o não contém 
direito noYo, mas explicação ou interpretação de 
um direito existente; e•t julgo que a propasição 
C1?._nt1·ari~ ~ a v~rdadeira e que esta resolução 

direito novo. 
Que diz o :n-t. So da lei; que por esta resolu· 

~ão se !rata d~ _int_erpre~r? Prohibe e_ pune -ª~ 

nal; ora, pela nossa constituição, constando esta 
de duas camnras, é claro que o art. So não pro
cede senão no caso de serem ambas infamadas 
ou injuriad!ls. 

E o que diz a resolução? Que as injurias ícitas 
a cada um:i das camar:ts, se entendem fdtas ã 
assembléa nacional: isto é, ele\"a cada uma das 
camaras â cathegoria da nssembléa e pune com 
as mesmas penas ~m qualquer. caso de injuria .. 

E não scrã isto um direito novo? Quem o 
poderia entender ã Yista do citado art. S•? Se 
a resoluc;ão trntasse de !1ividir a pen~ _qu!lndo 

isso entenderia eu melhor, mas igualar cada umi~ 
·das camarns, á assem bléa nacional, é. incontes
ta>elmente_ cousa nova. 

minha opinião que as iujurias escripta.~, .feitas 
aos empregados publicos, devão ser punidas com 
penas mais- brandas que as dos outros indiví
duos e tenho or certo uc disto de nde li-
berdade da imprensa. 

Comparc-&e um escriptor com um empregado. 
De uma parte npparcce um homem que muitas 

vezes teri~ bons inteno;õcs e nada mais, e da outra 
um :poderoso n que se fncilitnrãõ todos os meios 
de ncabrunhnr e opptimir o escriptor; collegas, 
amigos, vnlidos e dependentes tudo fworcceni 
ao empregndo. 

E não I1nvcndo atteni;ão n isto pira n minorn
çiio dos penas. podeni haver liberdade da imprensa? 
Entendo que só pnra niulmrhs . 
. ~· . pois .ª minha opinião que .<!s nta9ucs, as 

~ t 4. , ' 

pena;; mais brandas. 
A meu fa\·or tenho mais, que ns pena~ do nrt. Sn, 

imposta~ nos _que inf~nu~ssem ou injuriassem á 

gmnde represent'lçffo da assernbléa, n primeira 
autoridade depois do chefe dn n'.lçiio e a mesma 
razão terá lugar quando é uma camarn injuriada 
ou infamada·? • 

l\Ins dizem alguns senhores, escre\•iio quanto 
quizerem, mas não injuriem, e pergunto eu, não 
será conveniente algumas vezes alguma acrimo
nia contra as camaras? Eu.entendo que sim e já 
mostrei a necessidade, J?Onderando alguns incon
venientes d.;stas instituições, como partidos, in-
nacção, etc. · 

E dizer-se por exemplo, taes ou taes Srs. de
putados siio ignorantes, votão ·por espirito de 

· partido, consul~ão os seus inte1·esses, tanto em 
seus discursos, como em suas votações, não será 
uma injuria? Ninguem dirá o contrario. Eu tenho 
lido muitas destas ac1·cs censuras, nos periodi
cos estrangeiros e não me consta, que por causa. 
dellas tenhão padecido os seus autores; 

Estas reflexões têm alguns incom•enientes, mas 

E como somos 'de ordinario reduzidoa ao extremo 
de escollier entre males, eis porque me pronun
cio contrn a· doutrina do art. l.<> da resolução. 

O Sr.Xo..\•J.cr do Cnrva11•o :- Por maior 
. que seja a · consideração e respeito que devo ã 

Qpiniiio dos illustres deputados.. quetêm apre· 
sentado as suas opiniões, não ~sso deixar de 
dizer que se o decreto de 2 de Outubro faz res
pousaveis os que atacarem a representação na-

. ponnl> 011 o corpo legislnti..-o, parece que estão 

implicitamente comprehendi<las as duas camnras, 
que compoem este corpo, .e não póde haver a 
mais ligeira duvida; porque, se pela nossa con
stituição é livre ao poder moderador dissolver 
a camara dos deputados, quando o bem do estado 

··cr • .. -

gisl<ltivo? Quem atacar a cada uma das partes, 
ataca ao· todo, porque são partes componentes: 
pela falta de uma das quaes não pode 11aver 
cor o le islativo. 

Ora, o que constitue cada uma das camaras 
está declarado na constituição art. 23, que diz, 
que é a metade e mais uu1 dos membros de 
uma. Se pois um ataque feito ti maioridade da 
camara ou á metade e mais um de seus mem
bros, é ataque feito a toda a camara, }lnrece 
claro, e não admitte duvida, que tnmbem ilevem 
entrar no espírito da lei. 

Eu tambem sou da opinião que haj:i summa 
liberdade do imprensa. Estou pe1·su·1dido, que 
se de,·e censurar e quererei mesmo ser censu
rado, p~ra q"!e eu faça meu deyer ! mas· n!io. de.vo 

ditramação, e ataque faz muita ditrerença d~ 
censura, ê livre censurar, mas deve ser p1·0I1i
bido dilfamnr ou injuriar. 

camaras. 
Tudo qu·111to fór ten.lente no anniquillnmenlo 

·dos poderes, que hoje existem, e que fo1·mão o 
systema do nosso governo, é contra o 11111 da 
lei que é conservar illcsa a fô~ma do. governo. 

Quanto á segunda . parte do ai-t. 10, tenho a 
reflectir, que a commissiio, >endo a;; duYi•Jas do 
promotor, lhe quiz dar a resposta. Elle pergunta 
se as injurias feitas â maioria das camaras, ou 
a qualquer dos membros. é re~utadn injuria feita 
á. assembléa ger~l. Poder-se-ha d~zer que estas 
perguntas são oc1osas, mns·é p1·ec1so respvnder, 
e por isso responde que constituindo a maioria 
de cada uma das camaras a nssembléa geral 
legislativa, por isso que sem ella não póde deli

·berar, o escriptor que a injuriar é punh·el pela 
lei,· mas que obranilo isoladamente, as injurias 
são feitas a cada um dos deputados que compete 
reivindicai-as. · 

Sempre .su~ten.tarei que nenhum .h?111~1i:i ~m, 

da liberdade. 
Qual é o homem que não e amigo da liber

dade? Nenhum; e se ha algum que não o é, 
não ti homem, não ·é nada, eu que me prezo ã., 
ser l1omem, so11 amigo. 'ija liberdade.. . . 

Todo o 11omem gosta da liberdade, os nnimnes, 
ainda os que vivem mais independentes, se. su
jeitão a qualquer jugo, mas o homem é ,eustoso 
a sujeitar-se, e está sempre em luta ·com o su
perior,· mas quem é amigo da liberdade é amigo 
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SES510 EM .. 27 DE JUNHO DE 1827 l()~J= 

d<>. systema constitucional, e se a libc?r<l~de da 
imprensa é . uma, das garantias deste . systema, 
convenho com o illustre deputado ácerca da 
franqueza para censm·ar, eo11ve11ho em que haja 
liberdade a mais ampla; mas será a liberdade 
de· censurai· a de infamar e injuriar? Não; qu mto 
a mim, nenbuma pena estabeleceria contr-a os . . . .. -

calumnias, e cousas quo não existem, estíi pro
vado que as suas acções não erão notaYeis, 
mas não convém ddxar impunes taes delicto5, 
que é o que a lei quer acautelar, pam poder
mos colher. os fruc:tos de uma bem entendida 
libcrda<le de imprensa. 

Digo. portanto q110 a resolução não estabelece 
direito uovo, e que quanto ao mai:;, a commis
são respondeu, como lhe cumpria, ás pergun~as 
do promotor fiscal- . 

não m~mmente legisl~t1V<), a este recm:so do pro-
motor. , · • 

Tê.11 decorl"ido 3 annos para mais, Sr. presi
dente, depois q11e a lei ou decreto de 2 de Ou
tubt·o, que eu 1mppo11ho ser o mesmo de 22 de 
Novembro, dias depois da extincçào da assem
bléa constituinte, se acha em vigor, tem-se inju
riado i111punemente em verso e em proza a tudo 
o mundo ; tem havido toda a qualidade de abuso 
em todos os sentidos, em desprezo da bem enten
dida libe1·dade da imprensa; tem·se abalado todos 
os pl'im;ipios eonstitucionaes, e agora é que 
apparecem estas duvidas!!! Agora é que o govemo 
as manda para ct\.111 No. momento em· que está 
como vulgarmente se diz, na forja, o. lei da li
berdade da imprensa 111 · . . 

_Eu,_ Sr. presidente, di:i:ia a e.sta proposta, ou 
quesito do promotor, e .do govemo -vade i·eti-o 
- esperem pela lei que esta ,à sahir, porquanto 
se esta lei tiver de ser cmpregada·e não passar 
o mesmó s ino t -

discute. 
Torno a dizer, não admitto as duvidas do 

promotor senão em reverencia á lei que esta a 
sahit', e mais devo cÕl1f.!ssar que respeito as 
luzes e virtudes do p1·01riotor, de quem tenho a 
honra de ser amigo ; porém nesta casa . entí"o 
sem paixões, Sr. pr..:sidente, e para me• servir da 
expressão do deputado portugucz Pereira do Carmo 

TOMO 2. 

deixo as miulias paixões embaixo na port.'l. quando-
venho para esta camara. . 

Afuito de . .;ejaria portanto podei· infiuit· para que 
nest-l camara se restJondesse politicamente ao· 
governo que tendo decorrido tantos aimos sem 
que tivesse resultado eff<?itos immedbtos das
n1ui~as injurias e in<>ulto.s. que se _têm _feito e!ll 

satisfaça aos quesitos elo promotor. 
Que mal rcsulta;á <fosta deliberaç1io? Nenhum. 

ninguem neste mu1Ído foi mais atacado do qu~ 
eu, e por acaso ch,unci aiguem a jurados ? Pelo 
contrario perdoei a t 11los. e para isto invoc•) o· 
testemunho do Ente tiupremo. 

8e1npre julguei qu--i QS nossos bamburrfos da 
imp1·ensa 110 principio só erão corrigidos pela 
mão do tempo, e ua experiencia, que é quem 
apal'a a pennn do cscriptor. · · 

Eu vejo, é Ycrdad•i; pois lamben1 lenho teles-
copio político, que tem continuado o desanda-
meu o n m1pre sa, tJ s i >tl n qu es i:; - . 

can"ª" disso; porém, to1·no a dizer, conheço que 
a mão do tempo, a <ldicadeza e a decencia. são 
as que bão de npar:lr ª" pennas no !lrasil. ~cho 

pois nada possv dizer á. vista de tantos rcspci
tnveis homeus de ].\!tras, quaes os que aqui ;;e 
achiio. e sõ obsen·arci que existe umn divagação 
de idéas, quando se trata dtJ injurias feitas a 
um só membro ou ii nmn me11oridado delles, 
tul seh\ n injuria feita a um que pôl11 i·ecluu
dar clara meu te em todos, e para este r,aso não· 
vejo ex.pressa menção no pm·ecer e resolução da. 
com missão. 

Tambem se tem citado .nesta camara muitas 
""zes a praLica ingl<'za e franceza para cousas 
em que ella . menos applicaçiio te na do 11ue a 
este caso. uc o,; "ª em que e e e ip 1 
infamatoriamente os membros de QUnlquer das 
camaras, é p()1·,;eguido com um mandado do 01·,i.dor 

, da casa i·espcctiva, l-Viu·rant of the Speahel' ao . . . 
ag01· 1 niuguem se lembra disto! l Eu niio digo· 
isto p1ra citar cousas inglezas· nem francezas,. 
iiois estou con\"encido que no Brasil estas cita
ções só servem para nos pôr aqui no predica
mento do homem ancião. da fahnla de Esopo,. 
que tenho duas mulheres, unm avelbantada e 
outra moça, esta;;. o catarão de mantlim, que· 
elb ficon dep1·es,;a calvo, pois a moça tit·ava· lhe 
os cabellos brancos e a velha- J>S pretes; e é 
assim, St·. p1·usidente, que eu c:onsidero quasi 
todas as. imitações, que o B1·asil. possa fazer de 
cousas inglezas .e romanas, e ainda mais das 
imit <ções da França, ess::i. caixa. de Pandora -
Boite de Pandore .,- donde . tantos males tem 
vindo ás constit11ições cm geral. 

Portanto recopilando direi que não sei que 
bem venha de passar esta resolução, nem ao
Brasil, nem a S. M. o Impora.dor, nem aos es
criptores, pois sou da opinião que o Sr. Vas
concellos manifestou sobre a libe1·Jade plena que· 

· · l · dcse·a.rei ao 
mesmo tempo que se resalve sempre n art. 26 
da constituição. quanto a injurias e infamações,. 
e espero para fixar meu voto, que nesta camar;i. 
se yentile esta questão. 

O .Sr. Souza :\letlo :- Vamos ver se por 
esta lei se vai tratar de estabelecer direito novo
sobre a maneira porque devem ser ·punidos. os 
tt-ansgressores da liberdade da impt·ensa. Estou 

""' .... 
-~. 
~ .... 
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·J70 SESSÃO El\l 27 DE JUNHO DE 1827 
pel'suadido que o art. 8.0 do decreto de Outubro 
de l&m sobre que se pede explicação, não pre
cisa d" tal explicação. 

Todas as vezes que o cidadão eommette de
licto !a.z um acto, e se faz dam~o deve-s~ conf~ontar 

-como se deve app\icar a lei, se deve' ser p.,l.i. 
iutt:rpretaçiio ou J,>Clas sua-; pala\•ras, como diz
º art 8.0 (leu) « Todo aquelle qu.e se dirigir a . . .. . ~ ~ . 

de éxistir o aeto de injuriar.- Voto portanto 
. contra o artigo. 

o ss: . .Arauj o llust.>s :- Tem-se muitas 
. e i JUra a 

a con.stituiçiio do imperio, toJas aqu.ellas leis ~ue 
existiiio, contendo disposições contrarias aos prm
cipios da constituição, têm cahido, e perdido su.a 
força; e se accresceuta que as autoridades con
.stituidas (aliás meramente encarregadas da exe
·cução da lei) devem ter entendido taes leis Je
rogadas, pela razão da falta de harmonia. entre 
el:as, e a constituição, que como lei f1mdame11-
tal d~ve servir cCimo que de pharol á nossa ju
ris11rude11cia. 

Hoje, Sr. presidente, que uma eamara do corpo 
le ishtivo, devendo õr em raLiea esta re ra \'Hi 
con orme e a interpretar uma lei anterior à con
stituição, diz-se que com uma tal intorpretaçiio 
vai e.stabelec11r direito novo, e que não se 
poderá. faz<:r por uma t·esolução : eu niio en-

. consen ir em a as-
,serção. 

Sr. p1·esidente, vejamos o art. So da lei da li
berdade da. imprensa, que a illustre commissão 
trata de interpretar, attendamos á stia doutrina. 
. e eu consulta1·ei os honrados membros, que se 
oppoem ao pa1·ecer em discussão, para me respon
.derem sobn1 o absurdo que se segue, se a lei 
·não se dever entender conforme o nosso syste
ma actual. 

Diz o art. 60 - Se se dirigir i\ infamar, ou 
iHjuriar a asseulbléa nacional, ou o chefe do 
poder executivo, será conde1Hnado em 8 annos 
de degredo, e 400$000.-0ra, pela nossa consti
tuição os p1)deres politicos do estado são qua
.tro, legislativo, executivo, moderador e judicia
rio; o exei:ntívo e moderador, compete ao au
·gusto c.11efe da nação, mas pelos principios dos 
honntdos membros como a · lei só falia em o 
chefe do poder executivo, não comprehe!)de o 
:po!ler ~odc~·aqor, pois segundo os seus principios 

Pergunto à esses honrad,is membros, se fõr in
juriado, ou infamado o a~usto chefe da nação 
pelo que toca às attribuiçoes do poder modera
. do1·, não está o que commetfor esse abuso in
·curso no referido artigo da lei ? 

Isto, Sr. presi<!ente, para mim não sofir-0 a 
in.mor duvida, posto que pa1·a um Sr. deputado 
;seja direito novo. 

Qual é razão p..irque a lei sujeita à penas o 
:attentado praticado contra o chefe do poder exe-

O Sr. Pauto. e Sou:r.n:- (Nilo se ouuio) . 
O Sr. Pauto. Co.vulcante :-0 que o 

Sr. Souza e !Iello acab u d izer o u 
penso. 

O illustre deputado que trouxe o argumento do 
poder muderado1·, me obriga a fallar, e entendo 
que fallar contra o poder moderador é um utten
ta~o contra a constituição, e não é para ser 
condemnado cm trez annos de degredo, e portanto 
a pena não se entende seniio q11anl!o se escrever 
coutra a assembléa nacioaal , e não pôde impôr 
pena escrevendo e.outra uma das camaras ; é 
muito justo que isto seja objccto de legislação, 
mas a comm1ssão não interpretou, ampliou este 
par~gra.pho; -po1· isso concluo que se deve legislar, 

maras e um ataque feito a uma destas partes 
é atalJ.llo feito ao corpo legislativo, e estou per
suadido que isto é muito obvio; porque não 
lia podei· nmhmn superior ao poaer legisla
tivo . 

Nós Jeve1nos mais deveres que direitos, nós 
somos procuradores deste coreo soberano, e este 
corpo exige deveres, e campnndo nõs os nossos 
seremos por ventura taxados de jacobinos, de· 
magogos e de tudo quanto o ministerio manda 
escrever contra esta camara neste seu protegido 
jornal- AGazeta do Bra.:il? 

Entretanto deve ficar à nação o direito de nos 
arguir, não com sarcasmos, nem com injurias, 
por•.aue não é possível que sarcasmos sejão justa 
e permittida censura: isto não é liberdade; mas 
não estamos nas circumstancias de estender a 
liberdade a ponto que n façamos licença. 

o sr. 1\l:a.y : - De tudo quanto se tell} <!itâ . . 
m·ls sabe V. Ex. o 9,Ue eu res:P.onderia? E' que 
como tem andado ate agora, vá andando. Eu 
me pronuncio pela emenda do Sr. Paula e 
Souza . 

Julgando-se a. materia sufficientemente discu
tida, o Sr. presidente, pôz á votos. 

Lo O artigo como estava : não foi appro-
v~. . 

2.0 A emenàa do Sr. Amujo Bastos; foi ap
prov ~da, não o sendo a do Sr. Lino Coutinho. 
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SESSÃO E.li 27 DE JUNHO DE 1827 171 
Entrando em discussão o art. 2o disse 
O Sr. Va.sconceuo .. : - (Leu.) Não se 

entendem indirectamente feitos a•1 chefe do poder 
executivo os convicios díri'.•idos ao.; agente:> do 
poder em exercício. Se1·á. cousa dilforente convi· 
cios de infamar e injuriar, se é o mesmo pa1·a 
!lue J!iudar a lingua em; se é o mesmo que 

e mr i · · . 
• :::;r. presidente, eu. entendo, que as mesmas 
Jdeas se devem exprimir sempre pelas mesm·lS 
p_alavras; por isso digo \1ue não sei se convi-. . .. . . . 

. ' • 1 

especie de explic.içiio sobre isto, para me dirigir 
na minha votação, porqmi entendo qui: sendo 
!egra geral de fazer as leis, exp1·imir sempre as 
idéas pelas mesmas palavras, não pôde esta pa
lavra sei· a mesma. Quanto aos agentes deste 
p~der em exercício ; para que é esta ex.plica· 
çao? 

Sr. presidente.! eu julgo que se ns propostas 
do _promotor nao mcrncessem attenção , ,;enão 
deviu reSJ;>onder-lhe; pôde-se entrar em duvida 
que as in1urias feitas aos ng.mtes do poder exe
cutivo não são fdtlls ao im erador? Sendo os 

ei~, nã ess io c -
r_:il-oo; afim de que Re verifique sua responsabi
lidade, como I1avcrlÍ duvida nisto? Isto não 
se.~e senão para _fazer um codigo com l l mil 

. E~ta de~lamção '& d s.;ece~snria ; porqll•! os 
ataques feitos aos minbtros poderáõ ser punid11s 
como .ataques feitos a uma autorid ide como l'Stá . . . . 
n~uca so supponha que atacar minislros de estado 
i:('Jll atacir a pes!loa do monarchn, emflm isto 
e 11111a laquellas ·cousas que niio têm respo~ta. 

l~ntrerant'.J a expressiio do art. 2°, quando elle 
pnsse, seria bom que se cxplic-1Sse de outra 
fórul8, que niio se pudesse til'ar uma conclu
são eont~nr~a ; porque 1liz o artigo. - Niio se 
c~1tt'nde md1rectamente feito etc., logo entende-se 
d1rectamente? O mesmo succt!de na ultima parte 
do arti~o (leu) : logo, niio estando os agentes 
em exercici:J, póde-se impunemente irijuriar, ou 
como ~ isso ? Esta é n maneira porque está 

O Sr. '1't.iran.<la I~iboiro: - Ô illustre 
deputudo o Sr. Vascoucellos propõe a suppr.:ssão 
deste artigo, pol'. achai-o co!1cebido. d~ maneira, 

mostrill-o, analyso.u o artigo por este 'modo -
Se se diz, que não se entendem, indirectameute 
feitos ao chefe do poder executivo, segue-se, q\1e 

· se entendem directamente feitos-se com esta pa
!ay1·a_..,-convi~ios-~e quiz signific~r o mesmo, que 
lllJUria, ou mfamia, porqU•) razao houve medo 
de empregar a mesma expressão do art. 10 ?
So se diz-aos agentes deste poder cm ex.ercicio
segue-se, que não estando em exercício poderáõ 
ser impunemente injuriados. 

Respondendo ao mesmo illustre deputado direi 
primeiramente, que estas reflexões são proprias 
para n.!Ostrar, que o .artigo deve ser emendado, 
mas . nao provã.o, que clle deva ser supprimido : 
e mais. direi, que nunca se duvidou, que os ataques. 
directamente feitos por mdo da imprensa ao chefe 
do poder executivo, estivessem comprehendidos 
no a·rt. 8° da lei, de que tratamos, mas o que 
entrou em .duvida foi se os ataques feitos ao. 
ministeri~, ao g..iverno, se cntendião ~ndírecta-

" ' ' ~ 
que o promotor, segundo aquelle art. So, cha· 
masse offi.cialmente á. juízo o,; responsiveis, e a 
isto é que a commissão responde11 pela negativa, 
como se vê no nrt. 2o desta resolução, ácerca 
do que não teill, lugar. a,J.I.1Úl1·pretaçã<Lkm_brad.!l 
pelo Sr. Vasconcellos, porque o interprete, para 
âar á c;;ta. mesma re5olução a sua verdadeira 

• intelligenciu, ha de ter em vista as duvidas, que 

a .motiv1rão: quanto á palavra-c1,nvicios-nã<> 
foi o medo, comu quiz o illustre deputado quem• · 
a fez apparecer aqui ; mas passou na re'sJ>•Jsta. 
a mesm\\ expressão, de qu.i se havia servido o· 
p~omotor na sua pergunta: {e quando a commisão
ihsse-1os agentos deste poder em exereicio
quíz dizer-aos _ministros d~ csta•io, como_ ª$entes 

chefe supremo da D'lçiio, ist.o é, lL estes ª"entes 
como taes; pelos aetos do poder executivo po; 
elles praticados; porque tambem podem ser ataca
dos como artic11la1·cs: tenho dado a razão des a 
red11ci;ão, clla tlev~ sei· melhorada, como convém 
e muito melhora .la por mcic' da discussão· m'ls 
o artigo não deve ser supprimido, porque dev~m-se 
resolver as duvida; <lo promotor. 

O S1·. Paula. o Sou;r.a.: (NéJo ouvi dfa o 
tachi gi·apho Sil»a.) ' 

«> Sr. Lino coutin.110 :-E' mna verdade 
que todas as perguntas tém resposta, mas pa
rece-me que lia exccpçõe&, porque se a pcr«unta. 
fõr fôra dl• todo o senso commum, o que "'.-.e ba. 
de responder ? A pergunta do promotor 1'.ll;tá 

·· ums ·i 
Como é que se póde · perguntar uma cousa,. 

que se acha na constituição, uma cousa que não. 
udnaitte interpret11ção alguma ? 

P01· ventura será iermitido perguntar se todo» 
os 1omens 11asc11 os no ras1 Kuo c1 n 11.os 
QU•l hl\via esta camara responder se uma auto· 
l'idade publica fiz .. ,ssc esta pergunta ? Havia 
diz~r lcn a c1111stituiçiio ; isto é clal'issimo. 

l 

soa de S. 1\1. é inv1olavel e que é sagrada, que não 
tem ponto de coutl'acto a respeito da respousa
bifülatle com outro OlllJ.lrogado? Que diz o ar· 
tigo da constituição ? Diz 11nc os ministros são 
responsaveis por sua conducta, e que nunca o
snlvn a 01·dem do imperador, ou por palavras 
ou por escripto. 

Que quer i:>to dizer? que nüo tem ponto de 
contacto com o impe1·ai:lor, que S. i\I. é in
yiolavel e sagrado; ma,; que os mini:stros poJem· 
ser atacados n:\ sua comlucta, se111 que este· 
ata ue foito ao ministrv vá contender com um. 
ente, que sagra· o e mv10 nve . or conscqu 
eia o promotor fez uma pergunta desnecessaria .. 

Eu não creio qne o µ1·01110!.nr a fizesse 
pur ignorancia, porque antes rne dizem St'l' um 

• 1 • ::; • t .. ~ 

cedesse ao tempo, porque tem-se vi:sto app11recer 
periodicos, que qu.erem identificai- os ministros 
com o imperador. 

Como pois se pôde combinar o ministro co"ll 
a pessoa de S. M. Imperador ? Ultimamente 
esta c1mara deve rejeitar semelhante pergunta. 
e dizer ao promotor que não tem respusta o 
seu quesito, porque é contra a constituição : 
que obre conforme ella manda ; e já disse, não
põde ser por falta do ignorancia, porque a nossit 
constituição é como a cartilha do mestre. Ignacio, 
muitos artigos não precisão de interpretação. 
alguma , 

Temos ainda outra pergunta, fazendo differença
de µoverno para ministro em particular, e per
guntou:se se os ataques feitos ao governo vão 
atacar o imperadur ; pois por ventura nõs temos 
alguma massa de ministros ? E quando a hou
vesse. essa massa não vem a ser os agentes. 
d~ p:1der executivo '! E qu~n~o esses ~gentes. 

ataques ter com a pessoa do imperante? De 
certo que não. 

