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1_827 

.. 

A 

.&llolição do commercio de escravos-tratado com 
a Grã-Bretanha; parecer da commissão de di-· 

lomacia; votos separados dos Srs. May e Cunha . . . . . 
d~ Queiuz, acompan':!_ando o tratado ; discus-
sao:-pags. 10, 21, 31 e 76. · 

Importantíssima foi á discussão deste tratado; 
notou-se qu!l na ratificação faltára a assigna
tura do negociador britannico: ventilou-se lar
gamente a questão, se e o mesmo tratado pPla 
constituição devêra ser apresentado á camara 
antes de. ratificado», e .a maioria dos oradores 
inclinou-se para a opinião afilrmativa: discor· 
reu-se ácerca da imposição da pena de pirataria 
ajustada pelas artes contratantes cc-m relação 

n is , asseveran o-se que a 
applicação de tal penalidade competia- não ao 
governo mas ao corpo legislativo; observou-se 
que quer os negociadores, quer o governo bra-. : ·- . -
do çabinete inglez; ponderou-se que os ditos ne
gociadores bem como o rninisterio tinhão incor
rido em responsabilidade . pela violação dos 
preceitos constitucionaes , a (lespeito dos quaes 
fõra firmada a referida convenção ; e afinal 
resolveu-se que «a cam·lra não tomasse delibe
ração a re:ipeito do tr:ltado, reservando-a 
para tempo competente.» Neste sentido o se
cretario da can1ara dirigio ao mi11istro de 
estrangeiros o officio transcripto á pag. 76. ) 

Orárão os Sis. Cunha Mattos, arcebispo da 
BabiilJ. May, Hollanda Cavalcante, Paula Souza, 
Lino IJOutinho, Vasconcellos, Cosh Aguiar, Ver
gueiro, Souza França, bispo do Maranhão, Ole
mente Pereira, Almeida Albuquerque, Calmon, 
Ferreira França e Custodio Dias. 

Aeatl~mla medico-cirurgica no M:a~hão - pro
jecto do Sr. Odorico Mendes,-pagst62 e 76. 

A.__ da liberdade de exprimir o pensamento 
-redacção do projecto,~pags. 95 e m. 

AJIO&e• ... •~ dos empregados publicos-dis
cussão do projecto,-pags. 10'2 e 190. 

Orãrão 01 Sra .. Vasconcelloa, Baptista Pereira, 
. Hollanda Cavalcante, Cunha · ~llttos, Souza 
· França, Clemente Pereira e Lino Coutinho. 

(1 

àbertura de estrad:ls, canaes, c<•n:;trucçà•J de 
pontes e 1.avcgação de rios-emendas da com
missiio de fazenda ao projecto do Sr. Seixas 
e ao a comm1ssuo •J commerc10 e ag1•1cu -
cultura,-pag. 26ã • 

Alva ... de 5 de Setembro~de 18~6 - sua abro
gação,-pag. 322. 

B 

Bulias pontificias da creação dos bispados de 
Goyaz e. 2\~a~o-Grosso-:.Pªr~cer das coi_nmissões 

Orárão os Srs. arcebispo da B.lhia, Vasconcellos, 
(este deputado propoz que se recommendassc ao 
governo o ajuste de uma concordata com a curia 
rnmana sobre certas bases que apre~en tou á 
naa. 131), Feijó, Vergueiro, Cunha Mattos, Lino 
boÜtinbo, May, Clemente Pereira, Paula Souza. 
Yasconcellos, Souza França e Teixeira de 
Gouvêa. 

Bls11ado~ de Goyaz e .Matto-Grosso-Vid.-buZZas· 
de sua ci·eaçélo. · 

Baneo do Brazil - sobre a reducção dos juros. 
nos supprimentos feitos ao governo,-pags. 327 
e 837. 

Rachareis ou advogados-indic~ção do Sr. Paula 

a ma~dar Inglaterra e aos Estados-Unidos 
bachareis ou advogados de reconheci~a ayti<!ão 
p'll'a e5tudarem o sy::.tema da orgamsaçao JU
(liciaria daquelles paizes, mõrmente quanto ao. 
processo por jurados,-pag. 180~ . 

Brigada de artilharia da marinha-sobre a ~ra
posta relativa a este assumpto, do respect1vo-
ministro-pags. 196, 20l, 216, 't!'i7 e S'a2. . 
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- . -·-
i Nesta discussão o ministro da marinha consi

derando offensh·as certas expressões dos depu
tados Versueiro e Custodio Dias, ameaçou re
tirar-se da camara, di?.endo - portanto peço 
uma satisfação, e não se me dando, retiro-me. 

· os e utados ex licárão uas alavrat>. 
Aproveitando a presença do ministro propoz-se 
que se djscutisse a fixação das Corças de mar 
de 1827 a 1828, e assim se venceu com sua 
annuencia. Entretanto co1wém pondet'ar que em 
segui a o mnus ro nao ,.o u e no,·o ca
mara para assistir ao referido deb'lte, allegando 
que se aclla\•a occupado em trabalhos do ex
pediente.) 

Orárão os Srs. Cunha Mattos,''\• asconcellos, mar
quez de l\laceiõ ( ministi·o da mai·inha) , Hol
:anda Cavalcante, J.ino Coutinho, Yergueiro, 
Souza ·França, Clemente Pereira, Custodio Dias, 
Xavier do Carvall.o, Calmon, Paula Souza, 
Almeida Albuquerque e Odorico Mendes. 

G 

Coannerelo de escra,·os- Yid. al>oliçcio da csci·a
vatura. 

Conelllo Tridentino - relath·amente á resolução 
da camara dos deputados, concernente ás dis
posições ·de i·e(o1-nu1tio11c mat1·iino11ii do mesmo 
concilio,-pag. 20. 

Cursos jurídicos -adop(Jão pelo senado do 11ro
jecto da commissão,-pag. 77. 

Carplntelros-creação de J>rimeiros carpinteiros 
no ai:se!!al de ma1:inha a cõrte ; p~recer da 

verno ácerca deste objecto,-pag. 145. 

Cap~l~àes - proj~cto ·do. Sr. Oliveir.a Salgado, 

lães em suas viagens,- par~er da commissão 
de 'commercio-pags. 23'"? e 200. 

Casa . da supplicação do Brazil - projecto 
Sr. l\Iai-t,-pags. 217 e 3-2-3. 

do 

Corpo diplomatico-projecto~ de lei da respectiva 
commissão, dando-lhe organisação-pag. 25!. 

Couros-projecto que re~la,·a o quinto dos cou· 
ros na província do ido Grande do Sul. -

. pag. a38. 

D 

Diario-pa1·ecer da commissão de redaccão do 
Diai·io, notando a irregularidade e demora 
com ue os tacl1 · ra hos a rescntavão a d ci-
frai;ão dos discursos, e soticitand'l a f:lculdade 
de impôr penas aos mesmos tachygraphos por 
semelhante abuso,-pag. 18. 

Dispensa das lei~ de amortisação a favo1· da 
ordem 3• de S. Fnncisco de Paula - projccto 
de lei,-pags. 112, 145 e Hi9. 

Orárão os Srs. I-IoÚanda Cavalcante, Ferreira de 
Mello, Miranda Ribeiro, Cunha l\fattos e outi·os. 

DlvisAo entre as provincias de Minas e S. Paulo 
-pr()jP,cto do Sr. Yergueiro,-pag. 167. 

Orárão os Srs. Hollanda Cavalcante, Maia, Xa
,·ier de Carvalho, Lino Coutinho, Luiz Caval-
cante, Vasconcellos, Teixeira e ouvea, astr• 
Silva, Calmou. Paula Ca"alcante, Costa Aguiar 
e l\lay. 

Desembargo do paço - abolição,-pag~. 181,222 
e 259." 

Dota~ão do imperador e familia imperial-emen
das do senado elevando a mil contos a dotação 
de quafrocentos, assignada no projecto da ea
mara,-pags. 225, 291 e 311. 

posta do Sr. Custodio ias, teve iugar a "otaçiio 
nominal, sendo que votárão pelas emendas do 
senado 58 deputados. e contra 2', como pôde 

· • d teasu 
foi mui anima o , e longo, tomando parte· 
os principaes oradores da camara. Ventilou-· 
se tambem nessa occasião , se as emendas . 
do seuado deveráõ ter mais de uma discussão, 

ec1 m o-se pe a nega iva. 

Orárão os Srs. Luiz Cavalcante, Odorico Men
des. X•wier de Carvalho. Lino Coutinho, Cal
mon, Paula Souza, Custodio Dias, Getulio, 
arcebispo da ·Bahia, Yergueiro, Baptista Pe
reira, Luiz Cavalcante, Clemente Pereira, Cu
nha l\lattos, Castro e Silva e Souza· Fran~a; 

Demlel!lo do cidadão_ - projecto do Sr. Araujo 
Bastos, designando os casos, e a maneira de 
ser franqueailo á autoridade,--pag. 310. . 

Despacho de livros-sobre a indicação do Sr. Odo
rico, - parecer da respectiva commissão, -
pag. <121. 

Didclas de S. l\I. a Imperatriz- seu pagamf:nto 
pelos cofres do Estado,-pags. 225 e 233. 

Orárão os Srs. Souza França, Yasconcellos, Cu.· 
nl1a :Mattos, arcebispo da Bahia, bispo do Ma· 
ranhão e Ledo. 

E 

Escra,"atura - Vid. abolição da csCJ·avatui·a. 

Chá da Inuia - sobre direitos de importação,-
p:ig. 18. . . 

Eleição dn meEa. - Forão eleitos presidente, o 
Sr. Araujo J~ima; ·vice-presidente, o Sr. Costa 
Carvalho ; e secretarios os Srs. l\Iaia, Almeida 
Torres, Galvão e Costa Aguia1·,-pag. 19. 

Eleiç<•es-iudicaç.ão do Sr. Yasconcellos, propondo 
que as eleições de senadores e deputaâos, afim 
de supprirem as faltas, serião feitas pelos mes
mos <!leitores que fizerão as primeiras ·elei
ções,-pags. 61, 83, 93, 112, 144 e 311. 

Elemento' sen'il.:...projecto do Sr.Ferreira-França, 
libertando os e·scravo; cm certas e determinadas 
circmustancias,-pag. 99. 
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Baeolas de primeiras letras-Vi'd. pe:lagggiá. 
. ;:t: - . 

E9eolas de medicina - projecto do Sr. Odorico 
· Mendes,-~ag. ·19i. . · 

Orârio os Sr~.' Abneida Albu 
e Clemente:Pereira. 

F 

l'e11tas a cargo das camaras e sua abolição -
. di~~são d9 _projecto;"7'"'pags. 102, 174, 2:'?.6, 235 
e "''"· . 

Or'r~<? os Srs. ~ispo ~o Maranhão, Cunha 1\[attos, 
FeJJO, Custodio Dias, Paula Souza, Almeida .. . . 

==·=""r~a naval~ Vid. b1'igada de artilllm'ia da ma-
tinha. · . " · • 

F•~ de terra-parecer da com missão de guerra 
.- e voto separado,-pag. 244. · 
~ . 

G 
G_ta,·o AJolpbo de· Aguilar · Pantoja - parecer 

da commi88âQ de poderes sobre o officio daquelle 
deputado~ dando as razões por que não havia 
comparecido á camara,-'- pags;;328 e 310. . 

H 

I 
latendenela de policia. -Víd. i·~ndas da int-m

deticia de policia. 

Intendente do ouro no Rio de Janeiro e· Bahia 
·e sua .ex~incção,-plgs. 202, 235 e 337. 

Imposto sobre a propriedade-projecto,
pag. 311. 

J 

.Julzes de paz - redacção do respectivo projecto. 
-pags. 31e122. 

•-••dos diamantes deMatto·Grosso,-pags.275 
. e 311. · 

;; 

L 

Liberdade da imprensa - duvidas do promotor 
dojury ácerca dos abusos da imprensa, pJ.recer 

da c!>m_mis.ião de legislação e de justiça . civil 
e cr1mmal, interpretando a respectiva lei -
pags. 19, 20 e 93. • 

Leis, res~lu~ões _e emendas remettidas 

projecio 

Orárã~ os. Srs. Clemente Pereira, arcebispo .. da 
Bahia, Lmo Coutinho, bispo do 'Maranhão, Cunha 
Mattos, Odorico Mendes, Baptista Pereira, Ver
gueiro, Queiroz Carreira, Mello e Souza e Fer
reira de Mello. 

· •esa da consciencia e ordens - sua abolição, -
pags. 181e2"22. 

Jlllllelauos - discussão do projecto dispens!!ndo
os do serviço em certos mezes Jo anno, -
pag. 193. · 

Ministro que .não fôr deputado ou senador não 
poderá assistir h votação alguma da camara, 
ainda sobre questão incidente - indicação do 
Sr. Lino Coutinho,- pag. 21ü. 

N 

Naturalisação - projecto enYiado ao senado de
clarando ser cidadão brazileiro naturalisado 
todo o estrangeiro, que naturalisado portuguez 
existia no Brazil antes da é oca da inde en-
dencia e a ella a~herio, - pag. 36. 

Na,·egação dos rios - projecto considerando-a 
de uso commum, - pags. 202 e 26!. 

Orárão os Srs. Vasconcellos, Clemente Pereira, 
Maia_ e .. Paula Camlcaute. 

o 
omei~s de justiça e fazenda - terceira discussão 

do respectivo projecto de lei, -.pags. 93, 111 
e tu. 

Orárão os Srs. Odorico Mendes, Souza Fran~a e 
Vasconcello!õ . 

omeines d;;;;ntes no lDspitnl-project~ regulando 
seus vencimentos! - pags. 15G e 185. 

Observatori·• - organização de um ob.iJrvatorio 
no Rio de Janeiro; pl"Ojecto. do capitão ds enGe
nheiros CandiJIS'~apti:;ta de OlivtJira,-pags.156, 
191. e 203. 
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-··-Orárão os Srs. Cnnba:Mattos, Paula e Souza, 1\laia, 
Lino Coutinho, Odorico Mendes, Hollanda Ca-
valcante e Clemente Pereira. · 

Pretenção de di\•ersos cidadiios da província da 
Bahia reclam'lndo por prejuízos que 
sotrrerão na lut'\ da independencia, 
- pags. 5, 2!H e 3-'37. 

Orárão os Srs. Va;;coucellos, 'Cunha 
Mattos, Lino Coutinho, Odorico Men
des, Costa Aguiar. Hollanda Cav,ll
cant<', Baptistn Pereira, Teix~ira de 
Gouvêa, l\Iay, Clemente Pereira, 
Síh"a Lobo, bis o do l\I·1ranhi'io e 

ueiroz arreira. 
11 dos negt•cinntes nacinnaes e -estran-

geiros da Bahia pedindo ·a creaçiio 
de um escrivão do ponto e protesto 

)) 

)) 

J) 

J) 

)) 

)) 

» 

J) 

" 
)) 

JI 

)) 

JI 

» . 

de Claudio' José Pereira da Costa,"
pags. 21 e ú2. 

dos officiaes da . secretaria da presi-

dos parochos da Bahia, - pâg. 53. 
de Henriquu Miller e outros,- pags.61, 

111 e 3:U. 
de l\Ianoel José de A1'8ujo Lima, -

pag. 62 .• 
de varios credores da fazenda da pro

víncia da Bahia, pedindo serem pagos 
de geueros qui. venderão ao arsenal 
de marinha e tropa, quando o briga
deiro Pinto }.!ldeira iutroduzio-se no 
commando das forças, - p:1g. 62. 

de C;i.:priano José Barnta de Almeida 

rado em uma horrenda masmona 
na fQrtaleza da Lage - parecer fa
v~rnv~l da· co~~issão d~ !"?isla-

pags. 63 e 76. 
Orárão os Srs. Almeida Tor1·es, Luiz 

Cavalcante, Lino Coutinho e Souza 
França. 

da camara municipal da Baependy 
sobre a extensão de sell districto 
e falta de juizes letmdos,- pag. 6-1. 

dos lavradores de Icarahy e 8. Gon
çalo pedindo que fossem conver
tidc,s em aforamentos pe1·petuos os 
arrendamentos que tinhão das ter
ras, - pag. 6·L 

de Bal~~nza1· AntoniCt Polycarpo, -
pag. 65. 

de Francisco Pereira de Ca1·valho, -
pag. w. 

do. padre Antonio Joaquim de l\Iello, 
- pag;.<. 65, 76 e 101. · 

de Joaquim de Seixas Corrêa, -
pags. 65, 75 e 153. 

de D. Clara Cecilia da Rocha,-pag. r..u. 
arquez e m aga o .e ou ros, 

- p:1gs. 99, llO, 26~, 3~ e 310. 
de Luiz Harzting e outrns pedindo a con

cessão de di;as legu 1s quadradas na 
provinc1a do Rio-Grande do Sul para 
formarem um estabelecimento com 
o fim de ncclimarem plantas uteis 
dn Europa e de melhorarem a raça 
do gado vaccttm, cilvallar e lanigero, 
pag. 100. 

Preteação de Antonio José Coelho Louzada, -
pags. 110, 141 e 15.'>. 

» dos alumnos da academia medico-ci~ 
rurgica do Rio de Jan.?iro sobre exa-
me~, - pags. 168, 181 e "3;"!5. . .. 
r 
Ferreira e Lino Coutinho. 

» de Roberto Pelly & C , - pag .. 225. 
» da camau municipal da villa de San-

tos sobre o im osto de assa em 
entre a· 
p:ig. 308. 

» de Antonio de Castro Vianna, -
pags. 323·e3l0. 

" do 0:1rão de l\Iacal1é, - pag; •. 3-21 
e 3!0. -

n de João da SilvaJ,obo, - p~g. 3-U. 

Pão brazil - project-0 de lei relativó á sua venda 
exclusiva p;;lo Estado, - pags. 35, 86, 185 e 203. 

Orárão os Srs. Hollanda Cavalcante, Baptista Pe-
reira Xavier e Carvalh . · · -
mente Pereira, Luiz Cav.clcante, Vascoilcellos, 
Vergueiro, Lino Coutinho, M·1y, Costa Aguiar; -
Odorico Mendes, Teixeira de Gouvêa e Custodio 
Dias. 

Presas - projecto do Sr. Vergueiro aliectando 
ao conselho de Estado em ultimo re<:urso; o 
conhecimento da validade das presas, - pags. 

Peclagogiá - discussão do projecto de lei sobre 
as escolas de l 0 gráo ou _pedagogia, - pags. 102, 
106, 110, ll::l, 1-20, 145, W1, 29l e 327. . · 

Oràrão os Srs. Ferreira de l\[ello; May~ Ferreira 
F.rança, areebispo da Bahia, Feijó, Lino Cou, 
tinho, Vergueiro, Miranda Ribeiro, Vasconc.illos, 
Baptista Pereira, Araujo Ba.stos, Cunha Mattos
Xavier d<:i Carvalho, Paula Souza, Hollanda Ca
valcante, Odorico Mendes e Baptista Pe1·eira. 

Pensoes que pagao as i~reJas o lllJ>erio ca
~: pell:l _imperial -;:}iscussao do r<')sp~bvo projecto 

de lei,- pag. 113. '. . ..· . 

Pereira. 

Proveclorla mór de 'saudP. - projecto extin
!,j; guindo·a, - pag. 202. 
••:,.:;-~_.'{_~ 