Demais, 8J·. presidente, quando se diz governo,. 
quer-se dizel' o ministro em particular, porque, 
Sr. pri-sidente, governo tomado em sentido ab
soluto vem a ser a reunião do todas as pOJÍe=.... 
res que form:io o . soberano, e nesse sentido o 
governo e composto do poder legislativo, do-
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SESS10 EM !7 DE J[NllO DE 1827 
poder executh•o, do poder moderador e do po
der judh:hl, tudo isto fürma o governo; por 
consequeuda quer sejiio ministros, que seja go
verno, é o mesmo, elle deve estar nesta intel
ligencia ; eu era de pareciir que se supprimisse 
o artigo como dissA o honrado deputado, mas - :- " .. . .. .. 
exame do paragrapho para que seJa emendado na 
redacção ; para o ·que mandarei uma emenda. 

Leu-se a seguinte 

.l!:)IESIJA 

« A infamia ou injuria feita, ou a cada um 
dos agentes do poder executivo; não se entemle 
:nem ainda indirectamcnte ao chefe deste po
der.-Ai·aujo Bastos. >1-Foi apoiad l. 

o si·. ·va .. con.<•cllo" : -Ag•)ra já, estou 
.algum tanto esclarecido para poder C!)ntinuar a 
combater o artigo, que está em discussão; en
tendo eu á 'l'ista dl explicaç:io do illustre mem
bro da commissiio, que a passar este artigo de\·e 
ser im ressa a re resenta 1io do 1·omotor e 
-com esta reso uçno remetti a ao governo para 
que possa s.~r entendida. 

Isto mio é novo entre nós; para entendermos 
qu 'llqncr lei é preciso consult11r-se suas fontes, 

. . i 1ca na 1n-
terpretaçiio do direito romano, em que é tam· 
bem neccssorio aprender a Yida do jurisconsulto, 
.a seita etc., i:tc. 

prcsentaçiio do promotor,' Yisto que o mesmo il
Iustre membro da commiss1io reconhece que 
esta sua obra se niio póde bem entender 11em 11 

-dita representação.e 
Pico . tabem agora entendendo, o pelo mesmo 

moth·o a significação da palavra-conYicio--que 
parece ser d1 versa da inju1·ia e difamação ; ,·a· 
lha-nos a representaç1io do promotor. 

Quanto a doutrina do artigo, entendo que deve 
~er supprimlda, como já disse. 

Eu apoio a supp1·essiio, porque citou o Sr. 
Lino Coutinho dous orligos terminantes da con-
.s i uiçã , que suo os 01· s . • e . 

Se a pessoa do imperador é s'.lgrada e invio· 
lavei, se os seus ministros são rcsponsavois, 
3inda que nlle~uem ord.~ms do i.mperador, CO!llO 

tivo de nenhum modo atTectiio ao chefe da ·na
ção, inviolavel, impeccavel e só a fonte do bem; 
e nisto é conforme o honrado membro : como 

. pois <liz que nós niio podemos interpretar a 
constituição, e que não deve passar o artigo 2.o 
da resolução 1 Por \'tmtu1·a este artigo contém . .. - .. ... -
tentada pelo honrado membro? Não ''º elle que 
se duvida? 

Sr. presidente, é necessario para se acabar 
taes du\•idas ue assembléa eral as resolva· 
a e1 que se interpreta, tem artigos re ati\·os ao 
abuso da liberdade de exprimir os pensamentos 
pelo que tOC'.l ao,; empregados pulilicos, entre 
os quaes se comprehendem os agentes do poder 
executivo. 

Torno a dizer, Sr. p1·esidente, niio se diga que 
nó-'> iuterpretaml)s a constituição, e que não o 
podemos fazer, senão no tempo e modo que ella 
marca ; ao contrario, nós não a interpretamos, 
antes fuudados em suas disposic.;.ões vamos 
conforme u ellas interpretar uma lei e decla1·ar 
seu genuíno sentido. (.4.poiado.) l'ortanto o artigo 
'>o 

o Sr. l\lh•nndn Ribeiro: - (Nao ouvi, 
di: o tachigmpho Gonçalves.) 

O Sr. 

ADDITAME:STO 

accrescente - Na conformidade dos ar
e l:Ji> da constituição. - J. Lino.- Foi 

jurias feit is aos mi .. i~tros? Podem os ministros dos discursos que 'se fazem nesta camara, e no 
.ser puaidos pelos seus actos, mas ?1ão poder:\õ senn•to : Sr. presidente, se estes discursos sa
.ser censur.1dos, sem que fique offendido o mo- l1em nos nossos Dinrios, sem risco nem res
narcln? E como se poderia verificar a respon- ponsabilidadc algnma, porque se não hão de 
.sabilidade dos ministros, se nii•) fosse hcito transcre\•er nos periodicos tambem sem r6spon~ · 
denunciar pela imp1·ensa ns abusos que com- sabilidade? Eu não entendo que mal dahi Yenha. 
metterem? Portanto Yoto pela supp1·essão deste artigo, 

Sendo esta materia tão evidente, julgo desne- como de tristes resultados. 
-cessaria qualquer declaração. E .-e é necess11ria 0 sr. Lino coutln.h.o : - Sr. presidente, 
iualquer decla1·ação, então não a podelllos fazer. este artigo 3.o é daquelles, que me parece, que 
Nós temos já por vezes reconhecido, que nos não poderia ter discussão alguma; vejamos o 
não é licito interpret ir a constituição, sem que que se passa entre nós, o que nós fazemos. 
passem os quutro aunos ma1·cados na coastitui- Legishl.m•ls nesta C!\S•l para quem? Para 'o pu-
.ção do imperio? blico, para o mundo inteiro, tanto que as portas 

Como pois interpretaremos os citados attigos estão abertas, e depois de ouvirem, o que se 
da con.,tltuição: segue? Levar na memoria, escrever, ou mandar 

Port0tnto voto que se supprima este art. 2° imprimir approyando ou reprovando o que ouvi
porque nós não somos obrigados a responder rão na camara : ora, Sr. presidente, se nós 
.a tudo quanto se nos perguntar, alias virãõ somos inviolnveis e pl)demos dizer (não aquillo 
todos os dias as a~toridades a saber de cousas que nos vier á cabeçaj. ~ que for de razão, que 

• cu pa po e er o pu . a ou 1 or que or 
importa11cia, que a presente repr1lsentação. escrever ou dar ao publico as nossas opiniões? 

O Sr. Araujo Bastos: - O que acaba Este homem não póde ter ériminalidade nenbu
-de dizer o honrado membro serve só para fazer ma porque não faz mais do que contar uma 
.a demonstração da doutrina contida no artigo cousa que tod•> o mundo poderia ouvir se pu
~~-.Q.iscus!3_Q9; que tanto não estabelece ... ..dire·='-1-"_...,.~"ir aqui: mas perg1111to eu, sq ode nnm
novo, que antes segundo a constituição .nos do inteiro . pudesse vir_ aqui, não terião direito 
artigos citados declara o direito permanente. de ouvir? Logo este homem que conta aos ou-

Sr. presidenle, é bem claro qtte as injurias, tros homens aquillo que viu !lue crime tem? 
-0u iufümias feitas ao.; agentes de poder execu- portanto, Sr. presidente, o artigo póde passar, 
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porque aquelle que fizer imprimir aquil\o que 
viu, não tem responsabilidade alguma, por isso 
apoio e apoiarei o 3° artigo. 

Leu-se a seguinte 

OFFICIOS 

a Illm. e °Exm. Sr. -Tendo feito pre11ent.e a 
S M. o Imperador o officio que V. Ex. me di
rigio da parte da camara dos deputadoi;, em 6 
de Junho corrente, pedindo illustrac;õe . .; sobre os 
se uintes arti"•>s: lo uae ã 

" Os que imprimirem, ou de qualquer modo guerra, fortalezas e baterias em que devt. existi1· 
fizerem circular as opiniões enunciadas pelos estados·maiores, e quae:> aquellas que 1)odem 
deputados ou senadores no exercício de i;uas S_!:r governadas polPs commandaut'.!R tias guarni
funcç(;es, niio são 01· isso responsaveis. - Sup- i;oes ou destac•lmentos; 2·• quaes são âS provín-
pnma-se o re.; o o a ago.- au a e ou.:ra. »- caas em quli couvem es a e ecer ar:>enacs ma 1 • 
lt'oi apoiada. res em grande pé, e qaaes aquellas em que são 

Julg'\ndo·se a materia sufficientemente discu- s~fficientus pequenos trens de guerra.: ~· quaes 
S "d á t - Silo as pr.-ivanciu em que se fazem 111d1spensa-

tida, propõz o r. presi ente vo :ic;ao. veis grandes hospitaes militares permanentes, e 
I.º O artigo tal qual estava.-Não passou. quaer> aquellas em que o~ enfermos de\·em ser 
2.• A emenda do Sr. Paula e Souza.- Foi ap- tratados em hospitaes regimentaes ou poa· conta 

da da r .. zenda publica nos hospitaes de misericor-
pro,·a · dia; 4.• quaes são as provinci 18 cm que devem 

Dada a hora deu o Sr. presidonte para ordem existir depai·tnmentos ilo commissariado, e qual 
do dia : a extensão dostes esbbelecimentos; ;)o quaes 

•• 
1.0· A 3• discussão do do pl'ojecto de lei sobre aquellas em que devem J1aver academias 011 es

colas théoricas militares e ual a extensão de 
taes estabefocimentos; G0 fina mente quaes aquel-

2.• A 2• discussão do projecto sobre officios de las em que devem existir g1·andc,; archivo,; mi-
justiçf\ e fazenda. litares, e qual a exten~1io destas instituições; 

3.u A discussão da resolução d'l commissiio de recebi ordem do mesmo augusto senhor para res-
fazenda sobre emo umento.:1 e pas~apor es ma· pon er ! a mane1l'a segum e: · 
ri ti mos nas províncias. • 11 Qunn to 110 art. 1° : q uo toilas as ro1·tincações 

4.~ A 1• discussão do projecto sobre sesma- pennancntes de\•cm te1· estad1>s·maiores propor-
. a l• discussão do ro· cionaes '°' sua importancia, e muito convém que 

jecto sobre pensões, q,ue pagão os 1mrocbos para se ao e ·~c •vos e na•• por es acamen os, para 
a fabrica da capella imperial. que possnQ os offidnes estu lnr bem a.i Tnnta

gens e defeitos da ftJrtillcaçiio e do terreno cir
Levantou·se a sessão depois das duas 11oras cumvlsinl10, e preparando de ante mi'io o seu 

da tarde.-José Ricardo da Costci Aguiar de An· plano de defeza possiio fazer bom uso de u11111 
di·ada. arma qne se lhes entregll, da qual llevem ter 

além do conhecimento t11eorico o pratico que 
sómente com o tempo se a·lquire. 

RESOLUÇÃO DA CAMARA 

lllm. e Exm. Sr.- Apresentei na camara dos 
deputados ~s dous officios de . 23 do corrente 

da ~es'l da consciencia •} ordens sobre - o re
querimento do padre Manoel Joaquim Rodri15,u~s 
Dantas, sobre augmento de congrua e o omcio 

r ue serve de re edor ácerca dos 
processos crimes consumidos pelo incendio da 
cas:i do advogado Miguel Borges de C istro Aze
vedo. E cumpre-me certificar a V. Ex. que a 
mesma camara , afim de tomar conhecimento 
destes .. · ássumptos, já lhes tom dado a conve
niente direcçào.-Deus guarde a V. Ex. - p,1ço 
da camara dos deputados, em. 27 de Junho de 1827. 
,José .Antonio da Silva .Maia.-Sr. conde de Va
lença. · 

1'la>-ianno Cai·los de Souza Con·êa o redigio. 

Sessão em l28 de Junlao 

I'RESIDE.'iCIA. DO SR. ARA.UJO LIMA 

A's lÕ ·horas procedendo-se á chamada acha-
1·ão-se presentes 8! Srs. deputados, f~ltando com 

artieip1çlio de causa os :Srs. Getuho, ~andes 
i e1ro, lmpo e .• . '· 

meida Albuquerque, Queiroz Carreira, Arcebispo 
da Blhia· e sem e\la os Srs. Costa Carvalho, 
Garcia de Almeida; Faria Barboza, Castro Vianna, 
Maciel Monteiro e Leitão de Almeida. 

O Sn. PnESID&.'ffE declá1ou aberta a sessão, e 
lida a ach da antecedente pelo Sr. secretario 
Costa. Aguiar foi •tpprovada. 

O Sr. secretario Maia leu os seguintes 

" Quanto ao 2'> artigo: que associando neste 
caso idóos políticas tis idéas militare:-1, juli;a o 
governo que o grande arsenal militar deve existir 
na cõ1:te, estabeleçcndo-;;e. nas pro_v~1cias peque-

uma, exceptuando Pará e l\fonte\•idéo, aonde 
esses trens devem te1· maior desenv1>lvimcnto, 
vimlo comtudo á primein idéa que sómente na 

· · · , s r · ·· 
mamcnto3, petruchos, etc, 

<< Qu,i1ito ao 3·• artigo : entende· o govern•, que 
em todas as provincins onde honv.ir mais de um 
corpo de primeira linha de guarniç•io deve haver 
um hospital militar : onde porém ho1wer unica
mente um corpo podem 03 íloeutes s1ir curados 
em enfermarias regimentaes ou nas casas de mi· 
sericordia, omle estes estabelecimentos estiverem 
bem regulados. 

" Quanto ao 4• artigo: que em todas as pro
vincias devem existir departamentos de commis
sariado, sendo .accidental a extensão destes es
tabelecimentos, qne...dependem d•) numero de 
tropas que· existh· em cada uma das províncias, 
o •lual segundo as vistas do governo ha ile 
soffrer repetidas alterações. 

1c Quanto ao 50 artigo: que a nossa academia 
militar é maito apta pua a educação e instruc
ção dos ofii.ciaes. engenheil·os i; artilheiro~ •. mas 
conviria general1sar os conhecimentos nuhtares 
para as ou ras. ar ~. , .. 
vincia~ Cispl_atma _e Pará_ es_c~las m1btares onde 
se ensme ur1thmet1ca, prmc1p1os de algebra e 
geometrill, conhecimentos principalmente praticos 
de castrametação e fortificação de campanha, 
tactica elementar e ideas. geraes snhre .. .a_estra
tegia, e historia antiga e, moderna militar e de-
senho. . . 

11 Quanto ao 60 artigo finalme1.t~: entende o go-
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174 SESS.lO E~l 28 DE JUNHO DE 1827 
verno que, devendo continuar a existir na cõrte 
o grande archivo militar, deve haver em todas 
ns províncias do imperio um ou mais officiaes 
engenheiros currespo11de11tes do mesmo archi vo, 
e lã de accordo com cs cemmandantés das armas 
devem arc~ivnr todos os mappas topograJ>hico~, 

' . . 
· litares, memorias e projectos de defeza, planos e 

orcamentos sobre a abertura de e:stradas, canaes, 
po11t-es e calçadas, et~., e de tudo remetterem 
cõ ias ao archivo da côrte oden lo tambem em· 
prehe •. der trabalhos sobre a estatística da res
pectiva vrov:ncia, como já ncoutece na de llatto 
Grosso, onde um official engenheiro encanegado 
desta commissão a vai desempenh·iudo satisfa
ctoriame::.te. O que me cumpre participar n 
V. Ex. para o fazer presente á camara dos de-
1•utados. 

" Deos guarde a V. Ex. Paço, em 2G de Junho 
de · lS-27. - Conde de Lages. - Sr. José Anto.âo 
da Silva li.laia. 11 - A' com missiin de guern. 

« Illm. e Exm. Sr. - Com a consulta do 11 de 
Dezembro de 18-U irovisiio do thesourn or 
cópia de 5 de Fe,·ereim de l82='i, e uulis papeis 
inclusos suti~fac;o ao aviso •1ue V. Ex. me 1:x
podio por ordem da camura dos ueputados em 
U o.lo corre11te, :i.cerca do deposito o.los emolu-
m n s .. e 1"us o o\· no s prov1n
cias do imperio: o que Y. Ex. lcvani. ao co
nhecimentQ da dita camara. 

« Deos gum·de a V. Ex. Paço, 2j do Junho de 
:... . - ... arque.: e ue u..;. - ~r ... use utonio 

d11 Silvn :\lnia. » -A' co111111issiio auxilfa1· Ju fa
zenda. 

O Sn. Cux11A ~IATTos declarou ter 11eguciu ur
gente, pedio u palavra e tendo-a ohtitlo len o 
seguinte 

PARECER 

« .A commissiio de marinha vio o officio que 
a esta ca111ara dirigio o ministro e Mcretario de 
estado o.los negocios da marinha em data de 2S 
du }laio ultimo cob1·inuo quatro mnppas: to dos 
uado~ qtte netualmeute eompoern a a1111ada rn-
cioual o imperial, com declarac;•io de :ma quali
datle, de11úminações. forças e lotaçiio, e do lugar 
o~<lc existe!ll e .em que estado; e b!!m assim dos 

mondado construir, tudo até ao dia ílO de Ahril 
proximo pa;;satle; o 20 e 3° do estado da dita 
ar.nada o imperial brigada de l!rtilharia da ma
rinha pelo que respdta ao nunicro dos officiacs 
e mais :ttraças das divorsas classes de ambas as 
corporaçoes; o .10 finalmente é a tabella dos res
pectivos vencimentos do~ officiaes e marinha
gem. 

« Por este officio e mappas pretende o ministro 
que a camara fixe ;1,; fvrças de mar nece:;s'l.rias 
para guarda e defeza do imperio, pon1lerando 
pelo que respeita a este objecto que continuando 
a guerra com Buenos-Ayres, ns forças existentes 
e em co11strucção não bastão nin 1 a para occorrer 
ás differentes commissões em que tenhão de 
ser empregn1la;;, sendo po: tanto necessario au
gmental-as convenientemente ao menos com unis 
brigues e corv·cta~; no que o governo cuitla com 
a maior actividade não sendo admissiv.:l menor 
numero de forças do que as actuaes, dad:> ~nesmo 

graphica deste 1mpJrio e a vasta exk~~iio0 d~ 
seu litoral. 

« Emquanto á impel"ial brigada de artilharia, 
da mariuha, propõe o mesmo mini,;tro não ser 
sufficiente a ,força marcada pelo seu plario d3 
orgauisaçiio, que baixou com o decr.:t'.> de :31 de 
.T rneiro d;; lt>'2ü, para preencher os destacamen· 
tos dos navios de guerra, achando-se por isso 
Jlresentementc o corpo com quasi metade mai.; 

daquelle numero de pritçns aggregadns, o que 
niio sõ complica os respectivos assentos, mas até 
diftkulta a regularidade do serviço ; !ornando-se 
port."lnto indispensavel a creac;ão de mais um 
batalhão cuja;; despc•zas apenas serão augmen
tadas com os vencimentos_ dos officiaes de pa-

de algumt.'I praças mais, visto lJUe já' se fazem 
as das outras que ora existem aitgregadas, o 
que dá lugar a ue elle (ministro) de ordem de 
l:>. l\I. o Im e 1 • -

l 
liberaçãú d1:sta L"llmara a proposta para uma 

• nova organisação da imp~rial brigada de arti
lharia da marinha, prevenin•lo ao mesmo temJ?õ 

I a camara de que não tard·1rá em t1·azer ao seu 
conheci•nento algumas outras propostas sobre 
objectos ácerca dos quaes convém pruvidenciar-se 
mais de p1·ompto ; havendo além disso mandado 
con::ertar um reguhmento de marinha, o qual 
já se acha bastantemente adiantado. 

" A' vista da exposic:1o do ministro niio póde 
a comnussiio daixar do reflectir e meditar mui 
circumspectamente sobre os mnppa-; remettidos 

i • e c mara an o para 
a fixação das forças n:1vaes tio impcrio neste 
anno e p:u-te do de 18-28, mas tambem sobre a. 
urganisação de uma nova brigada de artilharia 

~ . 
nossa maruj'a n:lo podesse a commissiio formar 
j uizo sobro o numero Je soldados que tle,·em 
servil· a burtlo rle caJa mn'\ das embarcações da 

• 1 •• • • • .. 

res1iectivas boceas de fogo o lotações, e igno
rando igualmente se o governo tom intençiio do 
a•pMrfollar tl brigada imperial da marinha em 
forra ou cousen·nl·a a bordo de 11untões ou na
\'io'> de linha incapazes de serviço nctivo qna 
se achi\o no p •rto desta capital, para assim a 
mesma commiss:io fnz01· o calcnlo do inuispen
savel 111111.rro 1le otllciaes e soldados de que a 
nova brigada deve ser comp•lsta, propõz a esta 
camnrn quo se exigissem do governo os necessa
rios •!Sclai·ecimentos a este respeito; e porque o 
miuistt·u <te estado iuformns&e ~elo ollicio de 2a 
du eorieute 111ui em razão da falta de marinha-
gem niio e >mfficieute para a guarnição dos na
vios de g11erm o numero de praças arbitrado 
nas provitfoncias que \'t'lm juntas ao decreto de 
~ ' . .... . .· . 

gada dtJ artilharia da in·ufo ln lia de ser aquar
tellada na ilha das Cobras, passou a comm1ssào 
a desempenhar o:; tmbalhos de que pela camara 
fôra enr,arregada. 

cc Acha com cfleito a commissno, que a:~ forças 
nn,·aes ,10 imperio montavào no fim de Abril ulti
mo, a l núo, \.1 fragatas , ã cU1·vetas , 1 lugar , 4 
brigues-escunas , lG escunas , 1 cuter, 10 bar
cas canhoneiras , S lanchas annndas, H trans
portes e 8 correios , empregados em serviço e 
em c•mcerto; montando esta forca a Si embarca
ções de diversas classJs , armadas om !l82 peças 
de artillnria e gnarnecid 1s com 7,:313 praças cor
respondentes ás suas lotações; cobservou mais 
que :>é achiio cm construcçiio activa 1 não, 3 fraga
tas, 1 cm·veta e 2 canhoneiras, e que est:1o ex
pedi•las as ordens necessarias parn se construirem 
outros vasos. 

" .A commi:;são acha-se convencid'.1. de que es
tas forças não são demasiauas para prntegerem 
o nosso c<J111merc10 e para e en crem a vas 
extençào ·do litoral do imperio, attcutos os nau
fragios e mnitas outras casualidades, a que estão 
expostos os nwios mais bem tripulados, e por
tanto é de pa1·ecer, que por motivo da guerra, 
em que o :mpGrio d•> Brasil se acha empenhado· 
contn o governo de Buenos Ayres, as forças 
navac•S do ·mesmo ·imperio, de,·om ser durante 
este anno tle 182i ate ao de 1828 igu~es ao nu
mero de vasos de guerra de_ differentes lotações 
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~ESSÃO El\L 28 DE JUNHO DE 1827 175 

da bri,.ada de artilhada d., marinh i., entende a 
commissão que o proposto. p~l<! ministro de.ve 
ser modificado. tanto por prmc1p1os de economia. 
indispensavel na;i circumstancias em que actual· 
mente se achão as rendas do imperio, como por 
se poder muito bem e:>cusar um avultado nu
mero de oftieiaes de estado maior, e da-i eom· 
panhias que entrão naquelle plano de oritanisa
ção. e isto pelos motivos que a esta camara a 
commissão tem a honra de apresentar. 

« O decreto de 1:; de Outubro de 

embarcações de guerra, e ainda se acha em vi· 
~or na parte respccti VII: aos offici .1e3 e of:H<?iaes 
inferiores, como se colhge do officw do mm1st1·0 

'>' • em m 
náo embarque 1 capitão, 2 subalternos, 1 porta 
bandeira, 1 sagent.o. 1 furriel, 7 cabos e anspe· 
çadas, 2 tambores e 1 pifano.-Nas fragatas, l 

rimeiro tenente, 1 se undo tenente, 1 porta 
an eira, l sargento, urr1e , c11 os e nnspe· 

çadas, :! tambores e 1 yifa!10, o para o.; bergam· 
tins, 1 sargento ou furriel, i.> cabos, .., nnspeçadas. 
E porquanto D?S navios de guerra só s~ guar
nece a artilharia de uma amurada: arbitrou o 
mesmo decreto para cada peça do calibre 6 ou 
maior, trcs ·soldados artilheirCos, e para o ser
''iço do paiol ou para substituir áquelles, que 
po1· alguma casuafidade faltarem nas baterms 
üe\•e havei· nas náos 12 soldados, nas fragatas 
8, e nos bergantius 6. 

e Ora, sendo a armada nacional e im erial, com· 

· primeira ordem, isto é de 48 até ·2 peças, 
destinando-se para cada uma destas embarca
ç?es um capitão, ve!11 a ser indispensaveis 8 ofli-

car nestes oito navios um igual numero de pri
meiros tdnentes, e um officiaf do mesmo posto 
em cada fragata de 40 peças, que agora temos, 
vem a ser necessarios 10 officiaes dest:1 pa
tente. Devendo igualmenta embarcar em .cada 
náo, fragata e corveta, um s_egundo tenente, 
vem a ser necess'\rio• ló offic1aes desta gra
duação para os navios, qne po.,;suimos. Por este 
modo os officiaes de patente, que correspon· 
dem a todos os navios da nossa esquadra se
gundo a disposição do decreto de ló de Outu
bro de. 1807, que ainda não. foi de1ogado, mon
tão a 8 .. çapitães, 10 prim~iros tenen.tes e 15 se
gundos tenentes. São mais necessarios 10! offi
ciaes inferiores, cont•mdo a 8 nas uáos, e fra
gatas, a 2 nas corve~a,;, brigues e brigues es
cunas e a 1 nas escunas, lancha!! armadas e 
barc~ canhoneiras. Tambem são necessarios 
205 cal>Ôs · de esquadra, e anspeçadas, a razão 
de '1 para náos e fragatas, 5 para corvetas, e 
bri ues 2 ara escunas e 1 ara lanchas e 
barcas, 25 tambores, e 10 pifanos. ara as 9_· 
peças são necessarins 2946 soldados, a razao 
de 3 por peç:i.. PMa os pai'les, e .!eservas da 
náo, . fraBat.as, e outra,; embarcaçoes ~en?res 
"ão precisos 2!8 soldados. Somma dos artilheiros 
necessa1ios para toJa armada nacional e impe
rial, 8 capitães, 10 primeiros tenentes, lõ se
gnhdos tenentes, 191 officiaes inferiores; 205 
cabos e anspeçadas, 25 tambores, 10 pifanos e 
31~! soldados, cuja .. parcellas dão uma somma 

,!Ieral .de 3578 praças, das quaes se deve abater 
o maior. numero de artilheiros, <iue não forem 
necessaraos nas caronadai ; e talvez são empre
g!lrlos_ na laboração da artilharia em falta de ma
rmhe1ros, como se pôde colli,.ir do officio do mi-
nistro di:> estado. º 

«A' vista do que fica exposto, conhece-se que 
o plano . apr.:_isentad_o pel.o mes!llo ministro para 
ª· orgJ.n1saç_ao da 1mper1al brigada da artilha· 
na da •narrnha, tem uma su erabundancia ex

e o c1aes e pa en , supera nndancia, 
que a commissão procura evitar, oft' .. recendo a 
esta eamara uma emenda para ser ::;ubstituida 
ao projecto de organisaç io da brigada ; e igual
mente tem a honra de apresentar o projecto de 
lei para a fixação da força naval, que deve 
haver no imperio neste anno de 18-27, e no se
guinte de 18-28, força que a commissão de accordo 
cJm a proposta d.:i mini:;tro julga sufficiente 
para todas as commissões e diversos serviços, 
cm que deve ser empregada. 

ci Paço da camara dos deputados, 27 de Junho »-- . . ..... ' 
Frw1cisco das Chagas Saiitos.-Raymundo José da 
Cunha Mnttos.-A. F. P. Jl. Cavalcante de Al
buquerque.-Lui.: :Augiisto i\lay.11 

PROJ1':CTO DE L1':1 

« A asscmbléa geral legislativa do imperio do 
Brasil, decreta: 

« Art. -t0 A brlguda imperial dn artilharia da 
marinha constará do 11lano, que ite segue : 

PLA!'i!O DE ORGA!'i!ISAÇÃ'.0 DA llRIGADA l>E ARTILIL\· 
RIA llA l!ARl!'ill.\ COll 2 BATALHÕES DE OITO COY• 
PA!'i!llJAS CAI>..\ Ull DA.TALHÃO. 

Estado maior da brigada 
« Commandante com patento at~ brigadcir<>. • 1 
a Ajudante _?e 01·dens, l}Ue servh-1\ de major 

« S~c1·et~!:io c~m · g~~d uacão d~· te ;1~nte. . • • • • • 1 
« C11·urgano-mô1·. • • . • • • . • . • . . • . . • • • • . . • • • . . • • • • 1 
c1 Capellão............ . • • . • • • . . .. • • • • • • • . • • . • . 1 
« • rr y 

7 

Estado maio1· de mn batallilro 
• Commandante, que Rerá tenente-coronel, ou 

coronel. . . . • . . • • • . . . . • • • • • . • . . • . • . . . . . . . • • . . 1 
« Major . • . • . . . . . • • . • • . . • • • . • . . • . • . • • . . • • . • . l 
11 Ajudante, 1° ou 2° tenente.................. 1 
ci Quartel mestre. 1 o ou 2° tenente..... . • • . . 1 
c1 Ajudante do cirur~iiio-mór. . . . . . • • • • • • . • • • . 1 
a Ofticial de sec1·etar1a, 1° i1argento........... 1 
c1 Cabo de cornetas • . • . • . • • . . . • . . • . • • • . • . • • . • 1 

Praças de uma companhia 
11 Capitão. . . • . • . . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . . • · · · • • 
11 Primeiro tenente ..........•......•.•.•••. · 
11 Segundo tenente ........................... . 
11 r1me1ro sargen ..•........••.....•..•.• 
11 Seg1111dos sargentos ..•......•.....•...•.•• 
11 Furriel •....•.... • • ....•.. · · · · · · · · · • • · • • · • 
« Cabos de esquadras ...................... . 
11 Anspeçadas .•.•.............••••.••..•••.• 
« Cornetas ............................ ~ •...• 
cc Soldados •.....•.••..••...•..•..••••..••..• 

7 

1 
1 
1 

4 
1 
8 
8 
2 

150 

177 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:46 - PÃ¡gina 4 de 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 SESSIO El\l 2.8 DE JUNHO UE 18:27 

Recapitulaçtio ela força,. de mn batall<iio 
« Estadt.) inaior. .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . 7 
« Oito com panllias 177 praças.. . . . . . . • . . . • . 1416 

F oi·ça ge1·al ela brigatla 

« Est·ulo maior <la brigada ..•......•......•. 
« o llt!l làO •••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" 2• Dito ...•............•.........•.•...... 

« ~omma das praças <la brigada ......•...... ~Si>3 

" O commundante da hriga1la e dos batalhões, 
ajudantes de ordens, majores e ajmlantes, não 
receberáõ o valor de c1n•allos de pessoa , ucm 
ter:io ve;icimento de forragens. 

« O mestre d'armas e officine; de secretaria, 
venceráõ o soJ.j,, de sargentos njndantes dos cor· 
1os de cai:auores <lo exercito , e uo fim de seis 
annos e um s~rv1ço terao 11·e1to 110 pos o e 
2° tenente de companhin, mo:;trnndo para isso ido
ueidn<lc cm exume publico do servico praliço e 
!heorin de ~1·ti1hnrin com os outros ~argcntos <la .. 

" Os cubos tle cornclas ''enceriiü 20 réis de 
soldo dim i•J 111ais qn•J os simpl•i.; cornelns. 

<( Os s·.•ltl11dos ( ue n bordei <las crnli:11·cnções 
tlc guerra servirem de escuteiro,; o eis • os 
pniúcs d:i voh·orn, e •la pnla111e11ta e conloulhu 
tln nrt ilharrn, venr.eráü nmn gmlificnçiio do :W 
réis dhu-ios nlém do soldo dn~ ~nas prn<;M. 

" Pa1;0 da camarn tl•lS deputndus, :!7 de .Tnnho do 
l~"!-7.-l{JHacio .lu.l'é l"icente tia Ji'o11secn.-Frrm· 
ri.~co 1ln.-< Clwyns Santos - R . • 1. 1ln A. Jlat
to.1·. - A. F. 1.1.e P. II. C111~aka11t1: de A.ll111q1tel'q1te 
-Lufo .-u1gusto Jlny. »-'.\lnndt·n·su imp1·imir. 

ORDEM DO DIA 

Entrou em discus•iio o p1·ojecto tle lei sobre 
a cn·n~'ilo de j nizes de paz. 

O S1t. Pnl!:><lDE::n·i,: :-Dei'•! o ill11:1tre tlepuhtdo 
fallar sobrn parttJ do projecto. 

O Sn. FEljó :-T«nlw razões mni fortes a ex· 
pôr, e por isso peço a palavra. 

O Sn. Pm::5IDKSTE :-Bem : tem n palavra. 
o sr. :Fcijú: - Eu, depois de rever este 

projecto, achei uellc muitus faltas: e em lugar 
de inno,; fazer com cllc algum bem, vamos só 
íazt'>r nrnl•>.s. E' um magistrado l}UO se crc1iU sem 
alçada. Pôde elle mette1· qualquer homem em 
uma casa úe currecção , até na cadêa e não se 
di,z porque tempo, nem se diz qnal ó o processo 
que ha tle p1·ecedor a esta sentença , póde ser 
por um anuo e por 10 annos , e pelo tempo 
que elle quizer conscn·ar um homem, ou na casa 
de correcçiio, ou na cadêa. 

Sr. presidente, é necessari•l 
o r · r · i rar· eda • s 

magistrado. 
Eis p»1·que proponl10 um adiamento para nÍar

car a alçada, tio processo e o recurs11. (Leit-o.) E 
sobre recursos eu tenho mais a dizei·: estando 
11õs ao facto de que casta de pessoas ba de ser 
composta esta magistratura de juizes de paz, e 
que o· exercicio do juizo recahirã sempre no baixo 
p~vo que não sabe inte~pür recursos, porque 
nao se atrevem nunca a mtentar cousa alguma 
contra os seus superiores ·com medo de torna· 
l"em a padecei· por essa causa julgava eu me-

lhor , que assim como a nossa legislação provi
denciou contra os juízes ordinarios, porque os 
corregedores reviiio os seus feitos e reformavão 
todas formalidades illegaes , irrualmeute se dê 
uma ~specie de revista sobre as sentenças dadas 

que em tal caso escapa~a' o réo de sotfrer ; pena, 
e se fosse justa a sentença deixava que fosse-a 
cumprir. 

Se uão aihnittirmos esta emenda, n maior 
parte do Brnzil ha de soffrer mil arbitrarieda
•tes, e sem remedio. Por isso proponho {leti) : 
daqui resnltaráõ muitas utilida<les; a primeira é 
que os juizes de paz serão mais acautelados nas 
snal! senteuças, ''e11do que o juiz de direito ex
offic10 tem de revel-as: aliás cliráõ-este réo é 
um iguür,mte, nem sabe nem se atreve a inter-

ôr rccu · · · 1 
não tem remedio. 

En mando pois n minha emenda á mesa. 

E~IENDA. 

« Depois do additnmento ao art. 3°. 
" l. 0 A alç,1da <lo juiz de paz, em objecto de 

ena seri\ ,i.J risão até um mez-de casa de 
coneci;ão ou officina pnb ica ate tres mezes-e 
tle multa até aosoou. 

" 2.n Para haver 111ga1· a pena, deve ter pre
cetli·io termo de bem \'iver, com comminaçiio ex
pressa. da pena, e proYn de reincidencia. 

« 3. o O termo de bem \'iver terá lugar em 
con,;equencia de llrovn do duas 11. ti-es testemu
nhas com audiencia da parte. 

" ,\ sentenç1i que impõe pena, terá lugar de! 
pois dn prova de tres testemunhas com audicn-' 
eia da purte. 

zer pcrgnntns ã~ testemunhas, 
ridas sob1·0 seus depüimentos, e ser:lo esc1·iptas 
tanto as pergnn tas como as respostas. 

de l;~in viver, domo da imposição da pena, se 
1·ocorre por nggravo de petição no jniz criminal 
respectivo.-li'e~jú. »-Foi apoiado. 

o sr. Paula e Sou><a: - Fallarei sobre 
as emendas 

Eu achav1\ melhor que ellns ,;e discntissem de-
pois, C•)lllO additamcntos. · . , · 

Eu as julg» de muita necessidade, e quererei 
· mais nlguma extenção no sentido dellas, para 

pode1-.im · ter effeito. 
Já se mostrou que esta lei iria p1·oduzir mui

tos males, se passasse assim como se acha; e 
eu de certo votaria contm elln, se se não emen
dasse, porque iria produzir uma poliCia ainda 
mais füroz do <Jne a actual, pois que esta pre
sentemente nfü:r impõe penas.· 

Eu votaria por certo contra esta lei tal qual 
se acl1a; em pl'imeit·o lugar porque, autorisando 
aos juizes de paz a impôr ·penas a arbítrio, 

eiora muito mais a sorte dos ovos ; ·em 
segundo ngar,: porque·. nao se ec ara ne a o 
racurso dos abuso.; dos mesmos. 

Acho pois, qne, são muito necess~rios os addi
tamentos; lemôremo-nos que o baixo povo (so
bre <1uem mais ha de recahir a execução desta 
lei) mio tem meios. faceis de se oppõr a quaes
.quer abusos e prepotencins das auto,ridades; 

Eu quereria portanto; · que ex-c.ffieio fosse re
vi.;ta a. sentençt\ dos juizes de paz pela autori-
dade competente. . . . . . .. 

Jlespeito ao 1° e 2o artigo; tenho a notar, que· 

.. 
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" instl'Ucção, e por isso na..:a entenderáõ 
teria, pede1·áõ fazer muitos .males, 
se n:iu tiverem altada nem regras 
sarem .. Eu .mando. a minha 

EMENDA 

art l.o...'...I!iíverá um jufa de p·1z sup-

o sr. Feijó: -:- Com bem receio tenho de 
ropõr ainda uma. attribuição aos juizes de .pa?.. 

' ! .. ,; ' ' ·- • ..,; ' 

mtlsmil éidéa; que foi muito combatida;· failo· O. res-
peito dos· passaportes~·: . ·. · · · · . 

Se acaso uão für dado aos. juízes· de p.lZ o 
direito de .darem e .. e::r.aminarem o.;;· p'.l.ssaportes, 
não consegqiremos o ,fim desh Jei; :porque h'l de 
acontecer. q. ue os .Pas~ap.o~t~~, ~Í\(), d~ ser da.<!.os 
pelos pres1de~~s. ·ae 'proymc1a c?m. gtande m
comm()do .· dfls. partes e ··sem proveito do povo. . . 

Demais; ·temos· uma com;tante :experiencia que 
os, criminosos ··não . sã<i perseguidos' ao· menos ua 
minha provincia; :porquànto coriünettendo-se qual~ 
quer crime;' o criminoso: não 'fai , mais do que 
mudar~de terra,· 'e já 'nãó ~ mais, perseguido. . 

O passaporte para o homem que viaJi; é · util, 
masquem uver··de mudar-se·. de um lugar para 
outro • deve levar passaporte~ nisto. não póde haver 
inco:iveniente e é.· de summa utilidade e mesmo 
necess. idade,· para: mostrar .. 'que ·não :tem ·culpa; 
Este é o .melhor,. meio .de persegnir ·os· crimi
nósos,. porque. o .. crimi~oso não apparecerá ilm 

· unda· é• •um ver· 
0 iro· castigo ...•. , c·:·':o·• ,·,.-.· . ;. : . ·; 

· ~Por isso ·. pr-;,ponho ., q~e. ihaja . p'.lssoportés dados 
p13los .juiies •de;·paz,:'que·>eates• os aem gratui~ 
tamente,· sem depeudencia•:de'>ilecJivãc>. · ·· . ', ·. -
. N~da. é· mais- ·facil, 0 e p~r·.'este.: modo: vão re-. 

mediar,se: muitoe"males;: ·· •· :· ·: .: 
., Depois:-.do:'art.: s•.· .. ,,,. ,_, .... . : . ·.:' .. : ; 
·'« :1.••0 juiz de 'paz 'exaúlm\\~ sé 6'que sé de..: 

mora'inó seu>dietrii:to''tem passaporte; · · • · ' · 
TOJllO 2. 

177 
11 2. 0 E o fará pur em custodia at•i que o apre

sente, . excepto se de1· fiador idoneo pan apre
sental·o .· e.m ·tempo que lhe será marcado pefo· 
mesmo · JUIZ~ · · . · 

11 3 .. º . O passaporte será dado gratuitamente 
pelo J"!11Z. de paz áquelle que se quizer mudar u<> 
:;eu d stri l . · 

(( 4.o Qua!ldo o sujeito se quizer m11dãr" c:lo· 
termo, e . ª!n~a mesmo d.n pl'ovincia, levsírá pas
saporte d• JUIZ de paz respectivo, _assignado pelo 

termo e selládo com ·o scllo publico. . . , 
11 5.0 O pa;saporte será concehi<lo nestes termos~ 

-F.-de tal idade-morado de tal parte-de ·es
tatura-olhos-cabellos-falto de. dentes-e . qual
quer outro sig11al caracteristico-póde ·estar onde 
lhe convier-lugar-dat.1-e assignatura. · 

. «. G. 0 O _passa~oi:te n~o é· necessario a; quem 
Vl3Ja.-FeiJÓ.11-fio1 11.po11do. · 

Julgando-se a . materia sufficieiiteinente discu
tida, propoz o Sr. presidente á vót~o..à emenda 
addittiva do s~. -piU~lO: e ~ouza ~ foi. apjiro'vâda • 

. O Sr .. ~'.lcl1o .,, Souza.: - Sr. presidente 
este artigo é superfino; é um summario do qne 
se v:1i tratar nos outros a1·tigos, e do que contem 
os ar 1gos segu111 e . . · 

A lei só d'lV•l ter determinações, e deve limi
tar-so a a1·tigos definitivos, aliá.i deixará ~ugar 
8. mil questões, que potleráõ causar m11!to damno. 

• i .. .li 

tendem no mesmo sentido dos p:iragraphos se
guintes, então são superfinas. e 1'C de~em. evitar,. 
e quando se eutendiio. em •>utro s'eritido mais 
lato, ou amplo, deixiio lugar a infinit1s duvidas. 

Acho portanto que <leve snpprimir-se o art .. 2°. 
o Sr. Pa.u1a 6 s :>u.za:-0 hor.rado mem

bro pP.dio a supppr~ssão deste artigo, p.nque· 
só contém uui índice ou summario : eu· quund<> 
propuz a minha emenda,·. foi substituindoc.esh 
regra, mas so acaso se snpprimir o art. 20, entã<> 
n minh'l• emenda deve formar. um arti'go á parte. 

• • - ~a 

não faz mais do que apresentar as bases, e as 
leis não devem seguir cst.e methodo. 

No systema scientifico é muito bom que se apre
sentem bases anterio1·es ara· se resolver . melhor 
o que se apresenta, mas em um11 e1 nao ac o 
que isto convenha, pois uma lei mnend 'l não ensina. 

A este tempo veio á mesa:~ seguinte 

EMENDA. 

« Supprimn-se o art. 2° e todos os seus ·nu
me1·0.;;.-M. e Soii.:a.»- Foi apoiada. 

o sr. l\lir.nulu. Rf.bolro : -Acho que a. 
3a parte não é necessal'ia, . porque não é emenda. 
de rnateria; · mas de redacção. . . · 

Supponhamos que subsiste a .lei como está con
cedida, não vem- augmentar nada ao fim da lei; 
supponhamos · que< se · supprima, não diminue· 
cousa .. algnma, 
· 1c)sr. Llno·coU:t1'n110 :....:.sr. presidente, eu 

· me opponho á suppressão do artigo, porque a sup-
primu-se "ª lei não ficará bem arranjada; e. nem 
pôde• ser bem• clar•t, porquanto em um<i lei, onde· 
se declarão muitas · attribuições.· ·sempre ·se coe-
tum ão·. p.õr proposiç.oes · • geraes; . q~e '· ep~1s ;·se.· 
desenvolvem· ·em cada' um• •dos ·artigos·;· é isto· O· 
qne tez ª' presente'leil : . ·. · ' · " ' .. ·. ' . 
''Como'' é que' se ha'"de_'ajuizar .. de,'um'; artigo; 

sem vfr" declarada' â 'base? J" ' : ... : . :· . : . •. 

s~~~:~lí~~· ~-;~~~~j~~::~~;~. ~·-,!i~~âr~sr~~~::· 
por9.úe ;~si~')ic~· ,bôa, ,expre,ssa. e .~et,ho91~a, e,; 
se· tirarmos· o' ait. ·2° veremos qnantô filla. - · 

. 2J ij 
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178 SESSÃO EM . 28 OK JU~HO: DE 1827 

Eu tenho visto immensas leis .que trazem-é 
. da. attribuição ete. - e depois ~esenvolvem -. t • 
pratk1ráõ isto. e aqnillo ete.-Que . mal póde isto 
fazer a lei? Quod almndat nmi nocet, o que é 
demais não faz mlll ; isto não faz inal nem á 
formusura da lei, nem á doutrina, antes, faz a 
ei 1 • ·.; 

o Sr. Paula e souza: -Sr. presidente, 
.cumqua.nto respeite a opinião do illustre depu
.tado, não pos~o C'lmt.udo concordar cum elle. 

om este summario na.o se exprime vo .. a e, 
·níio 11e •mu11cia a vontade ·soberana, está claro 
que não póde neste caso dizer-se, quod abm1dat 
non trocet. 

Acha l)Ue é grande mal haver cousá superllua 
ua ·1ei. Em le~islaçiio deve haver a maior sim
·plicidade poss1vel. 

Supprimindo o artigo; ainda assim ficaráõ 
sobelunente enu:icia·las as proposições Ja lei, e 
mais claro aquillo, que se que.1· Por isso deve 
.supprimir-se. · ·• 

• Lln.o Cou.tlnb.o·- r reside te nós 
ilze.mos a lei sobre os crimes dós ministrlls; a 
constituição falia em peita, suborno e coúcussã,.., 
e nós tambem pozemos - são responsaveis por 

eita suborno e coneussi'ío-e fizemos tres enu-
mernções ; po1· peitas, quan o zer 1s , aq111 o, 
,por suborno por aquillo e aquillo e aquill'ou
tro, por concussão por aquillo e aguill'outro; 
.como pois M podtrá dizer que es~e a~. 2o não é no-
(! 4\ u. .. 
.1neraçi\11. 

Opponbo· me portanto á suppressão. 
o Sr. :.\1c 11 o e s :•u "'": - A 1·espcito dà lei 

.ela responsabilidade havia a razão de de'l"er-se 
declarar conforme a co1;stituição o marcou, mas 
:Se assim se fez ness'.\ lei, não se segue - que 'se 
<:lr.va fazer em todas. 

Demais nós sabemos que as leis niio devem 
conter seuão dt!lerniin'lçoes geraes, e não es
p.,cificações de ca,;os pelo perigo de não com

rehcnder todo,., e d_ar luga1· a duvidas futuras. 

perfluo. 
Não havendo mais quem th·esse :1 pala\Ta, 

·c<?nsu~tou o Sr. pr~sidente 1\ ·~amara, se· J tva por 

Vence11-se que sim. 
Propór. •)ntiio a emenda, e ·foi app1·ovada. 

• Passou-se ao art. 3°. 
o Sr. Ycrgu.ciro: - Eu quero fazer uma 

.. P,;quena reflexão so>br.e a ultima eme111la. 
Eu tambem entendo quP. se deve supprimit o 

artigo. Qunndo redigi este projecto; ti.ve .razões 
particulares par;1. este artigo, ns •1uaes podem 

. não ter lugar dtJpoís_ da díscu~são, 
Eu quiz apresentar na frente o elemento das 

.materias, que S•! deYião tratar, para facilitttr 
mais a discussão, entendendo que podia o a.rugo 
-existir ou não uo projl!ct(), mas achnndo·o hoje 
desnecessarío, votarei,· pela· suppres.;ão .:·. consi
-dero bto de mera redacçii:o, uma vez: que · . no 
desenvolvimento estejão .toda,; as materíns nelfo 
enunciadas. . •. _ · " ' · · · · · . · · , · 

Queria pôr outra emenda, .que o juiz .cirdina~ 
r:o do lu ar· se· a ·uiz de. az em todo ó di t i~ 
.ct•) ; :isto,. parece- .. conveniente, porque, havel'á 
pessoas.muitas. vezes,> que . poderáõ ter alguma 
mdisposição e.::dissidenc1a. com o juiz.:de :paz es~ .. 
. tabel.,cido no bain·o, e portanto, conviria. que 
tivessem 1·ecursos, .até_ .mesmo em' causa ·de' 
maior importancia '\>Qr .~serem estes> àrdiiiaria: 
'lll~nte.pes"\oa..; de m~1or."~on~ider.ação, po~ ,:Ser~m 
escolhidas em. todQ J) :.d1stricto· da villa, e· não 
!1º. part1cul~r (l~ bi!irrº• .'e' :atê a·. ·~atuf~~\l. 'destes 

.Ju1zes· .. se assen1elba mmtô·aos de. paz,pJ>r.serelll 
•' ·; • ! . • ' ' ' ,._,.,, . 

de eleição popular, e não, tirddos. de. uma classe 
como são os ma~istrados. • • 

Findo o seu discurso mandou á meza a se-· 
guinte · · 

o sr. va .. concc1:tos: - Queira mandar 
ler a emenda. (Foi .wi.tis(11ito.) Sr. prasidente, eu 
a respeito deste artigo digo, que· como vai á 
sabia commissão de: redacção, ella o· redigirá 
de. fórma. que n'.io . tenha cu111ia alguma de -su
perfino. Talvez não seja muito necessario o art. 
º!0 , porque vem a ,ser verdadeiramente um arti
go doutrinal : expõe em geral a materia, e 
passa a desenvolvei-a. L'ito. está boje condem~ 
nado pelos maiol'es · escri tores modernos ue 
sao eou 1·ar1os opmiao e grandes interpretes 
do .direito romano; Esta lei. é uma lei -jtibens 
et 1ioti docens. : - . 

Apoio a emen~a do Sr. Paula Souza, porque 
o es causas 

paz, evitão-se grandes 
despezns, e incommodos .muitas vezes sobre 
objéctos !lluito r~diculos. ·Para 9uc ef!.tl!s juízes 

01 JDÍZel' de vintena, é necessario tambem que 
dec1dtio certas causas, e eu quereria que. dellas 
não bouvesse appellação. " : · · ' . : 

Voto portanto. por essa emenda.· 
Julgando-se a materia' • sufficientemente discu~ 

tida, propoz o Sr. presidente á votação o al'tigo 
e foi approvado. -

Entrou em discussão o az:tigo ·.to 
Lérão-se as seguintes 

EMENDAS 

11 ,\.o n.• 2.0 'do artigo 4.o - em ltigar de _: 
que ora existem, e se forem creando - diga-se 
-se os houverem no .lugar, » ·: · .' . ... ·' 

" " accresc;~ri e-se f entro . a sua alçada. . 
".Ao. n., 3.-~. do mesmo, artigo, quando .Jalla· do 

termo de bem vi'i•er, accrescente-se -.,. com com" 
min u,:.ão de .. pena .. _. . •" · . . · 

·"Ao. n.-·5 ... - Requeiro' a suppressão. ;;;.... Paula 
e Sou:;a, » -,Forão apoiadas; · ·' ·. • · ··. ·· •· · · . 

o Sr~ Pau1a.'~ 0 Sot.u:a:.-Assim como 
está COliCebidO ~StE( artfgo yotarei COllÍJ:'a , elle, 
mas nma vez ·que ·~e admitta.,a emenda ... do .Sr . 
Feijó, então ·votarei pôr. ellé ;· por cónsequencia 
achó melhor discutir-se 'primeiro-· a emenda .. Eu· 
quel'ia .que 1 se. supr!m~sse jsto. (leu) ; porque cóm~ 
petu. á._,auth6~'idàd.e, l\!lniiniStra~va, ~: óijuiz .. de 
paz nao deve• ter· tal .attribuiçao'. ,, . --,.: , . 
, ó, s~:-. ·v~~~º~~e11~~> ..__E~ desejllva,• 
que, se. :tornasse:.a .. ler .. ((0Lsatis(e1.to).·Eu ·:me 
opponl10. á emenda, assim como me: opponhO··'ª 
to.io o ,artigo .. com :bemi:poucas:excepções. ·Nós 
<J~eremos. esta!)elece.r u~ juiz, que.> chamarei polj" 

l o . u • '• ,. . 
este nome;,, mas;; :V,ÍL'.enibora.'.· · "· . i 

Este juízo policial preciza ter utna i legislação 
particular;'.' isto ' ~. ;-q_ma legislaÇão, para. prevoriir 
delictos,. que não: existem ;eQti-e• nós até::o pre-. 
s:..nte, -porque-,os no8sosdeglsladores.>até. º''pre~· 
seot~;.tem-se.,cansado. qiais ;ém•:castigar; do'' qúe 
em prevenir os delictos"'t:(apoio1dos):: · ·não!·Stl 
importão com us determinações tendentesi.a; pre
venir. os,, ,~eµc;t~~,:,, :n~!fogµe.!.~YI~~, ~~f!lrJ!lar. reste 
gnnde erro.,.~9~,}~<?s~o~ ,,~n~.;~º~~s~.,~ pQr~nto. 
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-Vamos estabelecer :uma ·autorid:tde, a quem se 
encarregue a prevenção dos delictos. · · 
· Nos paiz,...s1· onde •é conhecida esta· iastituição, 
ha um codigo, <JUe trata;'de prevt!nir estes _de
lictos, por oonsequencia' basta. dizer - os juízes 
de paz têm e.sta~ e 31uellas · attribuições para 
exercer na fór111a das• leis - porque se nós qui-
zermos ar 1 es s a ~ mçoes o co 1go, vamos 
faztlr, com qu:e est.a 1 institu:ção não corresponda 
á expectaçiio geral {leu o a1-t, • 4.0 ). · 

. Sr.' presidente eis um 1 ·artigo que eu approva-. . : . ' . .. .. 
leis, que supprissem • esta ftltá; Diz o nrtigo se
parar. os ajontamentOs ·criminosos - não ·se pô·ie 
especificar bem, qu<ies são· os ajuntamentos cri· 
mmosos, e ·portanto vai-se· dar um poder dis· 
cricicnario ao juiz para · separar os ajunta
mentos, e dar as providencias, mas 1 que- pena 
ba de ·ter o juiz de . paz se abusar do poder? 