P:•gamentos que se houve1·em de fazer no the· 
souro nacional - projecto marcan<lo·lhes pre
ceitos, - pag. 009. 

~~~que devião ser impostas aos réos mili
tares do 5a deserção - parecer da commissão de 
guerra, - pag. 325. 

R 

Rendimento da alfandega - projecto de lei sobre 
a anematação da terça parte do dito rendimento, 

o. - pags. 19, 74, 76, 155 e 185. 

Orãrão os Srs. Clemente Pereira, Vasconeellos, 
Araujo Bnstos, Baptista Pereira, Hollanda Ca
valeante,Luiz Cavaleantc e Almeida Albuquerq11e. 

Regimento para as relações d:--=rio - pro
jecto de lei publicado na sessão de 8 de Maio ; 
dtscussão, - pag. 53. 

Orarão os Srs.· :Vasconeellos, Miranda Ribeiro, 
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-7 
Clemente Pereira, Vergueiro. Paula Souza, May 
e Lino Coutinho. • 

Bewlstas de graça especialissima - 3• discussão 
do respectivo projecto de lei, - pags 66, 181, 
22-2 e 235. 

Orárão os Srs. Maia, Clemente Pereira, Vergueiro, 
Lino Coutinho, Almeida Albuquerque, Vascon
cellos, Souza Fiança, May, P:111la Cavalcante e 

Rendas da intendencia da policia - dlscus3ão do 
projecto considerando-as como rendas nacio

- naes, - pags. 161 e 170. 

Oráriio os Srs. Vasconcellos, Odorico Mendes, 
Souza França e Clemente Pereira. 

Relações - discussão do projecto sobre as re
lações, - pag. 2'>...3. 

Orárão os Srs. Vasconcellos Paula Cavalcante 
ergue1ro e Xavier de Carvalho. 

'•etorma judiciaria - projecto do Sr. Maia esta
tuiodo diver..as providencias sobro summarios 

.. · • g raes, e e., -

Orárão os Srs. l\faia, Vasconcellos, Verguei~o 
Paula Cavalcante, Almeida Albuquerque, AraujÓ 
Bastos, Xavier de Canalho, Teixeira de Gouvêa 
Hollanda C:tvalcante e Queiroz Carreira. ' 

8enten as .Jos conselhos de 
cução, - pags. 20-2, 2ii5 e 322. 

Sargentos mõres e ajudautes que servem nos 
córpos de 2• li11l1a - projecto sobro seus soldos 

·orárão os Srs. Ca.-trn Silva, Cunha Mattos, Quei
roz Carreira, Ferreira de Mello, Deos e Silva, 
Holla11da Cavalcante, VasC•l}}cellos e Lino Cou
tinho. 

Sal estrangeiro - projecto do Sr. Castro Sil~a 
prohibindo a importação, - pag. 327. 

Subsidio dos senadores e d6putados - projecto 
do Sr. Vergueiro, - pag. 838. 

,., S--~las de est ido - di<cussão do projecto 
uesitos apresentados pela:com~ ,~:·, ri~~seaado, - pag. 291>. 

ale 8. •·ranelseo- comarca do Rio S. Francisco 
11nnexadn á B l11ia; discussão da respectiva re
solução, - pag. 337. 

aehatorlo do ministrv da fazc-ndà e contas da 
receita e despeza do thesouro nacional no anno 
de 1827 e para o anno de 1828 - v.arecf!r da com
missão de fazenda âcerca do dito relatorio, -
pag. 28i. 

Baptista Pereira, 
Guimarães e Vergueiro.) 

s 
Sesmarias - di;;cussiio do respectivo projecto 

de lei, - pags. 83, 162 e 311. 

O!árão· os Srs. Vergueiro, Deos e Silva, Cunha 
Mattos, Custodio Dias, Castl'o Sika, Lino Cou
tinho, Svuza França, Paula Cavalcante e Ba
ptista Pereira. 

S~premo tribunal de justiça - redacção do pro
J ecto para a 3• discussão, - pags. 141 e 235. 

· ('V~l'IO~ G. debate.sobre a respnnsabilidade ministe
riar sobN « se o monareha devia ter inge1·encia 
(Urecta nos actos da administração putilica » e 
!" respeito de outras theses constitucionaes.) 

Qrú1°hO os Srs. Souza França, Vergueiro, Lino 
~'"Coutinho, Souza Mello, Vasconcellos, Odorico 

· )(endes, Cunha Mattos e Clemente Pereira. 

T 

Thesouro nacional e suas attribuições - pro
jecto apresentado pela commissào de fazeuda, 

ara sua or aniza ão - a s. 2t7 e 255. 

Theatro da cidade da Bahia - projecto da com
missão de fazl'n<ia, autorisando o governo a com
prar aquelle edificio afim de ser apj>licado a uma 
escola de ensino mutuo, - p·1g. 32-':>. 

V 

Vlaeulos-- pl'ojecto do Sr. Odorico Mendes, ex.
tiuguindo-os; discussão, - png. 195. 

'"erlftcação de podere:<, - pags. 196 e 203. 
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1827 

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão em 1i· de .Julho 

PRESIDliNCIA DO SR. ARAUJO LllrA. 

As 10 horas procedeu-se à chamada , e achá· 
·ràõ-::!e presentes 88 Srs. deputados,· faltando com 
co\usa os Srs. Borja Pereira, Mendes Ribeiro , 
Limpo, Costa Carvalho, e Queiroz Carreira ; e 
sem ella 0::1 Srs. ·Garcia de Almeida, Faria Bar· 
bosa, Maciel ~onteiro e Castro Vianna. 

.· O Sr. presidente declarou aberta a sessão ; e 
"lida · a acta tla antecedente pelo Sr. secretario 
Almeidà Torres,. foi approvàd•1. . . .. . . 

Por não naver expediente, pássou-se logo a 
l• parte da ordem .do dia, entrando em. discussão 

•, -
queriment.o .dos cidadãos da Bahia, que 
.indemnisaçõeâ ; o qual é o . seguinte 

PAllECER 

« A commissiio de fazenda, tendo examinado 
·OS req11erimentos de diversos cidadãos da pro
'Vincia da Bahia, que ·reclamão ai) governo a in
.demnisaÇão dos prejuízos, .que alli soft'rerão em 
1'Uas pr.>priedades •po1· oceas1ão da luta da inde
:Jiendencia com a tropa lusitana alli resident!3, é 
ne· parecP.r, que, emquanto a\ls damnos motn·a· 
dos· pela tropa nacional para a dcfeza commum, 
C!J.mpre passar. um decreto da · as:iembléa ~egi~la
t1va", que antor1se o governo para os fazer hquli.hr 
e. pagar; por se deverem julgar comprehendidos 
na generalidade do art. 179 § 22 da constituição ; 
quanto'P-Orémao. prejuizos causados pelo inimigo,. 
ou'em justo_ motivo de:guerra, ou cpor indisci
plina··iJa su~' trópa, assenta que deve ter' lugar· 
a 'indemriisação por . rn.t1io de ju~ta reclamação no 
gové"rriii' portuguez na íót·ma dos arts.-·s0· e 90, 
.ao traf"ado de 2a ·de Agosto do · 1823 ; visto como 
por uma _ porta1·ia do governo , de 26 de Agosto 
deste anno, do :ministro e -secl'etario de- estado . . . 

• para o. exerc1c10 .da com missão . estabelecida-.DO 
arL 8.o do sobredito .tratado. o exame. de. todos 
os objectos, incertos e· illiquidos, para serem : os 
respP.Ctivos proprietarios .... md~mnisados dos .. seus 
vafores. · 

li Paço da camara 'dos deputados, 28 de~g0sto 
de 1826:-José Be1-nnrdino Baptista Pereira.
José de Rezende 'Costa.-.íoilo Braulio Muni:.

·Manoel' Joséde·Souza Fránçà;-Joag-úim Gon-
~l"u Lédo:-.;.·Nicoldo Herrera; • - - -

Principiou a discussão. 
o Sr. Vasco:ncellos: - Quero fazei· nina 

emenda a este parecer, para que o g1>verno in-
emmsc os preJu1zos, que s rerã s i n· 

te:i da Bahia, e de todo o imperio, uma vez qne 
se. prove que elles nãc. concorrerão ,yolu_ntarh
mente .para essa guerra, porque alguns hollverão 
que, esperançndos da victoria das armas lusita
nas; concorrerão . com emprestimos. p11:ra _ Cazereni 
a guerra, e, depois que a fortuna .s~ -djl~larou 
a_ nosso .favor, quereràõ agora indemn!saçõe;i ; 
portanto eu· quero con<;eber .a emenda ne~te- ~en_~ 
tido. · · . · ·- · · 

Eu, Sr. presidente,· entendo ·que a ·nação deve 
procurar repara~ os prejuízos 11• ipco~mo«i?s-qµe 
soft'rem os articulares na · uerra,«samdn in·com-
modos e ea amidade,; pbysicas ,-;'e)"eis_:"_~u1:,os 
meus principios nesta materia; e a razãol,;é,:i.cliú-a• 
p•.>rque quando faço o meu calculo do : bem' e' do 
mal, sempre prefiro o .bem, que cah!' !'Obr~, um 
s , ·ao em, que, 1v1 1 o , · 
parte em partes t~o miudas, que ~e t?rna' quasi 
imperceptivel, -.e amda por out'l'a".;razao ·,· e vem 
a ser o mesmo interesse do ~µido," convencido 
como estou, que nunca devem:'faltar meios lle 
protecção naeionnl. . - ·. · . -;'_, · : -- -

Portanto, vóto contra o p'l.recer da: eommiRsão, 
e otrereço uma emenda conforme: estes meus.-prin
cipios, e vem a ·ser : que a nação indemnise 'es.~es 
males, causados com a· guerra da inJependenc1a. 
uma vez que se- prove que os que os, soffrêrão, 
não sotrrêrão voluntariamente ; e eis· aqui · como 
ha de ser concebida a minha emenda. Não<rne 
estendo .. a fa\lar. sobre o tratado, porque estes 
artigos não têm applicação ne~hnma para o 
CaSO~ · ' 

Mandou_' a mesa a seguinte ·· '· 

EMENDA 

coutinho esta. ,outra, 

; -, ' . - E'llENDlo._. 

·. « Que o governo, indemni!!ando_ ªC?s. ·subªW>s 
brazileiros, naja de descontar: a quantia- dada) da. 
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·6 SESSAO E!l 2 J)E JULHO DE 1827 
indemnis!lçiio, que liouve1· de fn2er a subditos 
pc.rtugue2es depois dos trabalhos da commissão 
mixta, caso tenhfl de fa»ét:..-José Li,10. » 

Ambas foriio apoiadas, não s.endo porém apoiado - . . .· ... . -

er se foi Justa, ou. injusta ; ~e houvetiio moti
vos para qne as côrt~s ou o governo de~Portugal 
mandassem oecupar a Bahia por um exerc;ito, e 
fazer ttlnt'lB e tão repetidas violencias, tantos e 
tão r.ipetidos estragos contra as propriedades.d()S 
brazileiros. 

"Não praticárão immensas hostilidades? Nãl}, 
destruirão innumera\•eis edificios? Não deitàrão 
ca~ abaixo ? E pel'gu11to : o governo de Portugal 
deve·i>Jl não respondei· pelos seus generaes? De
certo que sim ; o governo é obrigado a respondei· 
pelo oowport-amento de seus generaes, e os generaes 
sao o r1~ 9s pe os seus ens a pagar o.s vre1u1zos 
e damnos, ·q11e se fizessem desnccessar1os. :Fez-se 
uma couvençã<i, que de nenhuma maneira nesta 
parte podia ser appMvada ; P?is. que os portu;,tu~. 

pagár todos os 'pri'juizos e dnmnos, soft"1·idos 
pelos cMadãos da Bahia ; e se o governo de Por
tugal niio esta nas c~~·eumst:1ncias de fazer im
mediatos desembolsos,·· o nosso governo deye tiª" 
gal-os, e depois ir reclamal-os pela melhor maneira 
do governo portuguez. "Voto pela ementla· do 
Sr. ya.~concellos, · e não· de outra fõrma; pague 
o nos.so govet·no, e ·depois reclame do de Por
t~gaU~~.dos os prejuízos li~necessariamente cau
sados ··pelos seus generaes.•·· • 

o Sr. Holla:nda cav.a.lcante:-Discordo 
sobre a te · · - · -
prejudi«?ado~ °'na gue~ra da ·independencia guerem 
mdef!Jmsa~o~. q,r:a diz-se que o gO:'l'.erno devia fazer 
esta md,emmsaçao; neste caso a ;inedida deve sei· 
geral.pau todas as rovincias do:iín erio; eu uero 
requerer para a provincia do Pa~ , pela o Ma
ranhão, , pela de Piauby, em ger!',\ por todas as 
P!Ovincias do imperio, porque 11ã9 forão só os 
cidadãos da .Qabia, que forão prejudicados na 
guerra: d!J indep~,ndencia.: as ~utr~ ,provincias 
têm d1re1to ás· mesmas mdemmsaçoell.· 

Sr. p1·11sidente, segundo as noticias~.que tenho, 
nenhuma. provincia foi mais prejudicada que a 
do Ceará, nem foi ~lla só que soffren',::J,1a pouco 
se apresentou aqm nesta camara. u~ . parecer 
.sobre um proprictario da Cisplatina. ::' . 

Entretanto se <>sses liomens em defez·\ da causa 
do Brazil prestàrão suas propriedades l\s auto
ridades· brazileirus, devem ser iudemnisa,dos ; se 
p~rem foi .P?r·. effeito da guerra, elles as:iperde
rao; se o 1mm1go as,;olou suas. fazendas, se.lhos 
fez ~m ronbo; is~o é í~rt. una d~ guerra,·· ~stào 
rerd1das; o governo '·ªº deve mdemnisar. taes 
p~ejuizos ; e, se fôr a indemitisar, · que b,:i'buto 
nao. vêm . a pagar todas a.s cidades do imperio ? 
Aquelles que.perdêrão quatro vintens, dirão ue 
per rao , .cruza os. 

Eu não digo . nada do tratado , sómente. devo 
dizei· gue o. artigo , pelo qual se manda· pàgar 
aos .cidadãos portuguezes das suas pNprieda~es, 
não poderã ter eft"eito ; estas despezas develii)für 
sanccionad_as pela camara ; este tratado ·ne~ta 
P.arte. precisa !Jer approvado pelo corpo legi::il"~ 
t1vo; ao menos penso assim. _ :: .·'fi 
· Estou persuadido ,que a camara não poder! 

. l~var _em conta as despezas de indemnisações a~11 
C!dudaos ,portuguezes; o governo não tem:auto:. 
_ndllde Pªra fazer. tal ; é o mesmo que fuer u~ 

i.: • . '. ' ' ' .• 1 

. ·' : 
O governo, Sr. presidente~ creio que tem-atten· 

dido es parentes daquelles no$sos concidadãos, 
que perderão a vida na guer1·a. d(l iudf'pende'ncia ; 
todos têm sido soccoi·ridos com .. pensões : e isto 
não é remunerar a vida àqueUei, 9.ue lnorrerão 
em defeza da patria? Como pois· diz o illustre 
deputado que se não dão soccorri;>â às familias 
desses cidadãos? . Por conse11uenci~ ·.o que disse 
o nobre deputado não milita neste ~so, e avançou 
proposições contra o direito univerà~l de todas 
as nações, Consequentemente apoio.a ,emenda do 
Sr. Vasconcellos com o' meu additamento~ · 

Disse mais o illustre peputado que o tratado 
não foi sanccionado: mas o tratado esta em voga, 
já se .mandão entregar propriedades, e 'por cáusa 
do tratado está abi. uma commissãó. · mixta,;',:.e · 
então . como é que diz o honrado meri\bi:õ:que 
o tratado não està apoiado, e q_ue · rêputa o 
tl'atado uullo, depois que elle p'nncipla ·a ter 
eft"eito? · . . . . · · · 

o· sr. Odorico: - Pedi a palavra: para im
pugnu a proposição geral do !:ir. deputado, que 
acaba. de sustentar que a Bahia está em circum
stancias diversa das de qualquer outra provin
cia; mas depois o me1>mo· Sr~ deputado retra~~ou·se. 
dizendo que o Maranhão tambem se achàva nas 
circumstancias da Bahia. · ·' ·: ··: , ... 
, Se,',suando pedi a pal!vra, ,elle ~ill! i~ sé 

tivesse retractado, en. nao me levantar1acpara 
f1llar; ... mas como me. levautei direi. em{:brcivo 
.que_ tanto. ,importa. terem, .positiva'!llim.te .... 'YH''lo. 
tropas contra ~uma de ~ossas provm<:_ias., ~Ç>mo 
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• SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 18!7 7 
.já estarem nella essas tropas lusitanas, e obe
decerem em· ;tudo, e por tudo ao gove.rno de 
Usbõa em prejuizo do imperio : o direito, que 
temos, é o mesmo em . um, e outro caso. 

Mas·, senhores, o Maranhão teve contra si, - . . . . .. ·-
mas ate soldados do Madeira, que depois de fugi~ 
rem da :Sabia, alli se vierão refugir, e perse
guir; e jurada a independencia, elles se virão 
forçados a voltar ara Lisbôa. Portanto não só 
a ihia, mas o Maranhão, e ainda o Pará, Per
.nambuco 'e Piauhy, e não sei se outras provín-
cias, têm o mesmo dh-eito. . 

o Sr. Oo,;.ta. Aguiar : - Este parecer em 
questão tem duas partes: na primeira se defere 
quanto aos damnos motivados pelas tropas na
cionaes rara a aefüzn commum, apoiando a com
missão que cumpre pas5ar um decreto da as
sembléa legislativa, qtte autorize ao governo para 
os. fazer liquidar, e. pagar; .Jn segunda parte 
porém, isto é· quanto aos prejuízos causados· 
pelo. inimiao. e º!1 em justo motivo. de guerra, 
o por m 1sc1p m a sua r pa, JU ~a a com
missão, que deve ter lu~·\r a indemmsação por 
meio de justa reclamaçao ao governo portu· 

ez na fõrma dos art .• So e l}o, do tratado 
l:ll • ' .. 

bre a l• parte; porque a sua doutrina é cor
rente, não tem sido combatida, e nada ha tão 
justo. · 

não ·parece fun'dada nos princípios de justiça, e 
muito menos nos de equidade. . 

Pàrece em ·verdade ·duro, e· o. é, ao ·menos' no 
ineu fraco entender, que um. cidadão brasileiro, 
depois de baver perdido o que é seu, ou depois 
d.e haver soffrido os maiores. prejuizos, encom
modos 'e riscos, tenha· ainda de .ir mendigar do 
governo portuguez es3as reclamações, que elle 
tem direito de exigir do governo · da sua nação, 
a quem cumpre pr<>tegel-o, pol-o a coberto des
sês damnos e prejuízos, e a quem compete en
tender-se com o de 01-tu al a semelhante res-
peito. ·Se nos cóns rmos o tra a o nos ar 1gos 
80 e 9.. observaremos que elle não falla do caso 
em questão. . · , 

O ,artigo 80. nomeando a eommissão mixta diz 
mui · expr s m ; q 
examinar a .matiiria dos artigos 6° !'l 7• : e que 
dizem este;; art!gos ? Fallão da restituição de 
propriedade de bens de raiz, ou moveis e acções 
sequestradas ou co'lfisca·ln.s, pertencentes aos 
subditos de ambos os soberanos.;. e. da. 1·estitui· 
-ção :ou indemnisat;ã!> das embarc.ições e cargas 
aprezad. asi tambem . per·t.·encentes a subditos do 
Brasil e a.e Portugal. 

Eis o que estes artigos _estal)elecem : es~~rà 
porven. tura o caso em questão na letra e esp1r.!to 
destes mesinos artigos ? Segun.mente que nao . 
. Se pois . não está, como pretênde. a honrada com
missãé> decidir este negocio; referindo-se a este 
tratado ? ' - . · · 

O governo deve quanto . em si cabe, pr~t~ger 
os seus subditos, indemnisal-os dos preJu1zo3 
causados por motivo da sagrada causa, em que 
entramos, e que felizmente conseguimos, e ven
éemos; deve quanto a mim, poupar a seus 
subditos ésse malfadado· trabalho, e por certo .. . . . . 
governo estrangeiro o remedio · de . males, que 
devião ser ·remediados pelo· seu governo. · ·, 
• As convenções, •. que depois · pedem, · e devem 

haver de governo·" governo,' não•'podeni estor
var . e menos probibir o recurso de q_ue fallo, 
e •. Q.~e. m~ p~rece ~évid_o aos:· nossos·- interessa
dos~ • A'ccrescentare1·:mais' qu.e me parece· tarubem 
da 'compétencia do' governo' o ; eJ!~nder-se ; com 
o de, Portugal âcerca> destes • preJutzos, e dam
nos · causado3 pelos'1uzit.anos,' · uma · vez que 'no 

. . . 

!rlltado se nãoJaz e:xpre~ menção deste tão
mteressante obJecto ; tudo isto porém nada tem 

· com o caso em questão, e não póde servir de 
obstaculo, e desculpa para nos · subtrahirmos a 
tão . sagrada di!ida. . 

, a· 1e1os 
e~ .• ~o~virei ; porém ao menos reoonbec;a-se o 
P}"tnC1p10 do dever e pague-se quando ·fôr pos
s1ve}, conforme uder ser. A reflexão .. que 
a 
corsario, e .dos damnos feitos por elle em q·ual
quer pouto, que a sua força desembarcar. é 
especie mui!o diversa.; não quadra para a pre
sente_ que~tao, e P<?r isso. n~da <:_olLe: O gover
no nao pode fazP.r 1mposs1ve1s~ nao pode mesmo 
prever, e mesmo responsabilisar-se por succes
sos imprevistos, e occorridos em uma tão gran
de extensão de litornl do Imperio etc. 
. ' E duvidarã o illustre preopinante, que se
melhantes prejuízos deverãõ ser indemnisados, 
q~ando pudesse ha\'er sido de~viaeo.s, !! impe
didos ; ou pelo menos pagos ~ · satisfeitos' por 

seu b•lm pensar. · 
No caso porém em questão o negocio muda 

muito de figura : e...itavamos em ·guerra aberta, 
dous exercitos se batião, füz·sé a : az reco-
n eceu-se a nossa m ependencia ; era d~ dever 

· dos nossos ministros, que . fizerão, o .. tratado, 
providenciar de modo que nossos concidadãos 
não sofTressem, não ficas~em de peior condição, 
porque isto não houve, serã porventura <I:e jus
tiça, será'· consentaneo com as regras ·a~ .dever e 
principalmente com as da. equidade, que· ponha
mo3 de parte tão serio negocio, e que : envie
mos nossos· concidadãos prejudicados .. para o 
governo po1·tu~uez, e para a commíssão mixta ? 
Não; Sr. presidente, eu sempre . me opporei a 
este principio qt!e 110 !Deu fraco entender"'.· V!\1 

mixta por orça deve retorqúir 'a • semelhante3 
rcq~isições e supi;>licas? e o que é mais,;;..tem 
razao para repellu·, visto que . a convençao · e 
os arti os a ue ella se refere não tratã,1 desta 
ques ao e so sim, como Jª ponderei, do caso de 
restituição ou indemnisação de propriedades· de 
b'éns de raiz, ou moveis, l)U ·acções sequestradas 
ou confiscadas, é de . restituição' ou índemnisa
ção de embarcações e cargas aprezadas aos 
subditos de ali1bas as nações; o q·uef.~tudo' é 
muito· e muito diverso do inso em qu'listão. 

Quanto á emenda do Sr. Yasconcellos, elJa· me 
parece fundada em razão ; nõs não podemos, 
nem devemos indemnisar, senão aquelles p,re
juizos que se soffrerão por amor e por causa 
da nossa i~dependencia, e po1·· isso devem in
fallivelmente ser excluído:; todos os damnos e 
prejuízos resultantes ainda ·que tacitamente da. 
cooperação com os oppressores da patria e ·da 
liberdade. . · . . 

Eu· tenbo sempre mostrado a este respeito 
idéas mui franeas e sou até de opinião, gue 
devendo-se fechar os. olhos· a. muitas e muitas 
fraquezai, talJez nascidlls de. falsas_ id~as, e. de 
outras sugestoes, ·lia casos a ue nao e poss1vel 
i i n· .. · ,, 
hi os;.c impedidos no andamento .da .. sagrad!'
causa dl\ independencia.· Sinto .mas é forçoso d1~ 
zel-o, e por is~o . todos o~ ~ti~ desgraçadamente 
cooperarão então com • o m_n~1go, nno podem s~r 
objectos d.!'8 nos~as d1spos1çoes · sobre a matena 
em questão. :'. • . .• .. -.. ·: -.. , 

Parecendo-me boa· a materia do. Sr. Lmo Cou
tinho não a reputo.• propria deste lugar ; ella 
deve ser objecto de mais consideração,_ e _talyez 
de novos. arranjos a semelhante respeito ; .pode 
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-s SESSÃO EM 2 DR JULHO DE-18!7 
acont'ecér que a passar tal qual está concebida 

·vá retardar a decisão, que pretendemos dar aos 
· noss.os 'prejudica~os : pois . qu~ é de· pres_u~r 
suscite 'ooritestac;oJs e e:itpheaçoes na comnu,;sao . . ' 

o devido pagíun .. nto e satisfação aos 
nossos prejudicados. Tal ó a maAeira porque 

· encaro a· presente questão, e e meu •t10Jo de 
- ensar. 

A este tempo mandou á mesa o Sr, Lino 
e mliuho a seguinte 

E?llESDA 

"Indico que quando passe o pa1·ccer da com. 
missão, se declare ao goYerno que não dê in
demnisações aos i>ortuguezes, sem que r. gover
no portuguez concorde •l pagar igualmente in
demnisações aos brazilP.iros. - José Lino. » -
Foi apoiada. 

O r. :a:ouanda Co,·a.1cantc:-O illus-
tre deputado impcgnou o meu ar~umeuto, dizendo 
que eu não. reconhecia o trnta•lo como ''aliJo. 
Em parte lembrnu-se de uma nova idéa reco
nbecendo o illustre de mtado validnàe no tra-

·ta o; e 1z . (por um rn a o n1u1 o pa1·
íiculnr,' por um tratado feitv 110 seu gabinete). 
que se deve. desco:itar no pagamento a.os cre
..dores de Pu1"tugal ns indemnis u;ões foi tas aos 

i -o • . is. • - • 

mento. 
'.e;> sr. Bapti«tu Ji>crclra : - Em qu11nto 

aos ·prejuizos causadas peln guerra, é principio 
·certo. 1; reco:1hecido por todas as naçõe;; civili
·sadas que quando se faz a paz , cumpre acau
telai· os prej uizos caus:tüos ; · mas não foi isto ; 
o_ qué :se fez, íflln1z pelo principio, de que o 
13ra.zil ganhava tudo cout a paz, e Portugal per
dia Cóm ·11 independencía. 

Entretanto a commissão deu este parecer talvez 
suppondo que houvesse um tratado secreto, aonde . . "• .. . ' . -
e .de suppõr que appare<:C:lSS~ umá portaria de
c1a,·nto1i1l daquelle tratitdo, fazendo menção <le 
iudemniim<;.ões, quand5J e!las não podem ter ~ug.lr . . 
a rcsp;lito deste negocio foi que a commissão 
deu o. seu parecer. 

Mas· permitta-se-1ne dizer que, se o governo 
portuguez não está obdgado a fazer estas indem
nisações, está o ·governo brazileiro. 

O Sr~'Vascon.ccu.os :- Eu sou de opinião 
de que o ... govemo portnguez <leva indemnisar todos 
os prejuizos, que ao Brazil causou com a:injusta 
g~er1·a . para conservar-nos ·na · antiga· escravi
dao. 

Mas· ba um tratado claro? Não. Já está analy
sado, e já se mostrou que, apezar de ser injits· 
tissima a guerra, foi declarado que os po1·tugue
zes fossem iademuisados; que nos l'csta '1 R~ta
nos indemnisar aos brazilP-iros. 

Talvez uão fossem só •is portuguezes (tue nós 
deve:;semo:> indemnisar, talvez fosse toda a Euro1•a. 
Ella deve sua· liberdade ao throno americano ; 
mas não djsputamos nesta materia ; fique a Europa 
feliz, e soffra -o Brazil; sejamo;; generosos em 
to o o sei• 1 o, e em uga\: - e · as · em()s
lhe libC:lrdade : estão livres, e supponl10 que fodos 
os paizes' hão de adopta1· as mesmas institui-
ções, ··que ·lhes forem enviadas •. • ·. , · ... 
· Estas são as e:iper.inças' de todos os politioos. 

Pórtanto aqueUes brazileiros, que na sagrada c·1usa 
dà 'fode1umdeneia · a~riscarão - SEIU~ b~ns, e que 
conoorrei-.io Yoluntar1nmente _para a liberdade da 
patria~·~-:m~recerii indémnisa~ões: não é justo que 
nós gozem•1s do fructo :d_ll.' 1ndependenc1a- com os 
prejuízos. daquefüs · mis~raveis; 1!'8:' ·não sejão 
entrados · af1uelles · cidadaos, bra.zile1ros arrene-

·gados, que tentarão cravar o punhal no coração· 
da patria : não os eastigtlem<ls, mas os deteste~·= 
mos ; fiquem com a sua vergonha, com os seus. 
remorsos, e com o desprezo geral de todos os-.. ·- .. .. 

· o Sr. ·vorguc11"0 i - O parecer da com-· 
mi,;são dh•ide-se cm duas partes:- os dam·nos 
sotrridos dos inim~_gos, qu~ dos fizerão a guerra; 

nossa defoza. 
Quanto aos damn<ls c·1usadas pelas npssàs 

tropas para noss'l defeza, a comnussão convém 
justamente que sejão reparados, e ne;;ta {>arte o 
parecer não tem sido contestado, mas sim ' na• 
segunda. Não 11a duvida nenhuma que o governo 
portuguez _{'-ontrahiu a obrigação, segundo os
principios de direlt·), reparar esses damno;;, e 
nunca o governo brasileiro pôde ser obrigado a 
fazer indemnísação. · · · · 

O illustre deputado disse, que- a guerra era 
·usta:- 01· essa mesma razão não devemos ser· 
responsaYeis pelos prejuízos, a que não amos 
caus·\ : pelo contmrio, se a guet·1·a fosse injusta 
da nossa parte, esS'l indcmnisação nos consti
tuiria responsaveis. (0" Si·. JJeputado não foi mais· 
ouvi pe o ac ug1·ap to. 

Depois de falhr enviou á mesa esta 

EllEND~ 

\1 Proponho a suppressão da :!a. parte do parecer. 
- l"e1·guefro.11-Foi apoiada. . 

o Sr. vasconceil.os::~O :que se. vê: do· 
tratado, é que não se attendetl aos prejuizos, que 
os . brasileiros soffrerão .na luta . da_ independen~ 
~ia; porém estes cidadãos.soffrerã~. grand~ pre~ 
Juizos :pela causa da patr1a; e nao se hao _de 
indflmmsar '1 E não será este .utn. meio . de 
acobardar os homens,.· quando se trnta dos ili
te1·esses da patria ? O governo portuguez devia, 
in_demnisar; mns a razão, porque o. não 'f~z, 

' , . 
brasileira caJa:ise este artigo, que suppo~ho não· 
serh por descuido. 

o o ~ , e 
é bastante serio : é necessario examinar esta :con
venção; . porque só .forão tomados em considera
ção os · interesses dos portu~uezes, e Corão per-· 
feitamente· abandonados os d1reitc;s dos brasilei-· 
i·os. (Ap1Jiados.) · · 

Não sabemos, se o governo estava na neces~ 
sidade de celebrar semelhantes trata los·; e neste
sentido não podemos votar. 

Todos os S1·s. deputados tem reconhecido, que 
ha direito a essas indemnisações ; e a ques-
tão tem rolado sobre o modo de se fazerem ; ·eu 
encaro porem o objecto de · uma outra face. Se 
estes cidadàostê:n ·direito ás indemnisàções~ tam
bem é prii1cipio certo para mim, o exigir estas 
indemnisações. do governo portuguez.. .·.· . , 

Mas perl!_unto, o governo está.obrig9:_do a estas
indemnisaçoes ? Digo francamente que nao : (salvo· 
se os -seus ministros for1io. habeif! negociadores 
~omo os nossos.) Por conseq~enc1a .. concluo, Je· 

encab-eÇâr esfas indemniaaÇões, . qne se fiZ~rem· 
aos portuguezes. · . . . . · 

O tratado está.' feito:. a nação não ~;;tá. obr~
gada .a taes:indemnisações, m~ quem~sao.C!s obri· 
gados ?. No m~u modo dP. pen,sar sao ~s ne~.º~ 
cia-lores . . (Apoi~.) :. . · .·• ·.• . .. _ . . .· _ • . 

Por .eonsequencia. ,propc>'!llº . que , a_.,segu,nda· 
parte , do .. par~r fique .~d1ado , para ,q1111nilo .• se 
tratar.de approyar, 'ou repi;ovar ,ess~ :tra.t&d,o_. ;, 
· : concluindo assi~ o seu discurs~>, env1ou:_â J?lesu.· 
aé.sUa emeuda: nestes.:- termos. . , . , ... · .. 
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SESSlO Ell.2 DE JLiLllO IJE i82i 
EMENDA. 

• Que flque adiada a la parte do parecer pua 
quando se discutirem oi tratadus feitos com Por
'iugal.-T~weira áe Gou-óéa. »-Foi apohda. 

C<lmo esta emenda do Sr. Teixeira de Gouvêa 
pe 1~ a 1~mento, •Ji este apoia o, e posto dis-
CU11Sao, disse . . . . 

o sr. l\lo.y: -Sr. prtsidente, eú não 
e deva .dizer- · b e · · · · - i · 

nisações; pois ·que hav•·ndo um tratado ou con
v~nção feita com Por~u_1tal , e have1uto-se aqui 
dito, que uesta convençao só s.e. tr11tou de segu
rai· . as indemnisações do11 subditos portuguezll$, 
e não dos brasileiros, fico 11turdido com tal tr<l· 
tldo, assim con10 . já declarei nesta camara, que 
me acho em coacção moral sobre .todos 0::1 tra~ 
tados. Assim mesmo, Sr. presidente, acho que ha 
um reme4_io e é, CJ_ue ." governo estu~e o !''etbodo 
de fazer valer a JUStlça das indemmsaçoes bra
silei1·a11, e examine. atteutamente a possibilidade 
que ha de interpretar e~sa mesma C?nvenção, 

apresentar á .camara. Requeiro porta:.to, que 
emquanto se não entrar na discussão destes tra
tado:S, se faça vêr ao. govern'> a necessidade de 
sustar todos os ulteriores a amentos a subditos 
pi1rtugueze;;,,; pelo mal que resultaria de estar o 
governo jltllbolaando portuguezes , e _neg.udo-se 
simultaaéameute á indemnisar brasileiros á som
bra !i,e um trat-1do que poderia ainda e~tar su
jeito a muita explicação na applicaçãó das suns 
disposic;ões. '. 

Portanto, Sr. presidente, requeiro e voto que 
nesta conformidade se entenda esta camara com 
o governo. 

· .. o. S:l". ·vasconcelJ.os: - Opponh<)·me. ao 
adiamento, . porque a . rnzão em que se .. funda, 
niio me parece de Corça. Diz que os negocia
dores são r.:spón~aveis, e que devem sei· punidos 
com a. penas que as leis estabelecem para os 
negociàdore~ infiei.;, e para pagarem até onde 
chegarem os seus "'be.1s ; mas temos . nõs acaso 
prompta a lei da responsabilldade ? Dize1· que 
se espere ·que se .discuta o tratado, é o mesmo 

, c:i.u·~ dizer não se lhes pague, e não se façajus
tiça á esses homens. ~u~ 'se ; ach_ão em estado 

o a 
A lei dà rcsponsabilicJade tem . muit'ls emendas 
110 senado' e .niio 'se sabe quando .virá; pur 
conscquehcia repito que .o adiamentl) desta 
questão sõ vai caus:.tr prejuízos, . e desanimar 
esses poucos de homens ; .e nem os negociadores 
tém meios alguns p•\ra i_ndem11isar estas partes: 
a nàção . é que deve indemnisar, e então verifi
car a. respo •. sabilidade dos negociadores e pro
curar Jndcmnisar7se;·p~los seús. bens. 
. Voto éontra o. adiàment.0-, .e ~que o parecer volte 

TOXO 8. . . . . . 

á commissão de fazenda . parii ferm~r o decreto·' 
da liquid tção e p1·opór os meios , por que se de-· 
dem fazer estes {>ag.1mentos. . ·· 

. o sr. Cu•~dio Dias: -·Voto pelo adia·· 
mento porque não vejo que tenhamos reeur:110s 

alliament•>; é jastissimo, emquanto se não dis
cute uma materia. de tanta consideração. 

O Sr. Cunhu l\l"utto"' :- A commissi'io de· 
diplomacia ti.1ba a apresentar o seu parecer so
bre o tratado feito com Portugal; mas desenca-· 
minhou-,;e cert11 papd. Ha cousa de dez dias o· 
Sr. Araujo Bastos ficou . encarregado de fazer O· 
parecer da commissãu sobre o tratado da escra
vatura, sobre o qual- voto sepal·ado, e penso· 
que dentro de poucos dias apparecerá. 

O Sir._ P•~ula _ ca.vulcan1'<>: - Entendo· 

e que w"to tl"Btão nada do objeeto em questão ; 
não entrareí 0 na questão se os p1JrtuguezP.S é que· 
devem indemnisar-n'l:S; sõ digo que não e por 
este motivo que nõs havemos de desmanchai· as. 
disposições que estão contractad·is.· · 

O. Sn, PRESIDENTE, julgando a materia dis-· 
cuti•la .. póz a votos o adiamento da 2• pa1·te ·:lo 
parecer, e venc:eU:·se na fõrma da proposta d()· 
l:)r. Teixeira de Gouvea. 

Continuando portanto a discussão sómente so· · 
bre a Ja parte do parecer, disse 

l. 

bre a primeira parte d(• parecer da commissào, 
po:ila qual votarei, salva a redacção. Diz o par,e·· 
cer, que se devem indemnisar os pre~uizos -e 

tropa.; ~acionaes, por occasião ua luta-da inde-· 
pendencia. Isto não põde entrar em que:>tão, 
porque estas indemnisações as:>então sobre um 
principio certo de justiça. Eu uno quizera que esta. 
providencia se limita,;se sô ao.; prejuizos_ que as 
tropas do imperio tiverem causado. ®rigadas. 
pela necessidade da-<lefeza commum-eomo quer· 
o pa1·ecer; · o meu voto será, que se pagl!em 
tambem os damnos, que as mesmas tropas tive-· 
rem feito por abuso, e sem que fossem exigidos. 
pela neces~idade da defeza con11.11um. . 

Pr1•pore1 pu1·tanto que se diga em geral-todos' 
os damnos causados pelas tropas uacionaes,.
supprimindo·se a cl::tusula-para a defe..;a_ com~ 
mum.-Ex.emplos t1,mos de igual providencia na' 
guern da Península, fincla a qual, os inglezes. 
mandarão indemnisar todos. os prejuizos causa
dos por excesso de suas tropa'> na Hespanha, e· 
mesmo cm Portugal, admittindo as reclamações. 
das partes prejudicadas •. Ldigo por e~esso, por-

u · s1 s e extor oes ue se:. 
fizerão por ordem pusitiva das autoridades, ,tive-
rão um pagamento l'egular.) . 

Nem por isso posso deixar de requerer que· 
destn bencfi.cencia sejão priv11do,; aquelles, que 
por alguma íôrma se. mostrarão mal .aff~c~s ã 
causa da i11dtipe11denc1a; _porque taes ~n·l~v1duos 
não me1·eeem que a naçao f~.a. sacr1fic1os por
elles · por isso proporei, 9ue se ·acrescente '
que 'esta indemnisaçiio seJa sõ para aquel~es,_ 
que aàherirão à e:rnsa .da indepenil.encia; e vo· 

2 
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10 SESSÃO E~I 2 DE JULHO DE 1827 
<tarei que passe o parecer coni estas modifições 
-propos~as_ na .minha emenda. 

-Ó Sr.· Paula CuvaJcan'te :-E' necessa-
rio saber, se estas indemnisações se devem de. 
<justiça ou por equidade.; . ~or ue se· é · d!J justiça 

-esta·· ou aquella eau<:a: sem esta doolaraçlio acho 
muito di1llcultoso poder-se votar: sobre a mat6ria. 
. A está tempe enviou á mesa o Sr. Clemente 

r: ira, a sua 
EMENDA 

« Que se. mande indemuis:tL" os .prejuízos e 
.damnos causados pelas tropas· nacic;naes aos ei· 
dadãos brasileiros que adherirão á causa da in
dependcncia : ficão excluidos todos aquelles que 
por alguma fórma coadjuvarão o partido ini•ni
·go.-Snlva a redacçiio.-Clemente Pereii·a. »-Foi 
apoiada. 

E querendo satisfazer ao que.,;ito do. honrado 

o· Sr. Clcrne·n:te Perel ra :-E' principio. 
:s·lbido, que nos casos de gue1Ta não ha !lircito 
-de justiça para e~,igir a reparação dos damnos 

. :s ··.,·os, 
que s1'io considerados sempre como uma d~sgraça; 
por cünsequencia toda a indemnisação que se 
.faz em_ taes casos,. fanda-se no~ princípios, de 

: quelles que por motivo justo da
0 

caus.\ publica 
~offre1·ão ·· algum mal. · 

Disto temos exemplo no qu"e a Inglaterra pra
ticou na Península depois da guerra com • a 
França : as suas tropas tinhão commettido da1n
nos, que ella quiz indemnisar: e o que fez? 
Não declarou que esta indemnisação era· devida 
-de justiça, porque esta declaração seria o mesmo 
que reconhecei· acção nos lesados para exigir 
um l'eparo inteiro, admittio as L'echunações de 
.todos os prejuJ.icados ; nomeou uma commissão 

ara conhecer e"' · · · · 
otodas essas reclamações, e mandou pagar as quan
.tins que se liquidat'lio com o abatimento, e re
ducção, que ao governo pareceu conveniente. 

: , 
indemnisação se propõe, forão causados pelas 
tropas do imperio, e não podem deixar de ser 
éonsiderados como occasionadi>S a be:n da cansa 
publica; é por isso de . equidade, e não de jus
tiça, por ser principio bem sabido, que os males 
da gue~ pesão sobre os subditos de um terri
torio qualqueí·, a que cabe por sorte ser o thea
tro da. guerra, e são considcrndos, como outt-o 
qualquer mal geral, uma pe~te, uii)a secca, um 
.terremoto, um incendio, etc. e a ninguem as· 
siste um direito perfeito para exigir a sua in
demnisação. 

Daqui i·esulta que só podem ter direito a esta· 
indenmisação aquelles que seguirão a causa da 
n,tção, e por nenhum principio nquelles que adhe
rirão a outro partido. Creio que assim fica sa· 
itisfeito o nobr~ deputado que me pl'ecedeu. 

.Julgada a materia discutida, o Sr. presidente 
pt'iz A votação --se p:isswa a Ia parte do par!!-
·C t - • 
a materia da ·emenda, foi approvada; e decidio
se que fica~se encarregada a commissão principal 
-de fazenda de apresentar o competente projecto 
a este respeito. 

Passou-se à segunda parte da ordem do dia, 
que havia sido marcada para a discussão do pa
Tecer da commissão diplomatica e de estatística 
.sobre· a abolição do commercio de escravatura; 
o qual é. o seguinte com os votos separados do 
Sr, May e do ::ir. Cunha Mattos: 

PARECER DA COMMISSÃO I>E .DIPLOMACIA E ESTATIS• 
TICA SOBRE A CON\"ENC:ÃO DA ABOLICÃO DO COll(· 
MERCIO D.\.. KSCRAVATÚ~, Cl!.LEBRADA.ENTRE S. li(, 

O IMPE~UDOR J,: S. JG BBITAN'NICA. . ' 

a convenção para a· final abolição; do commei'cio 
de escravatura, celebrada entre S. M. ·o Impera" 
dor e S. ?ti. Britannica e ratificada por ambas 
as altas aL'tes contractantes e 'úlaa at;,ver a re-. 
sen r a esta camara as particularidades da 
mesma convenção. · · · · 
. « No art · 1" se estabelece o prazo de S annos 

depois da troca ·das ratificações para :Ser de todo 
extincto o referido comm'ercio e se considera~pi• 
rataria a sua continuação depois da dita'época: 
A este respeito não se póde deixar de reconbe; 
cer que esta convenção priva• ao Brazil de 
grandes reditos e de braços p<ira. a agricultutaj 
porém é . bem cérto que 'ªª luze:i do seculo não 
permittião a con3ervação de semelhante commercio 
ao mesmo tempo 9,Ue da nossa parte havii\ a 

só nação com Portugal, e J.>osto que no pensar 
da commissão ·a pena da pirataria pareça. dura 
e não co~forme com a nossa lei· fondl.mental; 

de parecer que se responda ao ministro que a 
camara fica inteirada, notando-se riesta resposta 
a referida falta, e que se remetta ~ commissão 
de lerrislação esta com·enção para propôr a lei 
que deve dizer resJ.>eito à pirataria ou as neces-· 
sarias circumstanc1as e requisitos que a devem 
regular. · 

« Paço da. cainara dos deputados, .cm 16 de. 
Junho de 182i. - L. P. de A7·aujo Bastos.- R. 
J. ela Cuttha Mattos, ''encido em · parte. - M. 
Bispo eleito do .Ma7•atthâo. - Romualdo, A7•ce
bispo eleito da Bahi•t. -Lu.i.:: Augusto· May# 
Yencido em parte. » 

T·-oto do Si·. deputado Lufa Augusto lifay, memlwo 
da commissão sobredita · . · 

« Ao deputado. Ma~-'. como '!Dembro da CO}Il
m1ssão di.plomatica; pnrece . alem do expend1do. 

· no arecer da commissão que, sobre " tratado-
ce e ra o com . • ri anmca, reme l o a es 
camara· em 22. de Maio pelo secretario de estado 
marquez de Queluz, é do ·s~u deyer co~fes~r 
com· toda a franqueza que, nao sendo a mtelh
gcncia· que elle · aeputaao dá ao· § 8° art. 102 
da constituição a mesma que se tem constante
mente . dado no minist~rio brazileiro á dita pas
sagem da constituiçã•"l, julgou e continí1a a julgar 
que não só este ~rataào corno todos os tratados: 

: que en\'olvem o urteresse e segurança do estado 
e e que se apresentão a esta camara depois 'de ra-
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SESSÃO EM ~·DE JULHO DE 1827 f i: 
ti1icados, sem havel'em sido. communicados .ao 
corpo legislátivo entre a conclusão e a ratifica
i;!io do~ mesm~~; não : podem ser objectos de de-
111>,eraçao depois de. ratificados, pois que taes de-
liD ra -es seriã o.o· - · - · · 
·das gentes~ .e só poderião servii; quando por uma 
sublime : fiççãci . de. direito •:o . .'governo do· Brazil, 
fazendo carga a ,9uem .de direito toca, tivesse 
de.procurar melhorar a f!Orte .. a que o Bruzn fica 
;re uz1. o com a rap1 a co ecçao o rata o. r1-
tannico da· abolição do t.-afico da escravatura e 
seus· consequentes emprazamentos na futura cir
c~ção <!o seu papel . moeda e cessação tota~ de 
commerc10. 
« E ·:como do officio acima. ~itado do marquez 

de Queli:z se collige evidentemente que o governo 
de S. M. o Impt!rador foi coacto e até mesmo 
precipitado. na ne~oci>tção ém questão pelos amea
ços indirectos britannicos, parece ao deputado 
Ma;: que nada se póde dizer sobre-este trataJo 
ratificado mi.is do que acima fica dito. 

jui1ho de 1827. -O .deputado,. Jfay . • ~ 

Voto do Sr. Rayniundo José da Cunha Mattos. . . 

(( A con-venção celebrada entre . o "Overno do 
Brazil e o b1·itannico pa.-a a final abolição do 
commercio da escravatura Q.11. • ella se·a conside-
ra a es e a sua primordial proposição feita por 
Sir Charles Stuart, ou pelo Hon. Robert Gordon, 
é derogatoria da honra, interesse, dignidade, in
dependencilt e soberania da nação brazileim: 

" 1.0 Po1·que ataca a lei fundamental do im
perio do Bmzil : 

« 2:0 Por<lue r•·ejudica enormemente ao com
me1·c10 uaç1ona : 

·. " 3.0 Porque arruina a agricultura, pl"incipio 
vital .da existencia do povo : 

« 4.o Porque anniquilla a navegaçiio: 

" 6.0 Porque é prematura·: 
" 7.° Finalmente or ue .é ex.tem oranea. 
11 Ataca a lei fundamental do impel'io quando 

o governo se attribue o direito de legislar, di
reito que só pôde ser exercitado pela assembléa 
geral com a smcçiio do imperador, s:ijeitando 
os subditos brazileiros aos tribunaes e justiças 
inglezas, justiças e tribunaes incompetentes e 
que nenhum de nôs conhece, e privando ·aos 
mesmos subditos brazileiros da liberdade de res· 
gahr ou negociar em pretos escravos (es1;apados 
á. morte) nos portos africanos, livres e indepen
dentes da corôa de Portug'll ou de outro poten
tado dtl Europa. 

« Ataca o commercio nacion<J.l porque, achan
do-se este já circ11mscripto a mui poucos ramos 
em razão da abertura dos portos do impel"io a 
todas ns nações do universo, e em consequencia 
do tratado de 1810 feitO com a Inglaterra e o 
que ultimamante foi celebrado com S. l\l. Chris
ti:missima, não podem os brazileiros entrar em 
concorrencia com os estrangeiros que, tenJo a . . . .. . 
rinheiros, uma accumulação de cabedaes e o baixo 
preço dos fretes, ·excluem dos mercados em pri
meit·a mão ou paralisão o desenvolvimento da:> 
manufacturas do Brazil, . sujeitando-aos por este 
modo á lei do mais forte e obrigandO'-nQs a com~ 
prar aos estrangeiros os generos sobrecarregados 
de commissões, fretes, seguros, avirias e outras 
casualidi.des que sempre nos. mettem em linh1 
de conta~ 

" Arruina a agricultura po1·que; sendo extre
m.amente pes1dos os traballios ruraes do imperio 

~o Brazil, e. sendo a mortalidade dos escravos. 
. •gnal ou mais numerosa do que os nascimepto&
dos mesmos,. est_ando demc.~1strado por: uma con
stante. exp_er1enc1a que ha 1mme11sos lugares·, em 

" Anni.quilla-a nl!-vegação porque, sendo a·mais 
~ubstanc1~l ~ cons1deravel dc> Brazil a que di

. • ecta ou. mdirectameute se applica ao resgate. ou 
commerc10 de escravos, vem a ficar sem empregO:. 
um avultado numero de navios e marinheiros · 
acaba a no~sa grande escola .naval e tirão-sé
tod_os os meios. de subsistencia e tirâo·se todos .os 
meios de sub~1stencia a um avultado numero de. 
pe~soas que mter~ssão na carreira de Africa e 
As1a, em que, na.o obstante os repetidos actos, 
de p1·epotencia ingleza, ainda têm grande cc>n
sumo as nossas ~guardentes e tab~c~s,. \uniccis-

: . osco 
collocando-nos assim nas circumstàncias de per
dermos o nosso antigo e interessante commercio :o .ouro, marfim, ~eite de palma, cera, p~nnos!. 

traficava mos. 
« Dimir.ue as rendas do estado e dá-lhes um 

.:ruel golp~ po1·qne, percebendo os cofres da fa-· 

direitos de entrada de cada escravo e outras 
ayultadas quantias a titulo de p'l.Ssagens nos re
g.1sto~ ou alfandegas internas, vai agora a ex
t111gmr-se esse grande manancial da sustentação 
dos e~pregados publicas e ficão mui desfalcados. 
os m~1us d.e f~zer frente ás indispensaveis despe
zas e mfalhve1s desempeJ!bos dos cofres do imperio,-
. « E'. prematur~, por não termos por ora no· 
1mper10 do Braz1l uma massa de população tão 
forte que nos iuduza a rejeitar um immenso re-. 
crutamento de gente p.-eta que pelo decurso do 
tempo e pela mistur11. de outras castas cben-al"ia. 
ao es a o e nos at· c1 a aos activos e iutre-: 
pidos defensores da nossa patri.a. 
• 11 E' extemporanea por ser ajustada em uma 
epoca em que a camara dos de utados havia. 
apresen ~ o. um pi:_oJeC o para d1mmuir grndual
mente a 1mportaçao da escravatura para o Brazil, 
e por niio nos pertencer"m mais as ilhas <los
Açores, d'onde nos podia vir um iminenso nu
mero de colonos infatigaveis que povoas$em a 
beir 1-mar e os sertões do nosso imperio. 

11 Ainda que as aineaças do ministro inglez. 
para pôr tr.rmo ao nosso commercio de escravos . 
mereção muita consideração, comtudo se os ar
ranjos diplomaticos fossem habilmente manejados' 
e sem o terror panico de que . se enchêrão as · 
almas dos nllssos negociadores, o governo do
Braz.il alcançaria vantagens um pouco transcen
dentes que nos alliviassem do peso das nossas. 
desgraças, e aind·i. mais de nos sujeitarmos ás 
justiças e aos tribunaes inglezes que contra nós .. 
têm siclo !nexoraveis. 

« Os ex.émplos das nações que declarão como·· 
pirataria o commercio de escravos, de modo· 
nenhum pôde servir de typo · ao imperio do· 

· sa om ·Ih 
parece; os inglezes e os americanos . não forão · 
obrigallos a declarar piratas os seus subditos 
qul\ fizessem · commercio de escravos; forão elles . 
mesmos que concebêrão e prc.mul~arào a lei. 
para serem. !!!lg:idcs, mas o caso e mui diffe
rente com a nação· brazileira. Não é a assem
blea geral legislativa que fez· a lei; são os. in
glezes que.~ ditarão, são os .. ingle~es que nol·!l·: 
impoem e sao os mglezes que a hao de ~ecutar· 
contra os infelizes brazileiros. por elles · aspera- , 
mente ameaçados. · 
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SESS10 Ei\I ! Dt: · JULHO DE !õ27 

" As cololiias ing!_ezas da Am~1·ica t:egorgitão 
-de populaçãu e n Gra-Bretanha nao duvida, antes 
·pelo contrario e:;t':'da, em sac1·ilicar os s~u~ cs
·iabelecimeutos occuJentaes ás suas vash:1s1mas 
acquisi~ões do orienw.· Os_ Estados-Unidos q~e 
. . 
superiar a tudo quanto ba na historia 
moderna, acha-se em circumstancias 111ui 
-do Brazil. 

proporções com a dos Estados-l!ni os, _se o B.r~z~l 
Já tivesse cheg1do ao grão de industria e c1v1h
. seção em que se achavão os americanos quando 
publicárão o seu acto de pirataria, tambem nós 
deveríamos imital-os. 

u Dcsappruyo portanto a convenção feita com 
.o go\•erno britannico sobre a forçada :~bulição 
.do commercio de escravo . .; tf1•rçada pelns ameaças 
. de hosti!iJades no caso de opposiçilo da nossa 
parte). Desapprovo a inconstitucional decretação 
.ao crirí1e de pirataria, e todas as suasº barbaras 