Eis que estão conhecendo as lacunas, eis porque 
dizia que este projecto ,fosse concebido simples
mente, e se dissesse. - ua fórma• .das leis, fará 
isto, e aquill'outro, porque então .tinha obrigação 
de se su· eitar. ás leis ; mas dar um oder .uis-
cricion'ario, sem marcar o mo o e usar e e, 
nem as pena~, em que incorrerá quando abusar, 
é o que reputo muito perigoso, e tornará muito 
odiosa esh magistraturn. (leui Diz aqui - quo 
ex1 .. i u ~. · . 
trabalho, ou conecção : é verdade, que 
de 20 de Outubro de. 182;-J encarrega aos presi
dentes, e conselhos ·das proyincias d~ cuidare!D 

longe de produzir . beneficios, como se espera, 
vai.· produzir os maiores males,· uma '•ez que 
se não declare~ que este poder ha de ser extJr
cido na · fórma das leis. 

Nos casos em que não houver leis, não se 
exercitâ-·por ora, e 11os '}Ue houver, executa·sfl 
a· lei .. (leu) Eu me oppuz a este artigo, porque 
isto não é verd ldeiramente uma attribuição dos 
juizes de . paz;. é declarai· um artigo da legisla
ção criminal sobre os motins populares. 

Isto é' tirado do direito ·inglez, onde não tem 
produzido os .·· melhores etr.iitos, e contra o que 
clamiio·· · os criminali:stas inglezes, porque nem 
sempre o juiz de paz consegue o. fim, a que se 
propõe, que é dissolver a desordem : além disto 
e preciso · admittir o caso, em que o povo não 
queil'B -ouvir o juiz de paz, e o que se ha de 
fazer então? Mandar ~vir tropa? por isso o meu 
voto é ,que nesta lei, marcamos muitas attribui-
ções ·aos juizl!s de,, paz. E~ quero que t~nl1ão 

nisação ·judiciaria é•· muito oppost.0 ao · actual. 
Eu quero, que haja 1 juizes de paz ambulantes, 

como·· ·na, Inglaterra, os · quaes em• ce1·tos tempos· 
do· a11no; despachem os fdtos civeis,' e crimes;· 
e quereria que não houvesse mais de um juiz · 
de:· direito, a·'·' 'que·· chamaria. corregedor, para 
conservar esta ·antiga ·disposição; mas· oom juris-· 
diçào -• 'ordinaria ; qu<" não houvesse dos Juizes 
de paz·, ·recuno' senão· para as relações, o qne 

179 
é confot'me á ~onstituição, qúe mauda que 1:ão
l1aja mais de du!lS· iustancias: 

Quanto. á emenda, que está em cima d:i 
m!lsa, · qU:e · quer dar o recurso para o· juiz. cri
mmal, não póde passar, porque á c<instituição
diZ, qnc os recursos. devem ser. para as rela
çõe.i. Eu sou de opinião que eonheÇão' Cl'imes 
in i 1 can s; que ncis maiores s 
corpo de delicto. (leu) 

~r. presidente, f'U me sento ; requeiro que 'se
conside1·e que não d~vemos refonnar _un! edificio " 

com Úm espeque novo, o eilifieio cáe. por terra. 
Quero que se lho5 dê muitas atlribuições, mai;. 
ua fórma <las leis, e me levantei sõmente parà
apo"t.ar os 111ale:1, 4uc · terião lugar, se . o pro
ject•J passasso t>t.l qu 11. · 

O Sr. Paula e Souza: - Eu quereria 
que se puzesse em discussão a emenda, porque· 
do resultado della se ha de ver o que se deve 
fazer, porque, votando-se sobre o artigo como 
está, voto coutra, por achai-o prejudicial, e pelo
c.mtrario precetlerido n discussão da emenda,, 

r 

dig11 - na fó~i=na de s~a alç~da - donde se vê' 
<1uc quererei <1ué o n. 5.0 se supprh11a: o Sr. 
Vasconcellos _<lis.;: que era. nece;osario declarar-· 

acho muito melhor ugor~ marca"r-se já ~sse pt·o
cessu porq.,ue não sõ as actuaes leis pouco dizem 
a tal ;:éspeit•J, comu l?orque, sendo como são
tão confusas nossas 1 eis, não poderão s~r bem 
entcndidl\8 pelos juízes de paz. Por isso ustou 
que se deve approvar parte das emendas, que 
est·io ua mesa, e pr11porei como emenda - na 
fórn.a das alçadas. 

o Sr. Ara uj o Bastos·: - Como. q'náro · 
moliYar o meu voto, direi em poucas palavras. 
o que sinto a respeito desta lei. Pcr:;uado·me · 

ue só dcvh ser ( :ita esta lei em conformiJade · 
as attribuições que a constituição tem a t>· 

aos juizes de paz ; mns tem-se entendido 'diffe
rentemente; eu acho porém que tudo quanto 
excede à constituição, ê contra a ·constituição .. 

emats como aqm se quer, vai avor ain u · 
segunda i11sta11cia, por9ue uind .1 compete o i·e
curso ás relações. Aqui jã um honrado membro-
lembrou cm outra sessão, que pudessem estes 
juizes conhecer das causas até certa quantia 
sem appellaçiio ; esta idéa porém tem encontra
do opposição dizendo-se, que isto ia abrir a. 
porta à chicana. 

Acho portanti:i que este projecto ataca a·. 
constituição, emquanto dã aos juizes de paz ou-· 
tras attribnições, que não sejiio as marcadas 
na c .. nstituição art. 162. que estabelece o juizes
de paz para o fim da reconciliação. 

o sr. vnsconcc1.los: - Eu entendo que•
a constituição deixou á lei o poder de dar . aos 
juízes de paz as attribuições que julgasse con· · 
venieutes. A constituição determina, que os juí
zes de paz farão as conciliações, mas e~tá <!~- · 
clarada ll mancha deUes· fazerem estas conc1.
liaçõ.is? Porque é. que se chamão ·juízes· de 

az? Por ne verda•le1ramente elles . pro~ovem a 
paz entre os ·habitantes · e uma • -naçao, •e·· 11or 
isso. dá-se' a attribuiçào de conciliação,' ·qu~ e !' 
principal •de~as. lliz· a· constituição;· .para' es.te .. 
fim haven\ juízes d~ P.ª!• e e~ outro lugai: d~zr 
que . serão. a11 att. r1. b. u. ~ço~s.:. .marcadas · por .. ~~1s •. 
Qnaes seiiio ·essas attr1 bmçoes? Será de concillar 
as partés ' · Essa estava lletérminada ; lo.~ se -
conhece que . s~o"' outras,,' _além da ... concu.~a~ão_. 
das partes. · · · · · 
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180 
. Q11anto ao que disse o Sr. deputado a respci- diz mais a. co11stituição-suas attribuições• serão 
to dos recursos, não·procede, porque os recursos marcadas por lei. . , 
são immediatameute . para as rel1ções que. se Não se póde entender que estas attribuições 
devem multiplicar muito, (lOrque. a. minha. opi- sejão só pua a .conciliação. . , 
nião é que as relai:.õe~ seJão ambulantes,· e se E' regra de. direito romano, que as leis se 
o não furem, então voto contra todas as rela- devem entender . de maneira, que dellas · 11unca 
~ões porque se segue muito m:tl aos pov.)s. resultem absurdos, o que se .concluirá .sem. du-

"' • • • 1 • • u re epu o. ·. or-
eis como os juízes hão de t<lnto é necessario .entender,se, que .tlém· dessa 
Eu quero que tenhão muitas. attribuiçõts os attribuição ha outras. attribuições .. , .• : , . 

· juizef! de paz ; contra o qu~ votei foi cont!'a. a Mas supponh?!JlOS, que Sll queira entender. que 

mesmas revist-ls. A constituição declara o poder judiciario com-
E é de notar, que nenhum artigo ha prohi- posto de juizes e jurados, e a relação como juizo 

bitivo, ou q~e dê a oatra alguma autoridade ou de segunda e ultima instancia, mas daqui não 
tlibunal, este conhecimeuto ue a falhr a ve1·- se óde concluir ue não devem existir o•ltros 

a e nem uma improprie a e ayer1a em ar-se ~uizos; a constituição reconhece os arbitros c os 
no systema antig<., porque não milita a con- Juízes de paz. · · · 
tradicção, que havia nesse syst€ma, em que o A reconciliação · pôde exigir algum conheci-
tr!bunal da ~oncessão em o desembargo do paçE, cimento qualquer ue sej'1, · para ella se conse-

" , · nao o e negu-se ao jmz e paz por 
devia entl'l\r em exame, e julgamento de mate- não l•Oderem intentar-se ·os pleitos perante os 

•rias de justiça para guardar-se a coherencia en· outros juizes antes da proposta'e decidida a re· 
tre n instituição, e attribuição do mesmo tribuual, conciliação. · · · 
mns todavia o feito ·ia ser revisto pelo supremo Se esta cousistisse em ouvir sómente as partes, 
tribunal de justiça. não diria a constituição que a lei marcada as 

Ora, hoje, segundo a constituiçiio · art. 163, o attribuições deste juiz. 
tribunal supremo é composto dos desembarga- E' por isso forçoso concluir que ·existem mais 
dores mais antigos d·.1s relações, e em rigor é juizes . além dos de direito e jurooos, e que os 
tl"ibunal de justiça, e não seria fõra de pro1>0- juizes .de paz para fazerem,. a reconciliação têm 

· sito, ou contrario aos princípios de competencia attribuições que se podem marcar nestl lei. 
-0 dar-se-lhe o conhecimento das revistas. A reco1;1ci~iação põ~e verifica_r~se a respeito de 

M:a t no a iz 
niio se lhe dá tal autorid'lde, porque a consti- justiç·1 uão tenha lúgar ex.-officio, e para· estas 
tuição só trata de - conceder ou denegar revis- eu ·creio produzirá. . o melhor eff~ito, pois na~ 
t 1s-e com isto me conformo. causas a experiench nos mostra que o autor não 

Agora organisando-se a lei dos juizes de paz, deseja, mas teme os pleitos, as (jespezas incom~ 
que tem um fim certo da constituição devendo modas deile, pelo contrario nos delictos um máo 
em consequencia os suas nttribnições dirigirem-se hJmem, de genio forte e vingativo, inquieta, in-
á este fim sómente; dão-se-lhes attribuições. juria e incita o. vizinho pacifico, alguns excessos 

Vejamos, S1·. presidente, o que diz a con:>ti- e aind<i menoo-es ferimentos se podem verificar, 
tuição art. HH sem se fazer constar, que se tem e comtudo não chegarem a processo . criminal, 
intcutatlo o meio da recoaciliação, niio se come- intervindó o juiz de p:iz com réconcilhção. . , 
meçará processo algum.- No :m. lü2 diz: para Dize1·-se que não temos. codigo •. policial, e que. 
este fim haverá juízes de pnz, etc.. e conclúe: sem estes é melhor não designar attribuições do 
suas attribuii;ões, e district<is serão regulados juiz de paz, não .. me convence pois emquanto se 
por lei. m1o fize1·em. ·.temos .legislação de policia, que é 

Logo. S1·. presidente, se o fim da instituição a de 25.,de .. Jtinho de 1760,. e é melhor haver 
dos JUizes de paz, é o da reconciliação, ê fóra 1 · d - · · 
de duYida, que as su•1s nttrilmiçõ~s devem todas ª ~uma cousa, 8111 ª que nao seja a mais per-
d · fi feita, do que na•la. . . . . . . ,. • 

ir1gir·se a este m, e que a lei não pôde dar- Quanto: ó.. dependencia de sei' a· decisão do Jºuiz lhes outras. · de paz. dependente da do , juiz de direito respe-
Portanto ainda sustento, que tudo o que se ctivo , é effeito das nossas . cii·cumstanciai, pre-

~0ccnrset~cte!lçt!1r ao fim da l'econciliação, é contra a SP.ntes; .. , . . : . . . . 
~ 1 m ao. Nós conhecemos .. o êstado .. de: ·: alrazamento e 

o sr •. '"asconce•Los : - Sr •.. presidente, a falta de conhecimento. :nas. pessoas. camponezas 
imalogi i que o illustre deputado procurou desco- · e roceiras_, _e . vendo . que .·não poderáõ '.em alguns_ 
biir · ·· · · • 
<lo supremo tribunal de justiça, parece-me que jurisprudencia; será.' conveniente esta: providencia 
não é .. eiacta, porgue n'um caso a. con,stituiçi\o ,que·n:ioé segun~airistanci~, eom<?·~e disse, e:que 
diz expressamente,. :que ao sup1·emo tribunal. com- como. tal pertence á · relaçao ;, pois: O·' recorrer" ·e 
pete conceder ou denegu.revistas; logo, n:io lhe chegar .o feito·· .a este juiz não' póde fazer.: in~. 
compete·r,?ver os autos; mas:no caso dos juizes stauci!lo:. ' · •:;,·· .i,, .. i;" ·' .. , .. , ..... ,,. 
de J>SZ, .a constituição diz .exp1·essamente o con·· 1 .Nás. nnL. igas. ·: instit .. uiçõ. es, os·-juizes º. rdinafios 
trar10 de que , pretende o illustre deputado. . , conhe{lião ·.de: ~lguns . Pl'.OCBilsos :crimes ·e ·pedião-

Diz .a -.consUtui~o-para a concili~ào~ haverá 'parece:r ~o _ou'V1dor ;.d~· c2marca_; ,~,;em algumas 
juizes de paz,-c eis-aqui uma atlribuição; mas devassas ·nao pro11une1avao,' e snn•·o.' corregedor; 
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e comtudo., .não !.se-, J;chamou; -por _. isso segund·1 
instanci t. 

Pela no:v11 . .fórma · .de,;jurados .. tambem· a decisão 
succede a applicaçiio da lei, e o ju.iz de direito 
não •. :onstitue, p0r isso .. segunda instancia. 

Voto-, por. t-,dos _e:;tes .motivos, que passem as 
emendas.< ·· · · 

e ISC 1a, 
propoz:·o Sr •. presidente 'á .votação :a materia 
aas -·emendas; foriio approvadas -·a 1• e 2a· dt" 
vididas em duas partes; a _suppressiva foi re-

- ' ; J. • 

Entrou em discussão o art. 5•. 
o SR. VASCONCELLOS otrereceu a seguinte 

EMENDA 

« Salva a redacção-Ao numero l• do 5<>-fórma 
auto·Je corpo de Jelicto na fórm'l das leis-Sup
prim a-se o 11. 2°.n 

Forào apoiadas ambas as partes e offerecid.as 
á votação,- f()rào ambas approvadas. , . _ · 

Entrou eÍn discu:Ssão o art. 6 ·o· -ual foi a 
Ta o sem oppos1çao. 

Forão igualmente approvados sem debate os 
arts. _ 7_ e ~. 

as seguintes 

EMENDAI!>_ 

Ao artigo _11 

« Em li1gar de-'-o · tabellião do bairro-diga-se
um homem· por_ elle p~ra isso.' jurai:nentado. 

Ao a'rtigo' 12 ·. 

. «. Accrescente·se - e, dlirarã tanto tempo quanto 
aquelles. -: 

. ' . . 
ó que tiver. servido, etc.,_ iga·se-mas o que tiver 
servido ·successivaníente duas vezes, poderá es
cusar-se por outras duas. 

« Em lugar da ultima parte; . que comeÇa.- e 
mandar/I prender,' etc . .:....ctigà·se-E no caso de 
desobediencia reiterada, provada.·por ·certidão de 
seu escrivão; com duas testemunhas, poderá pren
dP.r até 24 horas.»-Forão apoiadas. · · 

o sr. -VàscoriceÚos : - (,L.Cu) Nenhu~u~ 
pessoa pqd~ ise~tar-se ·deste. emprego.!. etc. ~!]Ul 
este a1'.tigo supp~e. q_ue .ª!! cam,ara.s .. s~rao elect1 y~s, 
só por um. a11no; ora; is_to, e º qui: t~lv~z, u~~ 
seja admitt1do, talvez. que ,os, :y~r~aaoi:e~ s1rv~o 
2 ou 4 annos, .por ·isso ,parecia. que, se devia 
dizer-salvo o que fó1· re·ereitó na proiima· eleiçâ'o~ 
-como :tem- o l>rojecto .do -Sr.· FeiJ.ô. }'alvez q~e 
isto seJa •propriamente· de "red~cçao. !!eu;) .Pois 
se elle o tem preso _ a sua d1spos1çao, pode-o 
fazer comparecer; acbava:que'era melhor mandar 
conduzir o desobediente á _ sua presença, e . não 
q~eren~o ·imP.ôr u)na':multa de·tantos'e hntos ~H 

laçã~"actuâl. , ,~;:,,·,u;o'.~ .. :·,,,, .;.<:;-, -' 
,·;.o· ', ; K' Ao mltigo~' 15 i. ·.: ; l 

"; ~ _,;;,J"i-.:·~,>i-,';ci .;,_:.' ·,.,•Í,·~· .. ·->'•''J>!.•J.~ '•'' 

&;E' Diàndará 'coridnz'ir·' á -suà·presénçà ·o de5~~ 
obediente e o punira com uma multa de 2S ·a 6S,; 
commuttando'-'a em~''i>risão ?dé· dous''ª :·seis· diiis, 
quando não,: tenbão' meios. de'.'8ati8fa%er 'a· ·multa.~: 
Vasconcellos-;,r-0Foi' apofadà; :,,_,,\.""·'··:'-V.:-'"''·'"' 

_).) 

181 
<>.·srrFer.reJra ·de :Uol. l.o : --Quando. iia 

2• direcção· deste · projeeto; o Sr~ Maiil offéreceu 
um~. ~~end! sobre•• os tabelliães se chamarem 
escr1vaes, nao_ se venceu, que ni'io pudessem to· 
mar P.scripturas e dar certidão, e outrll$ cousas. 

_Creio. que si> se venceu que mudassem o nome 
tabelhão ar.\ o de , · · - · -
inconveniente, que este' escrivão tenha mais at
t1·i!>ui_ções que os , tabelliães do publico e notas 
prmc1palme21te ·na minha p1·ovincia onde ~ 
extenção dos termos al uns de 100 le uas 

· , 1·na _1mposs1ve que os t1belliães possão 
preencher as ·necessidades do povo. .;;:• 

Port·mto eu peço a consideração da cam'U"a 
sobre este objecto, e mandarei a mesa uma 
emenda additiva ao ·artigo. 

AO ARTIGO 11 

Estes escriviies teriio as attribuições dos tabel
liães dos bairros, emquanto estes se não crea
rem.-Feri·eira de 1\fello. »-Foi apoiada. 

O S1.·. Ai:-aujo Bas'tos : - En acho ue a' 
· meu a e mm u oa, porem nao 

é o. l~gar proprio della, porque esta lei tmta. 
de JUIZP.S de paz, e como se J:a de tratar. nella 
':'fe t~belliães par~ o "udichrio_? ?\ão se pôde 

, m ert a emen a aça 
part~ ~esta _lei_. po1·9ue hmbem ern privativo 
ilos JU1zes cnmumes h>rm11· os autos do c,,rpo de 
delicto, e eshs attribuições por esta lei passão 
aos juizes de paz. , . 

Per isso não vejo que seja desloc<tdo, que O' 
escrivão deste juiz v.ossa ti.rnbem exercer as at~, 
tribuições dos tabelbães do publico e notas, porque 
estas attribuições são como aqnellas em bene~· 
ficio e em commodidade dos povos. 

o sr. VasconccI los.: - Eu me conformo. 
com a emenda do Sr. deptttado. que acabou. dá 

, tJ os e crear 
novos escrivães para os juizes de paz, põde-sé 
nesta lei declarar que ellcs podem servir de _ta·. 
belliães de notas .uaquellcs ~ugares, não só pol'.-

quem queira estes empregos. 
~ Portanto a approvo. 

o Sr. Araujo Busto.,: - Eu ·disse que
esta mateda não era objecto d~sta lei, e ágora· 
digo. que ,é inutil, porqne _!l. ordcna_ç1io tem de· 
cbrado que as camaras esta.o autor1sadas para: 
fazer nomeações nos lugares ou Yillas, que te-, 
nhão mor,1do1·es. 
· O Sr. Va.sconcouo .. :-Se 1estes tabelliães 
de notas não fazem tllstamentos, estarei :peh 
opinião do mu~tre deputado . . . ' .. - ' . 
· E' preciso que es~es ~scrivães tenhão ma,i~ ~l

guma: cousa que fazer, para haver: quem· quem:~ 
exercer este lugar. · · · · · · · · · 
·Portanto sendo só pnm' fizer: escriptm'a e J?IÍ>· 

curnções ete., não lia razão· nenhum-,,-- e p·or tsso. 
julgo muito neces~aria a emenda; E' preciso 
conhecer. as grandes . di!;t~nci~s , no 'B~àzil ;· custa 
muito _procurar nessas povoa.;oes. offic1ae_s .. ou ta., 

·.- ~. ' •, :; ., ---~ ·,;;._ , ~ .· 
iÍl~o ·que ~; e~1, beueficio' .. geral.! r8K,ogand9,,,~d~. 

· as leis tia parte, que se· oppoe a este proJ.E!Ct,?-
,Julgando-se a, mnteria sufficientemente :discu;,; 

tidi, propoz .o St;-presi<lente â votação as.emendas.
'. e f9riio approvad~ as .sçguinte.s.: a; d_9 ê'f.•; ;F,~r
reira.·de Mello · ·as dos :::ir. Paula e -Souza aos 

· arts. 11 1~ e Ü; a do Sr.· Vasconcello>s; e igual
mente a' do Sr. Paulá·c~·souza ao § 7° d1) n. 2. 
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. Entrou. em discussão a, emenda ,tlo , Sr.~Feijó, 
que pririeiph.-A alçad1l do)uiz de paz. 

O Sn; ~Lo E SotJ""ZA · off'ereeeu ·a •seguinte 

}lrÍSQllS seja CX·Officio fümettidu ,\O juiz de 
rdt., immediat.:i.mente com o ·preso .para ser re
yog~da ou coufümada a determinação.li :- Foi 

· O Sn. FEIJÓ declarou que retirava essl parte 
da sua emenda. 

O Sn. PAULA. E Soou off'ereceu o seguinte addi-
tamento á emend:1 dd Sr. ?\Iello e Souza. . 

« Salva a redacção-Em lugar · do tilrmo-... s 
recursos diga-se as sentenças. "-Foi apoiada. 

Jutg·rndo-se a 111ate1·ia sufficieutenumte discu· 
tida, passou o Sr. presidente a propol·a· á vo
tação com as emen_,Jas, as quaes .forão approvadn.s 
pela maneira seguinte: · 

o 

palàvras-e de multa até rs. 
• 2.o A 3• parte até as palavras~om audiencia 
da pnrte: · 

. . 
guntas como as respostas.· 

4.0 A emenda do Sr. l\leiío e Souza á 5• parto 
da do Sr. Feijó, sah·a a reda_cção meuciC!ne,_da na 

Entt;ou em discussão a out1·a parte da emenda 
do Sr. Feijó, que principia.-:-0 jr.iz de paz' exa~ 
minara se o~ que S(l demorão, etc. 

o Sr. ,-usconcellos:-Ha ahi na mesa uma 
emenda sobre pass iportes, queira Y Ex. mandàr~ 
me (foi satisfeito.) Este primeiro artigo da emenda 
penso eu que será concedido salv:i a redacção (leui)' 
Este juiz ...le paz podera conbecer destes delictos 
n l fórnm das leis; sendo nE-ste sentido eu con~'. 
venho, porque as nossas leis _actuaes cm.muito 
l'equenas cousas impoem penas de prisão, _e por 
cunsequenc1a nao uv1 o que assim passe o ai·· 
tigo. · 

Os casos da pena de prisão se multiplicaráõ 
uando ~e . ti\·erem os codigos e ent~ü a;; poder~õ 
. . , 

elles uma pena que se não acbe estabelecida. em 
lei. Eu tenho sempre sido favoraYel ao augmeutc. 
da jur1sdicção dos juizes de paz, mas nem· tanw 
como >igura se lhes pret.,nde dar .. {Não foi màis 
ou11ido !li; o ta-.:hygrapho Gonçalves.) 

D·mdo a hora requeí'erão alguns Srs. depu
tados a prorogação ua sessão até se tomar yo·· 
tação, mas não approvada. · 

O Sr. presidente deu para ordem' do dia: -
to _Discussão do projecto · de}ei sobre a"creação 

dos juizes de paz. . . . . 
2• Discu8são do projecto das revistas. 
3° 'Discussão do p1·ojecto_ de lei sobre officios 

de fazeada e justiça. - · 
.4º _ R-JS<Jlução apreseut_ada pela cnmmissão ·de 

fazenda sobre , passa11ortes nas províncias mari-
timas. · 

50 l• Disr.ussiio do projeeto de lei sobre ses· 

60 là"'Discussão do projecto sobre as pensões 
.que pagão os parochos para a fabrica da iinpelial 
capella. · · · · · · · 

- "'7-·-· - •• Levantou-se a sessão pouco ·depttts-das2-li<>r.is. 
-Jose .Antonio da Sil"'a Maia: · · · 

Manan.?to C0:1·los· de ~ou;a . qon·_éfi. '() 

Sclisào ena 30 de .;Junho 

PRESIDEN<'U.' oo· SR. ~RAUJO LIMA 

e acha· 

O Sa. PnESIDE:STE declarou ·aberta a sessão, e 
lida a acta da antecendente pelo Sr. secretario 
Galvão, foi app:·ovada. 

O Sr. secretario :M:'lia leu os seguintes 

OFFICIOS 

" lllm. e Exm. Sr.-A mesa do desembargo 
do aço diri iu a esta secretada. de estado, ua 
data e _ o corrente, 11s es comm tas rnc U· 
sas com os papeis, l}.Ue as il.cumpanhão, ·resol~ 
vidas em 1-t de l\h10 deste anno; uma sobre 
requerimento de Felippe Ferreira Jácllme, que 
~e i< . ºç • 
rnla-Flor, e as outras duas sobrll pescarias, 

a cujo respeito representariio José Joaquim Fer· 
reira, e m·iis pescadores da redinha, e a junta . . . . .. . 
conformidade das imperiaes resoluções das' mes· 
mas consultas as remetto a V. E.x. para sel"em 
preseutes á camara dos . deputados. , .· 

« Deus guarde a V. Ex. Paço em 28 .de JÚnbo 
de lS-21.-Viscomle de S. Leo1)oldo.-S1·. José An· 
tonio da Silv:L l\laia.JJ-A' commissão de com· 
mercio e agricultura. 

« Illm. e Exm .. Sr.-Tendo remettido a V; Ex. 
com àviso de 5 dtl Maio deste anno, um offi •. 
cio do cabild·• de :M:outevidéo de 8 de Novembro 
do anno passado, com outro do presidente d:l . . . . .. .. 

mente a envio ·a V. Ex. para que se ajunte aos 
mencionados papeis, e cliegue ao conhecimento 
da camara dos deputados. . . 

« Deus guirde a V. Ex. Paço em 28 de.Júnho 
de 18:31•-:-Visconde deS. Leopoldo.-Sr.,José.An~. 
tonfo ·da. Silva Maia.»-:-A' ·secrétaria para lhe dar 
a competente direcção. 

Fez·se a leitura de um offieio da .. camara. da 
vilh de' S. Bento "de Tamánduá, em· que repl"e: 
sent 1 i\ · falta ·de· estabeleeimimtos litterarios párt1. 
educação àa' moéidade . do seu'districto, oÍlde nem 
ao menos ·ha uma cadeira· de g1"Bmmatica. latina, 
e_ pede . pro".14e_!lcias a ~esto. respei to.~A·.· commis" 
sao de mstrueça,o publica. .. · 

O me~mo" Sr.' secretario Maia apresentou por 
parte da eomtD.~ssão de red·leção llS seguintes 

.: 
Rli:SOLUÇ{)ES. 

. « Art. unico.· E',~eidadão brasileiro naturalisado·. 
todo o estrangefro, que naturalisado. : portugúez;: 
existia 110 Brasil· autes dlÔ época da sua inde· 
pendencia, e pel~ có'ntinuação da residencia adhe· 
ri(). a. ell&td~l'.º\\r' eo~i~uiçjj,o politiC'l,~do~im-
p~nq .• ,.,. · .. , .·., "' ,.-.- .:r: •:- ...... ,,.: ..... 

" Paç°o da ~ma .. dQ.S .depuf:ados, · 29 de Junho .~e' 
1821. 7 e. J •• ~ Amwo: Vianna. -.José: A"tot&'º . 

• ,, · da Süoo Maia.-Josê :!g. Cosi,<!. Carvalho. "» · ': • 
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« . A assem biéa· géral' Iegislati va do7 imperio · re'. 
solve:. . ..... · .. : ·· . , , . 

: «'.A~; :l_o, A ·disp~sição: do art~· 8.0 d() project·• 
de· lei; m1ndado' observár 'pelo decreto de 22' de 
Novembro de 182:3, comprchei1de· o abuso da li
berdade• da· imprensà9 que fõr dirigido a. infümar 
ou a rnjuriar a cada uma das duas. eamaras, 

' - . . . ' . ' . . . 
. 1 

á totalidãde ou a 1Mioria absoluta· dos selll! re:>: 
pe:tivos membros. · · . . . 

ü"~rt'. 2:0 ~ 'itifami<\ ôu injuria feita a todos, ,'!,u 

se ilritende directa: ·nem il1directamente feita ao 
chefe deste poder. . . . . 

« '.Art", ;j.o Os .. que imprimirem, ou de qualq.uer 
triod!): fii~r!!m circular as opiniões .enunciadas pelos 
senadores ou deputados no. exercício de suas func-
ções não sã~ por isso resporís.avcis. . .·· 

~· _PaÇ!> da camà~~1' d\)~ deputados~ 30 de Junho de 
18'~1. - C. J. de A7·auj11 Viamia. - José. da Costa 
Ca,;,,aaió._.:.1osé'Antonio da Silva Maia.» 

ro1:ão. ambas _apP,~q:~~4as,_ ~ ~e.-;olveu.se que fos~ 
sem 1:emettidas aô. senàdo. . . . . · . · . 

O sr.: Mil.J.a:; - Olfereço á camara· esta me
moria sobr~ a origem·,' : ·progressos e decadencia 
do quinto· do oaro .na •provincia de Minas geraes: 
ella "é filha ·' dos e meus ' bons' dese. os ela -
peridade .publica,'. e t'llvez aproveite á commissão 
Cle ,fazenda. : ' · 1 · · ·' · · ' 

_Receb!!u~e c~m. especial agrado , e remetteu-sé 
ll eomm1ssa.:i nnc1 a ·de fazenda. · · · 
,p sr~ .. J.\lutn. :-Serà ,bom qÜ'e" o·; p~ojecto ,de 

lei, sobre_abu~os .de· .li_b.erdade. de imprensa., não 
v('JlO se~·1do . sem 1>r1meiro. ,yoltar. á commissão 
de redacçã~, por causa : desta. resolução , qµé se 
aprep.!'ento~ sobre o, mesmo obJecto. . : . · 

Assim se venceu." · · · .,._.. ' - .,, - . 

ORDEM 'DO DIA 
-.. -~;"{;'_.- -~-~ .• 'i>i~,-

discussão o , artigo-. additivo olfer'3-
r. e1J , ao. . p1·0Jec o · e '• ei so. re 

1u1zes de· paz,-: o qual· se •"nchava ap.;iado, e prin
cipia-:-O·juiz de , paz_ examinará, etc. · · · ' 
'o.sr.: óhsi.odlo. rilas ':"''.Não~ me ' osso 

con orma·r com a emeu a,: porque .. vai·. restdngir 
a .li1!e~df!-de iiqs pov~s .. As c\rcunis~ancios , . que 
fizerao, .. com,, que., .o seu. auto1;. a·•· apresentasse, 
tálvei'.lli'a. figurassem útil e justà;'.rins nei'n tlld,> 
<! . . Q.üà.'é ut'il ,(íie/j\ll!.tica,, e .. se.',pó~~.)1z4)r'; es
peci,al~ente .. ,n_os }1!mte,s.:. das, proymei_as, onde, 
ç~~upa~~~ :Ó~· md1y1d.uos epi ! gra_11de .. ~ui)le1'.0:,no 
g1.~,o:,!i.<!} .. ' .. '~.er.10.r, trafi ... -~."'.'.d. e., s. e.u. s .. n. e .. gocIC!":•. g.r.ande 
obs~~cu\o ... onco1~ti:ariao :.se .por. ,~ma l~i fos11em 
o!Jpgadpl! .~ ~.xhl)>11'., passapoxtes para,p. ~ivre .tran
sito de uns para outros lugares·, amâa mesmo 
~~ •r,r,ovi.ncia á. .pr:)vi11cia, .. , , _'" , . ", , · . : . 

.,E,;.,de,gm)lde interesse e ~e11mo de:necessid·1de, 
qu,e -~~·. !J6nserv:e. e, pi:~tej~ ,o ,co.mmerl.)iO l~ito qual
quer .. qu!3. ·.ª.l .. l. e., s.eJa. , ·.e ... a ;m .. aior··· .-p,rot· .. ecçno q. ·u·e., .ª .. 
meu '.y~~,.,~~, Ih.e'. 'póde .4~r;, ,e, 'a; ~~I:iefdaJé·;qu,e; cír~ 
~e. ~he ~oar.cta ·pela medi?-~ .. 9a. eme_!lda pre,sei;i~e; 
8e"o:'passaporte "é' para ·os· que vno ·de· accõrdo 
a ·fazerênl..,lit<ira?a::. ~ riisi<l;!!.l'Íci~\;'''~(lffiçi ninguein 
se d~v~··p~esumi(máo, ··Mm"'que seJa-provad_a 
su~·n~1~1 ntJlade· • .só :c&ua,~ondueta, o · pó:le-,quRh-

·.,:t! . .•. . ! ' ' ('. • ' . • . • , 

cpmq. se :de~e esperar, rormar_em :os :costumes, os :ci, 
d11dãos,!guardas únsr dos Qutro11,:eonserv'aráõ as ·ga
ranti"8 soetaes,,prestando-as;autorid·\des·:eonstitui; 
d~' si.la -prompta e.flelexeculjii9 as leis existentes 
q;-áar:.\le,,se;yã(l1fazer.;.-·n .. ..1r:., ii ,; ,, ., ...• -.~ •: 
~·J?orta~to4 , não', se;i ,pôde, 1;ndmittir•·;'a• etrieuda~á 
q11,11\ me,<-c:>pp~•nhoacomo,,oppreasiva :e ·.de 11e1lhum 
C[~~®·=!~ih ~:_·,:-u1n f:i!rt~.~! ~;Hp ·nin;.> ~1;1 ·'- ·~,:;~'1:~:~: .:t 

. O sr. Viascosice1 los : - Sr. pr~siã.;nte, eu 
me· opponho .tambem- á emenda . porque é uiná 
verdailei~ i!lquisição 'política /nada de passa~ 
portes. · . -· · . • • · ,,. · · · • · 

Na America ingleza; e na Iaglaterm se viaja 
sem. passapo1-tes : no tempo de paz não ba pas~ 
saportes_ · para os n~tura~~ -_do pa~z. : pa~ que 

nhec;o nesta i!lstituição beneficio algum, ~ só scrv; 
para 2pprim1r, e vexar os cidadãos; O homem, 
que nao · te:n crime·, é que lia dé ir procurar'os pas
sa or · · ·· --
noso, não tem· muifos: meios de se evadir á-vi-
gilancia dos juízes de paz ? · 

De mais disto niio' tei:à elle toda a facilidade 
de ap1~~sentar duas testemunhas, mostrando · que 
elle é hvre, e desembaraçado ? E não se corihec 
q_ue é inteiramente inutil · a obrig'1ção de se 
t1rar~m P!LSSaportes? · E. que. mal não se segue 
daqui '1 .Nao se pôde .m11dai: ae um lugar pára outrr 
sem Passaportes : e · preciso pagar testemuilhns; 
e entretanto não · valem . estes passaportes, de 
c~usa alJ!:uma: só s~rvem Pª1:ª opprimi! o cida
d~o pacifico, _e J>ara .. nada mais. O;; aizes, que 

a· sua· f1lta. 
Pnn que i;ão os passaportes ? Serão para pre

v~nir. os delictos, e se forem 

o sr. Feijõ :-Eu já ·outro di:l, quando 
apresentei esta emend1, disse qúe · o· fazia ,com 
receio;· se eu .tratasse de um neg"Cio p'.irtiêula:r, 

. eu. desistiria, mas como o que proponli() é a.:be
neficiO" do Brasil, não devo des10:;tir. Se · csti'véss·c 
na ·Inglaterra, ' onde ·a 1ustiça é· administritda 
promptamente; oiide não ha asylo para: ós·cl'imi'-

·. nosos, ' diria, que não havia necessidiide. 'destes 
Jla5S~portes, mas como tenho. vi,;to º· interiqr,'do 
Bras1r, onde moro, e de que talvez. algu.1s'. se
nhores . não .. têm. lembrança, vejo ·a . necessidad'e 
destes passaportes: : , · · · · . · . : '_ . , ' 

r. pres1 e.n e, en re n s . os cn;nmosos quasi 
sempre ficào- impunes, porqut1 o que. coint\Ú!tte 
Um delicto, pas~a · pára outro 1.fütricto, e . tl.ã°CI 
solfre · m.1is perseguiçiro: não ha nada .. m!\i;.:·racil 

.. ; • ' ~ < ~ • . . 
commettido por. pessuàs do .baixo. povo} 'ê reti
rar-se quem afez,.porque não se'sabeudo'.para·onde 
foi, e. não so 'passantlo. precat<lrias, porque' são 
grat~itas, :e : não )111ven·do' muit?; cuidado":n!sso, 
fica impune. · Q;:que"acontece e· sómente serem 
os. réos · persegilidos· pelas.' pessoas '1:icas·; que 
tirão ·precatori ls, e vão.· sobre: elles:;• Se 'não 
hou vei: pa;;saportes; •' os. crimim)sos · continuãõ'' 'a 
ficar· impunes, Se a liber•hde e para ficar<ím' os 
crimiuos/)s impunes~ e ·sem castigo,' então· iíão 
haja iienhum , passaporte;· mas se a· lil:ierdade"é, 
como desejo, para· .usar· do meu' direita; 'e· 1iifo 
ter, quem me· embirece· do seu goz<l; óntii:o''â,evil
mos' :querer ;passaportes. : E6ta ·providencial· para 
quem vinja- é · incommoda, ·e iâutil; não 'acontece 
pol'ém' a:ssim, par-.1: quem muda de lugar:."··'' 
.. 'E'' ne'i:éssarfo não confundir esta~ coü'sá~;':o:ti_U.1e 
aq~i ten!l.o ouvido f.1zQr~!'.le' •, _par' aqu,ell~!: q~~ 
viaja," é"m.:ommodo; ·e ·rnuttl, ·porq'!le ~, ... cri,· 
minoso, passa pelo',po:voado: . . ....• '::,: · ·:.; 
.:····- .. - •.• ,.,•·.·'-' : •• 1 - ·--,•·.·~·.· 

viajá; mas "p1ira : quem :tem de' !11U.dar · C!e ;,u.!i'ia 
para outra parte; e que mconvement•~ entao pode 
haver, em-•,tira~-se: •um r:passaporte;-1 quand6' se 
acha. noc.mesmo districto;;que -~ dê•t,..Niio 'V&ifà 
capit<ll.. .:nj\o • ha-~-testemnnhas ;n0- jni~ : di; +Jlll~~rn,_. _. 
eonhe'cimento dos moradores ,do seu d1stricto; Sll.'be-, 
q uaL ,é, homem ([1:1e , se• apres.enta e em :tre~.·lin!ªª~ 
dar-lhe; o• paüaporte~··: ''\ "• .·.: · · "'· · ...• .-., ·"'• 
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18i SESSÃO; Elt 30 <DE11JUNHO, DE 18!7 
Se teni .de passar .para .outro .termo ou p1·0-

vincia, .então .. leva sello, porque. é muito diffi
·eultoso .tirar furtivamente um sello, e ·se tal 
acontecesse a autoriJaJe é responsavel. 

Não sei. pois que enc\lmmodo.ou prejuizo possa 
se,.~ir~se. 

palavras sem fundamento, é não razões. 
Se nós existindo no Brasil, e vendo o est,do 

em que nos achamGs, nos queremos regular pelos 
nossos usos P. circumstancins, não devemos com
parar-rios á Inglaterra ou Fra:1ça; este mal vejo 
uesta caínara em que todos os dias se está uppel
l:indo p:ira a Inglaterra e França; e p.1ra que 
serve isto? Para o Bmsil é de summa necessi-
dade que haja pas~aportes. . . . 

Qnanto ao encommodo que pôde seguir-se aoi. 
cidadãos, já mostrei quão pequeno deve ser, 
porque OS juizes de paz nunca '\'.eXat•áô !}O homem 

sciencia diz<!r o que sinto a· este respeito. 
Eu não wjo que o projecto faça .exc.epç.ão, 

como aqui se disse, de quem se muda do dis
·tricto ,de um juiz de paz, e de quem viaja, se
gundo vejo venciao, a lei quer juizes em pro
porção a . certo numero de fogos. etc., de maneira 
que nas grandes puvoações v. g. nesta . cidade, 
·será preciso pedir um passap•>rte quando. nos 
mudarmos de uma para outra rua, c·lSo passe a 
emenda. · 

Sr. presidente, eu. em razão do meu emprego 
te~h?" experiencia, do que são passaportes ; jamais 

gum cx1"e passapor e ou eixou e 
escapar por falta deYle; elles têm toda a facili
dade de se eYadirem, têm ã sua disposição cami
nhus, veredas.?. ntalh?s: é impossivel que ~s 

do's criminosos. 
Demais, sobre quem vai recahil· este onus? 

sobre o homem de bem, que não quererá i11flin
gir a lei, e que por isso, quando queira mudar-se 
de_ um'\ J?Rra out.ra parte, tem· de procurar a 
porta do JUiz _de pu, e não haverá muitos des
tes que., abuzem da sua autoridade, que fação 
a mesma dependencia que os actuaes comman
dantes de districtu? Emqunntu ao que .se diz dos 
.lugares remotos e meuos povoados, nelles é.que 
ac.bo a providencia mais inutil, o criminoso não 
segue estradas o.u caminhos. conhecidos; elle .tem 
pratiç~do do terreno,. e digo que sempre ha. ~de 
escapar apezar da medida em questão. . . 
. R.ipito, o cl"iminoso não procura .pass<1porte, e 
nem p~r isso deixa de evadir-se, convenciifo pois, 
como· estou : da inútilidade. desta medida para a 
perseguição dos criminosos . devo declarar~me 
coritra a emenda, porque. vejo qúé v.1i éncoin: 
_modar · a tod()s, e fazer co~ que_ indistinctamente 

só' deveria pezar sobre o Illalvà.·lo;; e'. augmênta 
os deveres do' cidadão, sem pi-ovei to 'da socie, 
dilde. - · · ·· · · ' · ·- · ·· - · 

o Sr- F'.cijó:-Eu quem~.que ... •se ·me diga~ 
come é possivel perseguir a. um cnminoso '! appa
,rece :um homem no districto, não se· •póde•saber 
se .é criminoso, como é• que. se• persegue:? Já:não 
.mo::1tr..:i na sessão .-pas::;ada q_ue. os. criminosos 
por este meio se1·ão persegu1c!os .... porque não 

saporte - ? Se não o tem foge, e não póde parar 
em. parte nenhuma,· e .. isto mesmo . é uai castigo 
mmto grande; · · · · . 

N:io acho razão alguma, que me convença Jo 
contrario da minha ·opinião, acho 'portanto que 
a medid'l dos passaportes é nccessaria e indis" 
pensavel para o Brasil; -· · ' ·. · '.' · ' · · 

O Sn. Du.1.nTE. SILVA :.- Sr. p1·~~i<!e~te só duas 
pnlavras, para perseguir a um · cr1mmoso será 
precbo pôr (lm coacção 99 homens de bem ? 
Este principio n'uncà o adàptiu'ei. - . - · · 

. . . 
já em outr:i sessão apontei o prmc1p10, de que 
em legislação tudo quanto é inutil; ·-é nocivo; e 
deve ~or isso mesmo extinguir-se. · ., · 

porém · conhecido que 'não obsta isto· à' que os 
criminosos andem por toda n parte livremente. 

Lembra-me de um negro que fujlindo doPiauhy, 
atravessou toda a rovincia do ará 
du Norte, Rio Grande e Pernambuco,· e veio ser 
prezo n,s Alngõas •.. _ . . .. . . . . . _ , .· 

Os · homens que · n!lda ·têm mudão-se · muito 
facil~ente; se · encóntrR!> · algum r~gistro apre~ 
se11tao um bacamarte· ·dizendo~ aqui tem o pas
saporte, e os homens do· 'registro não têm remedio 
senão usar de prudencia; e· deixal~os passar .. · 

Portanto sendo inutil o passaporte, como mos
trei, deve extinguir-se um tal uzo. 

o Sr. :xu,;1c:... 'cio' Ôa~a.lho :- Se as 
instituições humanas pudessem tocar á perfeição, 
eu concordaria com a opiniiio de alguns Srs. 
· epu 11 os que s~ .~ppoem ao a 1go 1 ivo pro-
posto 1Jelo Sr. Fe1Jó.. , : · 

Eu concord(l, que não. seja o passaporte meio 
muito efficaz de .-P,.erseguir ~s .• criminosos,. mas 

pratica ~omo 'meió' que' devir cooperar pâra· a 
punição do crime. · ... · .· . ·. .. ·· ... · 

Não desconliéço que os criminosos 'l!ntre nóll 
têm uma· fácilidade. de. se evadirem,· e. passarem 
a outro' ·districto, ' e; por' isso, niesmo. aão'pte~se o 
meio- dos' passaportes, ·p~r; 'isso''q_úe 'Jião se·j10~ 
d.iráõ e~tabelecer.: em· outro: di~tneto,· sem'apre
~entarem · ·os ·passaportes; ·e ,nao· · podendo,. 'eUes 
ter permanel}cia eD:l'.UD:I' l~gar, tem2~ . c!>nS'éguido 
o fim, qu~ e· que' taes monstros vao'.v1ver entre 
as- féras, pariv que não' tomem a offender a so~ 
ciedade." ' ;, -- ' ' ., 

Disse-se que este 11ezo ia' recahk scibre osiho~ 
mens' p'.lCificos; · eu··não posso ·Concordar' nisto, 
quem ·. tem de . se· · mu~ar pa~ ·. outro · fog~r o,u 
termo, faz os, prep.arat1vos e, entre elles. :t.1ra () 
passap()rte que elltr~ n·a ·ordem dos prepara ti vos. · 

Portanto voto a .fayor .'d.o: artigo .additi,v:o,. por
q~e se., os passap()rté~.~ão prel!nchem o fim de
sejado, ,sempre .. rem~de1ao , alguma .cou8!1.. '- .. ·. 
·o· :s~ .. · cunbaJ:a-1:11.'ttos :~A :detei,-nlinação 

de •tirar• passaportes;» a respeito do criminoso· é 
nullã, .porque •elles :nunca'•levào ·passaporte~ para· 
o que ··i1ão• é criminoso; •-é>um:• obst.aculo',..mui 
,ggH!de~ ·pois •quepodem·~aver'Qccasiões '.dé1ter-
ue .mud'lT·se··,de uma·-para··outra•·parte: em· um· 
momento, -e o ir á .capital-'•d&'''proviucia;Ppara· 
tirar·''º'· passaporte , levará,. muito ;~mp<W(-O•que 
lhe;·fürá ·.muitas .vezes1perderJaos :interesses P'I!)::•' 
ticulares,) e faz com que tenha muito. dispenllio;.< 
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SESS10 EM ao IH~ .IFNHO nE -1827 185· 
O passaporte para um honrem .que vinja de 

1!ma. p~ra ou tr~ parte· é desncce<1s111·io, po1·q ue se 
e crunmoso !'ªº se en.contra elle, e . nunca põ1le 
ser aprchend11lo, por 1ss<1 acho qne- n{io devem 
haver pas;ap:irtes. . 

O homem que f·•i offendido manda um espia 
atraz do · ollensor, e tanto o persega•J, aY.í que 
o cncon tra. 

Ha pouco tempo, assim acontecen em :Mina~; 
uri-.. prezos arrombar~o a cadeia f' pozerão-se em 
•·arn.ii1ho _con1 ntna tropa, atravessarão toila a 

dos juiz~s. de paz ,j prevenir os delictos, deve-se 
n 1Jces,ana:nente 1!dopta1· esta e:nenda, sem a qual 
aquelle fim ,;e• nao cons1Jg11c. 

E11 es~on certo que ella só te:n sido comhatiJa. 
1~elo 1111ut\l a·1t0r que te1!1os á liberdade, n pela· 
\Ont~Je que ~e.nos ele 11:10 Cllarctar n liberdade 
du _ cul.~c:la_o,_ e este. amo1· sitrnero que tdhnt.unos 
aos. pnnc1p1os da hber<lade, que faz ser tiio com-· 

; linhda a emenJa, isto faz muita honra ao~ que 
a combateu~; aclw porém, que clla Jcve sei· ada
ptada por isso ine~n-10, porque iulo h;luos oor 
dia fazei~ uma legislação nova, l1imos sim tii·ar 
a ~xecuç:w <lella <l•i mãos <Jlte julgamos peiores,. 
pR1 a dal·a a outrns, que nos parecem "melhores. 

Findo o ;;eu discurso illlllldou ú mesa a se
guinte 

sidade, mas pllr sua utilidacle. · rem es~ •par alguns criminosos se ê um e11com-
E .a~sim é qn<l eu enc iro a: questão, e por isso modo a maior parte dos cUaili'i.os ·? A maioria 

des~Jº que se observe, que não himos por estes ' dos homens niio é cdmiuosa; tc•m vicius tem 
add1ta11icutos c1 eai tmn legislaçilo uo~a soht e 1 fúl:.us, mas esses vich•s e faltas não perte:1ce à 
pas;:aportes, e sim reformai· a actual a tal res· let punir, e ate e 1mp•'S"' vel. 
veito, e será ist.1 de utilidade? .•. Eis 0 ,1uc- eu ,_Porta~to fi<: 1 em pií o argnmeuto <lo Sr. Duarte 
JUigo. -' ::;1lva; 1st.o e, que rncahe este QllUS sobre um. 

'.fudos sabem·. que ella existe, e que dá 0 di- graudissimo numero de innocente~, ao mesmo 
re1to 1le pnssar p11ssapt1rtcs a certas autoridades. t.:mpo, que são poucos uqnellc!!, po1· quom se 
mus que aut•ll"idades são estas? São os acrente~ to.1m esta. providencia. 
tla p11licia ou seus commissarios, até ~em-se ~s pa<sap~wt~s tir:lo·se até õ prescnt~ ; aind1i 
<la.lo or<lens para que as camaras Jiscnlizenr muito assun os crunmosos eva<lem-se; e porque não· 
.;obr~ isto, o que se vai pois fazer é sõ tirar l\ se h:io de c_vadit· '!gora.? _TrouxL~se um nrgu-
exe,!=u<;iio desta Iegisl ~ção das mão;;, em que clla mento,_ que '·'ªº e.r~ d1:ipos1çao nova, que se ti1·ão 
está, o entregai-a a outras mãos que se julaão <l;•s mnos da pohc1a, ~ara mel1101·es mãos - mas 
melhn1·es. . " corte-~e o nó gorJio, nii.<• os dêm nem 11 umas. 

Or~, se se entende. que 0 juiz de paz é a autondades nti111 a oufr,l.S. 
aut·irtdade, que se crêa para sub3tituir a policia. o Sx·. Paulu cu.-.·u1can.t;c :-Esta idea 
parece que é de razão, e necessidade applicar-.5c aos foi rejei~ada na sessilo passada; mas como vejo 
Juiz~s ~~ tiaz ·~ execução de~sa legislação, e t!as qu:. m~1tos senho1.·es a defendem, vejo-me na 
a ri UIÇO S S 

Olh·mdo por ;,ste hldo a questão, acho que A "todo o cidad:io' é livro fazer afJuill<l que a· 
~ii? é odiosa, ant~s é utilissima. porque a po- lei ni'io prohil>e, e por isso é este o unico ob-
hc1a é que està hoJe encarregada desta execução staculo que deve ter o cidadão nas suas acções .. 
que por cs e mo 

0 
i 

0 
1 ninanem dm\ ue é rohibido 

i·i.dade, . que julgamos muito . mais propria e ; por lei o vinjar de um lugar para outro, ao 
digna disso, por isso mesmo, que é popular. menos não me lembra que h1ja tal lei. 