.conse uencias: e declaro e ' -
'brazilcira for.iio coactos, obrigados, opprimidos, 
:mjeitados e compellidos pelo governo inglez a 
;Uma onel'osa e degradaate convenção sobre os 
nossos negocios internos, domesticos uramente 
.nai:1on11es, e a un1ca competencia o l vt·e e so
hera.no poder legislativo , e do augusto cbefe da 
.nação brazileira. 

« Paço da camara dos de 
e ~ .- aymun o Jos~ 

OJlicio que acompanhou a cópia da 1·ef1wida 
COt1Ve?lÇilO. 

« 111111. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Impe
-rador me ordenou que remettesse a V. Ex., para 
·fazer presente na camara dos deputados, a cópi 1 

da convenção para a final abolição do conimercio 
.de escravatura, a qual foi assignada nesta cõrte 
pelos respectivos plenipotenciarios em 2-'1 de 
Novembro <lo anno P•lSSRdo, e que se achn ji\ 

~ . .... ,... .... 

mi11011-1ne Sua l\fage!!tade 
'ª seguinte exposição : 

" Logo que o_..plenipotcnciario britannico apre
i;e11ton o seu projecto para a dita convenção, os 
pleaipotenciarios brasileit·os lhe obsen·ilrão que 
haviãu mnd·1do muit<) as circnm:;tancias depois 
.Ja época <le 18 de Outubro de 1825, em que 
fôra as:>iguada a co .• venção feita com Sir Charles 
Stuart, e que 11iio foi ratificada por Sua ?tfoge"
,tade Britannica, pois que niio estuvq· reunida 
então a assemblêa, e o governo podia atte.aler 
ao;; interesses µeraes da nação: e con.:;eguirite
meute acl1a\·a->'e agora o mesmo governo emba
.ra_adu de concluir ajuste a\g11u1 a .,s_ te respeito, 
visto que na camara tlos deputad1\S já l1avia 
:upparccido um proj.icto de lei, em l}Ue se pro
punha a abolic;i't•) do trafico dentro.em s~h anno.:;; 

·Convindo por isso espe1'ar pehi proxi•ua rolunião 
da asliembléa para procedei· o governo com toda 
.a circumspecçâo em um negocio de importancia -· -

" O plenipotenciario britannico 1·esp<>t1<lcu que 
cl!e 11ensaV•\ que tiua M:agestasfe o I:nperador 
não líaYia mud:1do dos seus 8entimentos de jus-· 
.tiça e humanidade, que tantas vezes mamfestàra. 
i;obre a aboliç:to da escravatura; que não fõ1·a 
mandado pela sua cõrte para alongar, mas i;im 
_pan abreviar o prazo, e que, além' disto, acl1an
do-so já>"prohibido o trafico de escravos ao norte 
do equador, Sua l\lagestade Britannica ·querendo · 
.i11ostrar toda a cont:.mplação para com os inte-

resses' deste imperio, que desejava proniovér: 
niio quiz; depois do actó . de sua· independencia;. 
requerer ao governo.·. portuguez o. cumprimento 
dos tratados existentes eom·Jnglaterra, pelos quaeil 
o m_encionado' t~afico .. e' g~ralm~nte prohibi1fo ás 

assenhdo, como est , entre -tf•das u naçoes 
cultas acabar com essti trafico geralmente,, e 
tendo el-rei fidelíssima promettido fazel"o tam
bem gradualmente, promessa que não se cumprio 
de manf.ira alguma, o governo britannico ou. !:iria 
que Portugal fechasse os port.Js africanos ao 
commercio brasileiro de escravatura, ou embara~ 
çnria com suas esquadras O aCCCSS•\ aOB navios 
brasileiros que para elles se dirigis11em • 

Dest'arte o governo 11ttentou pelo bem da na~ 
ção, cedendo por bem o que lhe seria tirado 
pela f.1rça, poupando até as perd<i~ que teria 

r · - con i -o que parece 
forte, de serem considerados piratas os armadores 
que fizerem contrabando, cumpre notar que ~ 
notorio, que a Irglaterra _tem insistid<;> sobre este 

Já nos Estados-Unidos da America pa~sou na 
e miara dos rep1·ese.1tantes uma lei- em que se 
impunha igual pena S•)bre os referidos armadores, 
> r . . 

meio de se evitar 
escravatura. 

« Deos guarde a V. Ex. Paço, em 22 de Maici 
de 18"2í.-Mcn-que.; de Queltu.-Sr. José Antonio 
da Silva l\'laia. » 

Encetou a discussão. 
o Sr. Cunt•a 1\l:attos: - Sr. p1·esidente, 

como tenho a honra de ser membro da com
missão diplornatica, e por desgraça fui vencido 
em parte, e obrigado a dar o meu voto sepa
rado; cumpre-me sustenhr agora o mesmo _voto, 

tigos da minha fê politica a respeito do negocio 
de que vamos tratar~ o 1° ê que eu. por modo 
nenhum me proponho dofender a justiça' e a eterna 
coiweniencia do c:>mmercio de escravos para o 
irnperio do Brazil: e11 não cabiria no indescut
pavel absurdo de 1:1ustentar no dia de l1oje e no 
meio dos sabios da· primeira-ordem da nação 
brazileira, uma doutrina que repugna ás luzes 
do seculo, e que se acha em contradicção com 
os principio,; ·de philantropia geralmente abra
çados: o que me proponho é mostrar que ainda 
não chegou o momento de ab:1ndonarmos a im
port,ição dos escravos, pois que não obstante 
ser u1Í1 mal, ê um mal menor do qne não os 
recebermos; tambem me proponho mostrar que 
este commercio devia terminar quando, e pelo 
modo que . a nação brazileir•l julgasse conveniente, 
sem que ni:;to pudesse entrar a mfluencia ingleza, 
cujas vistas são diametralmente oppostas ao dei.-
c11volvime!1to dos grandes !·cc~r.sos do Br_azi~, 

ciosos desi~mos da G1·ii- ret.'lnha. O se~undo 
artigo da mmha . profissão de fd politica e que 
de modo alg11m me dirijo a menosca~ar, a ludi
brinr, ~u a. injurlar a grande massa da nação 
ingleza, dessa nação respeitavd, depositaria dos 
verdadeiros e solidos principios da bem . enten
dida liberdade dos :povos; dessa nação. que e o 
exemplar da indust11a, e a mais abalisaJa pro
P:'gadora dos conhecimentos humano~:. eu separo 
a I>Olitic \ do governo britannico da philantropia 
e ao·s grandes merecimentos do povo· inglez : 
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SESSÃO .. EM'! :DKj JULHO-~ DE_: 1821 f 3 
det1appNvando aquella,. não CeSS<)·. de .louvar a 
energia ~-a assiduidade com que. esta dilata a 
•ua•·glor1a. Por todaL a face do . universo .. 

S~::P..~i~~·!!tel :O r-eon11~1ercfo;· de .. ·escravos deve · 
acabar, mas ·iieve aCllbar quando n~sim o quizer 
a-:naçiio !->raiileira, livre. l!Oberana, e independente 
dos c:ipnchos .ou da vontade do gov.irno de ln-

_ ~ convençao que os nossos m1111s ros 
mo com. o Hon. Roberto Gordon, e o ultimo 

RDnel :_da gra!Jd~ cadê~ com que fica manietada 
a naçao bi:azlle1ra. E desta convenção que eu 

anteri~rlls ce!eb~das entre os ministros do Sr. rei 
D. Joao \' I e os_ ~,.. Grii-Bret~nha, não poJem 
ser: cbama~as . a J mzo: ellas sao .. 11 ullas, não pro
duzem eft'.i1to cont1·a o Brazil, pelos mativos que 
p:isso a demonstrar. . . 
· Q Sr. D. João VI era sobernno. «bsoluto de 
Portugal, Brazil e· Algarves: fez convenções e 
tratados com. a Inglaterra por cel'tos motivos e 
em. cert.ls cirenmstancias •. que então militavão. 
Um no'f'a ordem de cousas suecedeu á autio-a 
inarcha da administração: o Sr. r~i abandonou 
o Brazil: recolheu-se á antiga sede da monnr-
e ª• elltan o com 11 o · en re noi o seu augusto · 
1llbo l!rimogenito, e s11ccessor; com Sua :M11gestade · 
sal1írao do Brazil 1111 pes,;oas pe1·te11ce11tes ao 
corpo dipl~matico, e os b1·azileiros entendérào 

peliclas aggr.is'iÕes pratica.Jas pelo governá d; · 
>niii patria contra o regente e o povo do Brazil 
trou~e1iio c~1msigo uma rt:volução, e .? mesmo 

estava desligado dai;; obrigações a quti o o 
Sr .. D. João _YI o prendeu para com a Ingla
terra: a 11aç110 de •?:;crava q1>.tl m-a, passou· a 
tomar o h1g1fr que lhe competia • passou a ser 
livre; e, usando dos seus di1·eitos ae sobernuia 
~scolheu um chefo a quem conferio o titulo d~ 
imperador, remunerando ussim ·os graudes des
velos que o augusto defenso1· do B1·azil tomou 
na nossa emancipação, ,do jugo que lhe impunha 
o governo cm as cõrte:> do l:'ortugal. Neste passo 
tão político como magnanimo, imitárão os brasi· 
leir<Js aquillo mesmo que os godos em circum
stanci_as. iguae;; Pl!Zeriio .na execução a respeito. 
do. prmc1pe Pelag10 - os portuguezes a respeito· 
do-sr. mestre de A!iz, e do duque de Uragança, 
-os suecos n respeito de Gust:wo Wasa e Carlos 
X~V -:-.os inglézes a respeito de Carlos II e do 
rei Gmlherme...,.. e os francez~s .. a respeito de 
Luiz XVlll.-'Qua~i todos e:!tes príncipes tinhão 
direito aos respectivos thronüll em . que forào 
e l do • t iro ê s como b zi-
leiros mostràrão o l"econhecimento que devilio 
àquelles que souberiio pro11tover a· sua indepen
dencia: e propug11ar . pela·. ~ua . gloria. Eis <>s . mo
tivo.; PO!'llUe ôigo qu~ os tratado3 do Sr. D. João VI 
com .i. Grã-Bretanha ni.o .podem ser cl1amada.; a 
juizo, . nem o :Brazil · se acha ligado t\s condições 
onerosas .. qmí tille.s ' lhe apresentão. 
· Esta verdade acha-se. reconhecida no . ultimo 

paragrapho do· manifesto que 'Sua Magestade. o 

li_nperador fez ·is ·nações amigas do ·Bra.zil ·no 
~111 6 ·de Agosto d., ~1$:?-i: ellc 11.-> convi:la a con-' 
tmuare1!1 com o Brazd us m~sm lS relaçõe; ~de .. 
mutuo .• u~teres!'~· e de nenhum modo ·se sujeita> 
nem podia 8UJe1tar-se u tratados celebrados· ém 
te:npos, e· com eireumstancias .... mui· dilf..:rentes 
da< ellas em ue tão · 

_C11mpre-me porém dlze1· a esta camar~ "qu.i 
nao obs~ante o Brazil não ficar ligado ao:< tr.1-
tados fei_tos pelo governo do Sr. D. João VI com 
o da Gra·Dretanha · · - ·· .. 
podião renovar. o commerciu de escravos ao norté 
ao equador, visto que t•iuo.s os porto3 da ~(rica 
desde o Cabo B1>jador ate uo Cabo de Catharlna 
p.:rtencem 011 s1io reclamados (leia corôa de Por:· 
tugal ! Ao ~overno eia ilha da Madeira pertenéem 
as terras aesde o sob1-<ldito Oabo B.;jador até ao 
Cabo B:anco: ao das ilhas de Cabo Verde per..
t~ncem liS que principião iío 01bo Branco e aca
bau no das Tres Pont 1s ; e daqui até ao Cabo 
de Catharina ao sul do equadci1·, pertence ao go~ 
verno de · S. Thomé. Por est.i modo não era 
licito aos brazilP.ir•JS !' ~enovarem o comme.rcio 

minios de Pl)rtug 11. . 
P;1ssando agora á convenção que temos pre· 

sente, eu vejo-me obrigado a dizer 11 ue ella 
acha-se concluída ue està · , • 
imperador, mas q11e ella é de sua · naturez:a 
nulla1 e ~ão d1Jve pr9duzit· elfeito coiltr 1 o Br izll 1 
O pr1m~1ro motivo da sua 111111iJa•le é po1·,1ue foi 
extorquula do nosso governo por força, violencia 
e ameaç1s, como vemos expressamen e cclara o 
pelo officio du ministro .Jo;i ne .. ocios esti·angeirós· 
q~e _se acha incorporado ao p11-rece1· da com: 
n11ssac.. 

R1na q~e os tratados feitos em te:npo de paz 
s.eJao vah'!os, CUl!lP!'ª que os. C?ntra~tantes sejão 
ll'l:res e uao oppr1m1dos: ~ mm1stro rnglez oppri
m10-11os, l\metu;ou-uos, extorquio-nos o tratado· 
por conseguinte elle é de sua natureza nullo, e 
não deve produzit· etreito contra os brazileiros · 
A opinião qué eu aqui apresento é funda.d'!. nà 
pratica de muit is naç.3es do universo, qu..i clamão . , -

O Sr. D. João VI: poilo m~nifesto do to de 
Maio de 180$ declarou nullos tod•>S os. tratados 
a que fôra obrigado a sul>,creve1· pelo illlpe1·ador 

a oleã Bona arte. 
Outl'o tanto z :rão os imperadores da Austria. 

e Russia, o rei da Prus'Sia, . o da Hollanda e os 
da Italia. · · .. 

A segnnd \ nullidade do trnta1o consiste na 
grave lesão que delle resulta aos povos do Brazil 
tanto na sua. ag1·icultura ti cominercio, como pel~ 
dimhmiç1'io das rendas nacionacs. 
· Se o Brazil reclamar contra este tratado, tem. 

o exemplo na supplica q11.e no anuo de 1506. 03 
estados geraes da. ·França 1·eunidos em Tou.rs 
levarão ao throno de Luiz XII. pam annul.lar. o 
trat<i<lo de lesão enorme feito com o imperàdor 
.M:aximiliaao e o archiduqu" Felippe seu filbo e 
successo1· na mónarchia h.:l$panholn 1 

A ter~eira nu!Uda.le é m11i saliet!te; v gove~no 
co111 a mdependeuc1;i da a.ssemblea legislativa 
estabeleceu leis de crimes e de penas; crime de 

. pir 1taria e pena de morte que e a .qu·J lhe cor-. 
responde. . · . , .. 

P • .n· este modo ficando atacada na sua base a 
lei fundamental do illlp.lrio,. vão os cidadãos 

1·az1 e1ros a ser JU ga os por j i ,. s raa os,. 
em terras estranhas; por crimes e com castigos 
não declariidos pelos seus repre:1entantes, esta-. 
belec1m·.i,:>-se pOl' semell1a1\te ma~eira commissões 
c~peciaes ·compostas . de estrangeiro:; contra · a: 
leti:a · expr!lssa da con;;Ütu\~ao. ·· . .. . . 

Eu já mostrei no meu voto que a .. convençãC> 
a~ca o commercio; aquellas razões sirvã:> para 
alicerce das-que vou acerescentar. · .· 
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14 SESSÃO EM ~ DE JULHO DE· 18!7 
O nosso eommereio ou os nossos negociantes 

acbào-se 1·eduzidos n pouco 1nais de nada. -
_ Phí\anttopias, economias ·políticas, tbeorias in

glezas e fraucezas, e _outra immensa serie de eou;;as_ 
boas.par:~ ler e muito más em pratica, derão com os 
nossos -commerc1an s m vasa· arr1s . -

Antes da abertura dos pt,1rtos do Brazil aos 
estrangeiros em geral tinltamos innumeraveis ne· 
gocia!ltes e c:~pitalistas brazíleiros milli~narios_; 

. ' 
ticas e lições de autores ínglezes e francezes, os 
nossos c01nme1·cia11tes têm os cofres cheios de tehs 
de·aranbasl e porque? porque esses economistas 
que e;;creverão para a Inglaterra e Frnnça fo1·ão 
abraçados cegamente no Brazil , os estrangeiros 
vierão estabeléeer-se nos pol'tui:; do ímperio, abrirão 
lojas para \"ender em grosso e em retalho; fi. 
z>?rão-se mascates:, vagão de casa em casa com 
as suas lojas portateis e tendo a seu favor maior 
industria c capitaes, maior numero de· navios e 
menores fretes ; comprando os generos em pri
meirn mão, e por iss'? mais lia~a~os, excluem 

11 

falta de eapitaes ou por falta. de con-espondene1as, 
ou po1· tcU1erem as estrangeit·inhas que lhes 
preg:io lã por e~sas tel"l"as tia J];uropa, são obd-

• isso mesmo o primeiro cust-0, carretos, ·com-
missões, .fretes, avarias, tonelagem, direitos s11-
brec11rregados, e quantas outras nlca\•alns lbes 

n . · et i· n 'l . e · h 
tornarão como proprietarios daquellas lojas, em 
que :mtiga~cnte os ne~o·:iantes nacionaes faziii~ 
um extcus1vo commerc10. 
H,)sü\idad~s de tal consideração obrígnriio _ao;; 

nossos negociantes a abrir mão Jo commercio 
europêu qne havia cahillo em poder dos inglezes, 
fraucezes e outros, e limíta\·iio-se au simples com
mercio da cosi<\ d'Africa e ao da Asia. 

Neste t•a1110 de negocio \)reteudiii.o elles colher 
Yantagens que cóbrissem os prejuízosº so1fritlos 
no co11Jmercio e111"opêu. 

Contin-ão com as agoardentes .e tabaco, mas .. ' . ~ . .. ' 
nem comme1·cio da Europa, nem da Asia, nem 
da Africa l l Os negociantes ficüo nmito bem l 
Graças ãs theor1as novamente introduzidas, e aos 

l·inci ios de eco 1on ia · i ta · 
na Frunça, e InglateJTa. 

Agora devem procurar outra ''icla; especulai· 
em outro genero de negocio; aprender a ser men
digos para não estranharem a miseria, em que 
hiío de fr parai·. 

Te11l10 litlo em muitos escriptores modernos e 
em alguns antigl)s, que o commercio dos escrn. 
vos ê odioso, e como tal deve ser aLandonado. 

Eu conYenbo em que seja odioso; e para o 
ser basta abuzar-se da liberdade dos homer.s ! 

Entretanto, Sr. presidente, a experiencia de 
muitos an~os que residi na costa d Africa, sem 
ser negociante de escravos, fez-me persuadfr 
que o tal commercio é menos odioso do que 
eommmn~nte se suppõe! São por ,·entura crimi
nosos os uegociantcs qne tmficão em escravos 
e as equipa~ens do,, navios q11e os transportã~ 
para a Ameriea? Os phil•mtropistas modernos 
os sectn1·ios da as~ociação africana, ou os dis: 
cipulos da sociedade dos amigos dos negros. n 
cuja testa se achiio membros mui cons icuos da 

uçao i'anceza izem que ·sao criminosos 
complices e co-reos daquellas barbaridades; mas 
o homem que tem estudado os costumes antinos 
e model'llos dos africanos, niio infama tno fo~e
me11te áquelles, que negoc,,ão em escravos nos 
portos d·1 Costa d'Africa 1 
· ~· eutre os pretos..! e com os olllos phi!oso
ph1cos que· se cstudao as regias da moral appli
eada aos africanos, e nei!essario conhecer as suas 
instituições, os seus usos, os seus costumes e 0 
se~ mod<> de pensar. ' 

Senho1·es ! A .Africa meridional, isto é, a·Africa 
de~e o Sudan ou grande deserto, ó no dia de 
l101e, e lia de continuar· a ser por milhares de 
seculos o mesmo que tem sido. desae o tempo 
dos phenici<>s, cartagineses e romanos. Tão bar-

- o i e 01e. como erao no empo 
em que se escreveu o Períplo de Hanon 1 Guerra, 
caça, pesca, -danças,. eantícos e P•Jnca agricultura; 
eis ~ yida do selvage.!11 ao sul do dese.rto, estas 

vai pela facilidade do s~u .. credo füzendo rapi os 
pronressos nes .. as ardentes regiões, parece que 
ainda mais· augmenta a ferocidade dos seus habi
tadores ! - · · · · ' 

As guerras na Afriea fazem-se por ofticio; por 
inclinação ou por necessidade, antes de haver 
rommercio de escravos havião guênas continuas; 
depois do est<ibelecimento deste commercio, con· 
tinuão as guerras; e 'luando o commercio se 
extinguir, as guerras hão de continuar. · 

Nesses paízes mais civílisados da Afríca, como 
a Abissima, ahi onde se 11ão vendem os vnssallos 

• 1 • n ·an-
ha guerras continuas, e os mais terrivei& 

estra~os commettidos pelos di1f,;1·entes chefes,.que 
aspí1·ao independençia,. umas ve~es os Bainagbaes, 

os de Damote, -0utras vezes os ~'aiaxas levantão· 
grandes exercitos contra o imperll.do1·; e paásão 
á espada todo aquelle que cabe prisioneiro! · 

No a·ze - · · · · 
crimes puuiclos de morte e crimes punidos de 
captíveiro, os rêos elos ultimos silo vendidos; e 
,.à<> tle terrt em t~rra até ao Occeano Atlantico; 
ao G•>lfo de Guine ou ao Mediterraneo; e os 
p_rimeiro;; siio morLos a c1ualquer hor11, mas com· 
11u1io1· frequencia nos tlias de merca.:lo. 

Se não 11ouvcsse quem compmssc os pretos 
sentcuchdos ú escravidão, orão m··1rtos infullivel
meufo logo que fossem co\\lidos, ou nos dias dos 
- eost.umes - isto é, anniversario de falecimento 
dos pais, ou acclamnções dos príncipes reinantes. 

Eu bem ~011heço que a certeza dn v!'lnda de· 

maiores hostilidades; mas' ta111 em conheço que 
quuudo não houvessem 1neios ele vender l1avenão 
meios de matar, e meios de fazer sacrificius em 
memoria dos 1 1 -
que os infelizes tomados em guerra sejiio con
duzidos para Córa da Afríca do que serem assas-
sinados pc>l' um braço i;empre armaJo1 . 

Eu penso, tir. presidente, que a sorte dos pri
meiros e mais feliz que a dos segundos: aquelles 
podem ser ,·enturosos, emquanto estes devem ter 
uma verdadeira certeza de serem sacrifica.dos. 

Não pl)SS'-' negnr que nlgtms mestrns de navios 
trntão os escravos com a mais revoltante bar
briritlade. 

O governo . devera dar providencias a este res
peito ; estabelecer boas leis, e fiscalisar a exacta· 
observancia deltas. · 

Tan1bem sei que ba sen11ores tão · barbaros, 
que oll1ão cou1 maior eomplaeencia pam u111 boi, 
ou u111 ca vali o do que pam o escravo, este iubu
mano senhor devera ser punido pelo gov11rno, o 
escravo não obstante a falta úe liberd<1de, é 
homem em tudo ig11al a nós, cumpre ao goverr10 
fazer tratar essa ~ente com caritlacle, para não 
termos tantos motn•os de deplorarmos a misería 

os escravos. 
Concedidos estes-. princípios, entendo eu que 

os negociantes de escravos, isto é, aquelles que 
vão c11mprar aos portos da Africa, 111lo são par· 
ticipantt's dos crimes commettidos por 11quelles 
cliefes que se fazeJJI uma guerra pelo mesmo 
modo que se fazia na mais alta antiguidsde. · 

Os Qr&bes bed11inos, _os de Uadelim, os de L'lb
desseb11, e muitos· outros ao nqrte, .e ao· sul -,do 
monte Atlas, os do E~ypto e Syria .nãQ andão 
em. continua guerra? us -habitantes do Caucaso, 
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SESSlO EM. 2 DE JULHO DE 18~7 Jõ 
~o Imirete, -~da l\lingrelia e da Circassia não -se 
escravisão e vendi:im todos os dias? Os habi
tantes ·- da , ·.rartaria . n~. se degolão a t.odo o 
1nom-ento sem piedade? Como estranli1mos pois 
que os~ africano~ sigão no dia ·de hoje o mesmo 

, uião v • n a 
~escoberta. da costa d'Africa pelos portuguezes? 
· , E'. melhor que os- pretos escravoii, sejão sacri
Jicados ~a Africa, do que _serem cond~idos para 

desgraçados'! ' 
.... Senhores, não acreditem nas pinturas, que nos 
.ap1·esentão. os inglezHJ-nos _seus estudados eseri
ptos da as.;ociação africana, neni, nos eloquentes 
4iscursos dos seus oradores· parlamenlarios, a 
política tem maior parte. nesses pomposus dis
cursos do que a verihdeira philnntropia a bene
ficio ,dos pretos 1 , Eu Sr.. pre.;idente, tenho lido 
DS traballios da associação africana, e compa
rando-os com algumas passagens de outro.i'· es
criptos do veneravel William Jones, presidente 
da. real sociedade. de Calcutá, conh~c.o q1~al ·é o .. 
. Qirige a. sua mira. . 
- Quem. quer exercitar obras de carid'lde neste 
mu~!1º: não, tt-m precisão de sahir fóra da sua 

Africa; Wisim como ja estão da. Asia, Deus os 
,ajude; fallem-nos ve1·dade e não nos venhiio 
illudir com pbilantropias imaginarias. 
. Eu tiv :conhe i com ali 1 o l 
.associação americana: conheci os governadores da 
serra Leóa e outros . fortes' inglezes da . co!!la 
d"Afric·1; conheci um barbaro juiz Thorpe o maior 
inimigo dos· brasileiros~ eu soft'ri os mais crueis 
.so!Jresaltos na occasião em que l'emetti minha 
.mulher e uma filha da illta de S. Thomé para 
-O;;Brazil em. embarcação extremamente pequena, 
que esteve .no mar fJ7 dias, e em que perdi quasi 
tres:mil volumes. da minha livraria, a que chegoa. 
a agua salgada. . · · : · 
.. Eu depois disso -me vi obrigado a sahir da 
mesma ilha em. outra mui _peq':1ena embarcação, 

regao;tar o navio n;; caso de ser conduzido á 
serra Leõa ; a todos. estes· encom modos e sacri
ftcios me expuz em cousequenciàs de haverem os 
in lezes obst'\do s a· fu i motivos à 
communicaçào ent1·e o Bi-azil e a costa d'Africa. 

As theorias são mui boas nesta casa, mas eu 
desejàra que os senhores que as advogão tivessem 
uma pequena expe1·iencia dos usos, cosLmnes e 
P_!>litica dos réis da costa d'Africa e dosjuizes da 
.serra Leóa 1 . · _ , 

Ora, . quando se entenda que os brazileiros não 
podell_l fazer commercio de escravos ao nol'tc do 
.e1ua:Jor e . nas possessões do rei de Portugal, 
não o poderàõ elles fazer nos portos livres desde 
o. cabo IJathai-ina ao Rio Lifune, com a:i unicas 
.excepções de Cabit1da e Molembo? Niio o podt:ràõ 
fazer nos portos da costa oriental da Afdca desd" 
as ilhas do cabo Delgado até ao extremo septen
trional da , costa de. Zanzibar? Pertencem estas 
.telTas á nação portugueza? Não são livres os 
.seus portos? São; como diz pois o ministro in~lez 
.que Pol'tugal podia excluir os navios brasileiros 
dos portos ·africanos?Eu penso que o minist1·0 
J>ritannico entende que nós não estud'.lmos geo
.graphia e o historia do nosso paiz 1 

convençao a '.\Ca a agncu nre.; os ra a os 
.ruraes do. ·Brazil são mui pesados; os luga1·és 
.em que a vegetaÇão é m'lis abundante são ·á 
margem, de rios, e por . isso os mais doentios. 

.Nestes lugares ha. epidemias todos os annos na 
.estação das chuvas e ordinariamente 03 brancos 
são victimas , das inundações ; os pretos e os 
pardos por- terem uma constitwção forte, resistem 
mais; entretanto a .. mortalidade é maior que o 
numero de .. nascimentos,_·e. estes,lugares virião a 
.a ser reftlgio das feras. e . das aves, no caso de 

não existirem hOme~s pretos e pardos que fossem 
·povoados. · 

· .. Não se dip, Sr.-. presidente, que apontando eu 
·este exce~so iie mortalidade, forneço armas contra 
o meu discurso! 

s cos s o go o do Me:xico, Panamá,· Vene: 
zue.la, Carac~, Orenoque e as Guya11na'> são ainda 
mais. doentias, que os lugares insalubres do 
Brl_lZ!l, ma" ne_m por isso Lleix!io d_e ir ara 

• s. s 1 ias 
de- Cub_'l, S. Doming~s. Porto Rico, ·Trindade, 
M:arganta, e outras sao em extremo doentias, 
mas nem por isso os europ~us dciião de fre-
q uental-as 1 · ·. 

Ha por ventura um paiz mais doPntio.do que 
a Serra Leõa '/ Niio; e os ingl~zes deixão de pre
ten_der formar alli o seu graude estabelecimento 
africano, para esta1·em proximos das montanhas 
de K~ng ou da Lua, d'ou.Je os axantins, os eyós 
e muitos outros povos tirão · immensas quanti-
dades de ouro em pó ? . 

O !em o já. passou; antigamente fomos nós e 
~ sao os 1ug ezes qu"'m irao 

a vantagem destas grandes riquezas. 
-. D~os os ajude ; fazem bem· e devem absoluta
mentt1 excluir-nos da cosh d"Africa ! - -
sando o commei·eio de escravos niio hu de dimi-
nuir gi-andemcnte ou pelo menos ficar por muito 
tempo paralisada a agricultum ! E lté pi:inso, que 
as t rr · · • 
plantações, hão de vir a ficai· cobt1rtas de mattos 
e as estradas cheias tle · capim! Isto não aco11-
tecer1\ logo nos primeiro~ mmos, mas ba de suc
ceder nutes de vinte e nesse temi-'O os que vi
verem hão de lcmbr1u·-se das discussões que a 
esse respeito temos boje nesta casa 11 Faça-se a 
vontade nos inglezes, gema quem gemer e o mais 
forte . vença ao· mais fraco ! 
· No meu voto mostrei as mar.eiras, poi·que a. 
convenção anniquilla a navegaç1io do alto mar, 
que agora temos rio Brazil, assim como diminua 
em gran~e parte !lS renda'~ do estado .. _ . 

pre-me agora passar· a negocio importantissimo, 
qual é. o dá população existente. e a que ba de 
haver no imperio. ·· . 

ningucm o negou e que se não recebermos im
mensos colonos, sPj'io elles quaes forem, ha de fazer 
pequenos progressos, nini::~em o poderá duvidar. 

Depois da ida do Sr. u. João VI, para Por
tugal, tem sabido do Bmzil .um bom exercito e 
um immenso numero de f\milias, em que se com
p1·ehendião g1·andes capitalistas, alb nobreza e 
simplices particulares; talvez toda cstn gente mon
tasse- a 30 mil alui as 1 E que colonos têm vindo 
occupar o luga1· destes? Soldados allcmiies, · mui 
valerosos e que com grn.1de intrepidez se batê
rão com os nossos inimigos no campo da bata
lha e um grande numero de desgraçados, que 
povoaTão os carceres de Hamburgo, J.ubek e 
Bremen ; e jã tinhão vi1ido outros semelhantes 
de Friburgo e mais cant•>es d11 Suissa 1 Toda 
esta colonisação veio a i•eso de ouro; a menor 
parte têm-se empregado na 11gricultura, o m1iór 
numero ·degenerou em mascates e apenas ajuritão 
algum dinheiro, logo regressão ás suas terras ! 
Quantos estrangeiros se têm naturalisado no Brazil 

es e uan .os m .n·ma o es a e ec1men-
tos de agricultura? Nenhuns! · . . 

Eoserà crivei que o Brazil venha a ser povoado 
com' a mesma rapidez e com tanta bre\•idade c:>mo 
o forão os E-1tados-Unidos 't 

Eu não o creio e observo, que quem póde ir 
para a Am<?rica do Norte c<:>m 4, não vem para 
o Brazil com oito. . . 

Causas physicns e moraes, l1ão de ,_ attrahir 
sempre aos Estados-D nidos. uma. emigração. mais 
numerosa do que para o 1mperio do Braz!l 1- • 
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16 
. Nós sabemos, Sr. presidente, qne os eretos e 
os l)llTdos em todos os tempos ))Testamo Te1.e
vantes serviços ao Brazil. Hennque Dias, ~ra 
u,m pr~to : na no,;sa marinha. e nosso exercito 

·1ouvor. 
Eu c1·eio 9ue nenhum de nós se acha anima

do do espir1to dtJ puritanismo para '!.ão cahir-
s 11 ran e · 1 .do .. maiores o 

sempre· querem.· ser;·fidalgos, ainda' que;:. nas raí
zes das suas arvores geuealogicas estivesse 11m 
m9uro, um negro. ou um judeu. Bem conheci
dos s.'io entre nós os celebres veTsos, em que 
fui .e:.criptii a genealogia do gra11de conde da 
Castanheira, fa\'orito dr. Sr. rei D. João III. 
Eu désejaria ·que os nos!'Os puritanos brazileír:>s 
os eollocassem em um quadro á cabeceira das 
camas para os lerem apcuas acordassem: e assim 
perdessem as fumaça:> de que são melhores do 
que os seus compatriotas. 

ALGUNS Sas. DEPUT.4.1.lOS 
r i sse o 
seguinte: 

O Sn. Cmm.\. ~hTTos:-0 mestre João sacerdote, 
e Barc na ur 

Hou\•c de urna mc;ura tal 
Um filho de boa i>orte. 
Pedro Est.e,·es se chamou, · 
Honrada!llente vivia, 

e alllor~s s.: casou 
Com uma formosa. india. 
P••sta pois, nada se esconde, 
Nasceu Maria Pinhcira 
Mãi da miii d,1quelle conde 
Que é conde da Cnstanbeira. 

Estas p1:ucas linhas mostraráõ a ridicularh 
dos v.uritauos, e daquelles que pensiio, que no 
Bmzll só os brancos deveu\ como puros Sl)rvir 
nos uossos exercitos. Os bollimdezes sab.:m quan
tó softrerão dos pretos de Henrique Dias. . As 
casta,; .melhorão : wnhiio para cã. pretos, lngo 

ceiidentes do mesmo Adiio, de um ~esmo pai l 
Que a convl'nção além ue prematura, é cx

t~mpor:inea, . n_ão s~ pôde duvidl;lr.:. A camam já 

cio de escravo>', é qunnt.o bastava para se niio 
<lar ouvidos. :is proposi~ões do minist1·0 da In
gláterra, que passando talvez as leis da justiça 
e da razno, se lembrou de ameaçar 110 nosso 
go\·erno para a immediata extincção do com
mercio de escravatura, e declllração do crime 
da pirataria e<..ntra aq11elles que o praticassem 
findos os tres ann•.•s, que ainda póde continuar. 

·Eu, Sr. presid(·nte, niio tenho talentos .para 
occupar o eh•vado emp1·ego de ministro de es
tado, e nem mesmo quando os tivesse, aceita
i ia um Jugir de tiio grande responsabilidade ; 
más, se eu estivesse na:; eircumstancias dos ne
gociadores brazileiros, dava esta laeoniea res
post11 á nota do ministro brit,mnico. 

« O govel·no dó Bmzil não pódc annuir aos de
sejos, nem mesmo 1ís ameaça,.; da Inglaterrn : 
fü.ça elta muito embora o uso que quizer das 
suas forças contra os cidadãos brazileil'os, con
timiando a viver em J1armonia com o governo .· . . . . 

eonsenaremos o protesto do nosso prot.oeollo; 
e rog1iremos a Deos, que a Grã-Bretnnha Hifo 
torne a i>offrer o pe>ado jugo de um injusto 
oppressor. » 

Tal é a resposta que eu dai-ia ao minist~o 
inglez, e elle bem havia de conhecer, que eu 
lhe apontava o rei Guilherme o conquistador, 
e a ba\.afüa dil Ilastings, em qu:i soffrer110 n 
perda de 60 mil soldados ; ou lemb1·ar-se~iiio 
do que póJe a.:ontece1·-lhes dentro de poucos 
annos sem ser milagre. 

Confesso . Sr. presidentt>, que muitas vezes me 
lembm da opimão do sabio brazilei.-o o Sr. Josê 
Bonifacío de Andrada, quando di:i:ia, quê ·a po
litic:t do Br~il relativamente .. a n~g_oeíos .diplo-

amizad; con: todas as potencias da Europa. se~ 
ligação de tratados de qualquer natureza, que 
elles fossem: é ~-as niu,:ões_ame".icanas,_.que 

taiitO; por -serem . nossas;: visinbas; ~·comõ ·pãra. fa
zer barreira contra as desordenadas pretençõeA 
da velha Europn. Na Am(•rica figuramos como 
potencia da I• ordem, ao mesmo passo, que no 
antigo mundo nos elassificiio a par do rei de 
Sar·1enha. Todas as convenções e tratados, que 
celebramos· com os potentados d'l Europa serão 
traf.ados de lobos , ou leÕ•!S com cordeiros l 
Onde ho. summa desigualdade. não existe, nem 
póde existir perfeita reciprocidade : o maior ha 
dA Sttpplantar o menor; e <1 mais fraco é quem 
ha de pagar as custas dó triltado, _ . 

sadas do Universo' têm abjurado ~· barbaro tra~ 
fico de escravos, mas tambem conheço, que·ne
nhu~a dellas 'foi . a is110 obrigada, ~ ain~a me&·· 

muito de antemão se displizerão para a final 
aboliçiiu deste negocio. A . Hespanha, a Dinamar
ca, Sueci:n,·. Es:ta:dos.-Unidos, F.ra~Çã e Hollaitd11, 

rocederão · oom ·menos accele ão· nno forãc> 
O 1·iga•llls força da artilharia, e ainda meR'lS 
compellido's a declarar pirataria o tralico repro
vado 1 ~'oi aos brazileíros, que em partilha c•mbe 
esta dadiv11 da philantropia inglez~, e por elh 
lh•• fü·aremos muito obrigados 1 1 

Eu j1í. diS!ie, que não advogo a continuação 
indefinida deste commereio: ucabe, acabe por uma 
lei que já se acha proposta desde a sessão ,~s
sada ; acabe po1· um decreto do corpo legisla" 
tivo brazi:efro, e nii~. pe_la · intervença? armada 
da Ingluterra. Os suecos neste seu ultimo stor
thing vão 11 passar a lei para a final ab?lição 

rem como piratas os transg1·essores da me.sma 
lei ; o:>s francezes na sua ultima sessão propuze
nio a pena de degredo áquelles que fossem con
vencidos dest•• crime mas nós os brazileirllS r 
sermos mais fracos, ou mais novos. havemos de 
ter uma diversa categorh•, a categoria de .. pira
tas \ ~enbores, nós boje temos um trat,.do, em 
que se abalão o:s dirdtos do povo brazileiro, s11-
jdtando-nos contra nos:>a vontade ãs justiças in" 
glezas ; esperemo:> que daqui a pouco tempo noJ$ 
}Jroponhão com o auxilio do canhão , vutro tra~ 
tadv para lhe cedermo:> alguma. provineia; e logo 
depois espe1·emos que a santa alliaru;a <lt!crete 
a rnvogação da nossa carta constitucivnal 1 Eu 
•fovo ei>perar tudo isto da philantropia Jo seculo,. 
pois que nada deveremoi:; ter opposto aos desejos 
e opiniões daquelles que fo1·em mais fortes do 
que r.ós. 

No meu voto separaJo disse en, que as' colo" 
nias iuglezas regorgitào em população; agori' 
aecrescento, que mio só tem a ilha Jamaica, acima 
de 250 pretos pretos e 19 brancos em cada legua 
quadrada de superficfo de terreno, mas q11c toilas 
as colonias inglezas do golfo do Mexico, Trin
dade e Essequibo, servem-lhe· propriamente de 

m<;a e armas e se os me icos os pa1zes 
q uo lhe ficiio contiguos. . 

Disse eu mais, que os inglezes sncrificão ·os 
interesses das suas colonius do occident~. às suas 
vastissimas acquisiçõe;; do orient-e 1 Nii.gue.m se 
a<lmh·e disto, porque •l ctlmpa:1hia occidcntal boi: 
laudeza foi sacrificada à ol'iental; a companhia 
do Mississipe ã d i India e a comp mhia de Os· 
tende :í <los inglezes. . . · ; 

Que as vistas d•l Ingl~terra a respeit•> do. Bra~il, 
em eoust\ alguma nos hao de ser íavorave1s, ·nm~ 
guem o póde duvidar. ,. 
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SESS.lO Ell 2 .DE JljLHO DE 1827 17 
Pelo tratado do commercio Je lSIO, ficou ani

quillada a. nossa :marinha; os riossos estaleiros 
ficárào desertos, as nossas officinas fecharão a:> 
portas, os i1ossos commerciautes: deixal'ão de ue

ociar os etaes reciosos do Brazil tomarii.o a 
i1ccção de Londres e até as pequenas fabricas 

de tecidos J~algodão e as m:u1tas que se fazião 
em -~Unas, ficarão destroçadas. 

O mal a que derd:o come«;<> os inglezes, foi 
consumma o pe os rancezes, e maneu-a, que nu 
dia de J1oje, o Ilrazil e os ,;eus commerc1ant'!s, 
siio cousas dilTc1·e11t.:s 110 Rrazil, do Brazil e dos 
seus comme1·cia11tes do tempo 1•assado ! Eu uão 
cri mino os iugl.!zes; füzcm muito bem; eu só 
crimino a nossa insensibilidade ! 

Se os inglezes no dia de hoje ainda export.'io 
do Brazil alguns geueros, além dos metaes pre
ciosos, é por•iue ainda não está concluído o seu 
grande colosso da colonisação africana ! E para 
que foriio e continuaráõ a ser as visitas feitas ao 
interior da Africa, pelos in~ezes Ledijard, Brnwn, 
J,uc.is Hou hton Park :S.1lt Valence e muitos 
outros? Para que são as expe u;ões á celebre 
Tombuctoo e a Haussá? Para qut.> a viagem ao 
Zaire? O fim é bem claro: p:lra passarem sem 
o Brazil, para amortecerem o Brazil ou para 
irarem o 1 o m p i os. 
Para eu mostrar, Sr. -presidente, que a con

,·enção que está sobre a mesa v1ti pôr termo aos 
mais innocentes commcrcios com os habitantes 

' .· . 

... , " 
ou pelo menos o mestre a ser enforcado como 
pirilta ! . 

E consentiremos nós de boamente, que assim 
se proceda contra os nossos compatriotas ? Pois 
é ·=-0 que realmente ha de acontecer ; qu,eira Deus 
·que me engane, mas parece-me que não ficarei 
enganado. 

Tenho ouvido louvar muito a philantropia dos 
inglezes; eu bem conheço que entre >illes ha 
iunumeraveis moralistas, verdadeiros amigos da 
humaniJade ; mas tambem sei que muitos desses 
que se ·cbamão philantropos, são mais políticos do 
que amigos de humanida·ie, ou da proteeçi\o dos 
pretos nfricanos 1 Qual é o motivo de não usarem 
os inglczes de tan'ta philantropia com os catholi
cos romanos da Irlanda? Porque não acabou lo1·d 
Exmouth pua semprtl co:n os· piratas do Medi
t~rraneo? Cnmo toleriio a combustão das Indias? 
COmo consentem a escravidão dos gregos ? Como 
não obstão a venda dos moradores da Circassia, . • . e 
ria 'l Cómo se não oppoem á servi ão dos paiza
nos russos pertencj?ntes aos boiardos ? Porque 
1i1otivo entregáráo a cidade de· Parga aos tm·cos ? 
Ah 1 tanta caridade a favor dos p1·etos, e tanta 
indilferença a respeito dos brancos 1 En não. sei 
o: qué iHto signiliça ; _o qul' !lntemlo é, que daqui a 
20. annos o Braz1l nao só nao recupt:rará os bene
ticios, q11e agora. vai perder, mas talvez se acha.rã. 
em tal attenuacào, que mereça rios de lagrimas l 

Por muitas vezes tenho declarad > que não de-. 
ft!ndo o comm_ercio de -escravos· por tempo inde-

NXO 3-

fiuidn, mas pergunto o que seria hoje o Bra~il' 
no ca::;., dc se seguirem as antigas leis de ciume
e deswnfiança de Portugal, e de não entrarem 
pri:tos para este ~ou.tinente? . Não estaria ainda. 
)lo :J voado de 1 d1 e v1ven -
harbariãade ? 

Sr. presideate, os inglezes não podem ser lll(.S-· 
ires de pliilantropia dos brazileiros; a sua philan
tropia data de hontem, e a 11oss1\ é muito velha,. 

mais e res seeu os ; os mesmos 111g ezes 
o co11fes;ã11; as nnssa-;; historias o apresentão 
e os nosso-~ monumc11tn1< •• testifü::io ! Não temo~. 
nós tido bis1)os, c111u•g»s, vigari•1s, tbeologos, ca
nonistas, historia fores, e artistas sublimes pre
tos e pardos ? Não mandou o S1·. rei D . .João II~ 
no seculo XV, estabelecer um collegio para pre
tos no mosteiro de :;auto Eloy de Lisboa ? Não· 
mandou o rei Fdippe IV de Hespanba c1·ea.r um, 
collegio para pretos na Universidade de Coim
bra, por decreto de 2.5 de Novembro de 1627 ?· 
Não mandou o Sr. rei D • .João II, e D. ~lanoel 
embaixadores e niio recebeu outros dessas re-
g1oes (que os inglezes agora reputiio encantadas\ 
no interio1· da Africa, com vistas de augmentó
de eommercio e civilisação dos naturaes? Nào· 
foriio as cô1·tes do congo, e a do Monomotapa mui. 

· e · ·1 -. 

Como pois nos vê1n agora os inglezes dar lições 
de philantropia ; a quem apresentiio elles como 
provas dos seus desvelos ? Eu só tenho a noti-. . . . 

' ' a•1nclle.; 111cs111os gregos e romanos, dos tempos 
do11 Filippes, dos Demosthenes, dos ~fario:>, dos 
Neros, dos Caligulas, dos Heliogabalos, forão o 
non plus ultra das nbominações ; os hespanhoes. 
ti os portuguezes sempre tiverão escravos, e nunca 
ningnem deixou de confessar que " modestia, a. 
fid1Jlidade, a intre1.1idez & a bizarria forão qna
!idades que adornaviio constantemente áquelles 
povC1s 1 Dizer q11e no Bi-azil não h-i moral, é
um ataque ti. justiça e um insulto á raziio 1 

Tem po1· veutura proporções· os. assassínios e
outros crimes dos brazileiros com os assassinfos. 
e outros crime>! perpetrados na Inglaterra ? 'Po
de-se pnr ventura· caminhar duas ou tres I..guas 
em Inglaterra sem temor de um assalto ? Os. 
mesmos coches de posta não siio frequentemente 
roubados! E acontece isso 110 Brazil ? Não ; as 
vastas . provincias deste imperio sfui iitravessndn..c;. 
em todo o sentido sem temor de um assalto, 
o qlle prova, · que os homens não têm no co-
1-a ã u funJo de imm rnli ade. Bem eonbeco· 
que ha lihertinagem, que ha sed11cção, que ba 
immensos escandalos , m·1s essa -libertinagem. 
tem comparação com a dos povos do mar da. 
Inglaterra, da França e da Italia ? Eu rogo aos 
illustres deputados que têm visitado div~rsos pai
zes da Europa, qve digão se com e1feito não
virão maior immora!idade em alguns luga1·es da
quelle continente 1 

Senhores, e moda do . dia fallar contra o tra
fico dos escravos ; abaudonemol-o, mas seja abàn
do11aJo por nós mesmos, por leis nossas; seja. 

. 3 
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18 SESSÃO EM 2 IJE .JliLHO DE 18.27 
.abandonado com hom·1t, com dígni·lade, e sem 
íntet·venção d·• força armaLla ingleza. 

Etl vejo (1ue esta ultima condiçà(• é ÍlllJH'ati
cavel; o tratado acha-se concluído, a.cJ1a-se n-. . . 
nãu pótle voltar atraz ; o go,·eruo cedeu á força 
maior ; aco111111odemo-11os com a !lossa desgr,1i,:a; 
mas cumpre que a Iuglaterra saiba, e que saiba 
o mundo wJu, UC Oti urazileirOS COO!tecolldO, 
-como Ja me~mu con eeérão os negociantes e cs
.cra,·os da Uahia (como mo,;trn por este para
prapho tio rcqu.;rimento que elles fizcrão a res
peitú das \"ioléucia."! dos inglezcs) (léo), qne este 

.trafico é odios", e que deve terminar 110 Brazil; 
os mes:uos lJrazileiros clamão cuntm a interven· 
;;iio anuaua Jos inglezcs nos nossos negocios 
dom€sticus : ceusurão a oJX•Jrbitaçtio do nosso mi
nistro : estt-anlu1o o te~ror panieo dos nossos 
11.,gociauorcs; conhecem que a couvenção ataca 
ao commercio, a agricultura, a navegação, :lS ren
das Jos cofres naciooaes, que é pr~rnatura, e 
.finalmente é extem o anea. O meu \·oto orta.1t 
dil'ige-se a que acabe o co.111nercio de e.;cra\·us, 
in 1s qut: acalJe com dignidade nacional. 

Como era passada a hora mar•:ada para esta 
-<liscussiio, ·ficou adindo o parecer, e seguio-se a 
:~" par e , a or em o 1a, que iavia s1 o e
.tenuiuaJa para primeiras e segun•las leituras. 

o S•·- Fci;ió-: - Sr. presi<leute, á experien
·Cia tem mostrado a nocessidade dos estndos éle-
mentarcs para S•J p 1ssar aos n1iúor..,s. E' nesta 
supposição que eu organisei um projecto de lei 
o anuo passado ;;obre o cursl'l da Universidade; 
mas tive a desgniça de que a con11niss•io, de 
que sou membro, não concordasse commigo, e 
como ;;e julga~se muito complicado e ina lmissi. 
·vel, fiz e:<te que é precedido de um plano, para 
'Jue eom mais justi~n ;;e possa appruvnr, i11tlepe11-
~ •!nte de ir â cnmmissiio, porque não co:icorda, 
eomo já disse, c11m·encida de que nada e mais 
net•'Ssarío do qne o est·1helccimento destes e;;tu

·do::. elementares. 

Pll0.1 r:cTO DB LEI 

" A ussemblõ.1 geral, etc. 
« Art. 1.0 I:Iaverá em lodo o imperio cursos 

-de estudos elementares em cir~nlo'i pal'a e.•se fim 
destinados. 

" Art. 2.0 .Nestls cursos ensinar-se-hão clm1en
tos da historia natmal, phydica, chimica, n'uma 
sõ cadeira ; ··lementos de geographia, 111etaphy
sic11 e logica, n"outr.1 e 1deim ; philosophia moral, 
co11tendo a tbeoria de;;ta scienc1a, o dirt:ito natu
ral e político n'ontra cadeira. 

« Art. 3 ° Ha\"erá um substituto para estas tres 
ca•leiras. 

" Art. ~-º ?\a capital de cada provincia haverá 
tres cadeiras : pri111dra dtt lutim « fraucez; se
gunda de arithmtttica e geometria, terceira de rh<!
torica e poctica. 

«. Art. 5 o ·Os p1·esidenies marcaráõ os círculos, 
·Onvi11d11 para esse fim os 1:.,nselhos geraes (se a 
~~se temvo já e~tiverem em exercido), tendo em 

porém que cada circuln comprehenla trinta· a 
-cincoenta mil habitant<?s liues. 

ir Ar. 6.0 O governo determinará provisoria
mente aos mcst; es <·rdenados proporcionados aos 

-ditfer,mtes círculos. Ordenará e:;tatutos, e ma.1-
·dará formar compendios, segundo o plano junto. 

« Art. 7.0 O governo na segunda Iegislatur.& 
v:n-ticiparâ a a.ssemblé11 de tudo isto, de que 
lica e. canegado, com as observações, que julga-r 
-convenientes, para ser definitivamente deliberado. 

" Art. S.0 Todas as cadeiras de latim ora exis
tentes fóra das capitaes, ficiio abolidas por morte 
dos professores, ou pela passagem destes a algumas 
<las noyas cadeiras. 

A,1tonfo Feijó. " . 
Pediua, apoiada e veuci<la a urgencia, fez-se 

.a _se::{_unda ~eitura ;_ <lepois. foi t·emettido. á _com-

<la u'rgencia pedid~ . pdo mu'stre 
jecto. 

O Sr. Maia lêo o seguinte 

PAllECElt 

" A commissão de redacção do Diario parti
cipa à camaN, que tendo dado, assim de viva 
,·oz, como por escripto, a~ ordens mais termi
n'lnte pal'a que os tachigrapl1os entreguem ns 
suas notns decifr;ulas em determinndu tempo, 

;; . .· . 
ditas ordens, demorando em seu poder sessões 
aintla do mez de Maio, de fõrma que ºniio tem 
)JOdiLlo a mesma couunissão prover 110 adiamento 
dos Diarios or 1111iores dili .. eucias ue nisso 
tenlJ11_p_ost-0. Portanto petfo {J. camara, que a auto
rlse -tfarn podei-os despedir ou suspender-lhes os 
vencimento,; uma \•ez que niío queirão estar pelo 
que Stl lhes determina. 

" Paço da camara dos •leputado.>, 2 <le- Julho 
de lb'27 .- .llauoel Odorico Jlendes.- B. Pereira 
de J"ascoucellos.-C. J. de .-ti·aujo Fiànna. » 

Posto à •liscussão , toi approvado sem oppo
sição. 

O Sr. Casti·o Sih•a. mandou á mesa, e 
pelo mesmo Sr. S•)Cretario ?.faia este 

R.EQU Elll!>IENTO 

foi U.lo 

O Sr. F<>r1·c11•.\. de J\1.,.llo : - Não é sõ 
nus discussões das leis, que havemos de gastar 
o tempo ; é ºtnmbem no bem estar dos nossos 
co!lcidadãos; por isso eu, como membro desta 
augusta cmnnra, tendo notado a grande falta, 
que ha ll•)sta cidade, de chi\ da India. o qual 
hoje ent.re nõs pelo grande uso que tem, está 
considerado cor110 genero da primefra necessidade, 
indico que (·Sta cama1·a t()me .cm considernção o 
e:stado de carestia deste genAro, que já se ycnde 
a preço de 2$-100 p •r lib1·a, quan-lo na alfande~a 
ha uma porçiio de chá pot• despachar, por nao. 
sAr pratica o conceder despacho ao chá vindo 

1 e1 1 l'C çõ s e ngeir , nn mcn ·e 
é prejudicial e:;t-1. {>\'atica ao commereio, qui: só 
tem lugar 11as alfan·1egas portuguezas, e não no 
Brazil depois de emunci1,ado, onde já ba destas 
producções da China; e para q1rn se não esteja· 
fazendo um· tal monopolio em prejuízo do povo,· 
que o puga a mais de cento por cento, faço,esh 
indicação, se a cama1·a tomar em consideração. 
. ó Sa. SEcRETAato MÀu. leu .a indicação con

cebida nestes termos - "Que por uma.1esolução 
se determine que ;ieja admittillo a despacho na. 
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SES~ÃO Ell 2 DE JUJ..HO Df. l82i 19' 
alfandega desta cidade todo o d1á da lntlin 
importado em .qnalquer embat·.:.u;ão. mesmo es
trangeira, pagando iforé:n os •Jireitos competen· 
tes de vinte e um por cento, den·ogaudo-se para 
es~ fim as leis pra~icas e usos em contrario. 

Ficou para a segunda l~itura. 