Olhaud? pois o negocio por este lado, eu não Eu creio qu<! os senhores que tanto defendem' 
posso c!e1x.ar de votar pelos. additamentos, porque a utilidade dos pass \portes devem npprovar a 
elles nao 1mpoem\ a necessidade. dos passaportes i.dtb da censura pr~via na imprensa, porque ella 
a todos quantos se demoriio nos districtos ; mas e para se supprumrem os abusos a11tes de ap-
unicamente - aos desconhecidos que se demora- parecerem, e nisto é semelhante a idéa. dos pas-· 
1·e"!· - Disserão alguns Srs. deputados, que este saportes . 
. meio não produzia bem, porque o criminoso não Quer-se estabelecer urna licença para se poder 
tira passaporte; poi,. por isso mesmo· é que se ir de um lugar para outro, e este passaporte-
deve a?optar a emenda; porque quando aparecer vem a recahir as mais das vezes sobre os cida-· 
no bairro algum homem, que não tiver !?assa- dãos que uão são criminosos. Ora ainda suppondo 
porte, já se JUlgarâ suspeit<l, e se fõr c1·im111oso, que o. cidadão é crimiuoso, qne nece5sidade tem 
lia de ser castigado. elle de. se accusar a si mesmo ? Pois como se· 

Por isso este argumento, longe de ser contra poderá privar a um homem que use da liberd lde· 
é a fwor da emenila. que a constituição lhe deu e que tem natural-· 

Os homens de bem não terão muito en- mente, exigindo q11e elle dê ju5tificações, que tire 
com~nõdo com i~to, porque é um e~conit~10~0 pas· folha corrida, etc., etc.? Que se exija isto para. 
sageno, e por isso mosmo que os crmui1osos, quem quer obter um emprego ou algum favor· 
como aqui• se dii1se, nu:nca não de tit-ar passa· do governo não me opporei, mas não se deve 
p es, · , · · · nte c1so em ue esta. 
passaportes, são logo prezos, e não hão de ccin· liberdade é do cidadão e não filha de um favor
t inuar , a existir como hoje, impunemente em todos do governo. Não ss deve fazer eomo favor aquillo· 
os lugares. · que é direito de cada um. · , . 
Eu c<>nheço criminosos de 4 e · ~ . mortes, que As autoridades devem examinar quem tem 

existem em muitt's lugares, e as justiças os não crime,-e-quaudo soaberem _de algum criminoso· 
.,podem ·prender, porqu~ não existe uma preca- accusem-o; mas para se pumr um érimino.so-:-= 
t.oria; mas .se se · puzer ·esta· emenda em execu- não devem sofl'rer muitos innocentes •. , 
ção, ser .. iio neeessariamerite ·prezos. · · o sr~ Pau la e sou.zu. : '.-s~ estivesse em 

· Por isso m·esmo que o fim desta instituição discussão se se devião ou não abolir os passa-
ToKo 2. 2-1. • 
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18f) SESSÃO KM 30 OE JUNHO l>E 1827 

portes, seria outra a que;;tão ; mn" não é esta a 
<iuest.'io, existem pa~saportes, t'Jdus são obri~a
dos a tiral-os até agora ; o que se trata porem 
.agora é de tiral-r.s das mãos da policia, para 
-dal·os a mãos ue arecem melhores. 

Quanto ao que disse o r. eputa o a respe: 
d;1 censura da imprensa, - não sei g,ue analogia 
tenha isto com a questão, e por isso não me 
faço cargo de responaer-lhe 

o Sr. O<lorlco : -Quando a assembléa está 
fazendo uma lei sobre um objecto que tem relação 
com um abuso não deve consagrar na lei essa 
mesmo abuso. 

Niio se trate pois aqui de passaportes, e 
.quando fõr tempo cuidem.;s em revogai· todas 
essas leis oppressh·as. Isto mo parece rlarbsimo. 

o Sr~ c1.n1hu :\lattos: - Sr. prcsidenic, 
o que tem o juiz de paz oom um lfomem que 
anua üe um para outro lugar? Eu, por exem-. 
pio, sou habitante do Rio de Janeiro e <tUero ir 
...-h·er na Praia Grande; se eu vivo como cida-

ao pac1 co, o que em o JUIZ e paz comm1go. 
Pois eu hei 1e ficar sem a libero.lade que me 
:garante a constit11içào? Dt' nenhuma maneira. 

Eu niio fallo como militar u.as como paisano; 
'"ªº qu.,ro es ar ne n ' 

-distrkto, como e que o juiz de paz póde ved·u a 
minha vontade? O juiz de paz deve tratar de 
.augm~nt~r a população, e niio de a lani;ar do 

Quando se apresentem alguns' estrangP.iros é 
outra cousa, porque nós sabemos o que se pra
tica 1u1 Inglaterra e America do Norte, e outros 
pnizes civili:;:ados ·onde os estrangeiros não podem 
entrar sem passaporte (em tempo de guei-rai . 
mas 110 Brazil, nas proviucias tieira-mar, quem 
não quer estar que se vá embora, nós sabemos 
que as terras cansadas obrigão aos propl'itt-lrios 
1l mudarem de domicilio e procurarem terras mais 
'lucrativas cvm menor trabalho e dispo.•ndio, a.s 
casits que levnntão por flsses sertões são feitas 
.com um pouco tlc barro e cobertas de palhas 
que se es azem ao epressa como sao ei as; 
ora ll>n proprietario nestas circumstancias ha de 
andar atrnz do juiz de paz para lhe dar um 
JJaEsap0rte? Se é cid·>fü'io pac!fi~o para gue serv~ 

Nada vale o dizer-se que é dado gratuitnmente; • 
quflm ba de fazer este trabalho gntuitamente? 
Estes passaportes hão de ser passados a custa 
do juiz de paz e escrivão? E' contradictorio ao 
vencido, porque está determinado ue tenhão 
emo umentos e o o o 1-a a 10. ema1s, ,se o 
juiz de paz ficar disto encarregado não lhe resta 
tempo para mai,; nada. 

Deve portanto ;;er r_ejei~a~la tal emenda porque 

O Sr. deputado mesmo que a defendeu, disse 
qu!l _não havia prej_udicar a .muita gente po~que 
o Jlllz de pnz havia ter muitas contemplaçoes: 
eu niio quero isto; a lei que me ha de gover
nai· deve governar a todos os cidadãos·; se um 
miseravel Iõt· preso por não trazer passaporte 
cu tambe:m o devo ser; Deos 11os livre Je msti
tuições que vão introduzir as coutemplações que 
tantos males têm feito. IgualJ1tde de todos pe-· 
rante a lei, eis a minha regra. 

Sr. p~esidente, figuro-me viajando para o P_ará, 

juiz de paz: onde estâ o passaporte? Eu res
pondo-lhe que o perdi ; elle porém não s·ibe se 
o perdi ou não, diz - não sei se o erdeu ou - . . . 
vossa patria - eis um grande beneficio que esta 
instituição pulitica vRi introduzir 1 1 

Ainda mais: commetto um delicto fóra do dis-
tricto venbo ara elle e o um assa rte e 
vou·n1e mudar, e sigo muito seguro, e vou-me 
estabelecer em ~utrn parte e digo nhi : ei;; a 
prova que sou mnocente. 

Por isso parece que 11 medida vai facilitar ainda 
mais, que \"ai occultar ainda mais os delictos, 
porque com toda a faciliila1le, com•1 jt\ mostrei, 
vão·se estabelecer os criminosos em qualquer 
lugar deserto aonde a :policia nem mesmo póde 
vigi'lr; nem o juiz de paz· tem todos os meios 
policiaes para andar com estas indagações. 

Quer-se que o passaporte Rej<1 assignado pelo 
juiz de paz _e c:ommanda_nte do districto, _ist.o é, 

buscar. Eu tcnhÕ experiencia annos ex~cutadn~ e 'não os passaportes • 
.que governei as armas de Goyaz. Eu, Sr. presidente, calculando os bens e os 

E' perfeitamente inutil o estabelecimento destes males, vejo primeiramente que não é proprio da 
passapo1·tcs, é prejudicial, não serve de cousa lei dos juizes de paz o marcar a tPaneira de 
.nenhuma, . e só de obstaculo no cidadão bene· passar os passaportes; em segundo lugar, destes 
merito. passaportes não resulta utilidade alguma e pelo 

Voto portanto contra a emenda. contrario resultão gl'Rvissi:nos m11les, quaes são 
o Sr. vasconccllos: - Eu não tenho sujeitar os cidadãos a um gr11nde encommodo~ e 

·horror ã instituição, mas não julgo que o veneno muito mais passando a emenda como se acha • 
.iaz mal p<>r se tocar nelle mas pela n 1tureza do porque, demorando-se aquelle que anda em via-
mesmo \"eneno; as:;im estou pelo que respeita gem em algum ºlugar, vinha o juiz de paz per-
.aos passaportes; não julgo que sejão máos poi· guntm· pelos passaportes, de maneira que semprê 
.serem dados pelo intendente geral da policia, obrigava a trazer passaporte. Por isso voto contra 
ou seus delegados, m 1s porque a instituição é má! a emendo toda. - . 

Eu não tenho rancor a empregado publico ne- En, ·em lugar .d~ accusar o intendente geral da 
.nhum, e para isso vejiio os meus projeetos, em policia de ter exigido mmto rigor nestes passa-
que o tenho mostrado e em que tenho contem- portes, podi:ria bem accusal-o de não ter adilin-
plaolo muito os emprcg:!dos publicus, mas sou ta.lo bem esta pessima instituição porque todas 
::;ectario cego do bem da minha patria; 0 meu as instituições mâs cabem em desuso por mais 

bsrol é o bem ublico ot· isso uando · 0 actividad~ que tei:i~ão, porq_ue o homem é muito 
.alguma instituiçiio nova passe a fazer a_ conta ·• 
da receita e despcza, e todas as vezes que pende guição da huma~idade . 
.mnis par;i. o mal rejeito a instituição, acho-a má o sr. F.cJjÓ: .- Eu quando disse _que os 
e . pe~siI1_1a, e '!ªº quero q~ie tenha lugar na juizes de paz terião muitas contemplações foi 

· minha patna. Eis o que veJO nos . passaportes-:-·-.t=ti:e=---'3·enti~ em<l.nda. para ati.r.<isenJar o. passn-
Primeiramente esta ·lei não é competente para porte em tempo. - - -- · · · ·'-

isto porque foi feiLa pnn marcar as attribuições Pisse o Sr. deputado que não era proprio da 
dos 3uizes de paz; não é· 1\ttribuição dos juiY.e,; presente . lei o tratar-se de passaportes; mas. como 
de paz o marcar ,como· se ha de passar. um pa"- eu o que desejo é. a boa· ordem •. como querem 
sap•Jrt.e, como vem na emenda; logo é mcomp·~- todos os Srs. deputados, o que .11os impor~ que 
.tent_e. seja_ isto tratado nesta ou e;n outra lei? Eu não 
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SESSÃO E31 30 UE JUNllO IJE 182'i°' 187 
acho que seja má.'l que s.i trai.e nesta lei de .tudo 
qu'lnto pertence aos juízes t.le paz. 

Tem-se argumentado que não é boa a insti
tuição dos passaportes; eu di~o que actualmento 
ó odiosa por•1ue custa dinheiro e encomm<Jdos, 
mas por esta lei são os juízes de paz obrigados 
a lssa\-o;; de raea. · 

Disse-se que não se sabia quem havia fazei· 
aquelle trabalho gratuitamente e ptlrguntou-se. se 
os passapones havião ser passados â cnsta do 
"uiz de e disse·se ue uao 11 e r ria e o 
para mais nada; Sr. presiddnte, todos os dias 
have1·á quem se mude? Não de certo ; muito 
poucos sao os cidadãos que se mudão. 

Para passar um passaporte não se precisa de 
esc1·ivão, um oitavo de papel é sufficiente, e isto 
gastará o tempo do juiz de paz ? . 

Disse-se qu.. os !J&ssaportes vinhão a recabir 
sobre o innocento e não sobre o criminoso que 

·não necessita de passaporte, e quiz-se dàqui de
duzir a sua inutilidade, mas uão se quiz fazer 
cargo do argumento da impunidade dos crimi
nosos. 

passaportes muito particular de diversas legis
laçõ<Ji>. 

Portant.J é neste sentido que opino contra a 
em<Jnda, a qual po1· ora rejeito. 

O s ... Ferre1ra. de l\J:ello: - Se fosse 
Gccasião de votar •. ~e deveria havl_lr ou. não haver 

a quesLão é outra. 
Já a maior pa1te dos Srs deputado têm re

conhecido que ha lei existente a este respeit·1 e 
~ - . 

tes; e não se1ia bom que passassem para mãos 
de mais confiar1ça do po\•o do qne deixai-os nas 
mãos da policia? De certo não vejo a impossi
lidade desta mudanc,-a, ruas :>im vejo nella gr·anc.le 
utilid!Ule. · 

Quando se tem couce.tido tantits, e tão gran
des attribuições aos juizes do paz, não podere
mos conceder mais esta? E' preciso que consi
deremos, e nos convençamos de que a lei dos. 
passaportes está em vigor, e talvez que pessoas 
qu•• não têm as precisas qualidades, seJã•> ,,-; 
que _pas~ão este~ passaportes, que p.lr isso _se-

tancias em que estilo as autoritlad~s. 
Os juizes de paz hão de obrar de uma m·t-· 

neira mais analoga !'-º bem do povot como elei-

mais ª''S criminosos o meio da fuga, não posso mits com·J tem de existir, v •U votar pela emeuda, 
emender tal; elles. hão de tirar um p'lssaporte para que esta attribniçiio seja cuncedida--a:os. 
no dist:'icto; se sahirem do termo carecern de JUizcs de paz. · 
sello authentico, e não se põe o sello S'lnào Julgando-se a matcria sufficientemente discutid1, 
subre o passaporte do juiz. propoz o. Sr. presid1mte á votação o§ Io: não pa!!-

Eis pois que está tudo muito seguro. so11 e nem a emenda, ficando por consequencia 
Mas diz o Sr. deputado que - "quando se lhe . rejeitados touos os mais paragraphos • 

. off ,rece quálquer instituição logo entra n fazer 
o calculo do bem e do mal que <lahi pó1le re- • Propoz então o St•. presidente, se •1 c·tmara, 
soltar.» e-=~= dava por concluída R Ultima diSCUSSiiO do pro-

Eu faço ·o mesmo calculo e vejamos. jecto, e se o ·approvava. 
Um homem muda 3 011 4 vezes de 11abitaçiio Venceu-se .que sim, e foi remetfido á commis-

pe o mm o na sua v1 a; e sei· gran e cncom- sao e re acçao e eis. 
modo tira1· a ou 4 passaportes durante todn a 
vida? Feito o calculo do . .; males, isto e, eucom
modos que resul~i'io de~ta instituição, não se pó le 

que por este meio se consegue a perseguiç:;o dos 
criminosos. Elles não tirào passaportes, rnas o 
qne acontece? Andào pelas canõas e· rios, e de
gradados; o não haver passaportes é causa de 
"não serem este:> criminosos perseguidos; e niio 
terá a sociêdade interesse em perseguir um cri
minoso? 

o Sr. Otl:.rlco:- O co.itrnrio disto jã se 
venceu, e não sei como se possa admittir e.:;ta 
emenda.· · 

A lei primitivame11te dizia que aos juize:> de 
paz pertenceria pr.mder os desconhecidos suspe1-

. to_s, .ao de_Pois emendou:se-p1·ender - para vi
gim·, - e isto mesmo nao passou. 

Logo a emenda presente vem reviver uma cousa 
que foi j~ rejeitada. 

o Sr. Sou"'a. 11.1eno: - Como eu tenho de 
votar contra a emenda em questão, e a discus
são tem to1n~do uma face Lal que cumpre de-

declarar· que deixo por ora de interpôr o meu 
juizo Sf)bre a utilid ide da instituição dos pas
sapo1·tes, como· têm . feit.l todos os senhores que 
têm fallado, .-P.Q.r. não :>er este o lugar proprio ; 
jio!S- que havendo lels parncutares que regulão 
a mesma instituição de passap'ort;:is, e sendo estl 
lei privativa das littribuições dos j11izes de paz,. 
não sei couio por "um rasgo de peuna nesta lei 
se pudesse decretar ou alterar a marcha dos 

Sl::GU~DA l'ARTE 

, ., 
de h:i sobre revistas de graça especialíssima. 

Foi appro,•ado sem debate. 
O Sn. ~fau offereceu o "seguinte 

ARTIGO ADDITIVO 

" Art. ·2.0 As sentenças dos tribunaes supre· 
mos, á. excepç:to das proferidas em causas ·de 
presas, e a,; da casa da ·Snpplicação, proferidas. 
na~ cnu:>as cl"iminaes ou não civeis, de que se 
consider t revista de graça especialíssima, serão 
revishs na dita casa .da supplicnção, e pela fórma. 
estabcleéida nas leis actuaes. n-Foi apoiad:t •. 

o sr. "'\'ascon.cel los: - Sr. presidente,. 
diz a emenda, que as re\•istas que forem conce
didas ás sentenças nos tribunaes supremos, se-
rão füitas na casa da supplicação. . 

Eu, Sr. presidente, appro,·aria a emenda, se 
não tivesse esta duvida; os tribunaes supremos. 

'" •· nh cem d'lS causas E:la sua na-
turez•i . especiaes. 

Por exemplo é um milit·w accnsado por não 
ter dirigido bem uma companhia, pcrgu11to eu,. 
serão es desembargadores capazes de rcve r os 

·il!Itos quando vierem .. par.a as· revistns? Se cUe~..:. 
são c\pazes. para_ ~sto, se t~m a necess~r~'!: pra- · 
tica da tact1c'\ m1lit·u, entao sou· da op1mao do· 
autor da emenda, mas comú julgo que elles não· 
têm . os necessar~os conhecimeutos, porque as--
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SESSIO El\l :10 DE JUNHO DE 182i 
·seuto que não pode1·áõ decidh· s:i uma batalha 
foi be111 ou unl dada, e ouh· is muitas cousas, 
do que 11:io pocle111 est 11· ::o facto, voto contra a 
tHllcllUll. 

o S1·. :u:a1a' - E' cPrto qne em uma das 

.. ;. ·1:e,:ista ·fosse julgada no ~esmo tribunal, qn~ 
proferia a sentença: eu n:io yotei por ella, por· 
que a julgo inconvenientl', 11\as ella passon. 

Ha com etl"ito grandíssimo inc•rn'"<>lliente, na 
•lxecuçifo 11os termos da dita emenda, e não acho 
·nenhum L1ii.bu11al, que po:"sa mdhor conhecer das 
i·evistas dos outros tribuaaes supremos, como é 
a cas'l .la supplicação; lancei portanto mão della, 
na intelligencia de n:io haver outro meio, e por
-que se deixamoo; ao governo ·a liberdade de man
dnr voltar indisti.1ct1mtnte as senteuças ao mesmo 
tribunal, que dérn a sent;inça ou a outro qual· 
quer á sua Hscolha, então ha\••:rá nma commissiio 
especial todas as vezes que o go,•emo a q uize1· 
·tomar, o que não é admissivel. 

Entendi pois, que devia· expressamente decla· 
lllNSé o tribttnal, que de\'e eonheeet das 1 e \i~tas 
para se n:io infringir n com;tituição deixando ª'" 
g .ven10 a libe1·da1le de estabelecel" commissões 
especiaes. 

P11,,t<1 a matetia ;, \ oto~, não foi appM 1 ado o 
al"tigo. 

Passou-se ao art. 2°. 
o S1.·. :.\lai~: - Entendo que neste nrt. 2° 

se niio explica bem n intenção du illusti·e antor 
Jo projecto~· qu'lndo se diz-serão revistas pelo 
conslllho de estado-porque sendo o conselho de 
estado a corp •ração dos conselheiros reunidos 
.debaixo da presidencia do impera<l(tr para o exer
cicio das 11ttl"ibuições marca tas na constituiçofo, 
de certo não quiz o Sr. deputado que. este con· 
selho, em que tem parte o soberano, fosse o tri
bunal da julgaçâ•J das revistas ; m11s sim que os 

.con;;e!heiro>1 de estado fizessem p 1ra e;te fim um 
tribunal differente: e por isso off.ireço esta 

" As sentenças sobre prezas serão reYistas pe
los conselheiros de estado, convertendo·se a sua 
reunião ara este fim sómente e111 tribunal de 
justiça.»-Foi apoiada. 

Post \ a materia á votação, foi approvailo o 
nrtigo e j u nt.llmente a emenda. 

Entrou em discussã~ o art. 3o. 

o sr. :\J:u la : - Techo de propór. uma emen
·da. Até agora os conselheiros de estado se cos· 
tumão reunir no paço para o ex.ercicio da;; suas 
funcções e como para estas revistas não é ne
cessario nem mesmo conveniente, por isso e para. 
. .evitar duvid 1s, proponho a emenúa que seJa n 
reupião 111\ casa designada pelo governo. 

o Sr. ·vasconccu.o": - Talvez fosse ne
cessario declarar se os conselheiros de estado 
hão de ser nomeados pelo governo, porque aqui 
,se diz-.>e estiverem presentes mais âe oito etc., 
parece-me que se devia dechu·ar- estan.lo pre
.sentes os que o goverao uomea1· para formar 
este tribunal. 

Quando eu fiz este :irt. 3o do projecto, ti\·e isto 
1 \"i.. • i . ' . ' 

dos · os conselheiros de estado, e assim ficava 
embaraçado o juizo. 

Pela constituição os conselheiros de est 1do são 10, 
por isso é preciso determiaar quantos hão de for
m'.lr este tribunal. 

O Sr. Araujo Bastos: - Entendo que 
.quando a lei tem determinado, que as sentenças 
podem ser revistas pelos conselheiros de estado, 

. e m 1rcou o numero de oito, foi para que nenhu
.ma sentença seja re,•ista por .menor numero, e 

não que todos não possão reu;1 ir-se para fazer 
aquellas revistas. 

Leu-se a seguiu te 

E~Jl:;NDA 

« Accrescente·se dapois da pnlavra-conselhei
ros-na casa, que o governo designar.-.1\fáia.»
Foi apoiada. 

Nao havendo quem tivesse a palavra, propoz 
o Sr. prnsidente á votação o artigo, o qual foi 
app1·ovado juntamente com a emenda. 

O S11. MAIA vfft!receu o seguinte 

ARTIGO ADDlTIVO 

« O relator mm1dan\ dar Yista á parte, á favor 
de quem fôra a sentença, para allegal', o que 
lhe convier sobre o conteúdo no· requerimento 
da revist" que deverá vir junto aos autos, as
signando-se-lhe para isso o prazo improrogavel de 
15 dias, findos os r1uaes se cobra1·á o feito, te
nha ou não allegado. »-Foi apoiado. 

o Sr. ·vusconccl los : - Eu apoiaria n 
emenda do Sr. l\laia, se esta lei não fosse uni-
camenle para sub;;t1tmr, emquanto nao vem o 
tribunal supremo de justiça. 

Eu, para passai' esta lei com mais facilidade, 
não me encari·eguei desta cireumstancia, que-
rendo que os tribunaes se guiassem pelas leis 
cxisLenLes, para se não fazer uma cousa compli
cada. 

o Si·. :\Iata.: - O regimento e praxe actu11l 
das revistas nos tribunaes ordinarios é mais de
morado do que el'lte que proponho, e que é con
forme ao que já se venceu, quando se discutia 
o projecto do tribunal supremo. 

A minha intenção foi evitar as grandes dela· 
ções e declarar o modo, porque se ha de pro
ceder. 

Tambem forão approvados, e sem debate os 
arts. {o e 5o. 

Entrou em discussão o art. Go. 
Foi approvado com salva d.i redacção lembrada 

pelo Sr. Vasconeellos nos seguintes ·termos : 
« Para haver vencimentos será precisa a maioria 

absoluta de votos dos membros presentes. » 

O Sn. P.\ULA CAYAL..:.,~"TE offereceu o seguinte 

ARTIGO ADDITL\"0 

« O tribunal nomeará um escrivão e um por
teiro. 

« Foi apoiado e afinal ap_provado com salva da 
redacçiio-sendo um dos existentes no fôro. 

Consultou então o Sr. presidente á eamam se 
dava por concluida a 2• discussão do projecto. 

Venceu-se que sim. -
Consultou mais se devia passar á 3~ discus

são. 
Venceu-se que sim. 

TERCEIRA l.'ARTE 

E.1trou em qi§"-u~si!o o_.!º artigo d~ p~ojecto 
de lei ·sobre OS omciOS de fazenda e JUStlÇa. 

11 Art. I.o Nenhum officio de justiça, etc. ,; 
Foi approvado sem debate. 
Entrou em discussão o art. 20 • 
O S~ MAIA offereeeu a seguinte 
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SESSÃO EM 30. DE JUNHO UE 1827 189 

« Todos os offieí.is de justiça ou fazenda serão 
eonferidos á pessoas, que tenhão a necessaria 
idonehladc para os b . .im st:a"\'ir pc:;;soalmente por 
títulos de serventh vitalicia. . . 

« A' .excepção : l• d~s officios daquellas repar-. - . . 
escalu's, 20 da•1uelles que forem d~ suaº natureza 
temporarios ou am .. viveis. " - Foi apoiada. 

" ':fodos os officios .·da fazenda e justiça serão 

conforiJ.:>s.-Pau!a Cavakante. » - Foi apoiada. 
Post•l o artigo á \'Otac;ão, foi approvado salvits 

· as emandas. ~ 

Entrou em discussão o art. :::• 
O Sr. 'J."eixelra. de C:-ou -.·êa : - Estou 

i1ela doutrina deste artigo, mas parece-me que 
· pelo motlo com que está enunciad.~ comprehende 
· tambem os n•wos dh·eítns, no que não concordo 

porque devem pagar e:,.tn contribuição. 
A niío serem comprehendidos \"Oto pelo artigo 

com algiuna e·ueuda, porque por este niolo por 
· ue es , o ar 1go nao 1ca em c 1 • 

O ·sr. Costa Agul•u·: - Sr. presidente, o 
honrado membro, o ::>r. Teixeir1\ de Gouvêa pr.;
ve.1io-me · eu · ã. a ui nii mesa havi:i ondl)rado 
a um dos meu:; illustres co egas, que nno en1 
possível comprehcnder-se no espiritü do artigo a 
exclusiio dos novos direitos : porqul) istü seda 
cei·tamente fecharmos a porta a uma das foutP.S 

s,;as eu as, ue 
soffi·e, nem é possisel fazer-se já sem maior co
nhecimento de causa, e sem attendermos no modo 
de remeJiar o negocio, como convêm. 

Segundo o alvarã. de 11 de Abril de 1001 to· 
do.; os que obtêm mercês, de que se passem 
diplomas, dcvnm Jlllgar nuvos direitos; 11111guem 

· de qualqui;r quali ade ou condição, que seja, é 
livre deste pagamento. 

Delles foriio exceptuados os officiaes das scc1·e· 
tarias de e~tado pelo decreto de 30 de Maio 
de 1í55, porque 11ii.o têm carta ; e depois pelos 
alvarás de ::1 de Junho de 179<! e decretos de 16 
de l~evereir.:> de 179ll, e 19 de Julho do 1810 os 
em_preg11dos do thesouro, e da marir1ha. 

Refürmar pois toda esta lagislacão repentina
mente niio co11virá por certo no estado actual 

e_ as cousas. ran e 1vor ~ J a 1v1nrmos os 
-·asraciados dos taes onus, encargos e mais pen

soes, que até a~ora ·sobre elles recahiiio, e a 
que est ivão sujeitos na fórma das leis e mais 
ordéns, l!orque nos regemos, como disse em umn · 
das sessoes passada;;. 
· Tal pois é o sentido em que voto pela dou
trin& do artigo em questão. 

o sr. Lln.., coutinll.o :-Levanto-me para 
me conformar com o honrado, deputado, que acaba 
de fallar~ · · 

Em semelhantes materias é preciso que mar
chemos co·n muita cautela. Nó.:i sabemos que o 
nosso esta•lo de finanças está miseravel o como 
é que agora hav1!mos de lançar abaixo os direi
tos que fazem o fundo nacional? Aquelles tribu
tos que ·existem por lei e que o tempo tem con
firmad1.1; e que não c lUSào tanto estrunh'lmen to, 
como novos· tributos que se possão pôr não podem 
ser abolidos. · 

u:. 
gular de tribnt•1s, que. possa afastar tudo que 
possa servir de ob:;taculo, devem por emquanto 
existir aqudles direitos, porque de facto fazem 
grimde somma nas rendas nacionaes. · 

Como e possível. deitar .abaixo estas contri
buições sem substituirmos outras? E' sem duvida 
irmos desfalcando a fazenda nacional e depois o 
que succede? Não temos dinl1eiro para as des-

pezas, até que haja esta reforma ·sobre 0$. tri
butos. 

Demais di:>to deve p1ga1· direit•Js o homem 'lUe 
recebe· a graça. · •• • 

· Es_?is novos 1iireitos é uma· especie dl' <>rati
fica1;ao, que a parte dá no governo; não l: pouco 
afast~rem-se tod~1s º.1! outNs e111pecilhos.· 

toio decisivo. nas n .. ,;,sas rendas, porque 
o estado pewr possi Yel. 

O Sr. "'\rusconcell '"":-:Eu entendo, que 

D7ven;·se co!_Jtinuar a pa~ar os ·d~reitos que até 
aq111 se pagavao, porque estes r.,nJunentos fazem 
parte das nossas rendas publicas e não de\·emos 
desfalcai-as as~im. 

Niio ê pequeno beMficio dar-lhe a serventia 
vitalícia sem que haja arremata<.;o"io. · 

. E:'lta. P. a minha opinião, porque não de1'emos 
dmnuuu· as re.ulas publicas, sem que se substi
tuiio outras, que fação face ás despi>zas occor
rentes. 
~ ·sr. J'l.J:ala: -Nós temos por principae:> 

ob cctos os tendentes á adnúii · .- · · · 
e administraçoto dn-l 1·.;nt.!ns puhlicas, e <1uando 
tratarmos destas, veremos o modo de as augmen· 
tar. 

Portanto não deve continuar a exi;;tir esta ra-
1ca n respei o os o c10s. 
E' com effeito injustíssimo não só pagatem as 

duas terças vartes, mas além disso ad10ittir-se 
em praça a eoncunencia pura se darem dn .. ati-

• ~ · ue 
Ptl.ssoas ~e .bem sirvão os ufficios de justiça, que 
foi o pnnc1pal fim, para que se fez este pro
Jecto. 

Por isso concordo em que sómente paguem .:is 
novos dil·eitos. 

o Sr. Souza Fra uc;;a. :-Fallarei sobre a 
donh"iua do artig•> (leu). 

Não ha lei •{UO ob1·igne esses officios a paga
re1n tae. contribuições. 

Foi um costume e abuso -que se introduziu. 
A lei que mau~a conferir os officios e impõe 

01·a, como muitos propri.,tarius tinbào ser\"en
tuarios vitalícios, não podião servir por impe
dimento de seus officio,;. 

seus officios, o abuso chegou ao ponto de se es
tabeleceretq estes serventturi•>S cowo homens, que 
iiio extorquir aos povos o que davão ao proprie· 
tario e fixou a lei então, que nenhum pudesse 
ter serventuario a quem désse mais que a terça 
parte, ficando as duas t·wças partes para a sua 
subsis!.encia e bem se vê, que não se tem cum
prido isto i\ risca. . · . 

Ora, o fnndamentc• da lei que pl'nhibio que não se 
désse mais que a terça parte, foi porque o ser
ventnario não houvesse de ir extorquir ao oovo 
grossas sommas e 9ue fizcirão os ndministràdo· 
res da fazenda pnblica? Julga1·ão que •leviiio tirar 
parti<lo e forão atacar a lei decididamente. 

A lei queria que o serventuario tivesse dous 
terços do rendimento do officio e os administra
dores doi. causa publica disserão, essa lei ·não 
voga. 

Ponhão-se os officios em prnça e eis·a<iui o 
ue quer dizer taes arrel!Jataçõ,•s de officios, 

O r • 

da\•iio passaportes para roubar os povos. 
Por consequencia voto pi!lo artigo. Nada de 

contribuições de semelhaate natureza. 
Não ê pouco-pagarem-se. Olh-Air.~_de chan

cellaria c os novos direitos, que tê ·n a sua ori
gem, de quando os povos d.e Portugal se rebel
làrão contra o ~overno de Castella, no tempo em 
que 1l rei D. Joao IV subio ao throno. 
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190 SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1827 
Sendo então necessario manter uma guerra. 

foi necessario que os povos contribuissem para 
sustentar a guerra d:1 :1cclamaçã.o e foi esta a 
finta porque a classe dos empregados publico.s 
contribuio, e cessando a guerra, ftcárão os tri
butos, c?m? entre nós sn~e~e. Consequentemen_!e 

os chamados de cliancellaria. 
E se vão agorn pagar mais as duas terças partes, 

neces-ariameute continunrá a pouca •:onsciencin, 
• ' :s • 

E além de não haver lei que mande pagar se
mtlhantes contribuicões, ainda h:io de pôr-se esses 
donativos? 

Sr. presidentí', acabemos com isso, devem aca
bai· esses gravames sobre os officios. 

Voto pelo artigo, porque aliâs não temos feito 
nld'l. 

O Sr. Paula C.i,·ulcu:n.t~> :-Iusisto em 
dizei· que o artigo é improprio desta lei. Esta lei 
vai fazer com 11ue <Jstes officios se sirvâo pes
soalmente. 

augmentar os rendimentos, mas tirar-se este onus 
sem outrn alguma consideracão, é faze1·em-se os offi
cios mais pingues e s.,m tratar-se se é prejudicial 

. 1 

l:'aréce-me isto pouco proprio desta lei e só se 
c:evcrâ tratar •1ua11do se r<Jgular muitas outras 
cousas nsEeito á fazenda. 

Srs. deputados querem que os officios sejiio isen
tos de qa'1lquer contribuição ou onus, mostrando 
serem pesadas taes Imposições, peri:pmtarei eu, 
o que e mais pesad ·, s;;i estas contr1buii,:ões cios 
officios daquelles q1111 delles ti rã o meios par.1 a sua 
subsistencia e mais alguma cousa, ou os qu0 pagiio 
os milicianos pelas suas patentc-s, das quaes uté 
pagão meio soldo sem nenhum receberem? Se 
pois uão tràtamos de abolir taes imposiçêes ao . 
miliciano, que aliás tem mais justiça, como pas
samos a r"formar nquillo que não precisa de rn
forma? 

o Sr. c~.ostu Agu.i:.t.r :-Pela terceira vez 
continúa o iUustre deputado o Sr. Snuza Franc;a, 

-a inculcar a idéa de que não ha legislação actuul 
acerca os •lllll 1vos, encarou par cs impos as a 
certo:; ,,fficios. 

Ett siuto, 'luanto. é possivel, tomar o tempo a 
esta aug11.-ta ca mara, mas é forçoso rebater esta 
idéa; é mister repetir, ainda que muito cm breve, 
o qite eu dis:;c na sessão de 20 do corrente, quando 
pela primeira ,·ez entrou em discussão este pro-
Jecto. -

A culpa não é minha, é sem duvida do hon
rado membr<i, que me f..:rça a repetir pela ter
ceira vez a sua mesma idéa, outra vez inculcatl.1. 

Admi:ra, como o Sr. Souza França, <111e foi 
membro da nssernbléa constituinte, qne votou 
pela lei de 20 de Abril de 182::1, que mandou pór 
em vigor tod:i 11 legislaçiio porque até ent~io nos 
regiamos e tambem algumas leis das· côrl"es de 
Portug1I, quo; vêm insertns em uma tabella; a·l
mira, digo, como tendo parte nesta lei, queira 
outra Yez mculcar semelhante idéa 11 Acaso du
vidarâ de que a legislação porque até ent:lo, como 
ainda até hoje nos reg•Jmos, é com posta de l<Jis, 
a var. ~. ecre os, reso uçoes· em consu as, pro
visões emannd11s em virtude dellas, cartas regias 
e mais 01·dens? Como duYida que tudo-regula e 
rege o ~- em questão, se ella ai~~!c !"vi 
revogada p,a· outrns leis? Confesso, que uiio 
entendo l l 

Permitt 1·!11e pois a camara, que 110"\"amente 
nponte mmtn em resumo o que ha a· e.'ite res
peito, para uma vez por todas apartar semelhante 
principio. 

Quanto aos donativos e 

inseparavel, diz esta carta regia, do pagamento 
de do 11 ativos e mais en<'.argos. 

Isto mesmo foi depois declarado por uma re
~oluçiio, se bem me lembro .de 8 Junho de 1803. 

E não se diga, que esta carta regia de 30 de 
Outubro de 1799 foi só para l\linas; a sua dis
posição se fez depois extensiva ás demais pro
vincias do imperio pela provis1io do thesouro de 
2t de Dezembro de 1823, que mandou observar 
as resoluções tomadas em cons111tas do conselho 
da fazenda de 18 de Julho e 3 de Outubro do 

' e 
Já antes as provisões da conselho da f-1zJnda 

de 11 de Maio de 18.0 e do 1° de Fevereiro de 
181G bwião autorisudo a arrematação <le alguns 
oflicios de jusli~a e f1ze11da, por tempo de um 
auno, com a obrigação de satisfazerem os provi
dos á fazenda publica com ns partes do liquido 
rendimento dos mesmos; o que p1>r ser muito 
Jm·o e pesado naquelles de pouco vulto e ren
dimento, foi declarado pela resolução de 17 de 
Agosto de 1812, tomadn em consult:L do mesmo 
conselho <la fazenda de 13 do mencionado mez, 
que os serventuarios n:io fossem obrigados a pagar 
as erças par es os ren imen os, quan o os 
não excedessem a mais de 200$ depois de dedu
zida as mc:?sm 1s terças partes. 

Como pois á Yist-i de tão terminante legislação 
porque arn a nos re~emos, porque se regu ao os 
trilmnaes, se continua a avançar pela terceira 
VllZ, - que não ha legislação? 

Outra ve:o repito, que não entendo l ! ou para 
melhor dizer, o nobre deputado não estâ ao facto 
do que ha; o que não admira por ser esta le
gislação peculiar e de que para assim dizer, nin
guem se faz cargo, a não ser para tanto con
stra .. gido pelo seu officio, como me tem acontecido. 

Peco mil perdões á camara por esta perda de 
tempo, f .. i porém forçoso combater o que ayan
çou um nobre membro, a ~nem tambem _PEiço mil 
escusas por apartar-me dos seus princípios nesh 
pari.e. 

Lêrào-se as segttintes 

EllEXDAS 

« Accrcscente-se- salvos os novos direitos. -
Jliriia. » 

laria.- 1'cixefra de 
" Supprima-se o art. <J0 ,-Paula Cavalcante. » 

-Forào todas •. apohdm•. . ••. 
o s1•. souza. FrcLn.ça. :- Quando fallei foi 

em relat;:io á orig"m das contribuições. Só se · G 
illustre deputado quer que as. leis que se fação, 
sejàc> leis a posteriori; ou se· quer que sejão á· 
priori. · 

:Notarei um caso: qui1Bdo era proliibida a en-
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SESSÃO E~l ao DE JUNHO DE 1827 19L 
trads para Minas, mandav.i-se fiscalisar os es· 
traniteiros e o prove.lar da fazenda tirou disto 
uns 12 vi.item~ para passare:n no caminbo: extin
guio-se o officio de provedor, 111as não se extin
guirã.j os 12 vintens, veio logo uma carta regia 

ara se a arem os 12 vintei1s e . dar-se no con-
selho a fazen a uma. pa acl. para a guia os 
l~ vinteus. 

Portanto o que digo é que a instituição é vi
ciosa na, sua origem e que por isso deve cessar. 

O Sr. Cost:a Ap;ulor :-Peço tambem a 
palavra para uma explieação. 

Tudo qu'lnto o nobre deputado acaba de dizer, 
não perte.1ee para o caso. Perdõe a franqueza de 
minhas expressiies e consinta-me dizer, que pro
curou evadir-se á questão. 

O caso é muito simples; avançou uma propo- · 
sição, que eu cnmbati; isto é, dis:Se que não 
havia legislação e foi isto o qu& mostrei, que 
havh por ultimo, que se linha enganado, c ·mo 
acontece a todos, porque ninguem pódo jactar-se 
de não enganar-:-e. 

combati, antes pelo contrario estou conforme com 
o que o honrado membro avançou. 

Não é isto porém, a1uillo de que eu tratei, 
· devo exce•I r os 

limite;; de uma explicação, o qu-:i seria preten
der fallar trez vezes, 1ue me não é permittiJo 
sobre a mesma materia. 

A camara ouvio o que disse o illustre depu-
ta o e o que eu com a 1 e re u e1 ; 1s o as a 
por emquanto. 

o sr. Vu,.conccuos :-Desejo que se sup
prima o art. 3o. Elle vai diminuir as nossas 
rendns sem substituir outras e quando tratarmos 
de providencias a respeito da fazenda, enLão 
ne:;se lugar se dirá se poderemos dispensar que 
se paj!uem esses donativos e estas terças partes 
dos officios ou se devem ser desprez1dos ou então 
a não continu·ir o uso, é necessario que se faça 
grande alteração nos emolumento.o que percebem, 
pois J1iio de os escriv!les receberc1!1 estes ti-ib1;1-· 

publico, vai sõ proteger essa meia duzia de offi· 
ciaes, que têm esses officios de f1zenda, sem que 
resulte utilidade alguma á nação. 

Julgando-se a materia sufficfontemente discu
tida, passou o 81-. presidente a propol-a á vo
hção, e foi approvada a emenda do Sr. Paula 
Cavalcante, ficando prejudicadas a.s dos mais se· 
nhoros. 
.. Passou-se ao art. .to. 

·O SR. CASTRO E SILV"ll., offereceu a seguinte 

EMENDA 

' « Que o prazo seja de nove mezes. » 
. Foi apoiada, mas a final rejeitada p•ir ser appro

vado o artigo. 
· Todos os mais artigos forão approvados . sem 

debate. 
Finda 

JeC O 

QUAnTA. PARTE 

Entrou em discussão a resolução proposta 
pelas C<Jmmissões reunidas de legislação, e au
xiliar de fàzenda· sobre os emolumentos dos p'IS 
silportes de navi•>S nacionaes, ~ passcs"dos es
t~ngeiros. 

o sr. castro e su 'va.: - Sr. presidente,. 

já não é mais para admirar a pratica dos anti
gos tempos; em que se via lançar tributos ao 
povo para os alfinetes das senhoras rainhas, o 
para quantas exquisitices mais de que se lem
bravão os ministros de estado, quando vemos 
que o aviso do 1° de Ago.-to de 1808, de data 

o proxuna, ·am a 1mpoe um tr1 uto so re o 
commercio á beneficio dos officiaes da secretaria 
de estado dos negocios da mar.nha com o titulo 
ou p_retexto de emolumentos. . _ 

torna mais odiosa por' constituir' o:S ufficiaes das 
secretarias das províncias feudos, ou escravos 
dos ofliciaes d·1 secretaria de e6tado dos negocios . ' . 
officiaes da secretaria da marinha nn resposta 
do seu official maior, que se acha junta a es:>es 
requt!rimentos dos oíficiaes da ·secretaria da 
·Bal1ia, que tendo-lhes sido dado esse~ emolu
mentos para suas subsistencias, por isso que o 
thesourt• lhes não podia dar ordenado suffic1entc, 
não devem ser privados dell1:s sem ser por uma 
reforma geral nos demais emolum.:iutos conce
didos ás outras secretarias do estado. Porém eu 
lhes perguntaria qual era a secretaria de estado 
que percebe emolumentos de fóra de sua secre
taria? 

Não ch·unarei justos os emolumentos que se 
cobrào pelas demais secretarhs, e :Jela da ma
rinha, e 'olue não devão ser reformados, porém 
direi que é justa a sua recepç1'io por ser pelo 
seu trabalho, e não pelo . tmbalho alheio como 
no caso em que estiio. Quem lia, ::>r. pr.isidente, 
que ignora os , meios pMque se obtinh~o taes 
cousas no "Overno do l:.r. D. João VI, cuJa boa 
fé era illudida a todos os momentos? E quem 
tambem ha que ignora que a secretaria da mn· 
rinlrn., qmmdo niio seja de todas a mais rendosa, 
é do numero das mais rend,1sas, e que seus offi
ciaes independentemente desses emolumentos dos 
passaportes percebem 11ão ~neno:- d.i ·seis mil 
cruzados, segundo tenho 1mv1do dizer, quando os 
de outras secret irias apenas percebem oitocentos 
mil réis? Desigualdade é esta que do>ve acabar, 
pois que formando tae;; secretarins um corpo 
mo•al pari o expediente ~o gove1·n~. que é um 
e unico, devem seus officmes ser 1guala4os .em 
emolumentos ou ordenados. 
·Já bastão, Sr. pres1 en e. 111111s e cem con o;; 

de réis que os officiaes da secretaria da mat·inha 
têm recebido desse tributo, tomando .por base o 
:rendimento da Buhiu, que desde 180d até 182ã 
tem remettido para esta côrte 3!: Hl2Swo;-como 
consta desses documentos, a que já me r .. feri: 
e quando. muitos empregados estão morrendo. de 
fome ~ela tenuidade de :eeus ordenados,· quando 
a uaçao està no maior apuro de suas fiminças, 
hão. de os _officiaes da secretaria da marinha esLar 
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SESS:\O EM 30 DE .lUNUO OE 1827 
11:1d1111uo em fariura 1 Não pareeti just1) e não é 
!JOS>;i vel. 

Agora fallarei soh1·e a prcícn~~ão d<ls officiaes 
da secl'etana da B dila, aos quae:<, e a1Js das . - . . . 

:o • '- ' • ' • . 
se <lê a ter~a pürte dcss11s Clll(•lmu<:nlos. Diz a com
missiio ua rcsoln.;iio que o!!erect1 (leu): ~lc.sta l'll
<lac<;ão se vê •Ili'' ú i•~',x1:li:to o pr11~c11w1 que 
<Wan~un a illustni com1111~sao, quan•l0 d1~ f.1llanclo 
<lo,; e.110\nmc11t1Js - 11111.l lhes pertenc~rHt se o,; 
secretario:; os pe1'l·ebessmn .- U:> ofi_ic1aes de se
criita1·ia, :5r. presidente, pelo sen 1·egune11to nunca 
percd><:níu a ten:a parte dos e111olu111tJ11tos. dos pa:s
saportes, ., 1'Cl'li1itla-111e V. ~x. que eu lea a.pro
vis:io do. cousellw l1ltrnmarmo de 7 de Alinl de 
1718, cm re,;ol11<;1i11 1ln consulta, a qttnl ser\'c de 
regimento rw sei:retario 1la proviucia de Pernam-
buco .. (liu) · 

Porta!llo é claro i:a letra d,.sta ld que os 
o!licia<!;; nath p .. ·rcel1íiio 11os emolumentos dos 
pnssaporlcs, que todos rPvcrti:lo para. o secre-
tnrso, 3SS11ll cntno t1 <~1ll0 lllllP.ll ·O 1 l ' 1 ·~~· 
1ie preito e h·•lll<'ll''W'm, da mesm:\ ~orle que as 
lmscas, •111e ali:í~ s:io 11·~ gran°lf) _ren<hnw.uto, p~r

ue pa_ssntl<1S tl'lnta ~n.nns, m•:10 •!a d1spo-'1çao 
. to . . f • • .. 

Oittnhro do 17~.i. re,· .. rtem sómeut.e pam os offi
cíac;; <ln sccrctnrin, e não ten•lo elle;; até agora, 
.-omo ti;nho mostrado, pnrte nlguma nc~ses cmu· 

~ ·n· • '> • •" 

que S•~ co\11'a\'iío \1arn os oftidu1;s ~a _secretaria 
dn 111 ui11hn, <:<>nw 111·etn11de a comm1ssno dar· lhes 
agora <>s~a tl!r<;n pn1 le '! S<J esta a11~ust11 camara ha 
h:;m pouco ua lei para nnemat·u;ào dos direitos 
das nlfande~11s nii(l qui:r. conceder o m~io p11r . 
cento ao corrector tia fazenda, pc\:\s refiexues que 
se fizeri'ío de mio ter o correcto1· direito algum 
a esse meio por cento, po1· n:io ser esse co.1-
trncto do unmero da1pielles em voga qnan<lo 
entrou parn o 1<e11 ofticio, pela mesma razno 
parece-me qne se mio deve conceder essa te1·ça pm·te 
!lºs officiars dns sccre~arii:s da_s J!roviucias, por 

• "' ' • !) 

lumentns, e jámnis, S1·. presi,!entc, Stl podcri'i com 
''xncti,\iio chamar n is•o emolumento, porque ern<>
hm1tmtos são em proporçiio ao trahalho, o o 

. ,...~ . 
zeu'tos reis por cem linhas, tendC! cada linha tr~nta 
letras, ll mio montando a escnptn dos officiaes 
nesses passaportes a mais de dine linhas, como 
hão de receber por tiio pequeno lralJa\ho 3$200, 
que é a terça parte d•.is emolumentos dê um pas
s lporte <le 11aYio estrangeiro, e o mais em pro
porção? Isto não t•"m lugar, augmente-s11-lhes 
muito embora o or<lenado como bem merecem, 
porém nada de se lhes <lar taes emolumentos. 

Estes emol11111ent,,s, Sr. presidente, são uma 
,·erdndeira contribuição sobre o comrnercio, e de
rivando ella do commercio, que m1>lhor e mais 

e justa applicaç:io lhe deveremo.; dar do <]Ue para 
as despezas de abertur.,s de estradas, reparos 
das mesmas, dessecação de pantanos, etc., etc., 
sem o qU:e jámais a a:;:ricultura podera florescer, 
ou para instrucção publica'! Voto portanto c11ntn1 
o parecer e rcsolw;rio da commissiío, e ó n rninbn. 
opinião que todo esse rendimento reverta para 
a fazenda publica, e mandarei pira iss<' uma 

o Sr. ::\Iay: - (Nada escreceu o tacltygi·apho 
Silva.) . · 

o Sr. Ll no Co'il tTnho:-0 ho:irado depll.i, 
tado que acabou de fa\lar, disse que queria ser 
di;;pensado de assistir, emquanto se tmtiwa desta 
mat<Jria, porque era officiul da secreta1;a da cõ1te: 
é preciso que não deixemos pass'\l' e:;t.i principiu: 
o deputado dentro de,;ta casa não ê nem des
embargador, nem medico, nem official de secre- . 
taria,. nem cousa alguma senão representante da . 
nação, e deixa lã fóra todos os seus empregos. · 

Por consequeneia deve o Sr. depufado assistir 
ri discuss:'io de todas as materia,;, e se assim 
niio fosse, ·1. cada passo estal'iamos sahindo d'\ 
sala. Qua~d?. houvesse un~a n~form:i ,(,! magis-

· · ~.. e • 0 .. ,, 

e <Juando se trat •sse de materia sobre os me
dicos, sahiriiio todos os 1»(l<licos, e quando se· 
tratasse dos uegocios ecclesiasticos · s11hil·ião os 
tirs p·1dr•'S, etc , e porque se falia dos emolu 
mento" •_lns secretarias, ha de o honr111Jo depu
t.n1!0 retirar-se? Um . tfoputado não S•J . rrtira 
s .. n:io qnan.Jo se quer fnllar sob1·e elle, e depois 
Yem p:u·a a sua defesa. 

Longe pois de nós, Sr. presidente, semelhante 
doutt·in'•· Entrando na 111·ite1·ia do parecer S1Jrvir-
1mi-hei da J'ropria expressão do honrado depu-. 
•JlllJ se rellrou-Poui· savofr éti·e. 

Que con.~a são emolumentos? São nma paga 
de quem trabalha. J<~ quem é que se póde oppôr 
a est.i parecer? Como é que os olliciaes das se
c1"·t.arias das rovincias ue tralralhão ara wm
cer Psses emo nmen s iao de uiandar e,;tcs mesmos. 
e!uolumentos pam a curte? Não é isto injusto? 
Como p•)dere111os ser li\'res praticando ·~stas in
justiças? Que fazem os officiaes da marinha-:· 

• " or .es por enc ier para as 
pr11vi..cias, e á custa de qttem Sr. presidente?. 
á cu,;ta da naçrio . 

D'on•le lhes vem u direito para os emolume11tos, . . . 
Não penencerãõ a qm!m t1·aÍialha ? l'onauto este~ 
emolumentos devem-se-lhes trrar, dando-,;e uma 
11nuta parte para os officiues das secretarias das 
prO"vincias, e as outras parles devem ficai· para 
tfospezus da nação, porque a outra parte serve 
pará o papel, lapis e tinta etc. 