Leu mais o· mesmo Sr. secretario o seguinte 

PllOU:cTO DI·: I.~;I 

Üt"!Cl"Cla : 

SÓ· 

entrada, baldeação e !'ahida co.1tin11ará a ser 
füitiC t\ boca dos cofres dos alfnndegas pelos res
pectivos tbesourdros em toda a sua totalidnd<', 
como o tem sido até agora : 

" 2.• Que os co11tractantes recebeni.õ à boca dos 
mesmos cofres no fim de cada mez a quota 
parte do rendimento dos mencionados direitos, 
que fõ1· correspondente à terç'' parto delles con· 
tratada ; descontando-se logo a quota parte do 
pagamento do p1·eço do contracto pertencente a 
fazenda publica nesse mesmo mez ; e repondo 
os sobr1Jdictos co:1tratadores o qutJ faltar ara 

er azer essa par e o 1 preço, ou em 111 e1-
ro :te contado, ou em letm11 pagavei:; no fim 
do ·nez subsequente, as quaes letras terão a 
natureza d~ u.lhet.es da alfandegà : 

" a.• . ne nao serãu obri::tados os contratmlo
res a pagar n.enhuma propina .além do p1·eço 
principal do seu contracto, nem mesmo o da 
obra pia, e meio por cento ao corretor da fa
zenda: · 

" 4.• Qne. pertencera aos contractadores em 
commum com os offieiaes de alfandega o direito 
de comprarem a dinheiro de contado as merca
dorias · estrangeiras, que cm razão de se nã<> 
comprehenderem nas pautas das mesmas alfan
degas, Kiio despachadas pelas factura na fõrma 
dos trata:los de 19. de Fevereiro de 1810 art rn 
e !9 de· Março de 18W art. 15, quando as mes
mai facturas forem reputada.;; fraudulentas, sen
do por~!D vendidas as ditas mercadoria~ em lei· 
l:'io á pl)rttl da alfandega, e pagos os direitos 
sobre o preço da venda : 

" 5.• Qne no caso de graud~ perda, pr:>ve~ 
niente aos contractadores de caso fo1·tuito, pos
são recorrer ao COl'po legislativo. 

" . ·º 1ca revoga a para es e e e1 o so.-
mente a lei de 22 de Dezembro de 1761 que 
prohibé contratarem-se os direito; 1las alfan
degas; o ·'alvará do I.o de Agosto de 17õ2 da 
imposição <te · l % para a ob1·a pia, e todas· as 
outras .·leis, .e regimentos em contrarios. 

« PaÇo da eamara dos deputados, :JQ de Junho 
de 1827. - Joaquim Gonçalves Ledo. - Miguel 
Calmon du Pin. - Jose. de .Resende Costa. -
Manoel Josê de Sou.;a Frcnça. -- Nicol.do Pe-

i·eiJ·a ele Campo.~ Ver-gueíro. - Jo.çé Jouquim 
da Silc<t G1tima;·cl1:s.1>- Foi mandado imprimir. 

(.eu mais o mesmo Si-. secretario o. s<:lguint~'-

., A commis,;:io de It.!gislaçiio, e justiça civil e 
criminal examinou o ruque1·i111Q11to .do~ ncg.~cian-

" quí. trazendo ao 1:••11heci~euto d+JSta 
camara a granJe<r.•l u a~ti \'i1la· I·· cio cc.mme1·cio 
daquella pra1;1t, p ·tlt.!111. e''"" 1111:i" nccessario. 
para a rugulariJatlt:, liruu.:za, e segurança· das 
respectivas transacções.. a creação de um - es
crivão d·• ponto e prot••Stu das letras - a cujo
cargo exclusivamentll compit>t apouta1·, e pro
testar todas a-i letras 1le qualq11e1· 11,.tureza, que 
não forem aceitas e pagas 1•elos aceitantes,. e
pagaJorei:-, dando-se mteira fõ, e validade a. 
todos os actos por elles praticados, e perce
bendo o mesmo e,;cdvão os emolumentos esti·· 

tonio cVi Silt:ri Telles. -Jo~é Ce::m·io de .Mir-an-· 
da Ribeil-o. - Jo.çé <l'l Cru;; Fer1•ei1·a. - Antoni6" 
Augusto da Silva. 11 

Ficou ntliado po1· 11aver oppozição. 
• Leu mais este outro 

1'.'<RECER 

"'A commiss•io d.: legislação e justiça civil e 
criminal em desempenho do que lhe foi deter
minado nll sessão do ultimo do mez ro. il o ·1 -. 

sad-•, tendo Hill vista a resolução tomada sobre· 
as tlnvida\3 propostas paio •iezembargador pro
motor do jury desta r.1}rte, e o lJl'tljecto de lei 
sobre os ab11sos da liberdade de impren:;a ji~ 
appro\'a o por es cama~·a, e e p:~rece1· que· 
visto t .. •r entrado em duvida a doutrma dos a. 
artigos da mencionada resolução, seja tambP.m, 
para maior clareza, expressa a mt:sma di:<posição 
no refel'ido projecto. E porque a .m.ltt:l'ia de•· 
artig•1 1.0 já se acha alli ins •rida, julga quanto 
aos t!ois ultimos que possa ter lugar o :l.u no
§, 5.o do artigo 2.0 titulo 1.0 • em redaci;ãQ com
petente, e que o ;:l.0 faça obJecto de um outro
additivo depois do 7.0 do titulo 2.o do mesmo-· 
projecto. 

" Camnra dos depntados, 2 de Julho de-
18-'!7. - J. O. P. d' Almeida Tm·res. - Anto-· 
ttio ,la Silt:a Telles. - .4.. A. da Silva . ..- J. C. 
de Jffranda Ribeiro.-J. da Ci·u: Fe1·reira. 11 

Depois de um pequeno debate foi approvado ; . 
e dt.!cidio-se que fosse á commissào de redacção •. 

.scguio-se a eleiç .. io da mesa, e depois d~ tlis
tr1bu1dns as· competentes cedulas, e corrido o. 
escrutinio, sa\aio eleito presidente o Sr. Araujo 

1ma com a p ui· i a e a so u a e vo s •. 
Passou-se á nomeaçãu do vice-presidente, e 
sahio eleito o 8r. Costa Carvalho com 50 vo-· 
tos. Passou-se afinal á dos . secretarias, e sa
hirão eleitos o Sr. Maia com '16 votos, o Sr. 
Almeida Torres com -19, o ::$t'. Gal\'ào com -12,. 
o Sr. Costa Aguiar com 31; e para supplentes . 
o Sr. Araujo Vianna com 20 votos, e o Sr •. 
Paula Cavalcnnte com 19. 

Foi lida pelo Sr. scc1·et.ario Maia a seguinte: 
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·~o SESS10 EM 2 DE JULHO DE 1827 
C .... RTA. 

« Illm. e Exm. Sr. - Participo a Y. Ex. para 
-0 fazer presente á cal!lara dos deputad_os que 
ho ·e ela 7 J1oras da noite e ha de de os1tar na 
i"reja de Santa Anua o cadaver do senador 
~arquez do Sabará. 

" Deos 
1 ')- -

hora de Iev.1ntar
deu para ordem 

RESOLUÇÕES DA CA:L\f.A.RA 

Illm. e Exm Sr. - Procedenuo boje a camara 
<los deputados á eleição da mesa, que de\·e 
.sen·il· no mez que principia no dia 3 do cor-
1·ente, forão nomeados na fõrma do regimento 
interno para presidente o deputado Pedro de 
Amujo Lima, para vice-presidente o deput ido Jo~é 
da Costa Carvalho, e para secretarios em 1.0 

Ju,,.ar cu, e em 2.0 3.o e .t.o os deputados José 
.Ca~·Jos Pereira de Almeida Torres, llanoel Ah· 
tonio Galviio e José Ricardo da Costa A"'ttiar 
<lc Andrada, na orJem em que vão indicados. 
O que partecipo a Y. Ex., para que suba ao 
conhecimento de Sua l\fagestade o imperador. 
- Deos gu:ude a V. Exc. - Paço da camnra dos 

epu a os, em _ e tl 10 e - . - ose n-
tonio da Sill:a Jlaia. - 81'. Visconde de S. Leo-
11oldo. 

lllm. · e Exm. Sr. - A camara dos deputa
<los npprovando a indicação. de um de seus 
membros, resolveu que se pedissem, pela re
partição •los negocios da fazenda, esclarecimen
tos sobre os tres seguintes artigos: 1.0 se acaso 
:se tem foito ou mandou fazer alguma. alterac;.iio 
no svstema da cobrança do~ dizimos estabeleci
dos êm S. Paulo desde 1822 : 2.0 qual seja : 3.0 

se para isso procedeu proposta tia 1·espectiva 
junta da fazenda. O que cump1·e C1>mmu11icar a 
V. Ex. pa1·a qne suba r..o conhecimento de Sua 
:L\lagestPde o Imperador. - Deus guarde a V. 
Ex. - Paço da camara dos deputados, em 2 de 
.Julho de 1827. -José Antonio· da Sili:a Maia. 
- Sr. marquez de Queluz. 

Illn"Í. e Exm. Sr. -=-.-.Procedendo 110je a camarn 
<l u 
vil· 110 mez que priucipia 110 dia 3 do corrente, 
forão nomeados na forma do regimento interno 
pára presidente o Sr. deputado Pedro de Arau· 
JO Lin1a, para vice-presidente o Sr. deputado 
.Tose da Costa Cat·valho e para secretarios em 
l.o lugar eti, e em 2.o, 3.• e 4.0 os Srs. dcpu
tauos José Carlos Pereira de Almeida Torres. 
1\Ian.iel Antouio Galvão e José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andradli. O que pa1·ticipo a V.' Ex. 
para que seja presente na camara dos senadó· 
1·es. - Deus guarde a V. Ex. - Paço d11 camara 

dos deputados, em 2 de Julho do 1827. - José 
A11.to11io da Sil'ca Maía. - Sr. visconde de Con
gonhas do C..~mpo. 

lllm. e Exm. Sr. -Te 
par a V. Ex. para que seja presente, e se tenl1a 
em consideraç:1o na camarn do>1 Srs. senadores, 
que a camara dos deputados tem teimado a se
guinte resoluçiio - « As disposições do concilio 

· ico ns sessao e capt u o J.o de 
''efoi-matione matiimonii, e da constituiçiio do 
arcebispado da Bahia no liv. · J.o tit. 68 $ 291 
flciio em e1fectiva observancia em todos os bis
pados e freguezias do imperio ; procedendo os 
parochos..cespectivos a receber em face da igre
Jª o.; noivos, quando lh'o requererem, sendo do 
mesmo bispado, e ao menos um delles seu pa
rochiano, e não ba,·endo entre elles impedimentcí 
depois de feitas as denunciações canonicas, sem 
para is:::o i;e1· neccssaria licença dos bispos, ou 
de se11s delegados. " - Deus guarde a Y. Ex. -
Paço da camara dos de 11tados em e 

e 1 _7. - José Antonio da Silta Maia. - Sr. 
visconde de Congonhas do Campo. 

Illn_:i. e Exm. Sr. - ~ camara dos deputados 

RESOLU<;Ão 

" Art. J.o A disposição do art. 8o do 
de lei, mandado observar pelo decreto 

T 

seos respectivos membros. 
« Art. 2.0 A infamia, ou injuria feita á todos, 

ou á cada um dos agentes do poder executivo, 
niio se entende directa, nem indirect.amente feita 
ao chefe deste · poder. 

" Art. 3. 0 Os que imprimirem, ou de qualquer 
modo fizerem circular as opiniões enunciadas 
pelos senadores, ou deputados no exercicio de 
suas funcções, não são por isso responsaveis. » 

O 9..ue de ordem da mesma camara 11articipo 
a V. Ex. para que seja presente, e se tome 11m 
cousideraçiio u.a. camara dos St·s. senadores.
Deos guarde a V. Ex.-Paço d1i cama1·a dos depu
tqdos, 2 de Julhode 1827.-JoséAntonfo da Sili;a 
l\faia.-Sr. viseoude de Congonhas do Campo. ·· 

· Illm. e Exm. Sr. - Apresentei na camru·a 
dos deputados os 2 officios de 28 do mez proximo 
passado, com os quaes V. Ex. remetteo 8 con
,;ultas da mesa do dezembargo do paço sobre . . . - ' . 
da província Cispl;tina , e do cabildo de l\{onte
vidéo ácerca do peso do pão : E devo certificar 
a V. Ex. que a mesma camara já lhes tem dado 
a conveniente direcção, afim de tomar conheci
mento do seu. contcudo.-Deos guarde n V. Ex. 
Paço da camara dos deputad~s. em 2 de Julho.de 
1827. -José .Anluniotla Silva ~llaia.-Sr. visconde 
de s. Leopoldo. · 
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Sessão em 3 de .ilullm 

l'RESIDENCU. 00 SR. AR~U.JO LIMA 

O Sn. Pai,:srnE:sTi,; declarou aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente pelo Sr. Costa Aguiar 
foi approvada. · 

O Sr. sec1·etario :Maia leu os seguinte:; 

« lllm. e Exm. Sr.-De ordem de S. 1\1. o Im
p }l'ador passo ás mãos de V. Ex. para ser pre· 
sente á camara üos deputo.dos a consulta inclusa 
da mesa do desembargo do p:iço, e 11apt:is, qua 
a acompanhão, sobr•• a questão enh·e e de:iem-
bargador Claudio José Pdreira da C)sta, e o D. 
abbade do mosteiro de S. Bento. 

c< Deus guarde a V. Ex.-Paço, cm 30 de Junho 
de 18·>8 Conde de Valença - Sr José .\ntonio 
da Silva l\Iaia. 1>-A' commissão do legislação. 

« Illm. e Exm. Sr.-Por ordem tio senado por
ticipo a V. Ex. para o levar ao conl1ecimento da 
camu1·a dos Srs. deputados que o mesmo senado, 

· conformando.se com us resoluções da referida ca. 
mara, tanto pm·a se autorísa1· o governo a man. 
dar supprir pelo producto das renuas·· geraes dns 
pro\•inciiis do imperio o que faltar no rendimento 
iio subsidio litteral"io para o pagamento do;; l_lro
fessores dll primeiras letras e grammatica lntmn, 
que esth·erem elTectivo exercicio, cvmo pam ciue 
sejiio eleyados a 150$ annnnes os orJenados dos 
professores de primeiras letrai., que não chega
rem {l dita quantia, acaba de enviar ns resolu
~ões á sancção de · S: l\I. Imperial. 

·de Junho de 18'37.-T,.is~Óndc de Co11go111w d~ 
Campo.-Sr. José Anionio da Silva Maia. »-Fi· 
cou a camam ir1t 1irada. 

çiio do trafico da escravatura, e teve a: palavra 
O Sr. Blst><> da Bailio.:- Sr. presideote, 

parecerá talvez temeridade, que depois do eru 
J.ito discurso, que ouvi hontcm um iUusLre 
orador sobre o tmtado da abolição do commer. 
cio de escravos, eu nppareça em campo sem pos· 
suir os mesmos caoedaes de luzes, e conheci· 
mentos, para combater as opiniões, que elle tão 
sabiamente expendeu, mas é necessario que eu 
justifique a divergencia das nossas ideas no pa· 
recer da commissão, de que ambos te111os o honra 
de ser membros· 

Começou õ nobre deputado por fazer a sua prü· 
testação de fé politica, · · declarando qne elle rc· 
prov:wa como injusto o criminoso o trafico da 
escravatura: mas na serie do seu discul·:io ex· 
plicou·s~ de tal fõrma que se eu não conhecesse 
os seus liberaes e philantropicos sentimentos; as· 
sentára que elle era um do;; mais ardentes de· 
fensores e apologist'ls de t 11 commercio. 

Disse que n abolição destu commercio resulta· 
ria a total desgraça da naçno brazileira, e con. 
cluio. que o . tratado era nullo, apoiando a sua 
ass.erçã_o com o .exe!»plo da França no tempo de 
Lmz XJI.. . . · 

Convenho nesse ·principio geralmente reconhe
cido da. nultidade d<>s t1·atados 1·uinosos á nac;ão 
pois nunca se pôde presumir que clla queira au· 
torisar o seu chefe ou conductor para fazer trans
acções, que podem cau~ar a sua desgraça, mas 
cumpria ao 1llustre deputado demonstrat• que o 
tratado <-m questão se achava neste caso ; e é 

o que ~e parece que elle não preencheu ; e pelo 
contrario, quando confessa que o tratado pro
hibe a contitmação de uma cou;;a injusta ou cri
n~nosa, ou .s~ eo!ltradiz ma!tifestamente ou sup-

tra a segurança e prosperidade das nações, ou 
uma base ruinosa, que CP.do ou tarde lança por 
terra o e·iificio social ? Toda~ as nações são obri
gadas sem duvida. a procurnr o meio dst sua 
conservao;;iio e bem ser; e evitar a sua destr1ti· 
~ã!>; mas é preciso que estes me~os não sejão 
JDJUsto.•, nem repro\'ados, e proscr1ptos pelo di
rei to na tnral. 

Isto é o que diz Yattel e todos aquelles, que 
ensinão os pdmeiros elementos d.> direito na
tural e das gentes. 

E ha,·eri1 quem diga que os meios. fornecidos 
pelo eommereio de eser1tvos não são injustos ou 
que este commei·cio não é illicito, vergonl1oso, 
degradante da digni(htde do 11omem anti·social, 
opposto ao espirit'l do christianismo, e sómente 
proprio para retardar os pro~re~sos di' civilisaljiia 
da c-specie humana? (Apoiados.) · 

E11 faria certamente injuria aos nobres s•:mti
mentos desta augusta cumllra, se me fizesse · 

1· cargo de mostrar a injustiça de um trafico, que 
. se acha em conLr ldicçiio com as luzes do seculo, 
!· e com· o~ principios de philantrQpia altamente 
i prochmados e profoss11Jo:1 pela n11çiio brazileira. 
· 'ApresJntou. depois o' illustre orador um t1·isLc 

e 111edo.1bo qua,lr.:i das gnerrns e hostilhlndl'ls, 
que commettem reciprocamente as tribus afriea· 
na;;, e fez ver que era nté um• neto .,1e huma11i· 
dade arrancar os· de~graçados negros à morte ou 
escrandiio, a qlle. erão condemnndos no seu }llliz 
natal; mas eu creio, Sr. presidente, que nem 
um desses africanos· ngradeccnn a•> illustre de
putado este acto ·de compaixiio e J1uma:iidade, 

- 1~-

1 rcs, de seus filhos e de sua pntrln, para os vir 
1 entregai· com a mais horrível <legradaç·io e zom
. baria.no açoute de um senhor implacavel; quanto 
m·iis ue é constante, elo te~ternunbo de todos 
os vinjantes, que essas guerras nunca fo1•iio mais 
freque.1tes e crneis, como depois da introducção 

1 

de tão nbominavel trafico ; que foi desde tão fu
nesta época q_ue a esc1·avidiio co:neçou a l?er na 
jurisprudencia dos africanos n p>1na do crime; 

1 
que desde então a confiança, e .a paz fugirão 

· dnquellas regiões, e que a presença de um na-
1 vio sobre a costa se torna como o signal da mais 

barbara perseguição, estinrnhndo a cobiCJa, a pe1'
fidia e a vingança quc·desprogão, e exercitiio so
bre as poYoac;ões vizinhas a sua fatal influen-
cia. ,. 

E quem serão os culpados dessas guerl'às. hos· 
tilidades, effusiio de sangue, suicidios e de tantos 
J1orrores, qne revoltno •a natureza, senão ,,s ilr
madorcs ou antes o~ governo~ que os consentem, 
e autorisão? P.1n1 collora1· os crime~ invocão
se as leis da humanid11de· atrozmente supplantlvia 
assim como já se tem invocado sacrilegl\mente 
o sagrado nome d'l religião com · o p1·etexlo de 

1 
converter os africanos,- como se uma religh\o ee

I lesti-11 e divina, uma religião que proclama os 
·primitivos direitos do bomE>m, que o restituio à 
sua dignidade, mostrando estampn.·:la no scn ser 
a formosa imagem da divindade, uma religião em 
fim,· que reprova a violencia e a força, :que 11a 
phrasc do sabio Fenelon não p1\de fazer seniio 
hypocritas, pudesse propagar por taes meios dia
mett·almente OPJ?Ostos ao s~n ·prnrligioso cstabe-
Iecitnento .. (Apoiados.) ' 

S,lbe·Se além disso qual e O .zelo evangelico de 

1
. taes mercadores, e' qu:1nto o•·seu barbaro proce'" 
dimento tem contribuido para alienar e dispõ1· os 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:57 - PÃ¡gina 2 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1827 

africanl's contra o cl1ristianismo, de cujas ma
:xi111as elles u,io po<lcm julg"r senão pel" exem
plo dos que o professão ; . sabe-se t.ambem qual 
é o zelo e culdadu da ma1u1· ·parle ilos sc:nbores 
na instrucciio rdí«iosa desties misera\'CÍS ue elles 
trutao conio estas e c.trga, olhan o 1111 ica111enLe 
para o producLO de seu traballJv. • 

Decla1Uou-se depois c~ntrn a iuten•enção do 
governo britannico, quando exige da nação bra-

• • ~ ; t• • ·• e., ~ · . 
Eu sei, Sr. prcsi<lente, que nenhuma uaçào 

pm· mais pode1·osa <JUe seja, tem direito de_ ín
gerir-sii nos negocios de outra, ainda que seja 
para imnnover " seu melborámenio e perfeição,· 
e aiuda me:smo de em pregai· a coacção .. u ame
ças, nem me;;mo para punia· excessos ou faltas 
euormes contra a lei natural, tal é a 'doutrina 
de toJos 011 escriptures, a excepçiio de Grociu, 
que neste ultimo caso admitte a inforvençiio ar
m,1da ; mas \·ejamos como tem procedido a nação 
iugleza. 

Todos sabem que a su:1 interYeuçiio a este res-
pe1 em s1 o 1·ec•m 1ec1 a p•1r o os o,,; gu
'·ei·1ws interessadus no commerdo de cs-<ravos, 
pela Fr mça, Suissa e Estados-Uuidus, po·las no
,·ns. republicas do contineute ~111ericano, e pe.lo 

pcn11itta-11c-me então dizei· que já este negoci~ 
S·: lia tomado inteiramente braz1lefro tlepoi>1 que 
a assem biéa constituinte accedeu, como é con
stante, ao \ºOto geral da abolição de tal commer
cio, e autorisou ao go\•erno para tmta1· >!obre 
este nssumpto com o governo br1tannic11. 

Já. podia entrehnto estar nbulido, ba muit» 
tempo o trafico da escravatura: e niio lia razão 
para inv.:cth-ar contra o governo inglcz por exigir 
o cumprimento de pMmcssas tão solenmes, obran
do de a.cco1·do com. o scntime1, to de todas ns nu-
ções ci\'ilisadas, que tão energicamente se bavh'io . .: - .. 

•1uanJo declarou que o comm.•rcio d1J escravo~ 
àesolavci a Africa, deg1·adava ci Eul'opa e uUra
.iava a hu1i1a11idade. l· . . . . 
,·euçiio da Inglaterra, e fóra da espl1era dos li
nifü~s do direito das gentes, é 111·eciso attende1· 
ã mesnut natm·eza da cousa ; se a requisição tio 
governo iuglez é fundada na justiça unh•ersal, 
e confu1·me uo;; princípios ·da i·eligião e d:l. na
tureza, como fica demonsti·ado, n:io devemos be
sitar um só momento em satisf1zêl-a, ainda 
quando uma tal iniciativ11 partisse do nosso maior 
inimigo-fas est ab hoste doceri.-e 11ii.o <JUeira
imitl.lr as -nações !Jl'Otestantes, que rejeitarão ao 
principio a refonua do kalend irio, apezar da sua 
roco11l1ecida utili<lade, só po1·que era obra do pon
tífice romano. · 

Das inc1·epações feit \S aos inglezes passou o 
11obre, orador a pintar a ·desgraÇa a que fica re
duzido o Brazil com a abolição do trafioo Ja es
cravatura e o gt>lpe Catai, que ella \'ai descar
r'egar sobre <J commercio, agricultura, industria 
e marinha do imperio. · 

TaC<> siQ, Sr. presidente, as queixas e prete.>t
' tos que ordin»riamcnte alle a a cobi :a e u i:i-

cresse contra mnoY1çoe.-> e re ormas alias sau
daveis e necessarias ; mas que ferem os lucros, 
e vantage .. s de alguns particulares. 

E qu·1l serh o prazo, que ·satisfizesse ao seus 
insaciaYeis desejos '/ · ' -

Desenganemo·uos, -se no trahdo e.stipul 1-se a 
continu 1çào daquelle trafico ainda por mais 
20 aunos, ao finalisar e11ta época, rena.<>ceriâo as 
niesmas queixas,·· e se julgaria que o B1·asil 
\>r.icisava out.ro tanto t.ernpo des~ exeeravel im· 
pv1·t&ção, 

Foi assim que quando a,; colonias ingleza,; 
sacuJirão o jugo Ja 111ctropole, 111 ui ia gent~ na 
Iuglaterr.a, a:é mui babeis economistlls, a~sea-
1.tmio que. lic.1va perdida, que decahh·ia neces
sariamente a sun 111ãri11ha 'l seu .commer ··o e 
o seu po tlr 1t8vnl: .mas bem depressa se reco
nheceu que isto era u 11 terror panico, e nunca a. 
I1.glate:Ta prosperou mais em população, em ca1-i
taes, e P.repo!1derancia i_naritima,.-ào que depois 

e ;. ;. ' •lS o 11 S. 
O mesml) ha de ;1contece1· ao Brâsil, quando a 

falta de braços africanos o ourig"ar ll lançar UltlO 
de medidas mais soli<las, e per.íura\•ri~, que até 
.agnra s.., têm d•!Sprezado: srmt.ír-s~-1111 • alguns 
i11ccinve11ient.1s ine\·it.aveís em tac.;; mudu nças ou 
alt•iraçõP.s mercant•·s ; mas elles sr1·no pas:sa
geiros, e logo reparados ~la melhor dit-ecçtiu 
dos capítaes, hoje c•1nsm11iuQs no ruinoso com-
mercio 1le e;;cravos. -
· Ainda que .. praw de:-! an110-. aindn 1iõde trana

pl >ntar met ide da ,\frica para o Bra;;il , ,.final 
abolição deste trafic·• rodnzírA o rande bem de 
se_ me 1orar a sorte • cs escravos, que eira f'Xis
tem~ ou forem h1po>rtados, promovendo-i;o os seus 
casamentos, e consequente:ueut~ a sua repro
dueç.ão, e a educação de seu$ filhos, evitando-

1 a e raça 

mara, acabarâ de encher.: vazio, que vai dtiixa~ 
a abulição do trafico de e>1c1·" rns. 

Só os bo;;ques da minha provincia (a provincia 
do Pari\) apresii11tàu mais dti 200 mil iudigenas 
aptos para todo u generu d., trabalho e indus-. 
trin; lllas cujos braços té.n sido inftllizmentt! per-. 
dídos para o estado por- falta de u111 bom systé
ma -de cutlwehcsc, e colonisaçào, e tal vez pelas 
f ilsas idêas, que ordinnrhuumte se fôrm" dP. sua· 
indolencia, ou h1capac1dade intellc:ctual. 

Eu posso atnrmar que elles são habilissimos 
pa.1·a o comu1er.:io, e navegação; que muitas tribus,. 
como po1· exemplo a dos Mo11iiurucús, são ex
cellentes para, agricultura {apoiados), e suscepti
vvs emfim de todu o geuero de· applicaçào ; pois 
,·é-sti que no arsenal, e nas fabricas quasi sem . 
ensino elle.s lavrão madeiras, e fazem todo o 
ti-a.balbo, l}Ue >1e lheir incumbe. (Apoiados.) Não. 
será poss1v.-l portanto transf..,rmal-<>s em lavra
do1·e,;, artist·.is e marinbeiros, i11finitau1e11tu mais_ 
u i.;; do ue ess s · • 
existencia :sii faz depender a pro,;pe1·1da.I.; do com-
mnrcio, industi·ia e marinha l)rasileira '/ . 

Conth1uando o mes.uo illustl'e 01·ador as suas· 
re.flexões sobre. o commercio dos ne~ro;;. avançou 
que a escravidão nãô p1·oduzia a. 1mmoralidade 
colllo geralmente .se p,.nso.. 

Confi!sso, Sr. presidente, que é a primeira vez 
que ouço tal p1·oposição 1 Sernp1·e estive per,;ua
dido que a palavra 1..-scravidão desperta as. idéas , 
de todos os vícios e crime.- (apowdo) ; assim . 
eomo que o doce nome de liberdade desperta as : 
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sensações e. as !idéus· de todas as virtudes e de 
Lodos os· bens: (a1wi~do !!Bl:almente); sempre en
tendi' (}Ue. 'ª escra\'ldiio e um estado violento, 
que abate' o e5pirito, embota_ as faculdades «!º . ' 
,, toda a emu ai;.ã•1 da \'irt:J•le ; sempre lastimei 
finalment'l a sorte dos tenros meniuos orasilei
ros 11ue na'!cerMo e víven•lo P.nt1·e escravos, re
ceb~m desde os seus rimeit·o• annos as fuuestas 
in1pressões t\os conta:.,<iosos exemplos ei.ses se
res degenerados; e oxalá que eu me eugunasse ! 
Oxalá quo fossem maí.s raros. os triumphos d~ 
seduceii.; e os naufragios da mnocencia J Oxala 
que tuntas familias não tivessem deP.lorado a 
infamia e a vergonha, em que as te~ precipitado 
a iu1mc;milidade do-; escra\'os. (,\poiaJos.) Con
'\"t:11h11 com o illustre deputado nos elogios que 
fez aos pretos e pardos , muitos dos _quaes ~e 
fazem cred•Jrcs da maior esti111a; eu uno a\·aho 
os homen.; pela ctir dn pelle, mas pelo scn com
portamento e cnractc1·, o escravo poré!n 11310 tem 

- t • • () A Ce"O ,.. r -

mento das v.mtndes de seu senhor: 11111 escravo 
virtnoso é um prodígio nn ordem mor111. !Apoiado 
gê1·alme11M.) . 

C111n rc-me emflm 1·e>1 ondei· uos 1lesi•JOS mn-
uifcstados po o no 1·11 ora or, n que a nnçao 
brasileira mio fizesse tratados algun.s com as 
potcm:ins .<'Uropeas e ,;e tor1111ss<l t:io 111eomm1t· 
nicnvel cOf!lO a C~inn. 

s . 1 t ... o,; 

nm 1iovo que tem sahoreado as doi;urns dn ci
\"ilisaçilo, é p1·cciso ao 111enos conf~ss:ir que ,.Jla 
é inteiramente prematura. 

A China conh para cima 1le :mo millwes de 
habitantes, o o Br.u1i1 conta apeuas 1 milhi•1>s 
d:sseminados por uma immcnsa snperficic>. Dci
X•1mos pois, que o Brnsll 1.tJ11ha uma populiu;ão 
superabundant1>, e ent'io faremos ~oustrmr a n~ss'\ 
murnllin de õOJ lcgoas ele compr1:nento; puhl.1cn
remos leis severas contra o ·euro pen, que tiver 
a ou~dio. de pisar o nosso territorio, ~ a<lopta
rcmos ns bt>llas instituí ões d·• ·n·o ch1111•z te-
remos os nosso~ letrados, os n.•ssos manda ri nos 
e o muito paternnl desp•>tismo d•> s011 imJ?erador .. 
Até que chegue essa epoca vamos contmuando 
as hussas i·elaçõe:> Cl)U\ os eu-ro1)eus, que têm 
s1 o os nussos mes res e gums 1111 ,,s , uus 
sciencills e nas mesma;;; instituii:õos liberaes; 
este commercio é de certo nrnis vantajoso qu•} o 
d•)S selvagens africanos. - • . . 
· Resta-·11e só fallor d•\ penn de piratann 1111-
posta pr•lo tràtatlo Pm 'Jllestil? e !'int~ nn ."•'rdf!de 
dt!pois do ter pago á nrngnamma nai;ao br1t11nmca 
o justo tributo de louvor, que merec11 a sna 
philantropia e os seus esforc;os a bem <la lm
manid 1de , que eu me veja co_nstra$i~o a 1l1•s
approvnr a sua ingerenci \ na 1mpos1çno de SE)
melhante pena. ~· mu~to doloroso pa;ra um 
brasileiro amante .ia digmd.ade do seu p11z , 'lue 
emquanto os corpos legislativos das_ on~ras nacoes 
de\ibt.\·ão \\vTementl'> sobre ·uma fal) 1mp1wt1mte 
materia · so o Brasil se veja privado desta. p1·~
roaaLiva' e direit .. inauferível, f9.zendo o sacrifir.10 
de 

0 
sujeitar os cidadãos_ brasileh-o~ ás penas in-

flin,..idfls. por· uma naçao estrangem11 l · 
· R~conhei;o, Sr. presidente, que a querer-se ab~
lir de boa . fé. o infa_me trl!-fico de esc~av<H, nno 

• 4 ; 

maneira serão. illusori'ls t•idas as lll'ecauçõcs 
contra a fecunda· e desenfreada cobiça dos arma
dores : mas não era ao governo britannico, que 
cumpria cla~sificar delictos e estabelecer penas 
contra os subditos de. umà nação .indepenrlente. 
Todavia a commissiio p<mderando .tudo co 11 a 
mais sisuda e madura reflexi!.o, e reconhecendo 
pela nota do min:sw.) a t.Tiste \)osiçii,o do governo 
entre· _dous grnn•les males; vendo por outra parte 
'lUe o tratadó s: a~hava .conclnido .· ~ ?-"atficad~, 
fe.ltando apenas a assignatu.ra do nnULstro bn-

hnnico, não duvidou firmar o seu parecer pela' 
fórma que se acha .ooneebid•l, por Nltender que 
em taes circumstancias, . 11ada mais Jncumhia á 
P.Sta · .:amara segundo. o § 8° do a t. 10:! da con-. . . .-

Eis· aqui o que eu tinha a dizer sobre esta ma
te1·ia, protestando com aquella franqueza e can
dura qn'! me é propria , <]ue ainda quand.o o 
tratado exi isse a abolif'íio do trafic "1\ · 
eu subscre\·Pria e 11ppr1waria esta saluta1· me

.. dida com infinito gosto .e reconhecimento. 
o s.-. :\l:••Y :-Sr. presidente, <le tuJ., qnauto 

se tem clito tão sabiamente nesta camara nada 
t.:111 abJlado os principios •1ne <lerão lugar ao 
meu voto separ.1do na commiss:io , e vejo hoje 
que os motivos da mmha coacção moral que aqui 
lia se111111a,; apresentei subsistem intactos. Quauto 
ai} ui apreseutei a minlin coacçào, levantou-se 
coutra mim uma poeira ne.>ta camara; verJade 
sej'l ella dissipou-se, e tiwi a felicidade de mere-
cer ~ c,msiclera_ção da cam~a.. . _ 

fie~"> iJa escraY:ltnr!l, deix~ isto a~s senl1ores que 
tifo eloquent.,menle tém ftlllado 11a 111atel'ia; eu. 
só trntarei da intelligencill cunstantemcute daJa 

"\ . . - : . 
terio brasileiro. 

En nunca entendi esta passagem da constitui
ção por semelhante modo, e dtJ tudo quanto te-
11ho onvi 1ws di,..nos scnhore; ue têrn fullad 
devo culli .. ir que elles peusiio como eu. Que ve1n 
CÍl fllzo.•r n" c11mara ti·atadOS que involvendo con
SÍlierncues de inte1·esses e segurani;a do estndo, 
nilo r.;r1io consignados à co11snlta do corpo le
"islativo antes de ratificados? Xada, Sr. presi
dente, nada, võm passar por uma mui ociosa 
ptJsquisaçiio. 

Entendamo-nos Sr. presidente: pelo Si 8° art. 
102 da constituição ha tres qualidades de tratados 
\'em a ser tmtaJos não qno ui\u precisão ser le\·aJos 
ao C••nhecimento da assembléa P•>r enyolverem con
siJerar.ões de intu1·esso e scguran~a: ~º trntudos . ·, .. :'\ . . .. -,,.. ....... ·•·. . \ . 
dos no corpo legislativ_o entre a conclu~ão, e a rati- . 
ficaçiio embora tenlmo uc ser ratificados pelo 
nosso :m,..usto imp~rador, apezar das razõ~s em 
contrario 

0
d,, cor o le,..is\ativo mas sobr.: o-; nacs 

o chefe do poder excc~ti \'?• rcs,11:vando-su, pura 
res:ih-a da sua conscienc1a, ouvu· as c!lmar:is, 
ce11se1·rn o direito de ratificar quando e~1ge11c111s 
pe>litic11s o nntoriscm n isto · . e em 3~ lug.lr 
temos tratados, quu não podc!n sei: rll~tficllltos 
sem couse11timento da· assemulea l .. g1slnt1va, que 
üo o;. de cessões e tt·ocas do.1 territorios. 

Eu· tenho muita pena de ser ~bi;igaJ~ ª· f~llar 
em ·distincções l<igicas e her.11eueut1cas Jlll'1J1cas, 
onde ha illustres homens de letras' que enten
dem mais disso. do que eu.; porem ctev? .d!lc~a
rar que assim é que eu entendo. a coust1t111çao, 
e nifo .de ouh·o modo ; e pelo) q uc t mho ou v1d.,, 
e vou ouvindo, muitos estão nest.1 casa, do 111ett 
modo de pensar. , Quem vem cá fazer estes tra-
tados? Nada, 15r. presidente. . '· 

'Agora porém passarei. a co11,;1d.,rar a pos1ç_110 
desta camar1.1o para com o governo, e 11 11~1.mo, 
á vista: dus tnitados concluídos desde a mdl.!
pendencia do B1·asi1, espi!cialmen_te achando->ie 

· uiscussão o británnico ue veio a t,Jst11 ca-. 
1i1ara ha 'dias, e àc\inndo·se _ainda uns comm~s~, 
sões respectivas os do França e Portugal _de:.de. 
o anno pas;;atlo, ' . 

A uerihum homem de tino póde escapar, Sr. 
. pre;;idente que o ministro britannico em lhe c_!1e
oando a ' notich das olvidações,. e declamaçoes 
º ue aqui · se têm manifestado .contra o· tratado 
da aoolição do tratioo da esera.vatm·a, sem que'. 
aqui tenha reflectid•' sobre o ti:atado de. Fr.an2a. 
que sendo feito tout bonnemant, Jàz na comm1ss~o· 
~a un anno sem discusão, deitando a seu telescop10 
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SES~ÃO Ell 3 UE .iULHO DE 1~27 
dirá. Oh ! vocês por lá andão muito depressa ; 
muito cuidado lhes tem dado o tratado da cs
cravatm·a, e ninguem . po1· lá se tem lembrado 
do tratado francez. que envolvendo questões de 

· · · - dir itos cum ria ser es uizado 
á vista da sua constituição !- do am01· de Deus, 
Sr. presidente, não haja esta camara de desprezw 
esta consider;içiio. · 
. O 001· o legislativo deve testemunhar r•!pu-

gnancra em cons1 erar o t'a a o ri anmoo, s"m 
declamr a sua opinião. sobre o tratado francez, 
que desde ó anno passa está na camrua : seria 
uma ~nfelici~a.de que poderia ter más . conse: 
quencras pulrt1cas, e sabe Deus as que Já tera 
produzido, E' de nosso dever fazer ver ao go
verno qual é a este respeito o modo de pensar 
d l .:amnr.i, e habilitai-o a tii·ar partido dos expe
dientes que ha para emendar a mão. · 

Sr. presidente, retlictamos. A Inglaterra ou o 
seu governo teriiio grande empenho em acabar 
já com u ti·afico da escra\'atnra considerando-o 
de e1· ,;i? Não · or uese tal fosse s ua mira 
nada nrnis tinhão 11 fazei· do que retificar o tra
tado feit<)e ratificado aqui com Sir Charles Stuart: 
mas não! Que faz Mr. Canning ? 

Não o deixou ratificai·, mas a enas soube do 
ra o 1·a11ce2, aper ou os nega 1os nas 1ns ruc· 

ções a ~Ir.- Gordon sabendo ellc mni- bem que a 
rapida abolição era contraria á opini1io publica 
110 Brasil, embora se reconhecesse que tal trafico 
de~·e~e neaba1 mai>1 cedo 011 mais tarde. :Muito 
terei a d ize1· quando se me disputar esta \'E'l'dade 
que ª''an\'O; quu o go\'erno britannico logo 
q•1e soube da confecção galante do tratado fran
cez tratou logo de rntribui1· ao governo do Brasil; 
o mesmo faria eu, lSr. presidente, se fõra Mr. 
Canning. 

As considerações qne a Franva nos possa me
recer nuncn podem ser postas em parallelo com 
as da Grã-Bretanha; é verdade qua esta nos· t'lm 
acudido com a mira nos seus interesses e mesmo 
talvez com escura política, mas a França nem 
neste caso se tem achado; a França tem sido 

us n mente oppos ao an 1go ortuga e o seu 
com111e1·cio em ctudo é prejudicial ao moderno 
Brazil e seria mui triste que escapassem a esta 
camara r. flexões de ta11to mome11 to, 11ua11do J1a
. · · in-

guem se lembra do tratado francez. 
. Venhiio todos estes tratados ai. camara e simul· 

ta.ni:ame~1te. se lhes. fará devida póda para que o 
m1m~ter10 m~lez VeJa que o corpo legislativo do 
Braz1l reflect10 Ctllll pr .. porçiio política. 

Demais, Sr. presidente, o Sr. Vasconcellos o 
~isse e eu o repito ; t\ falta de referen.la mio é 
11~ differelite e n~ luta ininistel'ial que ainda lã 
nao està conclmda (ao menos eu assim penso) 
p~d~ ser habilmente aproveitada pelos nossos 
mm1stros para a verter os males· da rapitla con
fecção de tal tratado, e isto· por bem ... e · muito 
politicamente, pois como jà disse a Inglaterra não 
tem mais immediato e1!1penho em tal abolição. 
. A Inglatet'ra olha muito pua o longe, Sr~ pre

;nden.te, e as s~as vistas mais remotas so b1·e o 
mt.er1or da Afr1ca, e seus ·estabelecimentos da 
.As1a, nada soffrem com mais quatro ou cinco 
annos de demora na abolição do trafico · ella 
o que ·quiz foi dar-nos uma lição, mas ellii não 
te 
zil, pois até· seu mesmo commercio perde com 
tão r::ipida confecção; o que se deve fazer é da 

· t1refa dos ministros; elles devem aproveitar a 
d!vag~Q da ~pinião publica manifestada contra 
tão. rapada medida, que mostrará necessariawente 
perigosos emprazamentos do papel moeda e des 
seco'!Sses de finances, e deve procurar emendar' 
a mao. 
, O -remedio não é difficil ; elle exir.te no manejo 
.10 fiel da balança do equilíbrio politico e para 
JDelhor se demonstrnr isto, venhâopara e,,,ta ca 

~ -

mara todos estes t1·atados, sobre os quaes eu 
tenho n~uito . e muito a ~izer, uma vez que a 
camara JU~gue que os prmcipios do meu \•oto 
separado sao dignos de att··nçào; portanto mais 
nada direi em uanto -, · · · ' 
tra~dos e especialmente o t1·atado do rei chris
tianissimo. 

O Sr. T-1" oLLa:nda Cu.,·u 1.can te: - Estou 

algumas reflexões, dizenuo primeiramente que 
nilo se póJe trntar agora desta materia. ' 

Este negocio é sem duvida de muita conside
ra•:ão e por isso atltes de passarmos ao parecer 
da commiss1io, é necessario Vtlr u maneira por
que devemos encarai· os tratados f.!itos pelo go
verno e remettidos ao corpo legislativo.-

Perguntarei primeiro, o qu.: \'em füzer aqui 
este tmtado? Supponhamos que vem para ser ap
p1·ovado, mas se u governo póde fazer tratados 
muepeudentemente de no!! consult11r, nós não 
temos poder 111 •um para fazei' (1uestões e não se 

• ....> • • • 

Esta hypothese porém niio põde ser banida n~ 
espírito da constituição; algumas rdlexões sus
pendiim. o meu juízo e acho muito bem funda lo 

ue diz o artigo da constituição? (leu o art. 
10'~.) 

Ora, se o governo estai fazendo tratados, que 
de sua natureza devião vir ao conhecimento d3 
camara antes de ratificados, demos-lhes a deno
minação que se 9uizer, mas não ha\·emos de 
dizer que ficamos inteirados, tendo esta ratifica
ção precedido á conu:Tiunit;açiio á camara. 

Supponhamos que o governo fez tratados com 
uma nação e se compromette a um subsidio, este 
tratad~ vem á camara depoi.s de feito, nõ.s deve
mos dizer - estamos entendidos? Parece-me que 
m"io; todas as vez.,s que o tratado envolver damno 
manifesto á nação, esse tmtado não pó<le ser 
approvado, embora se diga outra eous1\ dos tra
ta•los con~lui<los ~m tempo de paz. (Ze~.) 

tificação: o tratado póde estar concluído sem 
estai· ratificado. 

A intelligeucia que se põde dar, é antes de . . ' . . ... .. 
para o approvar ou <le.sapprova1· e então ser ra
tifii:a1lo • 

Consequentemente, acho que nenhum passo po
demos dar, sem que se trate desse artigo e da 
maneira p·a·que lia vemos de obrar; e isso de 
accordo com o sen:"ldo. 

V.ijo-me pois embaraçado na maneira de fazei· 
o mt:u juizo e em consequencia diria ttue se adia..«se 
este negocio até se fixar o verdadeiro . methodo 
com que devemos enc;1rar os t1·atados feitos. pelo 
gov.,rno ; acho isto muito digno da consideração 
da camam e com qualquer passo .precepitado;.que 
nós dermos a este respeito, vamos de certo mot.lo 
asseuth· em interpretações prejndiciaes na consti
tuição • 

Se dissermos ao governo que estamo:s inteira
dos e uiio nos intromettermos em fiscalis1ir os 
interesses ou os prejuízos que podem haver no 
tratado, talvez .obraremos contra. a constituição 

E depois pa~~ que have111Ós tom~r sobre nós. 

agora da maneira d~ encarar os - tratados 'l Se 
não houve:>sem · to_d'lvia estas 1·eflexões, diria que 
a commissão ap1·esentou o seu parecer o mellior 
possivel. 

De facto o governo inglcz praticou uma acção 
que não se póde dizer digna dessa nação dotada 
dos melhores sentime,ntos · e que goza do melhor 
dos governos. - · · - . · . . · . 

Pois serão esses mesmos homens, os mais li
beraes, que querem impôr e dar a lei·ao mundo? 
E' indigno da Inglaterra o dizer a seu agente 
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SE~Sló ·E~l 3 DE JULHO DE 18:27 
ao ministro brazileiro -que embai·açaria Cõm snas 
esquadras, etc., (leu.) · · 

Portanto, d<! fa•:t.o o governo brazileiro foi 
coacto. 

· l\l~s .Por 

injtlez dizer estas palavras ao ministro brazi
le1ro. 

Não posso pois app1ovar, que o nos . .;o :;uvemo 
se mettesse a fazer tal tratado ; era mais deco
r.,so que os inglez~s demanda;;sem os meios que 
estivessem ao seu alcance e nós fizessemos o que 
estivesse ao nosso, porque a cedermos a taes 
ameaças dessa philantropia, po.leráõ amanhã os 
mesmos inglezes pôr-nos em maiores embaraços· 
e diz<Jr·nos-os homens nascidos na vos.sa patria 
não podem ser escravos; (injustiça certamente 
muitu maior que a do commercio da escravatura 

rica,, e o mm1s er10, que as~en 10 s amea
ças d'agora deverá assentir ás que se fizerem 
então. · 

O ministério po~erá ter um'!- desc~lpa, que a 

. 
do Brazil. 

Emquanto à fillta que nos fazem os escravos, 
jà o honrado deputado o Sr. arcebispo da B.ihia, 
disse a mau.iil'>l porque nós devemos povoar o 
B1·azil com muita preferencia. 

O Brazil ha · de prosp::irar sem precis~u· de es· 
cravtls, tendo boas instituições. 

Consequentemente concluo que llÕs devemos 
adiar. este parecer da commissâo ate que. se tome 
eUl consideração o ve1-dadeiro sentido do art. 10'2 
da co .. stituição. 
·o·sr. Puu.1u e Souza.:-Eu não fallarei 

na dit·ecçào .. ém.:que: têm fallado·. os houraüos 
membras que me têm precedido ; não tratarei da 
i1üústiça. e da .b1rbaridade do. trafico de escravos 
nem, da · conveniencia ou importunidade de sua 
abolição, . . . . 

Se estivesse em J.iscussão uma lei, que tivesse 
tal· fim, terião . lugar tantos .argui:nel!tos a este 
respeito produzidos , e talvez ainda me restasse 

gun a pro uzir. . . . • · 
Mas o que é. que tie discute? Não é uma tal 

lei por certo; fixemos pois. o objecto e os pontos 
da discussão, e a isso me : limitarei. 
Apresenta-se~rios um'tratado.feito .t>elo governo 

e .apresenta-se-nos porque a .co·nstitu1ção o deter
mina; o q11e, deveremos ,obrar.t . . . 

. A commissão diplom1tic1, approvando em seu 
relatorio o tratado, diz q11e .se respondà ao ~o
-verno. qut1 note a fiilta._da, referenda do. minis, 
tro ioglez -e que . ae .. mande projectar a lei que 

TOMO 3 . 

determinado pelo-

nossos louvores, ainda se poderia agora votar· 
sobre elle, bem que utio seria ainda assim con-· 
venfonte, pois ainda nnda julgámos sobre os outros. 
mais autt~os e de · t1·ans~endente importancia; 
mas elle e tal, que exige a responsabilidade de 
seuR negociadores, como eu mostrarei. 

Est_a .n~gociaç:lo niio é daqnellns que pela· 
const1tuu;no tem o governo o poder de fazer, pois. 
a constitui~ào muito positivamente diz quaes são· 
os que podem e são elles - de :illiança oft"ensiva. 
e dcfTensiva -commercio e subsidias - ''nenhuns. 
outros, e n'um govemo representativo constitu-. - . . .. 
só têm f.1culdade de fazer tão sómente aquillo. 
que a constituição prescreve e nnda mais; não 
podem saltu1·, nem ainda levemente suas orbitas~. 

ois n o 
i.folega.;õ.'s dn nação, não tem si o delega,la aqnella, 
att1·ibuiçiio, 11ue a lei fundamental expressamente· 
não facultn; tanto mais qne no c1so . presente a 
constituição não quiz dar. mais amplitude que a... 
expressain, me.-mo para que o. governo nt1o pu
desse nbusar, fazendo tratados• sobretudo. · 

Como {>Ois pt>deria o nosso governo celebrar es~ 
negociaçao, que nem· é um tratado T E mesm;> 
que o fosse, não é daquelles que a constituiçã .... 
lhe faculta. . · . 

E" pois evidente, que o ministro violou a conRt.i-· 
tuição e que é responsavel, e sendo nôs os 1is
caes da constituiçao, deviamos (se pudcssemos. 
já) necessariameute nccusar o ministt'o. 

Mas não pára aqui o abuso J.o ministro. 
E' disposição constitucional que só o poder· 

le~islutivo tenha o dii·eito de Jazer ou derogar: 
leis; e evidente por consequencia que viola . &• 
constituição,. quem exerce este direito; como pois 
teve o ministro a animosidade de derognr leis e· 
fazei' leis ol' este tratado? Potleria i norar elle,. 
que pro 1 m o sem ac o e po er eg1s a IVO) 
a importação de escravos (como fez J?Or esse t-rn-· 
tado) derogava as lt'is, pelas quaes 1sso era per
mittido . e as leis que estabelecP.rão os tributos,. 
que disso se percebião, resultando grande vozio 
na renda publica? Poderia elle ignorar que de" 
clarar crime de pi ratada o contrabando . era fazer 
lei e lei atroz e barbara, classificando o •crime· 
e impondo a pennf·e (o que é mais) sujeitando. · 
os cidadãos brazileiros ·ás commis>iõee espeéiaes. 
~ privando-os do seu f,iro contra a letra da cons1.i-· 

" 
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2G SESSlO EM :3 DE JULHO· DE 1827 
tuição? 1 ! Creio pois, que não me engano, quando 
<ligo que o ministro tornou a violar a coastitui
.ção e é novamente responsaYel. 

Ainda prosigo. Podia o ministro fazer um tra-
tado deutro da orbi · ·· 

por açao, esquecen o-se as senas consequenc;ias, 
que isto tem de produzir, uma vez que se niio pre
dispoz a opiniào publica, e se niio disse annos 
antes o que se tinha de fazer. · 

suas disposições; e ainda assim tornar-se res· 
ponsayel, usando mal da autoridade, que lhe é 
facult'.lda; foi tambem o q.1e elle fez relativa-
1nente ao prazo, que fixou ara cessai· a im-

Eu não quero jamais advogar a continuação 
de tão barbaro commercio, eu o detesto, e á 
muito; mas como legislador conheço que o mes
mo bem de\·e ser opportunament.e feito, e é isto; 
o que fizerão essas duas celebres nações, que 
se apontfio como exemplos, a Inglaterra e Ame
rica do Norte. 

· Se pois este tratado é o col'po de delicio de seus 
negociadores ; e se não 11a o ortunid 
por ora effoctiva a responsalnlidade dos mesmos, 
suspendamos o nosso juizo sobre elle ; reserve
mol-o para tempo competente; juli:;uemos eonjun
tameí1te o merito ou deme1·ito ae todos uantos 

e1 o o nosso go\•ernv, que serao 
talvez como este). e julguemos, quando puder

que responsabilidade niio é um nome 

' • e 
nulla toda a negodaçâo ou tratado que viola 
a constituição do paiz que contracta, talvez o 
actual ministro lente remediar o mal feito. 

Concluindo voto que não ·se tome por agora 
deliberação nlguma, e ·repMvo o parecer da 
eommissão, porque approva tiio monstruoso tm
tado. 
· Conêluido o seu discurso, mandou á mesa a 
seguinte 

EME:SDA 

" " Que não se 
a o, rescr'l"an o-se para tempo 

Paula e Sou.oa.»-Foi apoia.Ia. · 
·Continuou a discussão 

• < 

sobre o parecer d<t commissão relath-o a abolição 
do trafico dos escravos, se hontem não ouvisse 
nesta casa argumentos, que tendião de certo modo 
a. defender o commercio da escravatura. O hon
rado deputado que afastando-se do parecer da 
-commissiio apresentou a sua resposta em sepe
rado, a baseou sobre algumas proposições, que 
a . meu ver são contrarias ao espírito .de liber
dade quo · nós professamos, e aos verdadeiros e 
bem entenJidos interesses do Brasil, e por isso 
seja-me permiltido dizer alguma cousa ;·ácerca de 
semelhante objecto, e sobre a escravidão em 
geral. 

As idéas e maximas philosophicas á este res
peito é . preciso, Sr. presidcute, que sejào prega
das aqui todos os dias; e não perderemos nosso 
tempo repetindo ·uma e muitas >ezes que a es
-cravidão é o maio1· de todos os males que op
primem a humanidade,. e que· a força pela qual 
se escravisa é um crime cont1·a a natureza e contra 
a .reli o ião. 

Eu não sei, meus senhores como se possa ser 
christão conservando-se nos fenos da escravidão 
os nossos proprios semelhantes 1 Tal attentado é 
in.compativel com esta religião divina que pro· 
Cessamos, com esta religião mãi, que tenào a 
todos os . homens por seus filhos os considera 
como irmãos. : 

1 
os crimes trazem após si, mais tarde ou mais 

· cedo, a sua just:l. punição ; onde apparecem escra
. yos, a industl"Ía desfallece, porque, como diz um 

autor ~lebr~, co1~1 o cltico~ na mão ;;e dispensa 

não pesando ºsobre o senho'r, elle uão cuida de 
poupai' as forças dos seus escravos considerados 
em tudo como bestas de carga. Nós todos sabe-
mos uan lo a«ra v • '" 
dos outrns ; e desde meninos, nessa primeira época 
da vida, logo desejamos ser servidos por aquelles 
que nos rodeião , e dest>jamos im_Periosamente. 
· Não se di,ga que a escravidão e· propria dos 

paizes '!ueutes, onde a debilidade indirecta da 
fibra vi\"a precisa de descanço e repouso ; por
que uma tal inclinação é commurn a todos os 
110mens e a todos os paizei< ; . e a experiencia de 
todo o mundo denuncia que em qualquer parte 
onde exista a escravidão, es,;e can.:ro infernal, 
a industria dos povos não cresce, nem vigora. 

Assim como a escravidã•> se oppõe aos pro-. .· .. .. 
e espanca as ·virtude~, porque o mise1·av~l escra\"~ 
não conhecu por norma de sua conducta sen:1o 
a vontade do senhor ; este abusa dos escravos, 

ue se ."uJ.-rào feliz 
os prazcrés do Lyranno que os domina, pois ·que 
deste modo algumas vezes miuorão o pezo da 
escravidão ; elle se serve dos hemens para exe
cutarem os seus mais vis e pE:ssimos desi nios 

o;;, que sao pon ua meu e cumpri os por 
esses desgr:i~ado;; escravos, ou para agradarem 
ao senhor, ou para evitarem o. castigo. 

A escravidão é parente mui chegada da estu
pidez, porque um tão degradante estado enerva 
as potencias da a·ma, e seu effeito por um justo 
castigo da providencia reflecte até aos proprios 
senhores. Mas dir-se-ha : os grego,; e os romanos 
iiverão escravos; os primeiros crearão as _artes, 
as sciencias e mesmo a moral ; e os segundos, 
posto que inferiores nas artes e sciencias, não 
erão comtudo nas virtudes do~esticas e publie>is 
elles erão livres e aru serem livres tin ão 
c1zao e haverem escr>1vos. Assim é, ou ordina
riamente se pensa ; porém se compararmos o 
passado 'com o presente, veremos q~e bash só 

,a ·Inglaterra para deitar a barra ndumto dessas 
• 0 - rep 1cas a an gu1 a e, CUJO re-

nome é muis devido á sabida, que ellns fazião 
entre as diversas nações barbaras que as ro.ica
Yão, do que ás suas propriai:\ instituiçõe~ .. ;E quem 
não sabe que a Grecia e mesmo Roma succum
birão debaixo dos !<'elippes de Maéedonia e dos 
Cezares , . qu:l.ndo o numero . dos seus escravo;; 
chegoú a ser excessivo, quando Atheuas _tencfo 
50,000 cida1:\os contava 5()(),000 escravos ;_ quan~o 
em Roma i1pparecia um Cress? com ~ mil cap_!;1-
vos ? Que segurança interna pod.e ter um.a . n.açao, 
cujo numero dos escravos é exces!?ivo .em rela
ção :.\quelle dos. iudividuos livres ? Nó~ sabemos 
o que se fazia -em Lacedemonia aos miseros ilo
tes; nós conhecemos a lei romana· que m1ndava 
matar a todos os· escravos da casa; onde· tinhn 
sido morto o · senhor; quando não 'apparecia o 
assassino, e acontecendo em Roma um facto destes, 
quatrocentos escmvos forão levados ao patibulo, 
e · ahi ·mortos. · 
. ~ escm!idã~ é incompativel com a· liberdade 

. ' escra\'OS, o despotismo e a tyrannia começando 

A escraviilão pois est'lbelecida contra a natu
reza e contra Deus é . .inimiga ·da industria, da 
moralidade dos povos, de seu desenvolvimento 
indust1fal, e . finalmente .de sua liberdade civil_; · 

pelas casas· do. senhor para com o ·escravo;· se 
passa bem depressa· para as aut.oridades e o go
verno e entre nós oôservamos o ·q'!le se passa 
á · t!ll respeito, porque ·desde crianças começamos 
a exercitar o despotiS'IlO ct•m os peque:nos escra
vos, que nossos p:lis destinão para o nosso ·p!lr-
ticular. serviço. . , · ': · · · 

O cidadão livre, meus senhores, deve todos os 
dias 'dirigir seus votos aos· céoS' para que che
gue o dia em .que .a escravidão se extinga d'entre 
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SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1827 27 
nós, e nunca seremos eonslituci.maes, se 11il.o 
acabarmos quautO antes ê1Jm este '1-"il commercio 
da escravatura. 

Se algum proveito tirárão os po,·os. da anti
guidade com os seus escravos bra11cos, se entre 
elles houv ão · 
maticus e medices, não esperemos achar o mesmo 
entre os escravos africanos e pretos; porque esws 
são ditrereutes dos brancos pela organisaçfo phy· 
sica do seu cerebro, e inferiores elo fraco des· 
envo vunen os seus 01·~ãos mtellectuae". 

Disse um illustre deputado que nós fif'.1remos 
sem ·commercl.:i extingumd•J·Se o tt·afiet1 da escra.
tura, e que então adeus riqueza do Brazil 1 Mas 
quem disse ao honrado deputado que nos que-• 
remos enriquecer uns poucos de homens duros, 
negociantes de escra\"os postergando os principios 
da razão e humanidade ? (disse duros ; porque 
de facto taes homens devem ter o coração embo
tado, e nfio são bem olha?os por aquellas na
çõe:; que campão de philantr<>p1cas.) 

Araumenta-se mais que s 'melhante abolição 
reºudica a nossa marinha e u os n • 

co!lta da A rica são as escolas dos nossos ma
rinheiroil. Desgraçadns escolas 1 quatro navios po
dres e ronceiros , pilotos iuexpertos , tripulação 
escrava, eis aqui o lo.:al e os mestr,s de seme-

ao con en e com es as o scr
vações, continua o mesmo Sr. deputado, dizendo 
que é contn a aaric11ltur i e a indu!ltria. Mas, 
Sr. presidente, nZs sabemos que a necessidade -· .. . 
ella faz dese11volv~r o espírito humano ; e quando 
nós nos virmos destituido de escravos, procu-rar.:i
mos o melhor niethodo de lavrai· a terra e plantar, 
cuidaremos de ape1·feiçoar nossas fabricas e .nossos 
enitenbos de assucar, o que se não tem feito até 
hoJe; porque os plantadores e fabriqueiros, achando 
armazens de esera'\"oS, ondo se.fossem refazet· de 
braços, não cuidav~o de macbinas. 

Ha engenhos de assuear, Sr. presidente, que 
não podem actualmente trabalhar com menos de 
4QO escravos, quado com boas machinas e in
ventos trab1Llharião coru 100, Oll muito meno.s, 

· · • e i uzire co onos 
e11ropeus, porque, como jã disse, os homens bran
cos gozão 1fo uma porção maior de inti;llecto. 
Concluo pois, meus senli?r!ls• que ~ Brazll, em 

vatura, ha de pelo ·contrario muito ganhar com 
ella ; porque, o que temos nós visto nos E>ta
dos-Unidos da America ? Elles têm melborado 
muito a sua agricultura, a sua industria e o s~u 
commercio, acabando com a escravatura, e adm1t· 
ti ndo colonos. . . · 

E seremos nós sõ .os exceptuados deste resul
tado geral? Diz-se que este ~olpe é muito re
nentino · mas ainda nos restão g annos deste 
eommercio~ 'e oxalá que fosse menor esse tempo 
estipulado 1 · 

Nos temos muitos escravos ainda desgraçada.
mente, e com. esh · abolição do trafico a sua pro
curação no :Brasil accrescerá muito; por11ue de 
hoje em diante os senhores .hão de cuidar me
lhor dos seus escravos, porque. {com vergonha 
o digo) . muitos dentre elles até boje têm trlltado 
os seus escravos como bestas 1 Etles c11idaráõ dos 
captivos em suas doenças, D'.1. prenhez· das . 
negras, criação dos seu:1 filhos, e sua melhor 
sustenta ão. 

Os jesuítas· assim o faziiio, e por isso a:i suas 
fazendas erão cheias de escravos crioulos, como 
está ainda para exemplo a fazeu,da de. Santa 
Cruz. · · ·· · ... 

Pass11tido. portanto à. doutrina e:xpendida, uão 
posso comtudo concordar. com ··o parecer da com
missão ; . porque .o ·tratado e alem da. csphera t;!o 
gover.10, quando. tratou·· de cousas, que devia.o 
pertcnC'31' ·ao· eorpo .. legislativo •... · · 

Quando na· constituição · ~ · c~nceJe ·ao governo 

o fa'.'-er tratados de co:nmercio, defeza, e sub
sidios, nunca se podia entender que o governo. 
se iutro:netteria em medidas legislativas Em um 
governo representativo 11inguem senão o corpo 
legislativo póde fazer leis; e como é ois ·.que 

apparecem medida$ legislativas, bem com~ aquel· 
las de est-ibelecer a pena de morte para os 
subJitos brasileiros, que depais do prazo de> 
tratado i · 
quand•) essa pena (a admittir·se) devia ser ful~ 
mina·la pelo corpo legislativo ua fõrma di\ consti-
tuição-? . · ""· 

Por conseguinte, Sr. pr~sidente, posto que acheº ti-atado bom, emqua11to vai acabar com a es
cra\•atura, e posto que desculpe os inglezes na 
preponJencia que mostra1·ão neste negocio pe
culiar nosso ; comtudo não o approvo em sua 
doutrina particular E11 disse que desculpava os 
ingl~zes na ingerencia que tiverão, porque estou 
convencido que todo o mundo deve ser procura
dor do genero humano ; e oxalá que as nações. 

gar os outros .rovos á actos de 
natureza 1 

ç p ra o r1-

. o~ iugle~es nessa earte s~o dignos de louvor,. 
, -

conheça a dignidade do homem, e se acabe com 
o vil commercio de escravos. . 

Mas eu disse tambem que niio appruvava o t1·a-
tado em uanto á sua doutrina · · 
isso que o governo nelle havia exhorbitado da· 
esphera de seu poder, estabelecendo a pena de 
morte; e porque nesse mesmo tratado falta a. 
assignatura do respectivo ministro de Inglaterra. 
Nós sabemos que o· governo de I11glater1·a é re
presentativo, como o· nosso ; e n11s nações, que 
têm uma semelhante fõrma de governo, nenhum .. 
acto de poder executivu póde ter vigor, se elle
não é referendado pelo ministro competente ; e 
sendo assim como poderemcis ~pprovar .um tl'a" 
tado, que é manco a este respeito? A Inghi.tel'ra· 
daqui a dous dias poderá dizer que tal tratado 
não é v · • · 
natura do seu ministro ; e o que he havemos. 
nós responder 1 Nada. Disse o honrado depu
tado que não tomassemos conhecimentos dessas 
e:x:horb1taçõe<> e m<ile encias do overno or 
am a nau p.1ssou a ei da responsabilidade ; e 
eu sou de contrario parecer; porque, ainda que· 
a lei não tenha passad.:;, com tudo se os mi-· 
nistros têm obrado contra a constituição, deve-· 
se logo e muito altamente denunciar as suas 
e:xhorbitações, e arbit,rariedades, ficando guar- · 
dad'l, p·U"a quando passar a da responsabilidade,.· 
a formação da culpa e sua accusação legal, por-
que en creio que, depois que se jurou a consti
tuição todos os actos :ont1·a a constituiçiio são já. 
crimes. 

o s .... vasco:t>.c~ll<>"t-Demonstrar que o-· 
trafico da escravatura é reprovado· pela santa 
religi:i.o que professamos e offensivo d;is impre- . 
scriptivds e sagrados direitos da natureza, .;e.ria 
maniiesta ·· injuria as altas luzes e ~econhec1dc> · 
liberalismo desta augusta ca:narn. · 
· · Qual de nós deixa de fazer -os mais ardentes 
votos para ver terminado este flagello que tem 
assolado a Africa, deshonra.lo o mundo civili~ 
fiado o ami ido a humanidade como reconhe ll! 
o congresso e Vienna '/ A este respeito eu rep~- ' 
tirei o que Samuel Romilly disse no parlamento. 
inl{lez em 180H qmmd~ alli • se ti·atava ·da. abl?
liçao deste trafico . « no.o é Já tempo de dt$cut11-
sobre a. justiça ou injustiça deste abominava~ . 
commercto. ,. · 

Embora a cobiça se esíurceua investigação d~ 
pretexto:! com que justifique ª·obrigação de· tra':'. 
balliar sô em proveito de um senli.or, sem pre-· 
ceder conséntimento . de quem trabalha: ~as es-
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SESSÃO EM 3 UE JULHO DE 18'27 
:for~.os siio hoje infructuosos. Os esera,•os object ·S 
do trafico, (dizem) serião morto> se os -não com-
pra!!semos. · 

Que grande lmmanidat.le ! Degradar o· homem 
·de su!l natural_ •lignidade, reduzil-o á condiç>!O 

. dolorosa, Íióde eui qualquer conjunctura eonsi

. dernr-se beneficio? Este mesmo argumento ·não 
·é exacto, pois apeza1· de que ainda na costa 
d' Afri a · onsa rado o rinci io de ue 

.sendo licita a morte d•> prisioneiro, é bePe cio 
a escravidão, comtudo sabe-se que não fazem 

. objecto deste trafico só os prisioneii·os de guerra. 
O nosso interesse na maior producçiio que otrcJ

•rece o trnb·1lho por escravos, menos póde co
honest u esta injustiça; o util e' o justo devem 

. ser sempre inseparaveis. 
Só não tem força e robustez o brazileiro Jue 

•foge ao trabalho. Demais, o l1<1111ern lh•re pro uz 
mais que o escrnvo, segundo os calculos dos 

. economistas ; os escravos, senhor.es, niio têm o 
estimulo da recompensa, nem segurançn em seu 

, ·a - •,- 1 • 

.a esta's fultas. 
Niio lastimemos a falt 1 de povoação captiva: 

niío é desta que precisamos, e depois a abolição 
• ra · ·oduzirá melhor tratamento da s-

.çrwatura existente de que resultará sua multi
plicaçiio. 

O nosso clima é muito anal1;>go ao dos pretos, 
.só com a differença de ser mais s·l.udavel, e a 
raça os pre os e e o ª" a mais pro 1 ca . 
. l\luitos factos hbtoricos confirmão esta verdade. 

Não ,;e pôde duvidai· que o commercio se seu
.tirá destu abolição, ·pois qne tem de dar nova 
app.icaçào aos· capitaes actualmente empregados 
neste trafico ; l~ nestes casos sempre lia per.da, 
qualquer que seja a uova applicação. 11fas o es
.l?aço de ti-es annos minora o mal e este s1cri-
1icio é d1wido aos imprescriptiveis direitos da 
,natureza. Debalde trabalharemos na grande obra. 
Je nossa liberbade, se não ouvirmos as vozes da 
justiça e da humanidade 1 

nsulte-se o cora ·ão humano folltile-se a •i a 
publica e particular do homem; e conheceremos 
"iue raras vezes se deixa de manife~tal· nos em
pregos publicos as pl'Opensões e vicios da vida 
-domestica· , 

como seremos con;; 1 ucionaes, como guar
-daremos as formulas protectoras das lib11rdades 
publicas, se nn recinto de nosso domicilio exer
'cemos o mais absolnto despotismo? Ah 1 senhores, 
imitemos os estados americanos; o.Brasil é hoje 

-o unicu l>aiz do globo, que ainda pro;;cgue neste 
conuuercio : mudemos de conducta a respeito dos 
africanos em tuJo nossos semelhantes, como 
.provão os haitianos. 

A Iuglate1Ta que não sõ é livre, mas que 
.quer que todos o sejiio deu o exemplo, ab<:>lindo 
.,ste tr11fico nas suas colonias, e hoje intervem 
·para. que tambem elle ces:.e no Brasil 

Quem puder 1 disputa1·-lhe este d irei to? Todas 
.as naçõ1;s ti:m rigoro.sa obrigaç1lo de soccorrer 1\ 
humanidade opprimiJa. Oh I inte1·venhão todas 
.assim nos negocios alheios 11 

. Portugal, quando ai.ida lhe estava unido o 
Brasil, tinha resolvido coopera•· com. S. M:. Bri
.tannica para a complt.!ta abolição dest& trafico, 
9ue pe!o~ tratados existentes sõ aos portuguezes 

:Se o gove~no ingle~ uào attendesse aos nossos 
iliteresses, ser-lhe-bia muito facil suspender de 
improviso o continuação deste trafico feito pelos 
brasileiros, os po11.uguezes não deixarião de 
condescender com os inglezes, que além da força 
-têm tratados a seu favor. 

·O procedimento do gabinete inglez, longe de 
-excitar queixumes, reclama ··· agrndecimentos da· 
n<>ssa p11rte. Para que pois accusar de interessado 

-0 ·governo inglez? Como se pôde avançar, que 

elle se propõe não o bem da humanidade mas 
o nosso preluizo de que espera lucrar? cOmo se 
affirnaa neste templo d'.1 justiça, que elles não 
têm beneficiado os africanos? O estabelecimento 
d? ~en-a Leõa, que se p1·oduzio, prova o eon-

Os cruzeiros inglezes, tendo tomado mais de 
14 mil escravos u contrabandistas do san~ue e 
carne humaua, os emanciparão e os dividirão 
em doze ovo - · · · · 
e R.egenti; Town, que é uma das principaes passa 
por· modelo de industria. ' · 

Este• n~ricanr,~ têm ad?pl.!1do todos O!'! costu
mes e hab1tos dos povos c1vihsados, por exemplo, 
a instit~ição dos jurados que alli floresce, e da. 
qual muita gente jul~a incapazes os~brasileiros. 

Se queremos ser livres, devemos ser justos 
como dizia l:)tJyes. 

Sejamos tambem gratos ·ã nação ingleza ; lem
brnmo-nos que elles têm defendido a liberdade 
do genero humano, e que ás suas terminantes 
declar';lçõe~ á santa al~iança se deve a tranqnilla 

Bem se ve, que eu nã~ posso reprovar a abo
lição deste trafico. 

Mas fez o gov•Jrno, o que devia fazer? Tinha 
autoridade · · 
antes de o aprrsentar á assembléa? Podia con
vir na pena imposta aos que forem apanhados 
neste commercio? Eis as questões que agora 
passo a examinar . 

.i a nossa const1 u1çao art. :.. .0 compete 
ao governo o fazer tratados, mas deve leval-os 
nt• conhecimento da ussembléa depois de conclui
dos. A conclusiio de um tratado comprehendera\ 
sua ratificação? Ninguém o pôde duvidar e é 
expresso na mesm'\ segunda parte do paragrapbo 
cibdo, nas palavrns . .....;. Se os tratados concluidos 
em tempo de paz ·envolverem cessão ou troca do 
territorio do imperió.... não serão ratificados 
sem terem sido approvndos, pela assembléa gera~. 
Logo, todos os outros tratados podem· ser rat1-
ftc1dos sem a si.pprovaf)iio da assembléa. 

O exam -
no!! convem qne tr:nha Ocltro resultado que não 
seja a accusaç:\o do ministro; que tem mal ser
vido sua pati·ia. Romper um tratado é sempre 
um passo odioso e nrriscado, é de certo modo 
a 10 racçao o 1re1to as naçoes que não se 
communicão senão por seus respectivos governos. 
Não queiramos pois uma attribnição, que além 
de nos n:'io competir, pôde suscitar contra nós 
o odio popular;· lembremo-nos, qne Napoleão 
propondo-se a abolir todo o poder representativo 
na constituiçiio consular, investio · comtndo as 
camaras deste peri~oso direito. 

Limitemo-nos pois, senhores, á responsabili
dade ministerial no 11xame dos tratados. Reco
nheço, que o goverrío não podia estipular sobre 
n pena de pirataria coatra os infractore.s do .tra
tado, púrque é funcção privi1tiva da assembléa 
geral; e quero ql.J.e se appr JVe pc,r esta vez só -
mente, fazendo-se a necessaria advertencia ao 
governo . 

A prudencia aconselha esta condescendencia 
com a nação britannica, e ou tenbq para mim, 
que a pena· nãu é exorbitante, como pareceu ã 
commissiio, e nem o juízo inglez . incompetente 
para e;;ses cnsos. · · 

' li julgados pelos tribuuaes ·da$ nações aprezadoras. 
A pena· de morte não está fóra 'de proporção 
com · o delicto de traficai· em carne e sangue 
humano. . · 

Apezar da abolição deste trafico em outras 
nações, .elle tem continuado,. e . com os maiores 

. l1orrores; ·assim . o . confirm.ão os deb.1tes ·.do par
lamento de 'Inglaterra,- as discussões·-das cama
ras ftancezas-e~"as memofi~s~'ll·ºsó-Cíedadé afri

. cana de · Londres. 
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SESSÃO E~I !-l IJE JULHO DE 1827 29 
E quaes são as causas ? duas assignão os 

escriptores, 1.• a abolição do trafico antes de 
preparada a opiniiiv pubHca, 2.• a indulgencia 
das leis. 

Hoje não e preciso pr.:dispõr a opiniüo pu
blica : a voz da razão e da bumanídaue tem 
sido escutada poi· todos· os povos, e por toJos 
os governos. Resta-nos pois emendar . o erro q11e 
nas leis sobre e.;ta materia commetteriio as outras 
naçõe.,;; n pena contra estes iubumanos especu-

ores eve ser a mais 11evera que mos. 
Esta especulação é de toda.~ a mais lucrativa, 

como evidentemente demonstrou o duqtie de 
BrogUe na sessão da eamara dos pares de Ftança 
de 28 de l\Iarço de lS!U. 

Um tão poderoso motivo não póde ser contido 
por penas brandas, muito mais J1aventlo espe
rança de . impunidade pda facilidade de evadir-se 
.aos cruzeiros na vastis3ima planície dos mares, 
e em barco:i veleiros de proposito feito:1 para 
est·1s especulações. 

Vejamos os males que resultiio de:1La especu
la ·iio. As ovol ões da terra africana se er-
Vertem com · us infames transacções que fazem 
~om taes contrabandistas. 

Os tyi:a1rnos dessas povoações para satisfazerem 
sua ambição, condemnão a torto e a direit.; fa. 

i i s i e\ s por lC s eves ou 1magmar1os, 
afim de as vendei·em; seus soldados se ati1·ão 
sobre os viajantes, accommettem povoações nas 
11oras do repouso e reduzem _á escra•idifo os 

·~reança; e os velhos. 
A fome, a uevastação e a guel'ra são os beas 

que este:i especuladores levão áquelles desgra
~ados habitantes. Que me1·ecem pois? 

Nossos semelhantes roubados ou comp1·ados, 
síio atii-ados uo porão dos navio.s; parte mone 
4e sêde e peste ; parte· é la11çada ao mar como 
lne1·cadoria avariaJa em occasião ue contagio, e 
a . outra parte que sobrevive a tantas atl'ochla.Ies 
satisfaz sua 1!vareza em ·nossos mercados 1 ! ! 
· Podera duvidar-se que taes negocitl.ntes, se não 
são os autores de tódos esti.s males, são ao 
ne os cotnp ices, e e mp rces an m11s pu1uve1s 

qual\ to. ma1:1 r;ill~ctid1i e mais premeditadamente 
:Obrão? Homens <me commettem taes crimes, que 
têm ta!lta.i:.fi~cilidade em evadir-~e á~ penas. e tã2 

ser punidos com as penas mais' s.:veras dos CO· 
.digos das nações? Eu entendo pois que sejào 
considera.do.; como piratas, e como taes punidos, 
-0s que depois de abolido o trafico . da escrava
tura o :lizerom por qualquer modo. 

Esta ê a minlia opinião. Parece-me porém que 
nada . se deve decidir, e que esta camara deve 
r.eenviar ao governo este tratado. t·eservando o 
seu juizo para tempo competente, pois que não 
está assiguado pelo ministro . inglez. 

Esta falta de assignatul'a deve merecer a iriais 
séria attençào, . e não a attrfüuamos a de.scuiuo 
de tão habil e vigibnte m}n.isterio. · · 

Depois de fallar otrereceu, foi lida e apoia&.\ a 
segui11te 

~ENDA. 

11 A. camara dos deputados reserva o juizo que 
lhe· compete sobre o tratado da abolição do com
meTeio da· escravatura p:ora ·quando fõr compe-

call!ara repetir 011 argumentos produzidos por 
m1utos dos hoarados membn .. is que me precederão 
e que com tanta extensão expuzer:1o as suas idéas 
á semelhante .respeito. 

Fa1·-m_e-hei s_ómente ea~go daquella parte da 
con vençao relativa á ternvel Cllfüliljào de &el·e111 
considemdos piratas os armadores que fizerem 
o contrabando do.; escravos. 
. Ninguem mais do que eu, senho1·es, faz jus

tiça aos hila:itJ:O icos sentimentos da a ·i · • 
g eza ; mnguem m1is do que eu apr .. cia a n1aior 
parte das suas instituições e aque\le nobre or
gulho de dignidade do caractei· inglez; eu estive 
entre elles par duas vezes e tive muihs occa
siões de poder melllor observar o que deixo 
refel"ido. · · 

Co>mquanto porém eu esteja ·convencido de 
totlo:; estes prin.:ipios. releva comtudo dizer frou
cameute o que eutend(), e nfü) ê possivel á u-.1 
coração verdadeiramente l:>razilciro deixai· de ma· 
goai·-se ao ver que se nos rouba aquillo que á 
nós sómente devia ser attribuido, aquíllo emfim 

ue or · s · · · 
Tanta é desgra~nd·1mente a fatalidade dos n;issos 

negocws 1 1 
O mal porém está feito;· não éjá possível evi

tal-o: mo!'tremos ao menos ás na ões da Euro a 
. o mun o ~n e1r~>, que sem a in er e~·encia os 
111glezes, . nos far1amos (l que e elles desejão ; e que 
por maneira alguma havia mister da sua . inge
.Ten~i~ em tão iuteressnnte negocio. 

dcrão á ~oacção ingleza e para a:isiln dizer á~ 
ameac;.as do mini;;tl'O daquella nação : é isto o 
que se <1bsr.rva do offi.eio do nosso ministro do.
negocios estrangeiros, que muito explicitamente 
diz-que o governo attentando pelo be·n da na
ção cedera .PJr bem o que lhe seria tirado pela 
forç:1, J?Onpando até as perde.; que, teria em caso 
contrano:...;..mas ê ta:nbem incontestavel que um 
pou~o mais de coragem, e de sang1le frió da parte 
.dos· nossos ne&ociadores nos .haveria· talvez p•>U· 
pado o dcza1• ae nos sujdtarmos á u:na lei di
ctada p.'los in lezes, e que só devia ser feita elo 
po er eg1s a 1vo. , . . 

Eu não entTO muito de proposito na questão 
sol:>re ·os meios, que aos. nossos ministros devião 
.occorrer para ,;e subtrahir á es~a .. vi.olencia; nen1 

' 
força que se aUega; tudo. isto é por ora muito 
fón da. presentl que'<tiio, e eu não devo sabir. 
da materia que nos occupa; de outro modo eu 
lhes. mostratia que as circumstancias da Europa 
do estado das cou,;as ·.nn America, e de nossa,; 
relações talvez _lhes .. sub i1ínístrassem fortes . mo
tivos pa1·a não se ·t-ntregarem {\ tão grande medo 
~. para. poderem repellir .··essas ameaças que tanto 
inculcão,. deixemos portanto 03ta. questão, ella 
nos deverá occupar um dia, pa,.-a entiio expen
derei as minhas ideas, que por ora sel'ião pre-
m.aturas. . . 

O ceTto é que se nos impoz uma . terrivel 
condição, a .que nenhuma naçii.o se tem sujeitado 
pela fórma, porque· se tem praticado com a navão 
brazileira. · . · 

O que se diz do; Estádos-Unidos da Ameri<!B 
serve para agg1·avar ainda ma.is a nossa des
graça. . 

. AUi passou. 

en emen e re eren n o.- asconce os.11 azer. . _ 
o sr .. Costu-Aguhú·:=Sr presidente, eu Argumenta-se co~ ·aquella n!lção .ª semelha~te 

rião tomiírei . o tempo a esta camara, referindo respeit<..l Ah! senhores, que d1vers1dade de c1r~ 
agora q11aes os Jncorivenientes do. commercio da cumstmcias, que differença de pl·oceder! ! · 
éscravutura, os males que dle tem· feito e quanto Amanhã, se me uão enga110, f>1zem precisamente 
e contrario aos direito.i das humanidade, ã. razão, 51 annos que os Estadc!::·Uuidos da America.pro-
aos princípios do cb1·istianismo e.à dignidade do clamarão a sua indep_endencia :.quando pol'em alli 
futm_em.;.j>eria · ~uc(er perder . o· tenipo . o querer foi abolida a importaçà:i dos escravos? 
j>rovar proposli;ot:is de-quejã=.bo.je niugueJY!._d • Eu referirei muito em rl!S!J.mO o que a este 
~ida; e abusar âtõ da co_mplacencia dtJSta aaguit& - -respei fa Adam-Seyhért nos seus annaes e3 · 
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··o . " SESS.\0 Ell :J OE JULHO DE 1827 
fotistieoi::: dos Estados-Cnidos, e compararei o se
tado da popula..:ão naquelle p11!z em div:e1·sa~ 
épocas e tempo,;, desde a sua independtlncm ate 
nossos dias, pum de tudo isto poder melhor de
<!ttz!r a .''erdaJe dl} que deixo· expend}do quanto 

• E. verdade que as actas e ma.is ti-abàlhos do 
congress() a111ericano não contem relutorio algum 
ou conta exacta do numero dos habitantes, an-. ....( .. 

1 
1 

''idiio-e - e~cravos- pouco, ou nada possuo, e 
até bem poucos escravos tenho ; eu daria .to
davia o exemplo de os líbertar, se nssim f.,sse 
preciso, e onde ·este exemplo Josse segu.ido ge· 
ralmente. 

Declaro até que me ser\'iria desde ja sómente 
com · gente livre, se o nosso paiz estivesse uestas 
circumstancias; ou se os criados não fossem aqui 
tão difiiceis de conseguh-, e ainda mais de conten-
tar, como todos nós sabemos. ·· · 

de proceder para comnusco, e pa1·a com aquella 
nação. 

Tambem me parece fóra da quest1c1 o que se 
tem dito âcerca da intdligçncia Jo tu·tig<l 10-2 
n. So da constituição : tudo "isto é muito bom; 
111as não póde, nem é possível applicar para o 
no;;;~o caso em questão. · 

A. convençã!i! esLá feita, e até se diz ratifi.· 
. cada; para que pois é querei· entr&l" na intel

lig»ncia deste artigo da coustituiçiio? para que 
suscitar a questão, se o govemo podia, ou não 
fazer semelhaute C?D venção? O negocio actual-

declaro altamente, e com aquella franquE>za que 
me é propria, que apartarei para sempre tão 
te1·rivel responsabilidade 11 Meus fraco,; hombros 
niio odem com o ezo de tão rande carre o ! 1 
peze elle sobro quem quizer. 

O negocio, senhorns, está Jeito ; se a conven.
ção, como parece, está ratificada, o que nos resta 
é cumpril-a, e pl'epara1·111os o. c:ommercio par~ 
quP. a sua ·execução uos niio seja ~o damnosa, 
como o poderã ser, se não tomarmos medidas 
pam supprir esses desgraçados braços, de que 
ate agora nos serviamos. 

Recaia muito embor,l o odioso da convenção 
quanto ao prazo, e quanto á pena de pirataria 
sobre quem deve recã.hir, e sobre quem a pode
ria talvez evitar: isto é nego~io á parte, nãg é 

" para o não cumprimento da mesma convenção 
;;nb1·e a abolição do commercio da escravatura. 
Quaudo se tratai· dllste negocio, 'eu direi então 
o ue entendo e ual a maneira de encarar 
es 'l. ·materia. . · 

Se porém a convenção ainda. se não diz ra
t.licadn, entiio a nossa respostn, a nossa decisão 
deveria ser outra: Mas eu niio posso, nem devo 
e .• trar nesta questão; e menos aind" cabe em 
minhas attribuições saber. qu'll a . causa, porquê 
não veio referendada pelo competente ministro 
in~lez. . 

E se. felizmente pudesse vale1· este motivo, 
de não ser referendado, então adopta1·ia a lem
brança do Sr. Vasconcellos, isto é, que estaca
mara reserve o juizo, que lhe compete sobro à 
couvençiio da abolição· ao commercio da escra~ 
vatura, para quando fosse competentemente re
ferendada. {Apoiado.) · 

Se porém a convenção, apczar. desta falta, se 
deve todavfa dh.er ratificada. c.1mo á primeira vista 
assim o ·parece, então é minha humilde opiuiiio, 
que nada· mais nos resta fazer, senão d1ze1· ao 
governo, que· esta camara fica inteirada: nós niio 
podemos, nem devemos já interpôr o nosso juízo 

· , a g ei:no · a n-
der â. falta de ru erendaçiio. · . 

O nosso dever é outro, e vem n ser a respon
sabilidade dos nossos negociadores, mas isto, 
como já disse e· questão a parte, não per.tence 
para agora, e :i seu tempo ·se tratará desta ma
teria. ··. · · · 

Tal é pois a maneiaa por que. encaro tão me.: 
lindrosa questão, e taes as retlexões, quejulguei 
;;er do meu dever ex pender ·paro ··fazer conhecer 
meu modo de pensar ~ poder motivar o meu ·voto.~ 
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SESSÃO El\l 3 DE JLiLHO UE. 1827 31 
o sr. o u:nna :O.la ttos : - Sr. presidente, 

tenho p1·estado a maio1· atteuçiio aos eliergicos, 
sabios e vehemeutes discursos dos nobres depu
tt1dos, que se pro uze1-ão combater alguns prm-

. i s ~ . ·-
tem expenui nesta camara; e como entendo que 
as reflexões dos illustres oradorns se pouem amal
gamar e confundir com a· eloquenti:;sima falla do 
,,obre peputado o Sr. arcebi~po da Bahia: res-
pon en o eu a . x., eu o respon i o a to os 
-0s honrados membros . que quizerão refutar-me. 
Para aquelle fim principiarei o meu discurso pe
las ultimas palavras da oração elo illustre ae
putado o Sr. nrcebispú. 

« Acabe já, já. o commercio de escravos. » 
Acabe já, já o commercio de escravos ; m·1s 

acabe por uma lei d·i. as.;embléa geral legislativa 
-Oo impllrio do Brazil, e por maneira neuhuma 
em consequcucia da inte1·venção a1·mada do g1>· 
verno de Inglatena 1 ! ~ 
· Esta. ê a minha oqinião. 

phago? Sel'ei negociante de escr wos? 
i•residente t 
· Eu SO}I ~m representante d!\ nayii<? braziléit·a; 

mens e pl'oc'uro advogar a liberdade dos povos, 
as minhas opiniões tém sido claramente niaui· 
!estadas nesta camara ! 
· Eu dese· o ue n ab e · 1 t 

q;uero que acabe quando e como jul~ar conv1~
niente a assembléa legislativa do povo brazileiro, 
depois de tomar em consider11çiio o estado aetunl 
da agrii:ultura, com mercio, navrgação. e· possibi
lidade ou impossibilidade de fazei· face ás despezas 
publicas, e de encher com homens brancos o im
menso vacuo que lla de deixar n i. nossa limitadis
sima populaçlio a quasi repentina exclusão dos 
escrav'ls nas terras do imperio. 

Se hoje fõr decretala por nõs a extiiicção do 
trafico, . fico satisfeito, mas · se ella acab:u em 

• cons!!qnençia d~s ameaças do goveno i~gl.ez ; 

a honra, dignidáde, reputação ·e a sob•:ranh .i~ 
povo brazileiro.. · · 

Que bell~s t~eoi;ias, que su~lime mo~al, q':le 

recido aesta. sala! Queira Deus que tttntas vir-4 

tudes tenhiio a sua base nos corações dos 
honrados oradores 1 Eu assim o entendo e . por 
isso tenho immenso3· motivos de dar parabens á 
nossa patria. · 

Diz-se que pelo meu discurso animo e defendo 
-0·trafico da escravatura! 

E' engano ; eu aborreço como outro qualquer 
dos nobres deputados; pouco ou nada perco na 
sua extincção ; não sou senhor de engenho, não 
tenho minas, a miuha roça é nas praias onde 
se vende ,a hortaliça, e nos· armazens. em que 
se· compra a f·lrinha -e o feijão, apenas· possúo 
30 ou 40 escravos pela mmor parte artifices, e 
portanto q_uando. eu sentir algtins males, já· Olt· 
tros os hao de ter soffrido maiores. 

Hontem füllei com toda a clareza! Hoje repito. 
as mesmas palavras-ac·lbe a escravatu1-i:l,-mas 
acabe com a dignidade da nação brazileira. 

As privações que hão de resultar da extincção 
o com · · - · 

acabe esse trafico a favor da humànidade .. 
Estranhou-se o eu dizer que o tratado é uullo: 

sim, s:inhoros,,o tratado é de direito nullo; ainda 
que de Cacto tenha o vigor que se lho quer dar: 
não será nullo um tratado em que se abalào 
peloa alicerces as garantias dos cidadãos bra
sileirus? Não será nullo o trahdo q11e· sujeita 
os: h>lbita11tes do Brazll ás leis de Inglaterra e aos 
magistrados ingl.!zes? :Não será nnllo· o tratado 
que estabelece ~omm'issões especiaes para serem 
processados . e punidos fõra do imperio os cida-

tlã:os. brasileiros? Não ~er.\ · nul!o o trat ido que 
estabelece derognções de umas leis, estabeleci
mento de O!ltras, e •leclaração de peua,; pelos 
ministros do poder executivo com indepcndencia .. .- . .. . -
nhores? Ou temos lei, ou ainda não mud~u o 
governo arbitra.rio! 

Eu digo, e direi uma e muitas vezes, e ficou 
houte\n suíficicntementc de1uon r ' -
venção 13 uulla, e não uevêra produzir t:ffeito 
no caso de não se apresentm· llma. f,,rça maior; 
força a que nós nem o gowrno podemos resistir, 
força que ainda contioi1a a subjugar-nos. 

Estranha-se tambcm qne cu diga que é injusto; 
e affirma-se que o commercio de e:.cravos é o.;>posto 
aos princípios da religião catholicu: que o tra
tado é injusto, injustíssimo, eu já o demonstrei: 
mas digão-me, senhores! E' justo que os in
glezes se envolvão nos nossos negocios domcs
ticos? E' justo que nos ameacem·? E' justo 
que nos obriguem a cousas, ainda que boas, 

- , ? ~ 

JUõto que por um rasgo t.le pcn'.I. fique paraly
saua a agl"icul tura, estagnado o commercio , 
aniquilada n marinha, e desfalcado o cofre do 
estad·.;? Donde nos ha de vir netlte ara o im-
per10 . ue grau es meios temos para attrah.ir
mos uma tal emigração, que iguale pelo menos 
á . de.::im'l ·parte dos escravos tJUe anuualmente 
entravão ~os nossos pt>~tos'? .' 

.. "' t ""' 
acima de trintlt mil alma<, que emigráràu pura 
Portugal; e os estrangeiros que durante este 
largo periodo vieriio para o Brazil a peso de 
ouro, e com ajuste de se nuturàlisarem, não 
chegão a sete mil! E que gente é osta, Sr. pr.i
sidente? Alguns boas solllados allemães, uns 
poucos de excelle.1tes officiaes : o o resto é . o 
refugo d' populaça de Hamburgo, Lubeck, Bre
men e Fl"iburgo, ontle se varrê.rào as c11dêas d.) 

, muiLos facinorosos, com que no.; mimoseárão. 
E' com gente desta qualidade,· .cº1!1 <!s maiores 
preguiçosos do mundo,. lazaroms 1tahanos, que 
o l'SZ1 se a e povoar e apre!l er as regras 
de moralidad:i? Senhores 1 Grandes thcorias ten11() 
hoje ouvido nesta casa: mas eu não sei como se 
hão de applicat· ã pratiéa. . . 

~ . - .. . 

ceitos da religião catholica ! Que a escraYidíio seja 
cousa má, niio duvidJ eu; ma~ que ella é·opposta 
aos preceitos da religião éatholica, é cousa que 
mmca li. Opposta aos principio;; do mahometismo 
é com effeito, porque Mahomet ordenou que todo 
o escravo que abraçasse a doutrina do Koram 
foss~ logo Ii!Je~t~do. Eis um prec.ei~o que nãu 
nos foi transmllt1do pelo nosso D1vmo :i.iestre, 
nem pelos npostolos, concilios ou doutores da 
igreja 1 . . • . . . . 

·O mais que elles fazem é aconselhar-nos a 
tratar bem os nossos escravos, e nisto parão 
n.-; suas recommendações!. Maldito· s<:ja lJa~a~n : 
elle seja o escravo dos escravos a ·respeito de 
seus irmãos: Canaan seja .;scravo de Jafet ! 
Taes são as palavr.ls da biblia. Nemrod foi .um 
robusto caçador .deante do Senhor. Abraham teve 
escravos, Isac 'teve escravo~, Jacob tev_e cscra· 
vos; os pontífices, os . arcebispos, os bispos, os 
prehdos de todas as orden$ tê1n c~cravos, e eu 

- e l s libertem ue 
deixem de se· servir com semelhante' ge~~e ~ .de 
se conformarem neste ponto com . os . pnnc1p1os 
da religião catbolica. . . • · . . . · .. 

Tambem• se diz que o trafico e vergonhoso, 
e opposto . ao espirita do .. cbristianism_o ! Parl!
que conUnuão os srs; eeclesiastic?s· a. v1v.er 'com 
essa gente procedida de !!m vergonJ1oso trafico.? 
concedM-lhes liberd:tde, nav. se s1rvao. com: captl-

\ 

vos ; dêm~nos · exemplos de i_norahda~e con
forme··. ao espirito do · ehristian1smo, nao liq~~

. esta" moralidade ·eni· ·simples pahwr;is; ·que ~() 
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32 SESSÃO EM :1 UE JLiLllO DE 1827 

levadas pelo v.;nto ! confesso francamente, que 
não me acho disposto a libe1 tar o . .; meus escra
vos, cn:;;tarão-me muito dinheiro, e desencarrego 
a minha ·consciencia, tratando-os com a maior 
hu~na!1idade ! (Tomar~o muitos homens livres 

vos.) Sr. presidente· tudo· são t11eo1ias, niodas 
do tempo e que com o tempo hão de aMliar l 

Diz-se mais que, quando os navios naufragiio 
na costa d'Af ica o· ·.lvos estimão essa 
occasião de obterem a liberdade ! Sr. presidente! 
Os nobres deputados ignorão os costum·es da 
costa d'Africa ! Qnando qna!quer navio naufra
ga, todos os escravos, todos os livres e . todas 
as cargas pertencem ao soberano do pa1z cm 
que houve o naufragio ; tudo é convertido a be
neficio dos reis, ou dos seus cabeceiras, e os 
mesmos brancos para escaparem ao captiveiro 
hão de ter quem os resgate. 

Os escravos que vêm para o Brazil não nas
cerão á borda do mar ; al..,uns vêm de Haussá, 
de Bornou, dos lfaquis · e de milhares de outras . .. . . . , . 

Tombem se diz que em apparecendo navios 
nas costas, lo~o se rompem as guerras : eis ou
tr l f1lt11 de conl1ecimento · do negocio da costa 
d'Africa ! 0;; escraYos ''e o interior df osi-
tão-os em grandes armazens nos portos c!e mar 
e· embarcão-os sem apparato de guena poucos 
dias ant<!s do navio ter de vekjar. 

Diz-se q.ie as g'uerras .são mais frequentes, 
ep 1s que começou o commerc1•' e escrnvos 

pelos portuguezes : - eu não duvido, que a com
prn dos pretos tmha desafiado mais a ambição 
a· s re:s d' Africa; mas, Sr. pre,;idente, nõs to.tos 
sabemos que, antes da àescoberta de Guiné 
pelos portuguezes, as guerras erão mui frequen
tes e que para 'Marrocos, Tunes e Tripoli ião 
immerisos escravos d'Africa meridional. Eu já 
hontem disse que o est•1do da. gue1·ra é o estado 
da nntureza dos afriéanos brancos e pretos ; e 
agora accrescento, que sempre foi o estado da 
natu1·eza dos a1:tigos europeus, tanto do sul co
mo do norte. 

Pec;o aos nobres deputados que leião os bellos 
poemru; de Ossian collegidos pelo sabio Mac
pher::<on; lambem lhes rogo que leião algumas 
s~rophes da. celebre ode escripta em lingua ru-

por .emero o rog rei e mamarca, 
guerreiro; poeta e pirata, a qual foi traduzida 
em latim por 'Vormius : . por esta ode se co
nl,Jece que a vida dos povos do norte e1·a a da 
gµerra. 

.A. strophe 28• merece ser apresentada- Bati
me ·a espada em cincoenta e um combates, em 
que t1·emularâo as minhas bandefras; desde os 
m.eus mais tem·os atmos api•endi a tingii· de 
sangue o fe1·1·0 de mna. lança e nlio esperei en
conti·ai· um i·ei mais foi·te àQ que e1' ; mas ! 
E'. tempo de mon·ei·: Odino me envia as suas 
de~as para me condu;ii·em ao seu palacio; eu 
vou t.omai· assento . nos p1·imeii·os lugares e be· 
be1· cerveja. com os deuses : as hoi·as da minha 
vida têm passado e mo1·1·é1·ei com · o i·iso na 
bor.n. · 

S!! do~ habitant~s do. norte d·1 Europa se corre 
aq 1i:iter1or da Afnca, vê-se 1.1.ue as guerras são 
C()ritrnuas e que os povos detrolão-se uns aos 
oútros sem _piedade. .o 

ning mail, que ha poucos mezes o rei dos. fe
lotlls; ou Fllllãs entrou, com 30,000 homens na 
cidade de Tombuctu, . e fez os mais crueis estrH· 
gcis por moti_vo d:i ~oa recepção que .. o priucipe 
da mesma c~·fade tmha dado a um major in
gl,•z, que alcançou a fortuna de alli entrar, e 
fogo àepois foi tão desgraçado· qne não escapou 
á . mortii po1· mãos dos barbaros füllás. 

. Tem-se louvado como obra · meritoria a inter
venção armada dos ingJe1;es ria C011Ve!1çâo, que 

agora estamos discutindo ! Co;~ eft'eito, senho
re,; ! A nossa de~graça ci mui superior a tud~ 
qu 'nlo em política t•m havido até ao presente. 
~e a intervenção armada e os nlmsos que os 
inglezes fazem hoje da sua superior força, merecem 

r .- - • 

tentem cousas peiores ; e como talvez as quere
r1io a titulo de philantropia, recel!amol-as e su
jeitemos-nos a tud() quanto viet· da iuglaterra Ili 

que o commercio de escraYus deve acabar : o 
que temos nós cmn o congresso rl" Vienna ? 

Não ha uma cousa mais natural dn que os 
imperadores da Austrb, Russia " o rei •la Prus
sia dizerem que acabe o ti·afico ile e~cravos ~ 
nenhum destes s .. be1·anos têm colouias, os frau
cezes· não fazem grande caso de Cayena, e as 
ontra:; suas colomas são postos militares 1 Igual
mente se disse que a asscmhléa constituinte, autori
Sll\'a o goYerno paru a extincção do commercio 
de escravos ; eu nunca ouvi dizer semelhante 
cous:i ! Foi em s~;;são · secreta. 1 Pois bem, esto11 

. ' ' dizião o ministerio de lord North. Tambem 11e 
affirmou hoje nesta casn que nos tres annos que
faltão para ·te1·mi11ar o trafico, ha de entrar uma 
quantidade de escravatura superior aos tempos
ordioarios ! 

Senhores ! aqui falta a expel'ienci<i deste ne· 
gocio 1 . . 

Os escravos em vez de augmentarem, hão de 
diminuir, e os commerciantes hão de perder 
grnndes capitaes no ultimo anno do trafico. Apre
sentiio-se brilhantes tbeorias para encher com ín
dios selvagens ·o v11cuo que ficará pela falta da... 
escravos! · 

Ha 300 annos estão· se cathechisando. os índios,. 
e, à exéepção dos . aldeados pelos jesuítas, toêlo11. · 
os mais têm sido menos uteis do que .de;;inte,.
ressantes ao· estado. Eu sei quaes fqrào as des
pezas que na província' de Gnyaz se fizerão. no· 
aldêamento e cathechese dos indios: tudo foi.bal
d·1do, porque "os pobres h~mens viuhão encóntrar· 

seus antigos chefes. 
Ta•nbem se · fállou. do futuro trata.nleiitO. dos. 

escravos! Eu penso que sempre ha de ser. o. 
mesmo, . porque poucos homens . que J1erdão, .. sa
bem o que as cousas custà<• · a :ganhar, isso · é 
obra para ,daqui a muitos annos 1 A outra lem·: 
brança dos .colonos ~uropêos é digna de attençãol 
Se esses colonos vierem para serem masca~ .. 
conservar-se-hão por alguns. annos; mas para 
traballlarem nos engenhos de assucar .ie: dia e-
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SES510 E~l :J DE Jl.LllÓ UE 18?7 33 
de noite; para t~'ábalharein nas 1·1.ças e uos ca
uaviac:; n"s mezes de Novembro at<í a.o fim de 
:Março, ha de ser difficulto-.'1. a empre..;11. Con
sider.i algum dos nobres deputados um liome111 
europê<1 collocado um dia inteiro sobi·e uma r•1cha 

"' · , · i a, e 
parte detraz do forte da Conceição, ou palacio 
ào bispo , supponha que esse homem abre uma 
mina com uma peça d~ ferro assentada sobr~ a 

pergunto: - ~~} curopê' ess~ 
trabalho? . 

Penso qu·~ n:io: pois, 8i·. p:·csidentc, i"'º ha 
de apparecer em muitas outras cousas e lugares. 

O objecto .. mais extrao1·dinario que boje ouvi 
propór · s110/'as rnacbinas de vapor pira nos pou
parem braços! Nôs temos o exemplo no moinho 
de vapor lá do Valongo 1 Em que parou? Em 
n'lda ; consumio-s~ naquella obra um cabedal 
enorme e ficou sem uso por motivos bem tri
viaes J O Brazil u:lo ha de ter machinas de vapor 
emq~anto niio se descobrirem grandes minas de 

O trabal11<> ila~ machinas com carvão de pedra 
vindo da Eur<:pa é mui di}lpen_di~so, e emqu~to 
os Srs. di~!111cos e pbys1cos nao 4:!_eseobnrem 

trabalhos das 
de fazer. 

Gosto muito de ouvir exagerar as convenien-
• e s ·na~ :" · 

!l•)tem os gramtes obstaculns qu!} h~ na lab~rJ\ção 
e comervaçào dellas ! Essns mnchmns hao de 
ser muito uteis quando houver muit•) ferro e 
muito ca1·vão de pedra no Bl·azil. 

N., cst:tdo presente em que não temos carviio 
de pedra, quanto seria agi·:1clavel o vermos snb
stitnit·em machinas de vapor ás carretas de rodas 
baixas que estra~ão as calo;adas ! 

Eu já tiguro diante dos meus olhos uma cm·
rctn de vapor. subindo pela sern da Est1·cll a e 
pela serra Negr•1, levando. atraz de si dez ou 
doze carros amarrados uns aos outros pelos ca-

Já me figuro vendo es~1ls machinas atravessar 
as provineias de Minas Geraes e Goyaz, e che· 
gando a Matto-Grossu 1 

á OI\ A 

tantas machinas de vapor no .Brniil, que até
cada um du nós ba dé ter uma maehi11à. de 
v:1por para andarmos uas uossas casm>. \ Gw·ga
lhadas geraes.) 
.. S1·. présiJente, ha . lembranças tão ctilebres l 
Machinas de .vapot· para tudo; maehinas de 
vapor em todos os lugares do Brazil, faltando
nos por ora o carvão de pedra l l 1 

Diz-se _que a escr,\vatura é causa da immora
lidade 1 Eu já hontem mostrei que pôde havjlr 
escravntura e haver moralidade. Muitos paizes 
da Europa em que nã.o existe nem existio escra
vatura .em tempo algum; são povoados de gente 
muito mais· immoral do que os brazileiros. 

A moralidadtt.· do p&vo. siciliano, a dos lazarões 
do Napoles e d•>s E3tados Pontifieios, a dos 
corsos pôde comparàr-se com a dos brazileiros? 
Não; entre .. nós· não ha os. vicios infames da 
ltalia meridional... . 

Eu . não digo que IJS brazileiros sejào santos, 
mas hmbem .não os re uto tào.des raçados.como 
os querotn mculcar 1 

Quando houver .boa polic;ia a moral dos homens 
livres e 4_os hdmens ascravos .. ha .de ficai'. .muito 
melhorada; 'esses :bandos de, l'ldrões_ que agora 
innnndào. o 1Uo de Janeil·o apparecêrao ha poaco 
.tempo;, àntigaménte .as po11.1\S .não se fechavào, 
~~,depois ile 1808 que, .o _Brazil .recebeu os 
&IJlssos. tirados dos carceres. de, Friburgo e os 
iillemães varridós das· .. -adêas' das .ciJades. ansea
.tic:.is; estamos. a tOda a hora expostos a S_!11·mos 
~~~os. 