Por consequ•.-ncía o parecer está firmado sobre 
a jnstiç11. d1stribuítivu, sobre n justiça univer
sal Uma proposição, que avançou o honrado 
drputado, que se retirou, e foi que es:>es pas- · 
saporte,; devem ter um mesmt• formato, 11'1d'.l 
conclue; pois o parecer diz que existão por ora· 
esses pnssapor es ·em. ca 'i um" as provm
cias, porqne a1ào poderáõ ter uma chapa seme
lhantP.. 

O form~to ser u~ unic~,- co!n as mPsmas 
< 

côrte. Di:sse um honrado deputado , ··que era 
melhor que os emolumentos fiquem para estra
das, ou para n. educação publica etc. 

Sr. presid•mte, não temos cofres, particulares, 
tudo qu,mto entr.ir para o cofre da nação, ha 
de servir para estradas, para a instrucçào pu
blica etc., deixemo-nos de repartições de cofres. 
para. isto, nem para aquill'outro, quando o di
nheiro não ·chega, tira-se da caixa geral, não ba· 
senão um cofre, onde se liquid:io todas as contas 
úa na!iÃO. 

o sr. Souza e l\Icl'J.o :-Le\'anto-me para 
votnr pela resolução ~l qual está, mas comba
terei as hléas que expendeu o Sr. Castro e Silva. 
As leis ou regimentos, por onde se regulavão 
os seeretarios do Brazil erão diversas ; e o re
~i men to que o illustre deputado acabou <ie lêr 
é uma carta regia privativa da provincia do Ceará ;· 
e semelhantes cartas regias erào concebidas con-
f: r · rotec ões ue tinhão os s cretari 
qu J se nomeavão, alguBs recebião tudo, sem que 
os officiaes th·essem quota alguma. Se pois. estas 
disp1Jsições não erão uniformes para todas as 
pnwinciasJ_cahe o principio que produzio o Sr. de· 
putado. . - · 

Portanto· como se trata de fazer uma lei, cm 
que se faça justiça aos offici:1es, que trabalhão; 
e que tê .. m es~ado privados desses emolÍlmentos, . 
nada ba tão conforme, como a resolução otrere
cida; por' consequencia votando contra o principio. 
do Sr. Castro e Silva, approvo a mesma reso-· 
luçã.o. · 
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SESSÃ.0 El\l 30 OE
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JUNHO·. UE 18!7. 193 
O sr. Co.s~ro e SJ.l'VO.: - Sr. p1·esidente, 

pedi a palavra para re,;pon~i=r o~ .e;;clarecer. as 
equivocações, em que laborao doL'I 1UU11tres d~
putadós, que combaterão o meu discurso : equi
vocou-se o nobre deputado o Sr. Lino· Coutinho 
quando di.o;sc que essa tP.rç:i. parte que se dava 

· · · · v·nba a servir como 
uma ajuda para as despezas de tinia, pennas, 
papel etc. etc. essa. despeza do expediente das. 
secretarias sempre esteve a cargo da fazenda 

ublica, e nuuca se tirou doi; emolumentos dos 
o c1aes. 

Tambem equivocou-se o nobre deJ>Ulado o Sr. 
Souza Mello, quando deu ~ nome de .eai;ta r~
gia a este regimento que b, e que foi so applt· 
cado ao Ceará : não é assim; este regimento 
foi dado a Pernambuco, a primeira provincia · 
do norte, que se· separou do governo geral do 
estado, que era a Bahia e á proporção que· as 
outras províncias do norte fol"iio separando-se 
da de Pernambuco, ad<;ptarão e seguirão aquelle 
regimento, que julgo ser geral, á e:x:cepção do 
que se deu ~ª1:8 Minas • 

... dizer que este aviso do 1.0 de _Ag!lsto de_ .1808 
· sendo remetido a todas as provmc1as mant1mas 

não teve sua execução naquellas então cham~
das de se linda ordem : ortant;, esse beneficio 
só vem a rec1bir nos officiaes das secre arias 
das provincias de primeira orde111, e então re
clamarião os da segnnda po1· esse emolumento, 
e. poriãofa ora em exeeuçao 11quelle. ª'!'iso; e. 

e por isso além de outros emolumentos, cogita
rão estes, que já· não guardão porporção com as 
suas necessicladcs, -comtudo p'.lra agora se lhe 
tirar, não sei se lhe chame propriedade. Nós 
não vamos dar-lhe o equivalente, ficando. elles 
reduzidos a um ordenado muito menor do que 
aquelle de que estavão de posse, eiltretanto 
parece-me necessarfo, e não é possível que essa 
repartição esteja nadando na abundancia, e ou
tras· não. Esta contribuição deve entrar . nos 
cofres da. nação, e que aos ofticiaes da secreta
ria. se augmentem-se ·os. ordenados, e pelo que 
respeita aos ofticiaes · das secretarias das pro
vindas não acho justo que deixem de · pei·cebei· 
alguma cousa; portanto não faço senão cons~de· 
rar, que essa falta dos emolumentos d?s offic1aes 
de secretaria vai fazer um vazio · mmto ·grande 
nas suas fillanças. 

o sr. Vcrg~ciro': -Trata-se aqui: primo, 
se os officiaes de s~cretaria de:vem receber os 

turez11 dás ~ousàs, que quem trabalha deve · ré-
ceber. · 

Disse-se que se considerão esses emol~men~os 
como .um tributo, mas. seguramente !1ªº pode 
ser~ para ser tributo precis'\va de uma le1 que hou
vesse de passar pela. chàuc. ellal'Ía .. e contpquellas 
formalidades que a.mesma ordenaÇão tmha pre
scripto pwa. se fazei· uma lei. 

Portanto parece-mo que se·.deve abolir tal·uso 
TOllO 2. 

por uma vez, devendo entrar esse dinl1ei1·0 na 
füz~mda nacional, por il!SO m.:smo que não pMe 
ter direito ao trabalho quem nada feJ:. · 

Voto contra a parte do pareeer que diz que. 
a terça parte seja d1da aos ofticiaes das secre-· 
t<irias das r.ovirieias, por ue ·se esses .o!ficiaes. 

algum, as~im como 'muitos outros trabalholi', p_Or-. 
que para isso têm um ordenado, para que dar-lhe 
isso? 

U'lndo s trato11·d faze i 
das províncias, tirarão-se os emolumentos aos 
secretarias e concedeu-se. um oi·denado fixo e pre
t.endia-se fllzer isto mesmo a respeito dos offi
ciaes elas secretarias, mas não havia os elementos 
necessarios para se poder calcular qual bastaYa, 
e é a razão P'.>rque se conservarão os emolu
mentos, e atê me parece que se pedirão esclare
cimentos a este respeito, que creio ainia não
vierão. 

O plano da lei era fixar ordenados. 
Portanto voto que . o producto destes emolu

n~ntos por ora_ entre no cofre da n:ição, e que-

cretarias das províncias, pois que têm feito sem 
emolumentos todo o serviço pelo ordenado que· 
têm. 

. . 
fallar o bonr.1do memb1·0 rece>nhecendo o prin
cipio de que aquelle que trabalha deve ser pago, 
não me. persuadi que co1,1cluisse que po~to qu1t 

. , -
balhem, não derão comtudo tirar luci·o ou per
ceber alguma cousa por esse seu trabalho. 

A commissão está persuadida como o digno. 
membro de que este óbjecto ê de reforma geral,.. 
mas a .:ommissiio teme-se metter na questão de 
dever-se . ou não conse1:var por ora emolumentos;, 
propoz uma medida interina e achou que deviãO: 
os officiaes das secretarias vencer parte destes. 
emolumentos: todavia· a commissão conhecendo· 
que esses emolumentos: sommão uma quantia 
avultada, applicou sómente uma terça parte aos
officiaes; J?O~quo:, Sr. presidente? se ate aqui se-

esses en~preitados têm um ordenado mui pequeno,. 
que é de 2="JOll; por consequencia voto pela reso
lução. 

o si-. ·vcrguclr-o:- Não se entendeu o meu 
ar·•umeuto: eu não disse que não se deve dar 
pa~a a quem trabalha, mas ser pago pelos emo
lm'llentos õ cousa di!ferente; pe!o ordenado que 
tem agora, tem servido, logo e porque lhe !azo 
conta servir; mas a commissão agora quer se~ 
conhecimento de causa dar-lhe esses emolu
mentos. 

Quando se tr;>.tou da lei dos presiclentes, não 
se quiz obrar com tanta precipitaçào,_pedi.rã~se· 
então esclarecimentos que am;ia nao v1erao·; 
portanto não se· póde tomar deliberação_ algu~a 
porque em umas partes o~ ordenados erao· niwto· 
pequenos e em outras maiores. 

Por consequencia é augmentm·-lhe!I esses emo-· 
lumentos, sem se augmentar o serviço ; para que
augmentar-lhe suas vantagens, se a camara n~o · 
em con ec1me o . . º .. _ · 

para a sua subsistencia ! Por isso acho. que n.ao. 
ha tal necessidade de applica1•-se uma ter.ça pa!te ·:. 
desses ~molumentos aos · officiaes das secretarias 
das próvincias ' · . · . . · . 

o sr. :eaptlsta Pcrclra:-Esta .·resoJúção 
vai fazer bem a uns e muito:mal a outros'lql1e-
està.vão âc. boa fé e inteiro goso. . 

Acho ·mui bem runtlado o principio que todo·,.o-
. 25 
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194 SESSlO EM .30 DE JUNHO DE 182'7 
V . . ' • 

homem que trabalha deve ter uma paga propor
cionada ao mei;mo trabalho, nías não acl10 de 

.justiça que se vá por nma resolução tirar.essés 
emolumentos aos officiaes da secretaria de ma.: 
rinha, visto que os recebião legalmente por um'' 

.. • • . .. . (' > .. : 

nem se diga, Sr. presidente,°"que estes emolu
mentos se podem tirar sem ir enfraquecer a sub
sistencia destes empregados,. porque todos conhe
·cem· o alto re o da subsistencia nesta côrte; 
·8 a fazer-se isto dever ser por uma ei gera , 
·e não por uma simples i·esolução. 

C9nvenbo que os officiaes das secretarias das 
províncias tenhão uma t~rça parte, m~ não CO';J
-venho qua as outras duas. terças seJão · appb
cadas á fazenda publica; essa providencia só po
·de1·á ·regula1·-se quando fizermos o regulamento 
ger.il, p<>1· ora não p·Klemos tirar e:;sas duas 
terças . partes a homens que as gosão em conse-
quencia de uma lei. · 

Trata-se de fazer sómente justiça a esses officiaes 
·das !lecretarias dos pr:esidentes e. não de se tirar ª<!s 

mtntos todos: nada de justiça parcial, faça-se 
justiça imparcial. . 

O· Sr. Lino Cout1n11.o:-Antes C!e entrar 
rgn o · . · que ou 

fallar, seja-me permittido dizer alguma cotisa 
sobre o que disse o Sr. Vergueiro. · 
Prime~ramente, Sr: p_resid~nte, os officiaes das 

Jiientos, não têm senão o simples ordenado, e 
escusa·se de mais informações para se saber que 
o oriienado não chega P'\ra cousa algun1a e como 
.é que podem chegar 250$000 para um empre
gado que se ha de apresentar vestido decente-
1n\eilte? 

'Einquanto porém aos esclarecimentos, já nos 
'foi enviada a lista dos empregados, com as suns 
re'ndas e ordenados. 

'.Qu'mto, Sr. presidente, ao que acabou de faUar 
·O illustre deputado, qne era uma injustiça por

ue esses emolument-03 foriio dados aos officiaes 
a Hecretinia a marin 1a para poderem subsistir: 

JlEir .. gunto eu, então os outros como podem viver? 
·O:; officiaes da secretaria da marinha têm mais 
lltnolumentos, e a razão que o illustrc deputado 

• em u erç s par es aos 
officiaes da secretaria da marinha não conven~e, 
porque os outl'OS officiaes das secretarias de es
tado não têm esses emolumentos e vivem. 

Emquanto ao mais do direito adquh·ido, nós. 
temos direito de ref .. n·mar, pot·que elles uão têm 
direito de cobrar sel!l trabalhar, mas sim os 
·outros que trabalhão. 

Por consequencia emquanto não houver essa 
l'eforma geral, deve haver esta resolução provisoria. 

O Sr. Fcrrcir.~ Fran._,,.,_Q direito que 
têm os ofliciaés da secretaria. da côrte para per
ceberem emolumentos pelos trabalhos dos officiaes 
das secreta1·ias das pro,•incias, é o direito que 
consiste em gosar do lucro do· trabalho que outros 
'fazem é o que parece máo. l\las emfim agora 
não será assim : beni dito seja Deus. E' de Jus
tiça ·pagar-se a quem trabalha, e não ·a quem 
não ·trabalha, e não é justo que os outros com ão 
-0 suor alheio. 

. s . crc :- am cm co-
nheço os principios de justiça, com o nobre de
putado que 'acaba de fallar; mas .quando cu 

. vejo q:ie essa. resolução manda applicar a;; duas 
terças partes· desses emolumentos á fazenda pu
blica; ·conheço a sua injustiça. Se acaso esta 
resolução tivesse em vista applicar o total 
desses·· emolumentos aos offieiaes qu., trabalhão 
nad.a diria, mas como se trata de fazer diver: 
s'ls appli<:ações, é· forçoso fazer ver a injustiç'\ 
feita:·a.os officiaes da secretaria da marinha, nppli-

cando-se á fazenda publiCjl emolume:itos, . que a 
não enriquecem, e tirão · a o~tros os 1neios d~ 
subsislencia. . · 

Sr. presidente, os ·emolumentos forão . recebi~ 
dos em consequencia 'de aviso, que então. erà 
lei e · i sã r füdo · · · · 
fé como se ha de tratnr agora_ do bein de uns 
com desprezo aos males de outros! · . . . 

Portanto não concordo que as duas te~ças 
artes se'ão ara a fazen.<ia ublica, mais sim 

para os a secre ar1a _a marm a. · 
O Sr. "'\'ergu_eiro: - O honrado deputa

do, que avançou que os officiaes das secretarias 
das pro\"incias não tinhiio emolumentos," equivo-· 
cou-se, além do ordenado têm emolumentos de' 

. todas·. as patentes, e os da secretaria da marinha 
têm muitos mais emolumentos : não lhes. é, no-· 
civo o . tirarem-lhe ·esses e~olumentos, que não 
devem,, receber. 

d Sr. Souza França: - O que- està em 
discussão é o requerimento dos offlciaes das 
secretl\rias d:1s rovincias ue se ue1xao 
trabalhar para os officiaes da secretaria da 
marinha dest<\ cõrte. A questão é 'deferir aos 
officiaes das provincias, e conhecer se os ofti- · 
ciaes do Rio de Janeiro percebem bem ou mal 
taes emo umen os, e que se que1xao os ou ros 
ofticiaes. 

Tem·se dito, que as outras duas terças partes 
vão ara a fazenda ublica, isto é o ue não 
po e sei·, isto e o ~eco e. uma e1, e por isso 
não póssll deixar de me pronunciar pela emen
da do Sr. BHptista Pereira ; porque a attribui
ção do passaporte é da secretaria de estado, . e 
só os offiches da seci·ehria .. de eshdo \)Odem 
sobre elles escrever, porém. como houve mcon
veniente de se mandarem · buscar, juli;ou-se 
conveniente, que se mandassem os passaportes 
daqui para as outras provincias. Port:mto o ·que _ 
se deve tratar é de compensàr o trabalho desses 
officiaes das províncias com uma parte desses 
emolumentos e nada mais .. 

r. r UJ s os. -
mos de estabelecer emolumento;:;, e sim da applica
ção que devem ter emolumentos já estabelecidos 
e se uma resolução. como q~er. o honrado. mem-

" . . 
para a fazenda publica, quP na b a11.ça de 
qualquer politico pesa mais, do que o interesse 
particular (apoiado); inenos poderá applical-os 
pam os officiaes das secretarias. d·1s p!'ovlneias ; 
mas o mesmo honrado membro esta pel!l se
gunda, consequentemente deve estar tambcm pela 
primeira. (Àpoiado.) · 

Sr,. presidente, como vejo_ opposição ao pare
cer da commissão com o fundamento, de ·que 
taes emolumentos pertencião até aqui aos offi
ciaes da secretaria da marinha da côrte, e ao 
mesmo passo se reconhecem os direitos. dos ofh
ciaes das provin'cias, que trabalhão sem paga,. 
sendo certo q_ue ·os officia83 da secret1.&ria da 
marinha estavao ·na 1>osse de .receber os emo
lumentos ; eu vou propõr uma emenda, que tudo 
concilia, e que a dedµzo da nossa legislnção actual. 

Disse-se que os officiaes da .. marinha. são. pro
prietarios desses emolumentos ; mas como elles 
não servem lá pelas rovincias, eu dar·lhei;;-hei 

aos proprietarios, que não servem .seus officios ; 
das duas terças,. que. restão, apphco. u1!1a. Pªra 
os officiaes das secretarias das provmc1as, por 
ser muito bastante para os indemnisar de ·seu 
trabalho, e a outra para· a fazenda pul!lica. que 
tanto precisa ·de ser augmentada :. está emenda 
satisfaz ao direito de uns, ·à indemnisação; e 
ju,;tiça de outros, e ás precisões pecuniarias da 
nação, e por isso eu a oft'ereço. · 

Lerão-se as seguintes 
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qu,e lhes pertenc~ia em. Jn
p~ute, que lhes pertencia. -

· .cri · 111Ul-i par ' aos' o cíaes' da secretlll.'ía de 
eatai• dos · negeeiosr:. da· lllarlnha; · e a' terça'· aós 
oftil:iae&• da!S•! Sécretarias; das. respectivãs presi~ 
clenoiae•-0 deputado Baptuta Pereira'.>>-Fotão 
ap0iadas/::: . ·. . . ·. . e. 

- JálP,nd0-1se ·a' msteria sufficientenienfé discu
tidà~ p1'oj.>~z· o Sr.· presidente. a' résõ!ução .á vo
t:.s::, e"fo1' approv;ada; salva a redacçao, pr9P.os~ 
pela emenda, do, Sr~. Dormund, ficando preJUdi-
éadas"a;; mais ementlalí. . . 
'O sr: Maia como relátor·da·commissão de re

daci;ão appresentou . redigida a. segu.into 

BESOLUÇÃO 

(( 

resol\"e : 

tt Art. 1.0 As disposições do concilio tridentino 
na· sessão XXIV, cap. I -De RP{o1•matione .iVa-.· ... 
B~hia no liv. I, tit. SS, § 291-Jicão em efi"ecti
va observancia em todos os bispados, e fregue
zias. do imperio: procedendo os parochos res
pectivos a receber em face da igreja os noivos, 
quando lh'o requererem ; sendo do mesmo bispa· 
do, e ao menos um delles seu parochiano, e não 
havendo entre clles impedimento, depois de fei
tu . as denunciações cauonicas, . s<)m para isso 
sei nece&Saria licença dos bispos, ou de s.ms 
delegados. 

« Art. 2.o :As ju.stiJicações do estado livre dos 
contrahe11tes serão feitas erante os aroch s 
respéctivo!1, os quaes as farão gratuitamente, e 
aem despeza alguma de chancellar1a. · 

« Paço da camara dos d~putadofi!, em 3~ de 

-Cattdido José de A1·a190 Viamia.-Joseda Costa 
Car11allio. »' 

_ O SR. PAUL.'1. E SoozA :-Parece-me que o at"t. lo 
desta resolução devia tormar uma resolução, e 
o ·· art. 20 outra. 

O sa; Oooazco :-Sou da mesma opinião, e 
qui:i:era, que o artigo lo fosse já posto a votos, 
porque a sua materia já foi discutida. -

Posta .a ·resolução ·a votos, foi approvado ô 
art. l" voltando o 20 á commissão para apre· 
sentar outra resolução. 

O Sn. SousA FRA.~ÇA por parte da commissão 
de fazenda apresentou o .seg11inte 

l'ROJECTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa decreta: 
« Art. l.c> A fazenda publica exercitará o com· 

brazi~ em. ~e~ados 'proprios estabelecidos ~os 
portos deste imperio. . 

« Art. 2.• Siio' declaràdós portos de mercado 
de pão brazil .a' cidade da Parahy-ba, Natal, 
Fortaleza, Reeife, "Bahia, e Rio de Janeiro. 

• Art. S,.•:: O·_ govei:no }lOtneará em cadl\ um 
destes"'J><>rtos eomm1ssar1os agentes da compra 
e venda do pão brazil, vencendo 3 % de com-

inissãô ' p~ C:Ofiipra~ e 2 " pela . \•énda; . com 
responsabilidade de perderem o custo de todo 
adquelle, (lue no merc:àdo rejeitarem os compra

ores, em razão do· vicfo de lalsa qualidade. 
_d.« Art • .t.0 "!-' livre a to4o o cidadão fazer córter· 

e pão braz1l ara·. o trazer ao com · · 
por o merea o. 

!' ü.•. o· preço· _do"":cõrfu será justo no com
m1ssar1ado P()rq11111taes';·e-pago á vista na occasião 
da' entr ·• elas consi!!lla - es u -- · -
nnssanos ao e receber para· esse effeitó do 
thesouro immediatamente, ou dos cofres da fazenda 
di» respectivas províncias, sendo -0s ajustes 

·feitos com condição exp1·essa, de que todo· o J)áó 
brazil que ·fôr refugado ao vendedor, .lhe . será 

",apprehendido, e consummido em publico .fogo 
immediatatnente, salvo o recurso de melhor exame 
a que' mandará'· procedér · a alitorida~e ·ailminis~ 
trativa da fazenda da provincia, no caso de qµeixa 
do mesmo vendedor. 

t1 Art. 6.o O· contrabando do pão brazil, otl' â 
sua .venda , feifa pelo cortador a·.· particulares; é· 
Jl1U11ào eam a perda delle, ·e de outTo tmto mais 
do seu valor computado pelo preç<> n1edio entre 
o maximo, e mínimo, porque a fazenda publica 
o tiver vendido no mercado do lugar para ex-- . 

·~ Art. 7.• A venda d~ste geÍl~r? se fará por 
qum taes em hasta publrca pres1d1da pela · auto
ridade administrativa da _faze~Ja da proviucia, 

venda, sendo ouvido sobre a. conveniencia dos 
lanços e arrematação o respectivo commissario. 

« Art. 8.0 O governo fica encarregado de regular 
pelos respectivos commiss'lrios, e . autoridades 
administrativas da fazenda .Jas províncias a porção 
de páo brazil, de que ·cumpre fornecer 'os mer
cados em cada anno, segundo a demanda do 
commercio de exportação em cada um dos mesmos 
mercados. n ... 

« Art. 9.0 E' prohibida toda a exportação de 
pão b1·azil para os mercados estrangeiros por 
onta da fazen a ubli 
" Art. 10. O ministro da fazenda é encarregado 

do cumprimento da presente lei, e de fazer 
constar o se~1 conteud~ nas !?raças_ estrangeiras, 

« Art. 11. Ficiio revogadas todas as IP.is, ordens, 
e regimentos em contrario. 

t1 Pa.;o da camara do.;; deputados, 30 deJunho 
de 18"27.-J. JJ. Baptista Pei·eim.-N. P. de 
Campos Ve1·gtreiro.-.Jf. J. de Sou.:a França • .,;. 
José de Rezende Costa.-Joao Joaquim da Silva 
Guima1·ães.-~'\C. Calmo11 àu-Pin. » 

Pedida, apoiàda, e depois ~encida a urgencia, 
fez-se 2a leitura, e julgando-se a materia objecto 
de deliberai;ão, mandou-se imprimir. 

O Sa. PAULA. E SouzA. fez o seguinte 

REQUERIMENTO 

11 Requeiro que se convide .o, governo pela se
cretaria de estado dos negocios ila fazenda á in
formar, se tem de alterar·se- na . província de 
s. Paulo a fórma da cobrança dos aizimos, que 
lá esta em vigor de:ide 1822: e se tal alteração 
foi mandada pelo ministel"io, ou edída, e pro· 
po pe jm • ro m ia. » 
-Foi approvado, salva a redacção. 
. O SP.. Cuisw. MATTOs apresentou um , parecer 

da commissão de guerra; UI.as declarando, que 
a comtnissiir:> niio ouvira·· o Sr. deputado, .sobre 
cuja indicaçãü apresentàra o parecei:; ~esolv;e~ 
a cama!ª• que~ este volt,a~se á. !lº~m1~sao,::t>}'r~ 
ser ouvido o 1llustre, autol' da·_·md1caçao. "·:-, •. 

Leu·se o parecer da cómmissão de sau~e pU.~ 
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196 SESSÃO EM .. ao _l)E: JUNHO DE º18'7 ~. 
blica sobre os alumnos da -academia . medloo-ci
rurgica·. lido em sessão de · 1s .· do cotteo.te • foi 
adiado. · _ . ·- ·: 

Leu-:se outro pàrecer .âi eonímissão. de illstruc
ção publica sobre e projeeto, que apresentára 

·•o r. Odorico " ual areeer fõra lido na st.s.,· 
são de 19 do corrente : fieoU: adia o. 

o Sa. PRESrÓE:.TE deu para. ordem dia: 
. lo- O _parecer da c~mm~sião de aze~da ~obre 

de indemnisações. 
· · ::-.-:o parecer dUQ1wmissio de dip\omaeia so
bre o tratado de abolição do commereio de es
cravos. 

ao- Discussão do projecto sobre relações pro-, 
vinciaes. .!I 

4o-Primeiras e segundas leituras de pareceres 
e indícaçõe8. , 

&>-Eleição da mesa. 
- Le:vantou-·se a sessão 

RESOLUÇÃO DA C.AlfARA 

lllm. ·e ÉS1D. Sr. -A eamara. dos deputados· 
vio a informação inclusa ·do conf.lldor. d11 terceira 
repartição do t~esouro. e a representa?<>, a que 

do Norte, tudo relativo ás providencias, quefc& 
mesma junta julgou dever dar sotiie o provi;: 
mento dos o(licios do respectivo -juízo dos·· féltós 
da corõa a ual re resenta - o tõra conniíettida 
ao conhecimento da. mesma. camara ~r o eío 
expedido pela re.Partiçao.-.. dos. negeeios da · fazen
dà em'18 de .1úlho .. do aúno ·proximo passado;:. 
e entendendo que este procedíiuanto da. junta · ê 
digno da. approvação da assembléa gei:aLlegitJ~: 
lat1va, ordeno11-me que eu· assim o ~rtieipasae 
a V. Ex. para. que esta resolução seja preaen· 
te, e se tome em .-0onsíderação na eamara ·aos 
Srs. senadores. - Deos guarde a v, . Ex. - PaÇó'. 
da camara dos· deput:ldos, em SO de. Junho de' 
18-27.-José Antonio da Silva Maia:;._Sr. visconde· 
de Coogonhas do Campo. 