"10"'" 3. 1 

Eu t,..nho c"nhccí111ento com muitas familias de 
u.ua moral a tu<la a prov.1, não obstante viverem 
no meio de escravos; o numero dos criminosos 
do Brazil comparado 110 numero dos criminosos 
da Inglaterra, ua1·dadas mesmo as ro or -

a '.m;a a popu açiW, é q1u1si íniiigniticaute. 
Diz nm nobre d<:putado qae e11 deprimo a phi

lantropia dos inglezes, e u uentendo e observo 
que elle quer Ieval-a até é.s nuvens 1 ! E' pro" 

• 1 t•e epu o en a-
mo• razão, e qnc ambos to'luc:mns os extremos 
da exage1·aç:io ! l!:ntretant .. vam.•s a factos. 

Quan•lo tev·~ co1111•ço o f:t11at::;111u philantropico 
inglez contra a cscraviu:io? Em 1070 quando FQl( 
dcclamt>n contra elle n::ui ilhas B ·1rbadas, a11sim 
c•11110 J~as Casas havia tlechmado contrn a es
cravidão .Jos in'.lios. 

1\forgan, Woolman, Whiteficld, Beuezet, Wt1slei 
igualmente dcclam:\rão; ma< os interesse . .; de 
Inglaterra qun na•1uelle t~mpo desejava mais a 
prosperidade •1e tres reinos do q1.te os religiosos 
fins dos missionarios ; a Inglaterra ue nesse 
e o ese1ava povoar as· suas co 0111as occiden-

taes, hoje Estados-Unidos; a Inglaterra qu.: nesse 
tempo niio presumia que as índia& orieutaes lhe 
pc.rt~nceri.ãn de propnedad•~, deixo~ regar os 

• 1-
verpocl e outras, estabeleceu immensas fabricas 
e fez um L'io vasto trafico· de e,;cravos ·em· todas 
a~ costas d'Africa, que "ó a pnça de Liverp .ol " ~ . . . ,.. . 

As victorias sobre o :::;abaio tl1! Bengala, a ba
talha. de Plassey ganh;ida por lor<.1 Clive e a. 
perda da.. cnlonias amel'ica1.as, hoje Estados~ 
Unidos, fü:erii.o 1iue tornassem a apparecer em 
sceua u-s be111faze1os projecto:; du s11pateiro Fox~ 
dess.e homem veneravel, digno de eterna me
moria. 

O interesse politico deu as mãos á piedade re
ligiosa e fez com que se t: atasse c.1m ~rande 
eloquencia e persuasão da liberdade dos pretós 
e da colunisaç:io africana.. Stneathman em 1783> 
Rawsn~- em _178-1, e ~ '!niv~r'!idade de Cam.bi:idge 

Serra Leóa e Bulama forão Iêvnntadas. 
A cidade Je s. Jorge é pois o centro d'onde 

sahi1·ão e lu'i.o de continuar 11. sahir immensos . .. . . 
.ficào ao u1·ienw, .norte e sul da ser1·a eõa, e
os inglezes coutiuuando as suas guerras ou tra
tados com o,; sobe1·anos do A.x.mtim, dos man
dingas, dos fu\Jás e outros, hão de ficar senhores 
da costa d'Africa p'.lra se apropriarem o com
mercio deste vasto continente em qne a natu
reza prodig-ilisa . as mesmas e outras dUferentes 
pl'oducções do Brazil, qae se t•Jrnará quasi des-
necessario à Inglaterra. · 

Eis-aqui, senliores, os motivos da decantada. 
philantropia ingleza a respeito do· trafico de es-

. cravos·;, a :igricultura do Brazil e outros paizes. · 
da A111erica meridional que não pertencem nos. 
inglezes deve acabar, porque elles desejão con
stituir-~c se11hores da costa d' Aírica, fechar her
meLit:amente os seus portos a todos os estran
gtliros, e destruir as fontes das riquezas que os 
podem encommodad . 

Esta é a verdadeim politica do ,~overno in
glez, governo sabio e cheio de p \tnotismo qua
se Ul'r a roveitar de todas as circumstanc1as. 
que he podem ser avoraveis. 

Não crimii10 o. governo inglez relatha~ente :ã. 
Inglaten·a, mas conheço que as suas acçoes· di
rigem-se a arruinar o cómme.-cio,· a agricultura.,. 
a navegação e ·.a industria do imperio do Brazil. 

Eu coutinúo a mostrar ns penetrantes. vistas. 
dos inglezes, e espero que ninguem me diga que 
deprimo e ataco Q merecimento da illustre nação
britanuica. 

Os . ini;lezes tdumphantes em· Plassey aspirárão
ao •lommio unive1-sa_l da Peninsula e.ntre o Indo-

5 
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SESSlO EM :~ OE JLitllO DE 1827 
<> o Gan.-..es: as suas ,·ictorías sobre os frnnce
zes, Hvd~r-Ali-Kan .; muitos uababos, e ultima
mente ·a tomada da de Scringapat:m, capital <los 
tstados de Tipoo Saib, puzerão o remate á sua 
.-..1ori11. As emlJaili.a•las ao Dalai-L11m11, O!; prc-
sen s ao e,.u- .ama, ns "1s1 as ao re • apu , 
as missões á. China, o tratado de subsídios com 
a Persia, a guerra com os Bramás e o ultimo 
tratado com o rei de Siam,_ mos\rão·nC?s. clar~-

Quando o Brazil ·tiver tantos aunos de eli.istencia 
politica no meio da liberdade quantos tem a 
Ioglntena, nós tambem ~apresentaremos CO\\;<l\S 
semolbantes ás que elles ag:>ra nos estão mos
trando. 

A Inglaterra data as suas grandes. instituições 
desde o i·einado de Alfredo em 890 e o Brazil 
principiou no anno de 1822. 

Em In«laterra lia ·jurados, nós teremos a l~i 
do.s jura7los; cm Inglaterra lla liberdade da im
prcn~a, nós teremos liberJade da imprensa; em 
l'!glaterm ha muitas ac:ide~ias e universida~es, 

teremos instituições iguaes às da Inglaterra; ·as 
faculdades intellectua~s dos inglezes não siio 
maiores do que as nossas, no Brazil desenvol-

. vem-se os genios mais facilmente, aqui não temos 
nevoeiros contínuos, não respiramos a fumaça 
do carvão de pedra, e não conhecemos outras 
inconstaucias da atbmospliera que são ordinwi:l.s 
na Inglaterra. (.Apoiado.) . · 

Disse-se que são convenientes ao Brazil as re-
lações d1plomaticas l · 

Sim, Sr. p1·esidente l O Brazil tim ·as maiores 
vantagens dessas relações l Das rela~ões com a · 
Inglaterra teve a ·vantagem do tratado que es
tamos discutindo; da França tira a vantagem de 
cobrar noYe por cento de menos nos seus gene
ros. despacbados na alfandega! As V;tntagens que 
tiramos de consen·armos enviados e encarrega
dos de negocios em todas as côrtes- da Europa 
com 11l~umas das quaes nem podemos commer
ciar, sao com effeito extraordinariamente gran~ 
des 1 1 J uando a arecerem os tratados ue se 
ac ão nl commissão veremos as ellas vanta
gens que temos t.irado das nossas 10elações di
plomaticas. · . 

Accusão-se os. negociadores da convenção sobre 
os escl'avos ;:.eu não os desculpo absolutamente. 
mas sustento qne só fotão fraeos, isto é, faltou
lhes o valor de responderem em termos niais 
energicos. ao ministro inglez, e succumbiriio às 
ameaças do mesmo ministro temendo tah•ez que 
o governo da I11glaterra enviasse alg.;.mas esqua
. dras a bloquear. os nossos portos; eu estou bem 

certo qne aos inglezes nüo convém tet· guerra 
com •l B1·azil, mas~ nosso nliniste1·io teme-os e 
ahrnnms ·razões tem de os temer. Os ministros 
coínmettt-1·ão grande erro pensando qne fazião 
um grande bem ao im}Jerio. 

m · no re epu o m amma o e ze <> pe a 
felicidade publica, fulminou umn sentença dé 
morte em termos geraes - l\forra quem negociar 
em escravo~! - _Oh, Sr: presid_ente, ~te qu':l pon 

feriw~l ·dizer - J .. ibertemos os 'n~ssos escravos_.: 
e dadogo este exe11111lo admiraw:l ! Quanto·é facil 
dizer - ~forra-, mas quanto é difiiculloso o li
bertar os pobres escravos! • 

Nós seriamos os mais venturosos legisladores 
do univ·~r:;o, SI} agora mesmo visse111os que os 
nobres deputad<ls ecclesiastieos e seculares, que 
tantos bcllos di:scur:;os fizeriío l1oje para se pôr 
terlllo ao trafico deshumano dos escrayos, liber
tassem neste instante todos aquelles que pos
suem e hoje mesmo principiassem a servir-se com 
gente. lhore, homens lirancos, que niio devem ter 

1 e umes e es•:ravos 
Sl·. presidente, e11 vou nY1mçar·uma proposição 

que a alg1111s Srs. deput·1dos parece1·1\ paradoxo 
e a outros um solemnissi1110 al>surdo . . · - . 
inuteis e prejudiciaes do . que os escravos. o 
criado bt·auco é nfidalgado, governa mais qui; o 
amo~ sahe e entra quando quer, a comida para 

1 .' • • 

moralidade cm outros negocios ó temh·el e ns· 
sustadorn; emfim, Sr. presidente, os nobres de
putados que aqui se ach:io e se servem com cria
dos brancos ou pretos livres, desmiritâo-me se 
1mde1·em ! 

En vejo que todos os ministros, consules, em
b11i:cadores, negociadores e até os mesmos ca
pelliies dessas potencias qtie muito . blazonão de 
pbilantrOJ?ÍCas, todos se servem com escravos, e 
o mais e que, quando se · retirão do Brazif, 
vendem-os por bom dinheiro!! 

As eompanbias de mineração ingleza trabalhão 
. . .. . . ·~ . 
.. ' ' f 

fnzendas e roças trabal tiio com escraYos; em 
conclusão todos declamiio contra o trafico de es
cravos e nenhum abandonrt ou prescinde do ser-

. • • • • ? •... 

'· Se. qualquer senh'lr qe eng.mho ou ·mineiro 
trnbalhar com 11omens brancos, quanto ba de 
pagar a cada um? D'onde ''irâõ ·os meios para 
taes pagamentos? Emquanto importará uma libra 
de assucar, viudo de· engenhos trabalhados por 
gente branc-i? Vêl-o-hemos daqui a alguns annos, 
se com effeito da. Europa emigra\" iiara cá al~uma 
gente para trabalhar a jornal! ' 

Outl'o Sr. deputado diz que a nossa marinlla 
empt·egada no negocio de escravos ó composta 
de tres barcos· e uns pl'ucos de marinheiros pret lS 
e pardos! · ' 

A 'marinha empregada· no commercio d'Africa e 
Asia é composta de muitas embarcações, e a tri
pulnçiio de muit.os ·dos nossos· navios de gnerra 
•:onsta de offi.ciaeo> e ma1'inhc.iros que aprendê1·ão 
nesses mesmos barcos. Ainda bem que agora se 
achiL· tudo ·a ponto de acab~r, não teremos riaYe· 
gac;âo de cabotagem! Nem navegação do alto 
mar. · · 

Tambem se disse : üe sir Samuel Romil • de-
c arara no parlamento britannico · em 1806, que 
o · trafico de escravos não era def~ndido por pes
soa alg1una, s_e ·sir Samuel disse tal cousa, o 
tempo veio a mostrar que o trafico dos i'nglezes 
ainda. durou muitos annos depois daquella asser
ção 1 Fallou outro ·Sr. deput·-ido nos grandes 
estabeleciincntos 'da cidade da Serra Leôa e das 
12 poyoações em que os foglezes couservão ss 
pretos tomados de navios que trafi.!)ào no norte 

. do equador ! . , · · 
· . Sr. presidente, eu conheço a Sena Leõa; 'sei 
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SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1872 
ql\al é a ig1·eja, a cadê:i, a cn;;a do governad•n-, 
e a iwprensa que ahi existe; S<Í corno st: Ll'"
t>io os µi:.it<1s, e qual é o sy,;tema, com que os 
governiio; naJa disso 111t1 é extra11bo, o que 'ln 
porém desejava. é que o nobre tlepuhdo fosse à 
Serm Leôa ver lá de perto como a;; cousas se 

Se eu toquei nas violencias praticadas pelas 
autoridades inglezas. é porque ª" observei, e 
porque em todas as columnas das su'ls folhM 

ublicadas lt-io accusa -es contra os m reuados -
o g•Jvernador do Cabo da Boa Bsperan;;.-i anua 
ag<1ra bem elogiado, e outro tanto aconteceu ao 
de Gibraltar ! 

Disse se mais que o despotismo domestico, isto 
é o despotismo que nós exeieitam'.ls contra. os 
nos.;os escravos, traz eomsigo o de;;potismo pu
blico, eu entendo o contrario, ê argumento de 
maior p:1ra menor, o despotismo publico é que 
tr11z eomsigo o despotismo domestico. Se as au
toridades publicas não eommettessem despoti:m1os. 
os chefes de familia ta.mbem se não at1·everiii.o a 
comrnettel·os. 

tem-se llespotismos p~blicos pelo me~mo modo, 
011 ainda mais atrozes do que aondfl cxistfl escr:t
vatt~ra. Exemplos sejâo . Hespanha, Portugal; 

Antes de b:1ve1· escr.watúra bavião rei,,; tyranno,;! 
Tambem se disse que se não póde mais romper 

(1 tratado ou convc11ção concluida. Conheço nc 
vii tá" · 

o Imperador; mns se se quizesse romper, podia-se 
allegar com exemplos de muitas nações, e de 
muitos tratados, que Corão annullndos depois da 

---.r""a..,tl""fteação. ·--·- ----·-·-·-- __ _ 
Hompia-se fazendo outro novo tratado ou -coO:

venção; e as altas partes contratantes continua
vão a conservai· a mesma ha1·monia, e a a:1tiga 
n:nizade. · 
: O melhor serfa não terem os DQssos ministros 
annuido a este tratado, e niio fazerem nenhum 
outro, que seja prejudicial aos interesses do 
imperio. -

arece-me que n o i·espo11 1 o aos argumen
tos dos illustres deputados ; que tenho mostrado 
que não defendo a injustiça do commercio de 
escravos, e a sua indefinida cont.inn!lção : ten~o . 
arruinados; que as casas inglez·1s, francezas, e 
outras, em que se vende :\ grosso e a l'etalho, 
são oppostas aos interesses dos nossos conci
dadãos; que todos os nossos metnes preciosos, . 
as nossas, moedas de ouro e prata vão para 
França a troco de filõ~, indispeus:weis, mantas 
de eazemira, e lã de camelo que nos traz 
essa boa gente, que enche a rui do Ouvi
dor, a dos Ourives, a da Ajuda; que as.antigas 
casas do comm11rcio brasileiro estão aéabadas, 
restando apenas, como massa da.capital a al~uns 
dos antigos negociantes, um ou outro titulo de 
conde; barão, fidalgo ou commendador· de mui
tas ordens (apoiado geralmente) ; e os cofres, 
que em bons tempos esttverão recheados de barras 
•e ouro, achão·se inteiramente vasios, e se1u 
esperanças de so i·eformarem. (Apoiados.) 

Parece-me que tambem tenho mostrado a injustiça 
da eonven1;ão que e indigna da honra, gloria, 
digni_d~de; soberania e independenc!a do povo do 

imperial, .que desàc~edita o. nosso ·ministerio, qne · 
mostra p1·epotencia do governo. inglez, que anni
quilla a noss-i agricultura, destrõe a nossa nave
g1ção; ataca as leis. {undamentaes da monarehia, 
sujeita os braziléiros às justiças inglezes, final
mente que ·é a .peÇa diplomatiea mais impoli
tica que tem.• apparecido na muitos secnlos. . 

Eu termino o. meu· discurso pelas me8mas pa
lavras com que o illustre deputado o Sr. aru~ 

bi;;p.> tei·minôn o i;eu-sP a nação bmzrleira de
cr,·t:u· <1ue s<i .;xti11ga •• commercio de esc1·avatura 
acabe já, já. 

O ~r. ''rrg11~ir:.:- Pouco accrescentarei á 
longa _ discnssiio deste projecto; só chamarei a 
attençao da camar:i. sobre dous objectos ue me 

ecem mui 1gnos e se1·em cons1 P.l'a os. 
::;e o trntado veio ao conhecimento da camara 

o~ perio<lo 1m11·cado pela constituiç:'ío ? E se o
n~1!!1stro exceJén as suas attribuições nas disp!:!-

o ~di.aiuento des~ cliscus~iio nÚ que n 1·3tificação 
~o tratatl'.? '"' aprese11t•i n•feren• lttda pelo ministro. 
rnglez; tao longe estou dll convir nesta emenda, 
quti estou convencido deve1·a ser 11presentado á. 
camara antes da ratific1çüo, e já o vejo ratifi-
cado pelo nosso governo. . , 

A constituição art. 12 ~ 7o diz que os tratados 
de(Jois de concluídos serao levados ao conheci
mento da assembléa geral, quando o interesse e 
a segurança do estado o permittirem. 

Note-se bem que tntados concluídos e tratados 
ratifica:los, silo expressões muito diversas; diz-se 

o e 111 o que e nssrgna( o p:~ os 
nogociadores, porêm só se di'< ratificado qua11do 
posteriormente é approvnc!o pelo ,;;oberano. Que 
a e~pte,;são-t1·at~do!! _concluídas-e tomada neste 

, ' , 
artigo cita<lo, que continúa dizendo-se os tra
tados eouchüdos em tcn\po de paz envolverem 
cessão ~e ierritorio... não st1r1lo rati.ficados sem 

Daqui se~ue-s.i que são·o;; tratado; concluiJos 
não . os ratificado;; que 11 constituição manda vir 
ao conhecimento da assemblea go:ral, salvo os 
iJJJJ!e<W,1.1.~!!to~ !n~~rcados,. ainda qmi. sejão divarsos 
os effe1tos aeste ae011tec1mento-:-pol3-{lua.havend!L_ 
cessão de tcl'l'itorio. o governo não ·pótle ratifi
cal-os se1n precedei· app1·ovação da as,;embléa 
geral, e pôde ratilica,r os outros sem esta appro
vaçiio, p não se pócle dizer inutil este coulieci
mento da assembllia, po1·que se ella não tem nelles 
o voto decisivo, tem u consultivo, que muito 
~óde _ illustrar o gCJverno para delibc\at" a rati-

Conclue-se pois que o ministro violou a C<'n.;ti
tuição ratiftcaudo o tratado sem necessidade, antes 
de iazel-o conhecerá. carnam e que é responsavel . . -

Emquanto ~o segundo objecto direi que não se 
potleudo duvidar do poder do gov.irno para fazer
trataJos. tambe1n não é menos certo que deve 
conter-se dentro dos limites do i1ode1· executivo 
nas sua,; convenções e nunca a1Togar-se o poder 
legislativo como se al'rogou neste tratad~1, em
quanto qu ililica de crime de piratari t o com
me1·cio dos escravos, sendo incontestavel que· a 
qualificação de cr!mes é da . ex<?l~siva comp~teneia. 
do podei· legislativo, que o m1mstro :;e arrogou, 
constituindo·se i·esponsavel e deveudo sel' além. 
disso nulla aquclla qualificação. Emquanto ao mais, 
do t1·atado só póde haver uma questão, e e se 
o minist1·0 nelle se conduziu bem, p1·omovendo, 
os intel'esses da nação, e parece que não. · 

Que o coum1ercio dos escl'avo;; deve acabar, e 
deveria tel' acabado ha. nmito tempo ; . estes os. 
votos tla humanidade e votos da nação, todos 
os m·gumentos par•\ proval-o são ociosos. . . 

Porém. in~uindo . este commercio tão dir~cta e. 

nàcional, convirá que acabe no term•) estipula~o· 
sem se p1·evenir o .supprimeuto do grande vas10 
que elle ha de necessariamente deixar? E' vi:>to. 
que não. Convinlía~nos prevenir a falta dl! braÇQS: 
que havemos de necessariamente . sentir prou;io
vendo a emigl'açiio . de_ colonos europens. 

O governo alguma cousa. . tem feit\1 . a este ra.s- ; 
peito; porém .é. pasmoso que tenha e.!'1prega .. tio 
tão avultadas sommas para ganhai· tão poucos. 
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SESSAO E.M 3 llE JULHO DE 1827 
colonos, quando outros governos da Amel'ÍC\ ~m 
adquirido muitos sem nenhuma de;pcza ! ;A.s>1m 
o ministi·o •1ue concluo um tr 1tado que \'lll pro
duzir tão g1·ande quebra na riqueza nacional sem 
em re ar com a de\'ida :mtecipaçifo os meios que 
convinha parn azer menos seusn·e e menos rui· 
no~u este grande golpe, é responsa ,·el por menos
cab:ir os íutere;;scs da nação. 

Clrnm :!_ndo pois a attenção da camara :1 encarar 

voto cont;a o parecei· da commissão. 
o Sr. Lui;. ca-.·alca.nto:-Eu J,>eço o ndia

mento porque e~t:l materia é de muito interesse e 
isto ha de afinal ficai' adia<lo pela hora, portanto 
pôde já ficar para amanlüi. . 

O Sn. PnEs1DE:STE propoz o adiamento e foi 
apoiad .. , mas dllcla1·ando que estava em discussão 
nenhum Sr. deputado !aliou e por isso não foi 
approvado. _ 

Continuou a· discus;;iio .sobre o mesmo pa
rec.ir da comruissão e disse 

o sr. Snu..r.a Fran.c;;•~:-Esta questão deve 
ser disputada precisamento pel l parte que res· 

eita ao tratado, prescindindo se é ou não phi-
. · - exte oran a boli ã 

commercio da escravatura; e neste presuppost.o; 
perguuto eu o que temos a fazer ou delibt!rar 
sobre este tratado? Eu não tenho duvida pro
nunciar-me ielo parecer do Sr. May, ist" é, que 
temos na a a azer nem e 1 erar so re e e, 
aind, que outras razões que não são do i.Uustre 
deputado me levão á mesma conclusão, pois en
teudo da excepçiio feita peh. constituição no Si 8° 
do art. 102, que os tratado;; em regra podem sei· 
l'ãtificados sem previo conl1ecimento da assembléa 
geral; mas pergunto eu, póde o governo em um 
tratado 1·evogar alguma le1 do nosso paiz? Esta é 
a questão; se nós consentimos que o governo faça 
tratados 1;on1 as nações estrangeiras revogando 
as leis existentes, entiio nada de constituição. 
(Af,oíado) • . 

França conce-
eu· um pnvt eg10 aos rancezes, re uzm o os 

direitos de entrada de suas mercadorias; o que 
se não podia fazer sein derrogação .ta lei geral, 
q11e estabelecera em regra dos direitos de im
portação sobre as merca•lorias estrangeiras. 

Um tratado, senhores, é um contracto politico 
de materia licita; se e:1contra as leis existen
tes deye preceder-lhe audiencia do corpo legis
lativo (apoiado), isto é claro, é manifesto. 

De m \neira nenhuma pois convem que tomê
mos conheciment·i deste negocio. 

O governo que fez o tratado, dê-lhe embora o 
cumprimento por sua parte até que as cousas 
tomem outro andamento. . 

·Este ti-atado contêm uma lei penal contra o 
cidadão brasileiro, nós estamos constituídos em 
systema representativo, e por elle não póde dar-se 
lei nenhuma ao povo, sem a intervenção do 
podei· legislativo. 

A lei até agora dizi i. :- vós brasileiros, odeis 
. . t ' . 

- Bem ; e como é que vem uma lei inserta em 
um tutado, sem audiencia de seus representan
tes, e lhes diz - Niio podeis fazer mais este 
commercio? Embora se extinga o trafico da 
escravatura; eu não entro na questão do mcrito 
ou demerito deste tratado. 

E' necessario que <> Brasil conheça, e as · na-· 
ções, que os representante.-. da camara dos depu
tados sabem sustentar 0:1 seus direitos ; portanto 
eu. não posso deixar de pronunciar-me ~elo [>a
recer do Sr. May, mas por estas razoes que 

tenho expendido, toJa a outra di;;~ussão tem 
sido pura perda de tempo {apoiado ge1·almente.) 

Se quizerem extinguir o conun~rcio da oscrava
tura seja extincto muito embor;\; mas sem que
bra dos foros bra,;ileiros, que não iermitte111 

ar- 1es a c1 senao aos seus representan e,;; o 
mais é que1·er tornar ao antigo e,;hdo. 

Não interponha portanto a camara dos depu
tados nenhum voto sqbre esta matl!ria; f!,que 

opinião 
O Sr. Paula. Oa.-.·alcunt;c :- Quanto á 

valida:.! • d•!ste tratado nad·1 direi hoje, palrque 
'lSlâ a tocar a hoa·a, e conseguintemente ha de 
ficar adiada esta matel'ia para amanhã. 

Quanto porém á lei, que a commissiio entende 
dever-se fazer >;Obre a pirataria, não posso ser 
do mesmo pa1·ecer. 

Os portos cujo accesso quer o governo inglez 
impedir aos brasileir1ls, são portos portuguezes 
8;ºtir~ qt~~ se 1_1ão póde c?,m:en~ionar. entre o go: 

que o objecto deste tratado é sómente a 
pirataria, pQis podem as naçõ'?s convencionar 
sobre a qualificação da pirataria, que se fizer 
nos mares 011de fluctuão os seus cauhões. 

P<lrem esta pil·ataria, só póde ser julgada pe
las leis do dit·eito das. gentes, que existião an
tes do tntado; pois foi nessa intelligencia, quo 
se coavencionou ; e, quando dependes~e de lei 

e uen e, · · veri . e1· e a e1 a nes a 
assemblét\, quan.lo os rl!os á vista da convenção 
têm de ser julgados pelos tribunaes inglezes. 

Ficou afinal adiado por dar a hora ; e o 
Sr. presidente nomeou para a commiss1io · espe
cial do codigo o Sr. Araujo Vianna, e para n 
do regimento intemo o Sr. Paula e Souza ; deu 
para a 01·dem do dia : · 

1. 0 - Continuação da materia adiada. 
:.:. 0 - Discussão do projecto de lei sobre·as 01·

diaarias percebidas pelo escrivão da camara im
perial. 

3.0 - Discussão do vrojtJcto sobre a porção, 
que pagã.> as igrejas pa1·a a capella imperial. 

4.0 - Projecto das relações. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

· · Illm. e Exm. Sr. - Participo a'.V .. Ex:. para 
que seja present.e, e se tenha em consideração 
na camara dos Srs. senadores, que. a camara 
dos deputados tem tomado a seguinte resolu
ção.-« E" cidadão brazileíro natur,tlisado todo o 
estrangeiro, qu~, naturalisado portuguez, existia 
no Brazil antes da época da sua independencia, 
e pela continuação atlherio a ella e jurou a 
constituição política dl} imperio. )>-Deos guarde a 
V. Ex:.-Paço da camam dos deputado:1, em 3 
de Julho de~ 1827 • ..,.-José Antonio da Silva Maia. 
-Sr. visconde de Congonhas do Campo. 

Illm. e Exm. Sr. - A c'lmara dos deputados 
examinou os requerimentos dos offici~s da se-

. · r si n .a B i · 
fossem adjudicados 0.:1 emolumentos dos passa
portes dos navios nacionaes e estrangeiros, que 
se passassem pela referida secretaria, ·os quaes 
até ao presente têm sido cobrados para os· om~ 
ciaes da secretaria de estado dos negocios da 
m'lrinha: e attendendo ás razões por elles ex
postas, como aos documentos qüe apresentarão, 
por onde mostrão a <>rigem . e natureza Cle . se
,melhantes emolumentos; sobre ·o :que responde
riio ·os·· otliciaes da mencionada secretaria de es
~do por ordem do i·espectivo ministro e secre-
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tario de estado, por cujl\ repartição havião sido 
expedidas a~ necessal"ias informações ; passou a 

·tomar a segninte i·esoluçiio :-•Dos emolumentos 
existentes nas j11ntM da fazenda das provineias 
·marítimas do imperio, e dos que se houverem 
de ree " e r · · 
cionae,;, e pelas portal'ias, ou passes dos es
trangeiros, que se expedem 1ielas secl'ebrias das 
presidllncias das mesmas provincias, e que o 
aviso· do 1° do A u.;to <le 1803 npplir.ou pm·a 
_os o c1aes a seere al'la e es a o os negocws 
da marinha, será applicada a11s officiaes das 
ser.retarias dás respectivas presidencias a terça 
parte, que lhes pe1·tcnceria, se os ><ecrehrios os 
percebessem ; sendo as outras duas partes adju
<licadas Í\ fazenda publica, que pagai·á as des· 
pezas dos exemplares, q11e da .côrte devem con
tinuar a ser rcmettitlos para as p1·ovincias, em
quanto nella se niio providencia sobre a im· 
pressão ; a qual, salvas as neci!ssarias altera
ções, será com tudo o mais conforme ao mo. 
delo dos que se imprimem, ou houverem dll 
im rimir na corte 11-0 ue me cum 1·c artici-
par a V. Ex. pat·a que seja pre.;ente, e se tome 
em consideração na camnra dos Srs. senadores. 
-Dilos guarde a V. Ex.-Paço dtl camata dos 
deputados, em 3 de Julh.; ,fo 18'27.-José Anto-
.,to iva,· e 
do Campo. 

Sess;\u e1n ·& .J11lb1t 

l'RESIDENCL\ DO SR. ARAUJO LDfA 

A"s 10_ horas feita" chamada, a•:ht\1:ão-se pre
sentes 8.'> Sr~. deputados, faltando com- causa os 
Srs. Rochl\ Franco, Vergue iro, Costa A.gni \r, 
Jose Vicente, Gome,; de Campo~, Albuquerque e 
Corrêa; e sem ell \ os Srs. Herrera, Garcia de 
Almeida, Faria·Barbos11, l\hciel l\[ontciro e Castro 
Vianna; o Sr. presidente declarou aberta n sessão, . . . . - . ' .. 
dente, foi approvad'l: 

O Sr. stlêt·etario l\faia dando conta da cones· 
pon<l_encia, que havia, leu . os seguintos 

on·1c1os 

« Illm. e Exm. S1·.-P11sso as mãos de V. Ex.. 
o officio incluso .do vice-presidente da província 
de Minas·Geraes, na <lnta de lS de Junho do 
corrente anuo, informando sobre o 1·equerimento 
dos. mu1·atlores do arraial do. Pou:>o~Alegre, termo 
da villa da campinha da Princeza, em quo pedem 
provi.lencias para u rnelhorameuto de um pont•) 
central de 1·eunião de estràdas, que se commu
niquem com as capit\\es · das províncias, afim 
de· que V. Ex. haja de o f:lzer pt•esente- na c1l
ma1·a dos deputados. 

" Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 2 de Julho de 
1827~-Visconde de S;Leopoldo.-Sr. José Antonio 
Silva Maia. ,,-.A' commissiio de ·estatistica. 

· " Illtri. e Exm. ·sr.~Passo ás riliios de V. Ex. o 
-0fficio incluso dn camarã da ·càmpanha 'da Prin-
-0eza na data de 15 de ·Junho do corrente anno 
in ormando_ sobre ·o requerimento dos moradores 
da ·mesma vil\ a , em que ·-pedem providencias · 
para se obter o· melhoramento de algumas das 
relidas publicas da provincia de Minas-Geraes; 
afim de que V. Ex. haja .de o fazet· presento' 
na eamar:1 'dos deputados. · ·. · 

« Jle_os. guárJe a V. Ex.~Páço, e~ 2 de Julho ~e 
ltn7.-. T:"~conde de S. LeopoZdo.-Sr. José. Antomo 
da .. Silva Mái~. " -A'· commissiio principal de. 
fazenda. · 

. Passou-se á l• parte ,Ja ordem do din, en
trando em discu~iío o parecer da commiss;io 
de diplomacia que fici1m a:.!iado pela hora, sobre 
a abolição do com.uercio de escravatura. 

P.-incipiou 
O Sr. B Is 1> ., <l '> :\Ia r .i. n Ji.ã,, : - objecto 

em discussão está bem explicado e delucidado 
pelos nobres deputados, qne no dia precedente 
falhirão sobre esta materia. Eu tive muita sntis-

-; , • o t, i 
a respeito do trafido da escravatnra. E-;te objecto 
tem sillo uiscutido muita:> vezes na caman· dos 
dcpnt idos em Inglaterra, e :;ustentado com a 
maior cnerg:a e eloquencia pelo celebre iWilber
fürce e outros illustrP.s membros, que nmto se têm 
cmpenbn<lo em demonstra;· quanto dete.;ta\'el seja 
est J commc1·cio. Estas idéas sifo hoje bem sa
bidas em toda a Eur.1pa e 111u111lo civilisa1lo; 

Porbnt•> toda •l questão deve versar sobre o 
procedimento que deve te1· a nugusta camara a 
resp<Jito do tratado, 1111e foi apresentado pelo 
ministro respectivo, 

arece-me mm o 1111 a· o o parecer, que 
propôz a commissão. ' . 

E:;h, examinando muito attentamentc o tratado, 
~ tem_ :1chado 'l. par das luzes elo secnlo, e por 

A commis<ão recouhcceu que o governo 011 mi
nisterio tinha obra..to .·em conformidade das suas 
attribui~ões; e nii.o ti:tha exo1·bitaclo n esphera 
dl'ls seus podertis ; porqtlO , segundo a letri1 da 
constituição art. 102, é âa prhiltiva competcncia . 
do governo declarar a gueri·a e faze1·, a paz , ce· 
leb1·a1·. tratados com as 1111çõcs estrangeiras, e 
depois de concluídos os mêsmos t1· ilados, apresen· 
tal-os .á camara para seu conliecimento, quando o 
interesse e .segurança do estado o .P.ermittirem .. 
Nem se pó·le questionar sobre o estar Jà r;1tiftcado : 
porque um tratado não se consi<lern concluído e .. .. - . . -
os princípios de diploma~in, p1·;ncipios qúe .muito 
bem desenvolve Martin, e outt·os celebres. escripto· 
res. P~r isso ~ ~overn.o o .apresentou a es.ta a~1crusta 

prescriptas. _ . . . 
A couslituiçãó a e"te 1·espeito fez _unicamente 

uma excepção prohibinl•1 sor !atificado, 'lnt:i::; de 
ser presente ao c.:rpo lcgislattvo qualquer .trn· 
taJo, _que comprehendessc cessão ou trqca de ter· 
riturio _do imperio em tempo de paz; consequen· 
temcnto o governo em tempo dé · gnerr.\ póde_ 
~edo1· ·_ po1· tt-atados alguma pnr~e d;c. terreno d~ 
1mperio, porque sõment;:i lhe é 11)l11b1do pela lei 
fundamental convencià~r 11 es:ge i·espeito, quando. 
se _acha em paz. E' pl'inl)ipiQ g:.)rt\I, que .ª ex· 
cepçiio firma n regra em conf:ran '· Excepho fii·· 
mat i·egulam in contrai-iimi. Do que se dev~ 
concluir que_ o govern•J estavn a~toi-isado a fazer 
esta convençao,, com o governo mglez, porque se 
não trata de cessiio e trocn de.alguma pm·te do 
territorio .da nação brasileira. . , 

O ministro proced-011 cm regra,, e obrou elll 
conformidade das attribuições qne lhe concede a 
constitui~ão. . 

a fazer do ue 
tomai' conhecb1ento do -tratt\.lO, examin >r se en
volve al~um. artigo pMjuJicial, á n:tção.para ~es- . 
ponsabihsar o ministro e nada mais. ?i:em_poJe 

. haver outra contestação subre o mesmo o,bJecto •. 
E' .verdade .• que no mesmo tratado se observ_a !!ma· 
f:llta, que e não .. estal' r.-.rer.:im~~ilo pel~ nunistt·o 

·inglez, sem o que. se não .. constder\ µlt111!aJ.o,por 
ser pratica·. em os governos reprcsentl_\t1vos se: 
re.n . referendndos todos . os netos, do pod~~ exe· 
cutivo. A· respeito a esta solemmdadc .qu1\s1 sem· 
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SESSÃO . E~l 4 DE JULHO DE 1827 
pre praticada em as mouarcbias constitucionaes, 
a oonunissão no remate do seu pare«er accres
ccntou que O tratado de,·ia ser (.!~ noV~ feDViadO 
ao mini_str~ competente, para Se"apro,•eitar ~este 

aus interesses da nação brasileira. Por conse
q uencia é desnecess:uio que nos occupemos com 
discussões t:io longas, como aqui-têm havido. 

· e mdel'ia ado 'tar a emenJa uc 
offf-receu o tir. Vasconcellos. 

Mas eu sustento o llarcr.er da. cmmuiss;1o como 
lll(;mbro de lia, propugnando segundo a letra<!ª 
consti tuiç."io 110 d ta do art. 1o·i ser a COJlVençao 
feita com legalidade o que a esta camara não 
compete occu par-se de ultt!riüres discussões, visto 
que os Srs. llepittados reconhecem a justiça do 
objecto (;IJl conv-:_nçã_o e os ~entiment~s d.:i bu
uwnidade da naçao rngleza, e protecçao e bene
,·ol.,ncia do seu illuminado gover.10 para com 
selvagens que 11ab1ti10 as costas d'Africa. Yo!te 
o tratado ao ministro , e o mesmo praticará o .. . .- ... 

O Sr. IIollundu Ca,·alcnn:t;c: - Por 
causa da ordem , ei~ queria que a camara não · 
cont~n~n;;se nesta d~SC?ss:io, e que convidassemos 

Eu , por mais que tenha estudado a rnat<:.>rin, 
acho-lhe mil difficuldndes, e todos os meios que 
se me aJ1r11sentão para sahir dellas , são funda
dos em h · otheses e estas tanto mais falliveis 
quarito se fundão na marcha do go,·crno , que 
não •ne é de todo conhecida; o unico meio pois 
de ''erificar essas hypotheses é de ouvia· o mmis
tro nesta camara : uão só pa1·a conhecer a in
tençã" do governo quando nos dirige essa con
venção, mas atê para ficarmos de intelligencia, 
da maneira pela qual é executado o a11. 10·i 
tl &• da constituição. Todavia eu presumo que 
o ministro estã d.i ac_çôrdo em que o poder le
gislativo d~via ter parte nesta convenção ; mas 
isto não é senão nma pr.isumpção minha, e para 

. certificar-me quereria ouvir o ministro. 

teria. mostrand~ que as convenções desta natu
reza não são os tractados. de que falia a con
stituição; .o que a tal respeito vem na constituição . . • e . 

faes objectos, de que falla a constituição, não 
siio os que envolve este tratado, J?Or isso o mi
nistro parece que, cingindo-se a isto, cbamou
lhe convençiio, e n!io tratado, e esta convenção, 
já d'outra vez negociada com a Inglaterra, não 
foi ntificada pelo ministro inglez, por não ter 
sido consultado o corpo legislativo do Brazil; 
como se ,.ê da nota, que os actuaes negoci.i
dores brazileiros dirigirão ao negociador inglez, 
e tanto se re'conhecen isto, que puzerão os ple
nipntenciarios esta consult11 (leu-a). 

Entretanto· conclui o-se a convenção· agora; sem 
embargo da judicioea nota dos· negociadores brazi
leiros: ·-seria bom ·pois que vie:>se á camilra o 
mini4r1', para ver as circumstancias, que obri
garão os 11egociadores a fazer esta convenção. 
Além disto ê necessario, e indispensavel: parece-me 
que nós não podemos tomar deliberação alguma 
sem sabenuos os principios, em que marchou o 
governo, para não tomarmos uma decisão fóra 
da marcha que o governo· seguia, J>Orque póde 

·n e çõ o overn sej:io as me-
lhoi·es pos.siveis : o governo podia obrar em muito 
boa fé, e obrar bem, mas para o conhecermos, 
seria bom vir o ministi-o.. . 

Toda a discu,;são
0 

sobre a conveniencia, ou não 
. conveniencia da escravatura, em que aqui se tem 
~asto largo tempo, havendo discursos de 2 horas, 
e fóra da ordem, por isso requeiro que todo o · 
Sr. deputado, que a semelhante respeito fallar; 
sej~ cliamad'O à urdem : basta o tempo que temos 
gasto. · 

A questão é se a convenção feita entre o:; 
plénipotenciarios inglez e brazileiro está ratifi
cada, e a maneira llt:Ja qual o corpo fogislativo 
deve C•1n;.idcra\-a; po1que o que vei') el\a aqui . . . - . .. . ~ 

approvac;ão 1 Não tenhamos episodios, que nos 
venhão arredar da questão. 

Para podermos fazei· um juízo 1>rud1mte sobre 
esta ma teria, venlia o ministro à 'esta camara 
pa1·11 uos ar as in< ispcnsave1s in orm·açoes. 

Portanto queria que se adiasse o negocio, para 
se mandar dizet· ao ministro, que para tomar 
deliberação sobre a materia, a camaru queria 
ouvir o mesmo ministi·o. Não acho u negocio de 
tanta necessidade, que se trate iníallivelmente 
hi:ije. 
~ão fallo mais sobre a ma.teria, porque fallei 

só ãcerca da ordem. 
Pedido o adiamento; e, como foi apoiado, de

clarou o Sr. presidente versar a discussão sobre 
o adiamento. 

o s.-. Cunha l\Iattos: - Uma palavra só
mente: di~se-se que cu bontem fiz um discurso 
de 2 horas; foi para sustentai· o meu voto, e o 
segum e 1scu1·so oi pai·a o e en er. 

O Sn. LL-:o CouT1:s110: - Sr. presidente, isto 
não é fallar sobre o adiamento. 

. . . 
para respondei·, não para f 1llar o 
mento. 

Orarão então a respeito do adiamento. 
o Sr Custodio Dias:....,. Não se1·ei contra

ditorio, sendo hoje- contra -o -adiamento; porque 
hontem o pedi e não foi aprovado. 

E' verdade que agora apparece uma nova es
p·ecie mais, que ! é [chamar-se o ministro ; mas 
isto não pôde servir de argumenfo, porque o adia
mento indefinido foi 11ontem rejeitado. 

Acabemos esta discussão que já é fastidiosa • 

o direito de faliar outra. vez nesta materia, pois 
só fallei uma desde que entrou em discussão 
esta quet-tão, devo declarar1 qué não. sei se d~v~ 

que a raua.·que fiz e o exordio do muito que 
tenho a dizer, uma vez que se trate nestà ca
mara de pl"Onunciar sobre o tratado britannico, 
sem estnr presente tambem o tratado francez. 

Seria uma grande infelicidade politica se esta 
camara decidisse sobre o primeiro que veio ba 
dias remettido a esta camara, deixasse o se
gundo na commissão, aonde elle está desde o anno 
passado, e rogo ã cama1·a se digne pezar isto, e 
tambem que tenho muito a E:Xpender no caso· 
que não valhiio as justas refiexõe5 do Sr. Paula 
e S1.uza feitas na sessão de hontem. · · · 

o sà. CLEMENTE PEREIRA: - Posso fallar eon- · 
tra o adiamento? 

O Sa. PaESIDENTJ~: - Sim, senhor. 
O Sr. C.Lc:an.ent;c Pereira.: - Voto con

tra o adiamerito, pelos mesmos motivos porque 
elle se propõe. " 

O ministro dos negocios estrangeiros já disse 
o ue odia dizer a esttr res eito offi i 
acompanha a. convenção e se acha impresso.; e · 
por isso a sna vinda seria neste caso ociosa e 
talvez até extemporanea~ e respeito ás. duvidas 
que se offerecem ao illustre deputado que propõe · 
o adiamento, a.chão-se decididas na constitui- . 
ÇÔ<). 

Disse-se que se não sabe o que. veio aqui fa.: 
zer esta convenção, se não é. p~ra ~der dar ou 

· neaar sobre . el111; a .. n~ssa approvaçiio; . _ · . 
Eu responderet; vclil para que esta ·cam'lr.\ · 

tenh~ conhecimento; nem podia deixar ·de vir~ -
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SESSÃO EM 4 DE JU~HO DE 1827 J9 
vorque a constit•1ição ordena que . todos os tra
tados sejão levados depois de conclui<Jos •l() co
nbecimeuto da assembléa geral, para os fins que 
estão nas suas attribuições; mas não buse1r a 
a a 'ão da esma or ue della niio nec s-
s1h _Para ser vulida e o rigar, visto que a c<Jn
stitmção fez privativo das nttribuições tlo po
der executivo o direito de fazer os trataJos. 

:Mas será a questão d"l validade ou nulHdade 
os ra a os a unica que a respe1 o e cs se possa 

mo,·e1·? N iío certamente, porque os ministros do 
poder executivo podem fdzer tratados, e estes 
tratados são pela constitnição <! pelo JireitQ das 
genfos validos, a nssembléa geral tem o dir1:ito 
de responsabilisar os mesmos ministros, toda>' as 
vezes que taes írntados forem otftlnsivos dos in· 
teresses nacionaes, comprometterem a honra, dig
nidade e independencia nacional, violarem tinat
mente a· constituição do imperio ou outra qualquer 
lei existente. · 

l\las, quem quer os fins, quer os meios. Logo 
esta camara tem o dil·eit•> de examinar a pre-
sente cou venção para deliberar se i;lla foi cele
brada com otr~nsa de alguns dos princípios so
breditos; a discussão por consequeneia que nos 
occupa dtlve continuar despi;esando-se o adia· 
mento. 
. O Sr. li•'.>lland.n. Cu,·alcant;e:- Diz. o 
honrado membro que o miuistro já resolveu as 
duvidas, e que o overno podin fazP.t' tratados. 

as o gove1·no nao c mmou a is o ra a o, e m· t 

111ou-lhe convenção. 
Além di::;to vejo em um dos papf.is, que acom· 

panh<Uão. esta. convenção, que os mimstros re
conhecem que o corpo legislativo deve ter parte 
nisto, que é n<:cessario consultar t\ camare ; e 
como é que diz o honrado membro 'lue ·estão 
resolvidas as duvid;is ? 
. O que vem fizer a convenção aqui '! Se elln 

.·é· da 11at1ueza .dos tratados, que a. constituição 
confere ao governo o poder de fazer, llStá rati
µcado, então não temos que questionar; se o 

ue està feito foi feito com etentemente niio deve 

,. 

llaver discussão sobre a materia. Esta convenção 
envolveu legislação, e uão só e>s cidadãos bra
z.ileiros não podem sP.r obrigldos â leis sem que 
sejão emanad·1s do corpo legislati\'o, mas uma con-
vençao , Ili . pe o· po er exec.u 1vo, in rome -
teu-se em ,1cto legislativo, o que não póde passar. 
sem qu_~ seja diminuído o podet do corpo legisla
tivo ; • não hl!-. duvida nenhuma.. Se porém não ~ 

·preciso -que o· ministro aqui venha, então tambem 
não é preciso . lia.ver discussão. · .: 
>Adopte-se o p!lrecel' da. eommissão, e digamos 
que a carnara està inteit·ada. Mas se deYemos 
tom~u· alguma deliberação, de"emos saber debaixo 
de.,que.p1·incipio o ministro encarou o negocio, 
para em· consequencia poJe1·mos deliberar . 
· Como .não hou\'esse mais quem faUa.sse, passou 

o Sr. pre11iuente á. propor á ".Otaçiio se- devia ou 
não Rpprovar·se a emenda do Sr. Hollanda Ca
valcante, requerendo o adiamento, e venceu-se 
pela .riegativ11. · . . . · . 
.. Continuando pois a discussão sobre o dito pa- · 
recer da comm1ssão de diplomacia, orarão a seu 
Tespeito 

O. Sr. OJeID.en1:c Pereira. : ....:. Sr. ·presi
dente tem-se ·dito muitas coúsas e ai umas 
muito boas na verdade; e qtie fazem muita. honra 
aos philantropicos sentimentos desta camara .•.. 
e. eu .d~ix&;\'ia de fallar sobre a materia, que no·s 
oceupa, se ·não visse que; havendo sobre· a mesa 
diversas proposiçõeà, que devem sér objecto de 
votâçã.:>, poll.erá .ser a proposito ·<> que se .me· 
~ft'ereee l\"di~er.,so~re cail!f uma dellas em par
ticular, e.• ~.ob_re' a-._ convença.o ~m. geral, alin1 de 
que a mesma·votaçno· possa verdl.car-se·com maior • 
c6nheciment0l 'de cali$a. . . . . . . . . • 1 
• A primeira.· proposição, que ·convém ex~miriar, 

é o _Parecer da comniíssão tle àíplomacía, a qual 
de1101s de s1b1amente conhecer <111e a cunvenção 
era necessaria, porq•1e. a conseryação do com
mercio de_ escl'avatura é opposta ãs lUZt!S do se· 
cul r • 
camara ca inteirada. 

Até aqui l'oto pelo parecer da cc.mmissão, por
que em religiosa obser\'ancia Ja constituição nada 
1µai8 temos ue dizer uo overno senão ue 
cs a camar.c 1ca mteim a ; dito isto, temos dito 
tutlo ; por~ue niio é da nossa attrilmição conhe
cer da vahJitde ou nullidade do,; tratados ; e a 
quc,;tão da· responsabilidade d•) u1i11i,;terio, que 
refürendou isto, se clla deYe ter lugar, nem é 
p wa agora, nem <1 uando o fossi;, e della nos 
occupassemos, tinhamo; que dizer ao governo 
que n cam ira trata\'a de accusa1· o ministro. 

Não me poderei, porém, confol'lnar c.lm o pa
recei· da conunissiio , na p 1rte •1ne propõe que 
se lembre ao go\'crno a falta da assignatura do 
ministi·o inglez, não sõ porque soube primeiro 
gue nós ela cxistencia desta falta, e a snnon, 
11dmittíndo a troe 1 da com·enção, . como ractifi
cada cm fôrmn comp<Jtente debaixo da promessa 
qu•J llie fez o plcnipoterrcfario <le S. :?II. Britanka 
esta côrte de remediar aq1wlla falta, como ne.;;ta 
camara 1nfürmotí o mm1;;tro dos negoc••>s e;;trau
geiros, o Sr. marquez dil Queluz ; mas tambl'm 
porque serei sempre de p.!\tecer que nunca se 
lembrem ao governo as suas obrígao;õ~s, porque . . . . . . . . , ~ 

e1·rare~ nel\e, o que· compettl a esta augusta ca
mara e somente accusal-os. 

N:io apprt1vo finalmente o parecer da c()mmissuo 
na parte que propõe q n.:i se 1·emctta a cunven • 
ção lÍ commissiio de legislaçiio para pi·opõr a 
lei, que deve dizer respeito à 1>imlaria, imposta 
na mesma con\•enção contrn os seus transgr~s
sores ••. 

Não, Sr. presidente, não con"irei jamais em 
tal pm·ecer, porqutl cmquanto eu fü·er assento 
nesta augustn camara, semprt! me hei de opp<ir 
com ~odas as . minhas. forças a q"!le nella passe 

" , ns • e mm1s-
sões. inglezas, chamadas mixl.fts, · :"\ podel'em en
forcar legitimamente cida•l•ios brazileii'os 11 ! 

l\luito embora ellas os enforquem, porque um . . . .. . . . . . ~ - .. 
nossa culpa .... mas não sanccione 'jámais o po
der Jciislativo um neto insolito e de que seuão 
pode.r'1 ·aponhr exemplo em unm só nação dó 
munilo .•.• act.:>, "tanto mais digno de. censura, 
q11anto é cl)rto, que mesmo no tempo do go,•erno 
absoluto, elle se não praticou, como não de,•ião 
ignorar os nossos ncgociaclores, por ser indispen
savel que, ao tempo da negocmção de que se 
trat'l , tivesse' prescute o trata-lo de 22 de Ja
neiro de 1815, e convenção addicional de 28 de 
Julho de 1817 , aonde 'a declaração das · peuas~ 
que se deYião impor .aos transgressor.::s do tra
tado e convenção, ficou .resenada ao nosso go-
-verno 1\1 · · 

·A isto accrescentarei g11é pelos m.eus principios 
a pena de morte não deve ser imposta:· senão 
nos crimes. de asSlissinato, e homicidio volun
tario, ·e aos primeiros chefe~ de conspiração contra 
o govel'llo mona1·cbico constitucional estabe\IJcido ; 
e, como o crime da tmnsgressão da convenção, 
de ue se trata não. óde ser considerado se não 
crime de contr?bando, é evidente que não póde 
nunca· ser pumdo com a pena de· morte. . 

F:\llando agora ·do vo~o em separado do h,~n
rado deput:tdo o Sr: l\lay, concordo com os prin
cípios deste senhor, mas nito convenho· nas suas 
consequencias. Concordo com o. Sr. May, qne o 
sentido litteral do artigo 10'4 § S ·da con.stituição 
dá motivo· para se entender que todos os tm
tados, depois de coneluidos, devem ser il'azidos 
ao conhecimento· da assembléa geral, e:xcepto sô· 
mente om dous unicos· casos:· 10 quando· o inte-

. ~ ·. 
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.40 SESS10 EJI -1 DE Jü, .. 110 DE 1827 . 

= 

ressedo e~tado; 2° quando a segurança do mes~10 
estado o n:io perm1ttire111 ; e obriga a_ esta. ht
tci·nl intelligencia a necessarin e 1le\•1d<l dlffü
rençn, que o citado 811i~o e paragr?pho faz e1.1tre 
trat idos conclu_i<los, e t_ra~:1dos ratlfi~ados ; d1ft"e-

o qual sabem todos q11'.l dizem ~ucluicl~s os tra• 
tados, logo que os plenjpvtcn~iarios ~as a!tas 
part"~ conh·actantes os UJUStarao. e ass1gnarao; 

• ~ -· • 1 .;. 1 

·as mesmas altas }Jartes contractant•!S os nssig- · 
narão. 

Mas se esh dilf<'rença que a c-m;:tituiç.ãor l'CO
nl1ec« f>ntre tratados 0011cluidos e tratados 1-atili
cados dá lugar a uma tal intelligcneia a excepção 
que á mesma constituição faz, de que <J" trata• 
dos cclehraJos em tempo de paz que envolverem 
cessão ou troe·' de tcnitorio do impe1·io, ou de 
possessõe,; a que o i111perio tenl1a direitc, uiio 
podem ser r 1tíficndos sem terem sido approvados 
pela assembléa gt:rnl legislath·a, estab~lece e 
fü·ma a i·egm em co:.t.rnrio de que todos. cys 

da approvação da assemhléa 
bredit .. s exceptuaJo;;. 

Logo rsupponliamos que a pre.-.ent!.' convenção. 
iuba ,·indo como cio sentido Jitteral uc ofi'e-

1·eee a constituição, d•:via ,·h· depois de concluída 
e antes de ratificada :10 co11l1ec1mento desta ca
marn,) que viria clla .clt. faser? 

Buscar acaSQ a apprornçàC' da assem biéa geral? 
" rnguem po e 1 er, porque. nao es na 
classe dos c.1sos exceptnados em que ellase exige. 
E poderia a assem biéa gel'al impedir a sua ratifi
cação'? 

Certamente 11iio, porque não e~tá na classe dos 
casos exceptu<\dos na constituição •.. 
· O que cabia pois nas attribuiçõ1~s desta ca
ínara na h:niotbese figurada? Discutir o tratado, 
examinnr se elle ofi'endia os interesses da naç.'lo, 
·a sua. ho:1ra e dignidade, soberania e indepe11-
_dei1cia, se finalmente viola''ª a constituiçáo ou· 
as" leis; e quando assim aeontP.cesse accusal' os 
ministros ue assi nasscm ou l'eferendru:sem a 
sun rati c·1çao. 

E pol' ventura niio póde esta cam'lra fazer 
ainoia 11oje este exame. e decretar a responsabi
lidade dos ministros re:;pectivos, se acnar que . -
· Ningnem disto pode1·á duvidar, porque se é 
c<!rto c1ue pela coast:tu\ção . do imperio, e pelo 
direito das nações, os tratados uma Vez ratifi
c 1aos silo pe1·feitamente obrigatorios, tambem é 
·de igual certeza que pela nossa constituição os 
·nossos rninistri>s são responsaveis por tudo quanto 
·,.brarem por abuso de poder, e po1· tudo quanto 
·fizerem contra n constituição e contra as · leis. 

Logo a discussão sobre a convenção, cujo exa
'me hoje no; occupa, é necessaria. 

Os mesmos negociadores desta mal dirigida ne
gociação interessão nesta discussão po1· · ser da 
ordem e natureza das cousas , que os< seus. 
nomes sejão odiosos a todos., aquelles que·· j111-· 
gii:o a abolição do commercio da escravatura como 
o máior mnl que podia vir ao Brazil, quando é 
forçoso confessar qnu é um vP.rdadeiro bem. 

Por isso resultará que qua1:do os povos virem 
que .a maioria de seus representantes. àcha ser 
tle nm verdadeiro inte1·esse .para o Brazil a abo
li ão" 
tivo para ·mi::orarem a indignação, que a idéa 
de ser um mal lhes suscitava. . . . 
· E 11ão desanimem com esta idé.l os J'Jegociado
res. qué. celéb1-srâo', esta (convenção, assim elles 
se niio tivessem· feito merecedores da nossa ce11-
s111·a, 1101· terem cxo!'bit.ido os seu~ poderes;) por
que ~a. Ol'.dem Jlatur;il das cousas e que o desen
''olvunento de. g~ndc~ planos '!-caneta Jrcquen~ 
temente os gritos da 1mpopular1dade contra ·os 
~utures, e quasi semp~e ~ sõ depo!s que a ex~ 

pericncia de muitos aun~s mostrou a grandeza 
dos mesmos plauos, pelos efteitos dos seus bons 
resultados, que a corôa de uma geral apl'rova
ç:io premeia os genios felizes que os empreh .. n
de1·ão. . ~ 

direi com franqueza que eonc.Jrdo com este se
nho1-, em que a con\•trnção da abolição d' eser:i
v ~tura é ª· tod<is as ~UZ<!S offeusiva da ~1onm, 

e ue1n · que i.ão poderei conco1·dar én1 todos o~ 
'sens p1·i11eípios, não me farei cargo Je QS com
bater. 

Quanto /J, eme;ida porém do ~r. Paulit e Souza, 
que pt·opõe o adiamento da presente di,;cussão. 
direi que este adiamento uão tmz c.•msigo uti
lidade, e p1·omctte graves ineonvenieutes. Não 
ofi'ercce utilid ide, p<>l'qu.i em nenhum tempo <,u 
ci n:u1nstancias, podemos dar {)Utra respost 1 ao 
governo, qu.J a que propõ.i " parecer d"\ com
missão,- tica a camara inteir.1da-, e est-L res
posta não nos priva Je que :i todo o tempo . . . . . . 
attr1l1uto que t !IU neste caso, de accusar o mi
nistro que refo1·endou o tratado, se achar que 
ha lug .. r a accusaçâo, como acabei de dizer ba 

ou 
Mostmrei agora que o adbmento traz com

sig·• gruves inconvenientes. A maior part.i dos 
hallit entes do Brazil ainda não tê111 a certeza da 
existeu.:ia deste tratado. e a maior arte da-
que es que o con 1ecem, ain a vivem ll'l per
suas1io de que isto não ha de ter eft.,ito .•.• 

E haverá maior desgraça' do que continu'lr a 
entreter o po,·o neste estado de duvid l e incer
teza? Funesto syst-Jma de occulta1· tudo debaixo 
do mysterioso ''éo do seg1·edo 1 

Que tristes e fonest11s couse9ue11cia.~ niio traz 
ellc nas especulações dus sub1btos, que as em
prebendem _debaixo . da e~perança e boa fe, com • 
que a im:i 1ga.oranc1a os illude! 11.Decida~se por-

· tanto já, e já o negocio, e fi•1uem sabendo todo:> 
os bl·azileiros que o comme1·cio da escravatura 
ha d" ncabal· irremediav · " 
vareiro de 1830. 

A' emenda do Sr. Yasconcellos me opponho, 
porque não pôde produzir 1·usultado bQtn: toda 
a questão, SI'. p1·esidente, ,1cve ser nesta art.e 
-es ou nao a convençao 1·a 1 ca a 'l- 110, por
qu!l .o nosso ministro est·;ve pela ratificaç1io·--de 
1::\ua Mag~stade Britannic~, · e aceitou a. troca 
do autograpbo que o governo inglez lhe enviou. 
Logo a que vem · esta questão?· Boa fõra -0lla 
antes da veriftc~1ção ·da troca dos autograpll-Os, 
e a falta é esta que acabou .de coroar 1l obra 
da .humilde càndescendeneia com que os noss,1s 
·ministros se têm havido .neste negocio ••. (Apoiados} 
mas no estado em que as cousas ·se achão.;~o 
udiamcnto proposto pelo sr. Vasconcellos não 
pôde- ter outros . t·esultados que não sejã<> os de 
continuar a entrete).' o po~o . na ·iUuso,·ia especta
tiv" de.que estll:.Cconvênção não·ha· de,ter feito.·· 

Se o ministro . .iuglez faltou cm l\ssign u- a c0i1-· 
venção, ao seu parlame .. to compete o accus 11-o. 

·i:e . pelas suas leis n accusação tiver lugar" .. , 
qnanto a .nos só ' co:npete l'espeit'll' o ti·atado, 
e accusa1· os nosso.s ministros, se aecusaçiio póde 
verificar-se. . . , . .·. . , 

E!-1 disse? e mostrei. qua a prese~1te discu.~s.ão 
' ' _·. - ' ' ' ,. ' . \1 - . ' ~. ·-· 

de\'O por issó e:Xpór OS meus sentimentos. SObl'e 
:i materia. -. · . · · · · . · · · · 

A co:.ivenção ·da· al;ioUÇão .. da , escrl\vaturjl0,cele· 
br.ida, en~re;: .. S~,.·M. o ·rme.erador; .e .s;·,M.:·B., 
oftercce; as seguintes questõ~::prímeira-convi: 
nha, ou 'l1ão aos .fütéress~ do Br~il noo\ir .. o 
c<_>mme~io da ~sc1'.&vatúra ?+, Seguiíd~·:;:-E ~~(;o·,)~ 
V!_nba, q~lal e!a a. ~~oca, ~11"! ;que. es~ .. ~bQh~ 

. çao~· devenl. verificar·se 'l~ l'erce1r.a.- Po.ita .. esta 
abolição ser (!bjecto de uma convençiiof+:Qú•uti.. . ; " . ' . ' •' . - : -·· . : •; . ' ' ' . .. - -
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interesses d' minha patr1a ·são a minha unica 
politíca. . . . ·. . · . . · 

Princif?iO do mais extremado patrioti~ulo, delle 
fez publica confussão nii pres~nça do parlam;,i.to 
brilannico o primeiro . ministro deste . seculo, 

'que hoje · faz gloria da sua nação. (apoiado: 
geralménte) a esperança d1\ Europa constitucio
nal, e o terror e su~to da. que .o não é (apoia-
dós.) .·. .. . . . • . . . 

Quando· porém; Sr. presidente, eu~avanço qU<l• 
os intesses "das 11ações deve 
Utica, . ~~<! . se . ~n~nda . Q}fe 

lá; 20 e mais por 100, aoiann(M·e11uJtando daqui 
por llm · calculo .· flllldado. em' 'experiencia, que 
todas as fazendas, que nii> recebem novos braço;; 
na proporção da sua· v.orda~ hão:. de ·acabar iu
defective~mente e~ · muito: poueos'· ª!!nos 1: E com 

louvores aos nossos negociadores. 
E se ·convinha abolir o commercio · da escrava· 

tura, qual . era a ê~, em qné esta abolição 
deveria verificar-se 1 Eis, Sr. pre11idente, a 2• 

· questão, que se otl'erece e de cons~uencias tão 
. transcendentes; que· no meu modo de ver·aa cou-
sas, nenhuma outra de · maio1• imPQrtancia se 
olferecia aos ministros de, s. M. o Imperador; 

. purque do acerto,·on·aesacerto, com·9ue este praso 
se marcasse,, devião ·.resultar· ao· 'Brasirgrandes 

, .vantagens ou grandes damnos. ~: · · · 
M;as ah l Nem este praso -foi c~lcu1ado, nem o 

, v aca ar es eommerc10 tem 
sido _precedi.do das medida.'! necessarias; que· o 

· deviiio: preceder 1 Cóasa diftlcil ·de se ' crer, tt ivem 
, º.! ministr~s. que ·diri{lem os de:.itinos do B~sil, 

<iue possíío fazer menos · scnsivel' ás rendas pu! 
lilicas, ao· commercio, e á agricultura; a ee:;sação 
de entrada de braços àfricanos, que bem se pôde. 

·.crer, que' ou não conhecem o estremecimento, 
e, estagnação, que. estes.'prineipaes ·~ustentaculos 
do· estado· irremediavelmente hão· de• solfrer, ou 
têm preparado algum n1at'avilboso· plano de oc
co1Ter a tantos ·mnlllll> ou se 11i1>- importão com 
isso 1 . . · 

Não po:>so debtar·de nie lasUn1.ar tambc:im de 
, que lie . não . tenb 'l' 'fei'o sal>er , a'" todo o Brazil 
repetidas vezes,: _que o· commercio de· escrov05 

. devia acabar qua11to antes· inevitavt!lmente; {IOr 
cassim o eXigirem os: verdadeiros"interei>seii! da 
na"ão;. ·e as · su_as relâçõJs · políticas.; . . que a 

· cos, (qtie tanibcm ha e:1cravos brancos) perJom 1 educação e casamento dos~ africanos não teuhão 
o ser ·fte _ l\ómoli$, e· passnQ para o, ser de· au- ·:sido _protegidos. COl!''-~~.eia> e: que finalmente 

· .tomát()sr;-0u'par_a:'o d_e,·n1~ras mªehina,,-;,~, qµ!l é,, _se.}~ª!>· ~e~ha_; p~9~1do.~?.õbr~ a: 1111a .conservação 
menos, que se~-ªº mC?v~m_; s_em serem mo~'ldo~;'ET ·'e mão "tra~:i-~en~9:;'d!f de,shul"!'anos senhores •. _ 
com 'braços ·tão estup1dos,,e .fracos;. que, progl'es-, ·:·· · Qual senil'.' }>01.s .. a . ~:poc~ .. em· -~u~ :a · abollçao 
S()S'Pci~ern .esperai·? . . .... ·, · 'dest} des 1·a ado co"!lmerc10 '. od r , . . . _ 

. s os 1ns com 9r i! . magoa; . para n~t•: .:ruer com:01go os m~esr que• não sao 
d!l~~pi:em :_mu~tas ~ fmiendas ili>, estado prospero, a• inevitaveh.? E.;ta questão, pa~a :ser ~e~idida com 
·que· !lubh'ao_.. no grão dt ei~us deplorav_e.:l deca•: . acerto,· .e:uge ,que, se 'r~solvao' prelm~1narmente 
de,n.c1_a, 'e 1v:1,vendo em. pouca.,fortuna, os .netos.e: :.ns. segumtes:T_em o Braz1l.·dentro ·em s1·os.bi:aços 
mwtas ,vezes os 1Uhos "de'. p<:1derosos, :la~radores,' '·d11 que· mecess1ta ·para .alimentar. 11 ·sua · agncul· 
'este· m111;.~· &r •.. pfosi_dente,,: é·.· devido ao-· lfésgra-• ''.tu·N, .. principal manancial· da, su_a riqu~za ?•E .se 
çado eo111~~relo, d~u:scr~vt1~;,pol:que •. estes mor-,· • os•:não te:nt ,qual· será. é&.· manet,,ra' tn~~s · segnra 
rem to!f9s,os.a11;110~ uns pelos 9u1.ros·r8g!1la\1llente: de ot. ~qutnrT " '· -., ' ·• .. , ·: ·• ,,_- ,, •. . 

.. na razão ,de 5 Wl\ 100. ao meno11; e soiftem ·alem, ··~:Examinemo$, :Sr. preStdente, nannnemoa cada 
dl1to mortaudade e,_tmordinarla ;na razão de !O; uma· deitas qneatõe1 asparadamente ·1obre factos 

TOMO 3. , ~ •• 
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. j . ., _.,_ SESSÃO Eftl 'll 'DE:JULHO ort ·Tk'.27 
cxiste.J.!~S pa~dos .. ás nossas. \•is_tas, e não ·!!obre 

· tbeorias abstractas, .. que,. se. acbao nos .escr1ptos 
do:>.j1hilod0phos, q11e;Jtunca. ,·ieriio ~ Bmzil. nen! 
sa~e1~1" ~co~o as c~IUaS . pi>r -m\ '"~ ! , po . ue ~·e 

a~ocumpre ;vet··.c~fiio,.a-s.coÚsas. ~m "sido; e 
como são ; e esta hçao .. acha-se·; fr!ats . n?- · expe

. r.iencia ~· combi'1aç(\o, d<>s Cactos•e .. c1rc11mstanc1as 
artíc'ularcs de .cada·. ·o do 111 nis t orias 
de,sy~mas· gemes é feitos.-parl\ ·todas :a&·unçõe,.s, 
que não sen·em· pai:a. ,nenhuma :d~llas.:•: • .. "'··· .: 

l'em, p;ois .o. , ~r11:21~ dent,!"O: em s1 os, braços !te· 
cessarips 1.. N~;. e 111sto I1ao. d<l con~ordtu· · co101go 
todos os .. honrados· membros,. CUJO .testemunho 
invoco ·~1~,ll,ln P.elas,J1uas1 pro~incias. ·!E. Sé!· os 
não t~~;·q1nl.seria.o meio seg~ro de os~dquirir? 
Eis ,,O\\~ra .. q\!estão , tle . tanta: ll!lPOrta11c1a._ com<> 
difficlildaile,. que .campre. · examinar com SJZlldez, 

·tantc. os estnmg~iros 11erderáõ .ii: cle5confümça 
·de faltn .de protec4;i'io e · sepu·1u\c;11, que 'al~'nn~ 
facto"' . tal vez desfigurados em ·algumas fo1has 

; da ·Europa, lhes podem· ter feito conceber.' · . 
. ,: .. Nem. so 1rie accus·~ de rígidl) ce1181>i:; ô facto da 
pouca ou nenbmna emigração' para· o Dr':u:il; ao 
-mes1~0: t~mpo qu<J outras· (>artes da Ainerica,• de 
· govêrno~ que ainda niio · estiio" consfüuido,; e de 
: nm sólo me11os _1ertil, tli.n · recebid11 elfectiVamente 
•·milhar~s !1c. ~t'rang;iiro~ eniigraJos; 'é ~erto; 'e . e qu11,,to.dáyia ,eu• a tenho .visto .re.solver, com ··a 

mesma f11~ilid84e,. cotn: que. se" b'.ilill um copo de 
agua, .fr'e,sça.·o~,-~e e1ng~Je im~1a· pilu.la :dourada!- ' 

. ois. be 1lu . · •• 
. agora.,,os 8eus,,,~ffoi~s ! ;lias n~o 1 _err.:mos '.nos • 

_meios .. de os ,p11raly.s:1r.- com, C$per•e!Jc•a e. •mmhdns 
fa~sas, pllrqu_e . iie .. es~ om ,,pbystca apenas• p ·:i
dem _próduzir:.~ mal da: despeza •de.ai umas. ia· 

cas, n110 .assut) Clll, po 1 1c '•.º· e~ ª!}ilº• porqno 
. nestas o erro· de uma .expenenc1a (Jolo: fazer a 

\fosgraça e ,os ,att·.iaoi. de uma nação, de que 
muito~ exe!iiP'ºª Jorn~f.C ;a historia! 'renho ouvido 

viriio. 'logci ,povoar. o. Brazíl •.• •.• :Ist? é: ~m bom 
para. se dizer; m'\S vamos r-1\ -prattca ·que nos 
most1-a,a. c.x~riencia .de, t.mtos:.annos:: que p1·0· 
,.1?re.-.:iqs f.em, Mto ,1\ civilisaç:io dos indios, apezll' 
de diligencias: h)ais ou\ meuos: •. efücazes. do · gc;>·. 
,·erno.? Pouco: ou .nada,.· Sr. "1>1·esidenw, · ou seJI\ 

. porque' se ,.não ~e.m ' acert•tio oom o :verdaleiro 
cammho,de ganhar. .. os indios,--Ou.seja··por .for._,a 
'de.su·a, n@.tui·~:i:a el1abitos:·,o.: que.· eu sei-· é que· 
os .. índios. continttão, a, .J1abitar. as· suas mattas, 
e faz~r._gue'i:ra._aos,. q11e.,p1·etendem invadil·ai, e, 
que se se consegue al?nçar . .terreno, não.,se co~· 

. : . O• .J ." ... ;. . .! ·. . .. -

. s: .c0nceda-11e que ,à· civilisac.'io ,,doi. índios 
póde pio;>peiar~ , quJndQ, vêm 'essetS , braço!,!, a· ·ser: 
,profic_up~.ao.Bt-azil? ,:Elles:-~iráõ. ~ude sem· ~uvida:, 

.é.immediat.ÍI. .,e ,1·epentina.;,' •·. i ·;., '·i" '1'-' • '. 
. : Ta:Ubem.c~é., tem,,gueriJo.J11scinar ·S·Lesperan-.' 
ç:Ss cq~ n,.,en_trada de.:braços: europeos; •. brai;os 
eUropeos,. Sr., préSjtlentel l l Ah J qne :e11ga1111dora 

. esperan~l:Eú não_· vejQ,,nesta ,idéa•mais que n, 
.illusãp. ifo. 11111sonho1 Acaso. n:lo conhecemos• nó.s 1• 

bem .-.P.Ot: uma. triste, _(>xpe1·iuncia.:a· fü.lsiüadll desta: 
tlliloria )l,.Aonde,.estilo .. esses: colonos,-i.que a :peso' 
de muito. dinheiro têm vinun. comprados para· .o:
Brazil? Mal! veja:nos como podem vir esses br.iços. 
e1u·opeosc _, ., ;,--., •.,:: .. ; .. ~:· .,:. . '' ·. · 

Eu .$ó. conheço, dous. méi,)s :ou; engajal-os; ou. 
conyidar , a sua emigrnçi\o .. O' primeiro meio· exige 
diligencias .e··despezas ,do governo,.,e por couse

. queneia. agentes..habeis; e- dinheiro, temos. nós 
por V!!llt.lu·a esse dinheiro• e •esses agentes-.hl.·. 
beis? eti, confesso . que • os. não .: conheço (apoia-' 
doss);:,-i! a: julgar .pelo· cffeito, :. e 'fJrÇOSv C·>n· 
fossa,· .. que os, não temos (apoiados), porque na: 
direcção· dos .,.negocios,, estrangeiros. se 'têm :com-

tambem. e:certo 'que existem as folhas publicas 
·de que. faUei;·:{.Apoi~d~~s . · 

· Çl.IS em·opeos e em grande numero; p:'lderáõ'contar 
, cOm elles os "nDs~os ngric1dt1res? Nii.o .ce1·ta
' mente.'. por'}ue é' da ·natureza 1los t;?rritorio~, que 
· têm nuna u · • í ·· · ~ • · ' 
amena· como o :Ja_razil, •1ue . 0:1 • cstrangdro& que 

· para • elles emigriio, 111·enmo nntes L'Slnbelecer~se 
. sobro si, do 'JU•l alúgar :<1i11s braÇ"s aos natur11es 
do pniz, e se nlgU.sS O fiicrelÍl deVd. ser a Ulll 

· p , M · , que 11 o convenha á']uelles. T.ogo 

··povoa· li.is! ·A 'fazii.o' é· bsm conheciila';' a j>r~prign
"Çãó· <los. esc1-av .. s 'n'ô·· Drnzil,)orige ·de: ter'. sido 
prt,>1novid,1, tem sid~ direct1\mel)te_ p~1~eglii\iti'.por 

''systemá"' " ' ' . .. · .. ": · · · · 
l'.:· Digo por systemn, 'porqs\ii' calcnlaviio 'os f izi!n· 
''dciros qne'lhes fazia in11is cónta_ coínpr~r os·n!'S(ro~ 
. da costa' d' Afric."" d'3' gu i ·crin1· os c1•io\lfos .e: foi 
tão •radica·io êste · ·crr • ., · qne 1nuitns',."faiendas clie· 

' 'ga1·J.o a n:'io teí:': 1iní:i n'?gr.1', "e n' foiiios" pai-te 
· cont:wãti as" femeas na p1·op >rt.iio · 1fa" nn'ia párn 
• 3 · ou 4, maclios;- ·~ é tiío demoristraJo este· c.llculo, 
: qu:e por. via •le 'rei:;t•a'.ús ~.1vios ·em11regildoneste 
·c•1mmercto sempre e :rregnrao os .esc1·a1·os na·mesma 
· proporçi\Q · " " " · · · · . ·. ·• · · · · · " ' · 

: Logo '.ê "cerfo "qúi! 'a pr;;paga'i;ifo 1i<is escravos 
·não tem ·prosper•t ló, "porqoe te'n si lo 'empecida 
'e se algt1\llll duvhJar!·ue~t l. CO.\(!ltl~:\O~ ~u·o ie\"i\· 
. rei â. fazenda de 8 mta .Cruz, ·a· muitas .'outras 
·· n!l~ta. provincia e algum!ts \ta" c~pitaili·~ "d'.l 'Es.pi
~ nto ·sinto, que ha !nnt.tos _11,nnus, se· s1Htll.ntão 

' .. ' . - . ' - . , . . .. n1ettid.o ~mperdoavci:i erro.'!. (a oiados\- :.: :_. ' 
..... uppqn amvs;:por m. que .. ~ste' meio pro~1ettia rão, augmen~~os con~. os br!!ços <11~e.,..i.':ste~.tê111 
. nlgun,s b,r..aços;_Qtlll b~aços seriao es~es ?;~hbiao nos. . 'desce11d1do; · , • •· . . . · · 
Ulnda~Qs; &<L,Brazil ,mmca hão Üe'.vu·.por. este " . E' porém •o·systema dé prote.!Ç:iri"iià'propaga· 

. CàÚli!!h~>,SÇJliiq braç(}(il-OOl'rOllÍpidos, vadios.e inba· ·:c;"io dt>s' escravos ~qU:~i:;i novo, eonhe.ciij.o'de 't\OUC.18 
lieis; p,orqu_e os ::llons lã : a~bi'io •muito . em qt!_e'. e· ~dmittido ''tlp_~~:ls: pó_r:n1g11qs;' e~i~iii i)ir'tâ~tl) 

. SEL01<cuparem (apoiaaos), e :la. so estabelecem cõm, -·m)ltt•1' tempo:po.ra~ se C31."\b'J\,,ci!T com.·firmezr:e 
SQlide~. e.~' ~W"<>P!\ s6 ~a;.dl)'. dtiitar ''Para . .él\ .as; · ·vantiig~ns ·eei:t_!l;:>-,; · ~º!" '.eS,tà i'á~Ji:í !": p_:l,i ,'.ín!lis 
~t1as eis.~rias, _e;;asi:!1us, .fezes, emqna!lto osime!os : que tep~o ,_'1>1)~,e1'a•l~1,· for,ç~-\l'(. e.'. ç~rM1~~".-. qit!?, o 
,le os triuer fõrem e11g,1jament'>.i ( .tp,qiado.t.) :e:, ; .-· !'l"BZ~"J!!!;:tré~~ .. ~~<1'S' ê, -ç~rt:J.,' e.' -pre.~a~tir~.:.: . : 
• .illais.,~i;pei;a_n~·:PUZen,eu.·na .emigr.ai;ão;eurp;; · _··.·,P,ropt'ip 0sern Mte :lugar para ,'co~bate:r CH''ar.:. 
pll:t., qnn~nos poàe . trar.er caritalistai;;••ai·tistas· e• • g11m1mti>l ,d<1 nl~<fü·C .i((11-.t1·~R: <Wadór'.'!i q'ue, UllS 
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SESS • .\O liàt 4 ; l>K ,JULHOi DK -18!7 . ' . - . ' - ' . ... ~ ~ ' .. 

P_oi· .ªª. ntim.· entos , de r. el ___ ill. _ião, outr. º. s . por plii111. n_ • tropico liberalismo manjfe:.'tariio,, deseJ:mdo' qu,6.o 
cómmereio dos .eseràTos àcaOâsse a, ser.··pósliivel 
hóje . mesmo ! Mas· cómó. eu: já estabeleCi. ·4iió'J1s 
interesses ca minlia palria são a' base u'nféa_de 

m po 1 iei, nao. me oecupare1 · e· outros, ar- • 
g11mento.s, que não U~erem a mesmá· base. ,e per· : 
guntai:e~ !!- ;.estes se~bores, ,P.orque' raz.ào, que~ '. 
remos imitar as nsc;oes· class1cas da liberdade 
. -· - .• ' .. '. - .• ' _.,_ •. ,,, ..... - l 

julgou necessarios 16 annos pa1·a·;éllà, ,:qUILDli() ! 
ti11I1a . a povoar. senão sua'l colonlllS? . . . . -

._l)igiio .os,. luminosos. pbilau~ropfoós .da'."Iilgla· 
terra .o, ue-. uizerem . e convenh · •· ... 
,sario acabaf .com· este trafico .. dé; ''en·d.:r ·.rarne , 
humana, n:.as. eu ~u.nca, .acre<!i~c.~ ·ií~~ ;n~~0. :·ten~a i 
andado pbdantrop1a nem. espmto de rel1g1ao;.mas ! 
,unicamente: ,interes11e e vistai. de alta. poiitica: ; : 
- E .. se assim", não ~é,: como sé '.há da· avilliâi':'a \ 
conduc:ta de .. Pitt,-: esse famoso :Eitj;, utúatre'.orá-

• dor. e rolebre politico, ~u_e;;de. nofü~, '2º Pa.rl~aj~~tO 
. de ,que .era membro, repetia. energu:as uecla1açoes 
.CO!J~ª .o·.co.mm~rcio :da .e~riwatü1:a, é:,de'~ia;,co~o : 
:nnni~tr!>,. protegia :eft"tictiva~~n~ 110, seu,ga,bi.~!lt~ : 
:a .. activ1~ade .. do . .nte5Pl.o cQm_merc1()1,por.fó.~11j:'.,g~~ . 
-fot, precummente:_no_.mtei::va)lo;do seu .m1niste~10' 
.de" 179!;- a ,1sq.>; -~que. del)aii9' ·~e, ,sij,a: iírime~ia.t!l 
.prote_cçao se 1.11trç~uzirão n~:dh_a11 d~ Dêni!1r.an,: 
. Berh1je , e ,Esseqm,bo, • .. ma1$; •. d~: 1 2P(l,OOQ .. ~ser.a- . 
vos!! ....... ._ .. ,, ..... , , .....•. 

_Mas o que não tem remedio, remediado está.:. 
deixemos est.a questão e passémõs a' outra'; I>Ódia 

. a abolição,do cónimérció'da.es.cravatura sijr oojecto. 
de um11.. conyen?C> !. Não; ;.e corisideràda por_'es~e 

}ado . a ct?nv.ença!> .e. ()ff!"ni;1_va. da ~~nr11:' e d1~n1-

.·-. Por. direito das gcnt.eS'iião:e.licit():a µmll: ,n'açno ·. 
• eiigir . de outra tratàdos qü.e. otrendiio: as 'suas leis ' 
fun~l!~entaes .. ,e .P~ª · ccinstituiç~~ "dó' i!ri'p~rio, · 'ê 
. proh1b1do aos mzmstros do 11oder executl\'o·:obrar • 
-c:c;:ntra ' ª\i Jéiá ·.e;itabelecidà,sf' e.;d!ist~~ .:Pi:\rieipiqs . 
_ se_.dedu~ .. q~e. n~in o _govem!> brt~J1n1c~· 't1nti~· d1- · 
• re1to .... p.1 ara e. lt.l~r,, do _,noss_Q; l!_em_ ... ' e~t~: p.1ªrª .. ···e .• _co_.,_n. -
.ceder~Ute ,a;-.PTe~~a~ ~~ve.n~o,',{apoia~~;! ~, . i. . 
, E'se estas,razoes, nao basta0: entãô Tecorrerei 
-~ pri!l_.çipio da,_lglial~adê"e·~~~-~Pc~~~licia. ·~as, 

. - . . .. ·- '. " ,. ... '~ "· " - _, '.. . 

mut ~~r<?, ,g~e ~fez . o ~ tí:a~ªºi ~fgü~; ·, ~eg.*,ri,do i~7 
f~u·~~o, _o.s .. se~qr~. que,s~v1r~q, __ na ,~~m~lea 
con.sbtu~.nte, ~-~º~ "o.,g()".eJ;!'l>_;: !l~~n~o. ,por., uma 
del1b~raÇil~., to_mada em,sessao secreta piira'a Cllle-
. . . . · - a con-.:enrao. e.,a o 1 . a. escra
vaturà;eom"'à .nac;ão" lügléza'.,é tambêm "pórque 
·acábar, . com 'este :commêrció. e. cousa . bóa •. , .. 
: . eoit'cedido '411-e_~govérpô ~st.aya a~to!is8~~ para 
Cazer"a convençao . de . que se -trata.; , cabia nas 
·suas . attribuiÇões declàrar .cdme' de pirãtaria a 
continuação do commercio da' escravàtúrà? . 
· ·Ah 1 Sr. presidente; a faltar· c0m 'franqueza, este 
é verdadeiramente' o' i,miéo veneno'' da 'convenção, 
que· mé obrigou a' toinar parte ná presente questão, 
porque no· meu conceito,: declarar · erime de pira- _ 
tar1a a continuação 'do· commercio. da · escrava
tura, por um tratado; · ê o ata ue : mais ; directo 
que SI)_ p e azer ·· : const1tuu; o, · ignidade, 
à honra nacional e: aos direitos> individuaes dos 
cidadãos:~ra2i!_eiros l. '(apo~t!_os.) . · · · .• · 
-- A', ~onstitui 110, ~porque nao óde facto ,algum 

· · Aos· dh·eitos indivi uaes dos cidadãos brazi
leiros, .P.Off-{ue os desaforou do· Juizd competente 
do seu paiz, para os sujeitar a juízes estrangeiros. 
· ·A~ dignld~de. e honra nac;ional finalmente; por
.qu~. e: o. Brazil a untes'. •-nação 'nO'imUndoí q~e 
·teve a· fraqueza~. a humilhante' •condescendencta 
e baixeza ·de conceder; aosdnglezes' ª' declarac;ilo 
-da· ·peoa:·de 'pirataria eontr~'''ºª ~ntrabandlstas 
de•eacravos em •um: tratado1.·.;apo1ado.~.; > , : 
· Acaso1 perguntarei :~u, aos; noss,oa negoeiadorts, 

-nos. podem •ellea c1tár,:algum: exemplo•:.seme
. lhante-•? l!oderáõ sim: ·c:11ar1 um'Rrtigo addiciona\ 

' g1le~a ' eri1' ~SÜ,<· ajµstàndo: .cirico . an~o~~ ~~a a 
·abobçfto:do commercio •fa::<eacraivatu~· maa-' não 
no~ mo_!!tr~ráõ !'-Ili a d~claraoão dei~en~uma pena! 

.venção addicionaf de' 1s17; para: se·:atiolir,q.uanto 
antes o mesmo commerc10 r :mas nós :.lhes• •mos· 
·traremos·: que al1i: 1mesmo se deixou ao· soberano 
-do' B.razil a promulgação da lei, q~e ·devia bnpõ1· 
:uma pe~a: !1~8 otranag~sl!Ore.s 1 ~-. .. .. · '. ' ": . . . 
' .. Que• ,d1relto•é•este novo· que •O'· Br~z1l'. qµer;1·e
conhece1·? A.onde nos levarà:•a•,.adm1.:111iio :de "es· 

, trangeira intervenção ,nos nossos ;Degoçio,s. ;domes· 
ticos.?t.se isto: assim:·continúa;·~amanhil;, ,quando 
· qui:r;ermos: ir .eligajar.braçasS;livre&: a~· portos âa 
. costa·, .<!!AfriC11, será .J;1.ecessatio ;.U;, pedir·,:licença 
·. ao,.almarantado de:Londres.11.e:queat,sabe se. liol·a 
negará.?. K. se., a. Irtglatetra .. assent$r .na sua. phi -
lantropia, qué não deve haver esciravos·rno:Brazil 
e .~:tigii: ,que forreiµos os q_u~ tem()_!!, ~qí!Jarem()s '! 
.Embora.,g~it,em .,911, do.n.oa, del!es, ,que ,g_~o_.,a, isua 
pi::opri~da!:le,:, ~orço,so.,,será;;obe!l.ecer, .. ,Jlo.rqµ,e.. os 

, ll.01>8ÇIS, negociadores, . q ~e ,pa~e~eºh mu1tc;i, de :!!~to 
(apo,i~,,,~),, não. poderfl.o ,r.e~s-~1r, a :ta\ prete!lçao, 
se vier acompanhada, de ajg_uma &IJJeall!lo IJ (qpQia-
àos.), ,. . . . _ , . . . _ . · . 

• . ' C'?l1J .. e!! e. pre ex . ;· .i;is ameaça_s o egoc1.&
dor' bntantuco;' ·expendtdas no 'omc10 do marquez 
·d~' Qúel~z'' (antes· 13llas "fi.c~s~~'·ijo "segre!lo do 
·seu gt\bmete)' que' os no11sos -'neg<>c:1adores:se que
·rem;âes~idpar A~' mal q~e:s~u~!ão''conelílir_este 
·negocio! • .';, Mas :que 'tetror·l!an1co•foi 'este .-que 
·,;e-; apoiler~u 'dºs:nosti?s nego~1a<l()~es tDigo terror 
·panico,)>2rque '.,sõ uma. t?t.al '_1gopranc1a do·es~~o 
:aa.~~Çao ep:i:·q_u,e'~e·acha!e;~·;Iogla~e~;~1a 
acreditar, ' nà ·. ser1edadf\: · das -amea'ças · le'mbrad'lS 
pelo· negoéiàdor britá'rinioo '.(~iddos•)"'"'•'·i. ' -
.,:·,· ·' ·. ~ .• ~~·_.-,-~,, ~ ·"' ;-;1!::·.:~:, ·r .:'-. ,c·:i~.lld '. · 
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SEsslo EAI: 4 .• DK JULHO DE ··18~7 
Tratava-se justamente desta e.:>n"ren.;il:o na época, 

ern que a lriglaterra soffria grandes convulsões 
no seu interior, motivadas P.elo sobejo de 60 mil 
braços, a que niio podia dar que fazer ..• Era 
justamente pele> mesmo tem u a -. 

1 crava em a gum perigo pela ·quebra de 
rnultosdos seus banqueiros ..• era tambem por esse 
tempo, que a santa allhnça ma'}uinava um grande 

lano contra a Inglaterra ... que a França aca-
e a 18nça, e com· 

mercio eom o Brazil .•. E em taes circumstancias, 
conviria á sul1lime, e previdentlssima politica 
ingleza. põr ein dtJsenvolvimento os actos hostis, 
com que o seu ministro plenipotenciario assu.itou 
os nossos negociadores'! 

E porque não responderão. elles a taes amea· 
ças com a linguagem independente, e verdadei· 
ramente soberana, que os plenipotenciarios , da 
França no congresso ds Verona empregarão na 
l'P.sposta, qu.? derão 1\ uma nota do duque de 
'Vellington, relativa á abolição do commercio da 
escravatura, contendo i naes i · 9 

e g or a seja aos illnstres autores de tal res· 
posta (apoiados) : nada ha mais polit.ico, nada 
tnais inaependente, nada finalmente maia res
peit~dor da igualdade, e soberania das na õe.~. . . 

Tenho-a aqui commigo Sr. presidente, e nelln 
Jeio os artigos seguintes-••• « Uma declaração que . 
obrigasse todos os governos a impôr as penas 

· • , mu rem no com· 
tnercio. do escravos, seria um acto, • que parece 
nos ministros plenipotenciarios de s. :&t e. não 
ser da compittencia de um congresso político. 
Quando se trat'\ de ·impôr a pena de morte, são, 
segundo a natureza do governo, os cor.pos judi· 
ciarlos, ou os le1dslativos, a quem pertence. fazer 
a lei ••• as medidas indicadas. relativamente ã 
França ião moderadas; todavia . são objectos de 
.uma lei; e . devem., par .. consequencia esperar que 
a opinião publica se .declare a seu favor; para a 
lei {l0fle1· ter um resultado seguro. , O govgrno 
de.S, ?tr. C. resolverá or.simosmo uanao te 

c ega o... : rança .reconhece. a li
be1:1 de. dos mares para todas u bandeiras es
trangeiras, seja. qual fõr' a potencia legit.ima, a 
que ertenção; ella não reclama para :si mais l}Ue 

· · · r s naçoes, 
e que convêm à sua dignidade. » . 

Pois reconhece a França. que ao corpo legi.i· 
lativo de cada nação compete o. Jazer as leia 
penaes, que dêvem impôr-se aos .seus subditos; 
e só o Brazil · ba cie .. ceder este direito à uma 
estipufa,;ão estrangeir1\ 1 . 

Aqoi acabarã o ·meu discurso ••. e concluinJo 
digo que no, meu en•.ender ha. lugar á :decreh.· 
çiio da responsabilidade do .ministro, nesta .parte 
sómente, · em• que olle · usurpou as .attribuiçGE!s do 
pod~r legislativo, como dito 'fica; merecendo,. no 
mais,. lo11vor, ·por ter acabado com o commercio 
da escravatura. · • · 

E como, . por ora, . niio pôde ter lugar o for· 
mar-se-lhe o processo do accusacão, insisto que, 
desprezando-se todas ·as ·~roendas; que propoem o 
adiamento· desta discussão, ·se delibere no fórma 
do parecer da· commissão, que se diga ao governo 
que a camara fica inteirada; · · · 

O Sr. Paula Oaval.canto :-U a n11 ão· 
p con ra r com ou ra so te quaesquer di· 
reitos alienaveis, e· por isso a mnteria em ·,ques
tão póde ser objecto de uni tratado. Ao governo 
com pote diri~ir. a's. negociações . · di ploai:it1cn5, e 
por isso estava a~toris.ad•1 p~ra ·~· conclu~ão 
dest~ .. tratado:. maa . o, go!erno. rati~cou · muito 
prec1p1tadamente: ,l'! por .nao ter. obtido o ,con·. 
senso da a§emblê&.'ent.re·. a conclusão'.:e ara.· 
· tificaÇão deste. tratado/ que .envolve. legisJaçi'io: 
2•' porque, sendo este . tratado concluido no Rfo 
4e Jaq.eiro, foi r!lti~cado· pelo· governo ·40 bra-

zil ~antes de o ser legllmento pelo governo Bri· 
tannico ; · p:>ia pela constituicão ingleza S. M. 
Britaimica não está por isso nutorisada para. 
r~tiflcar os tratados sem a i·efere:ida do mi· 

E ·é por is;o que o .. g.Jvernô britannico, ape· 
ztr de estar pelos principiOi! da santa alliança, 
explicitamente declarou que não podia acceder 
a ess · - · · : · 
pelos príncipes soberanos, e ass:g11ada por elles 
unicamente, não . podi \ obrigAr aos subditos bri
tannicos sem que fosse contr..i·assignada· pelo 
ministr.> de estado. U n tratado, para ser legal, 
precisa ser ratificado pela pessoa , ou pess:ns 
para isso bastantemente autóri;;adas pela nação; 
e porque o direito de ' fazer leis compete. no 
Brazil á nssembléa geral, e este tratado com
prehende legislação, ó claro que precisava d_a 
approvação da assembléa geral antes ·<la rat1-
flcação, o qu3 o mesmo go>verno reconheceu, 
COIJ!o se .vê do. ottl~it?,. que o ministro doa ne-

E nem se ..dip quil ba'>ta a autorisação da 
assembléa constituinte, que foi antes d' conclu
sã~. C•>mo porém, ape~ar disso o trat.~do toi 

este tro1ta•Jo niio está em cir· 
merecer a consideração . da ca· 

minb'l opinião sobre o tratado em discuuilo ; ·e 
não repetirei o que já disse. Vou só suste~ar o 
que propuz, e é, que primPiramante so d~ve in
da"\r se este tratado está ou não ratificado. 
Persuadirão-se então algu_ns mustrcs deputadçi~, 
que eu queria que se venflcasse a responsab1h· 
dado do mfüistro inglez, por não ~ignar o 
tratado : eu não disse, senhores, que Canning 
fosse chamado á b•lrra da assembléa brazileira; 
nem tal cousa me ·passou pela idõa, e nem possu 

·adivinhar, como aeJa respcmsavel quem não as
s~gnou; até a~~i estava persuadid" 9ue só ha· 

' actos ministeriaes. · .· 
Para . o que eu· ent:'io chamei a nttsnção da 

camara foi para a falta de nssignatura. do res· .. . . - . . . 
ireito· constitucional de Inglaterra os Lrat<idos 

'não obÍ'igavão· sem a referenda de .com_petente 
ministro; mas negou-se esta_ legislat.ii? mgleza. 
Para mostrar, que eu me nao enganei; ·bastará 
citar um .acontecimento ainda recente, e é o tra
tado da. santa alliança ; disserão os· inglezes aos 
monarchas do continente, que aquelle,trata0Jo 
mio ligava •a foglaterra, . pois ll · constituição ia
gleza· · não reconhecia· tratados 'que não fossem 
assignados por ministros responsa'veis. ·A':• vista 
distó poderemos julg11,r perf11ito. es~ ,tratado'! 
Não· seril\ elle ass1guado por igno1·anct'\ ~ou des
·cuido de Cailning? Assigna.I;-0-ba' elle nas .actnaes 
,circumstanci(l,S? Quem duvida, que Cannmg é o 
chefe . de uni partido liberal, que olha com hor
ror para este trafi.co, bem como para tudo. que 
ameaçar pôde a _hberda~e ? . ·. . . .. . 

Quando · otrere~t a _mmha· em~1da, tive .em 
vista evitar a d1seussao, o que nao consegm, e 
por isso com !.'lia nada ganhei contra a minha 
· " - · S nhor 
es a camara, não d•wemos· fazer mais: que ex~· 
minai-os ·para declararmos. responsave1s; ou nao 
res{ionsavei:> · os ministros ; a isto sõ se . deve 
limitar o .. nosso exame, e nem nos_: convém que 
tenbà outro ~esultado: a .approvaçao é· do i;.o· 
verno. ·Romper um tratado é pas!lo.se~pr~ nrr1~· 
·cada e· odioso ; é de certo modo mfrmg1r o. d1-
·reito' ,da8 gent~; que ni!.o co!lhece· outro ·me~o 
de commuuicaçao, que .nao seJa. o dos re~p«:c!I· 
voll gover11~>S. , J .. embrelllo-~oiJ · da con!l.t1~1uçno 
·r1~nce2;a do aqqo 8° ; pro\10040-se abolir ·a rç· 
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SESSÃO E~l 4 DE !ULBO DE 1827 45 
presen~o e nação; · conferlc• comtudo ao ·corpo 
legislativo a approvação, ou reprovação dos tra
tados. E qual serfa t> motil't> 'J Não é bem claw, 
que se pretendia assiin cercar do odio popular 
a repre!"ei;itação nacional, quaEdo polo exercício 

E não · será facil uma decisão e1·1·onea nesta 
matcria da parte de uma as.;embléa, que não 
póde ter os necessarios conhecimentos de muitas 
cfrcumstancias articulares ? 

en o poi~ a unica llncção desta augusta ca
mara sobre ·este objecto responsabilisar o mi
nistro, que referendou o tratado, digo que ain
da não estamos nas circumstancias de o fazei·, 
porque ainda n:io está. eoncluido, esperamos pela 
assignatura do ministro inglez. Se 11ão -houver 
esta assignatura, a 1·esponsabilidade não terá 
lugar, e quando muno apenas se poderá accu
sar o ministro brazileiro de uma tentativa cri
minosa. Eis as 1·azões, porque olfcreci a minlla 
emenda, que não p1·oduzio o elfolito desejado. 

O Sr. A.l:niolda. e Al buq ucrq uo : ;-

cussõcs são fõra da ordem , comtudo não di· 
rei que tenbamos perdido o nosso tempo ; tem 
apparecido idéas mui boas, o tem•se falla<lo 

~ . . . 
' foi haver occasiii.o de npparecerem. l\Ias eu nii.o 

seguirei o mesmo methojlo, nem me cansarei 
cm fa.Uar sobre o traflco .. da escravatu1·a; direi 
sõ ue elo meu modo de ensar uere i uo 
se aca a11se já ; eu. quereria antes 'ltm romedio 
violento, do que . a duração de uma molestia 
prolongado. Nós lamentámos a perda · do com
mercio, mas não nos lembramos que a oonti
nuação do comn1ercio da escravatura C\lusaria 
males . muito superiores a quaesquer inconve
nientes, de que possamos lembl'ar-nc:>s. 

Fallando sobre o objecto em questão, que ê 
o parecer da eommissão, »iW L> JJpprovo em tuào; 
porque vejo que não existe propr1amente tratado : 
não vejo tal tratado ; aem tal nome se póde dar 
a e~es colloquios, a essa conve1·sação que fize-. . 
Eu observo que esta convenção tem vicias· in2 
trinsecos, porque· não compreliendo um contracto, 
no qual de uma parte esteja todo o direito, e 
da outra toda a obrí a ão or ue 
vejo que cedemas tudo á. Inglaterra, e (ao menos 
da letra de convenção se collige) ella não nos 
cede cousa alguma. · . · 

Não se apresenta cousa alguma neste tratado, 
que pelo direito das gentes, e· senso commum 
possa ser· valido. 

Demais os · negociadores till1iiio direito de fazer 
o que ftzerão? Tinhão poder de estabelecer penas? 
Ninguem o dirá 1 T~nho pois mostrado que a 
convenção tem vicios intrinsecos;·e que com todo 
o respeito que devo aos ministros, que o fize
rão, não posso deixar de dizer a minha opinião, 
porque segundo os ·princípios de jurisprudencia 
que sigo, não pôde · havér contracto, no qual es
teja ·a obrigação só de umn. parte, e todo o direito 
da outra. · 

Além disto devemci-nos lembrar que a Inglaterra 
propôz a convenção conforme o tl'atado de 1817 
-mas 110 tratado de 1817 se estipulou muito 
bem ·que S. lf. faria ·as leis, e que estabele
ceri-:i. um razo a . ue os subditos ficariiio obri-
ga os. . 

CoDl.O. °P.Ois, sendo Clilta a i~tra do tratado de 
1817 pod1ão. os nossos negociadores estabelecer 
uma pena fõra de toda expectação ? Eis vícios que 
tornão nulla e5ta convenção. . · · · 

Por, conseque11cia o parecer da commissão, que 
dev:e : s.er · 9bseriado este. trata~o, não póde passar ; 
nem quero lam»em que se dJga 9ue ficamos in
teirados porqúe' Pôde seguir-se nisto. a regra de 
-quem calla consente; · · 

o s~. oa1n1on:-Sr. presidente, persua
dido como estava, e como estou ainda, de que 
a convençiio, que . se acha sobre a mesa, era, 
e é um tntado perfeito, e valido, pois que já 
foi ratificado; e conve~cido, como 'cstaya, e estou, 

' Sr. presidente, eu não sou advogado de Ingla-
terra, nem o govemo britannico, hoje à testa da 
civilisação do mundo, carece de meus elogios, ou . .. ' . . . 
lantropía, e de 'amü1· á liberdade, servem de 
padrões erguidos à gloria ingleza, e, faUnndo 
mui alto, clogião, e defendem o governo bri-

cioso, na Amarica, por que1·er extinguir o infame 
trafico de cal'ne humana '! 

O governo bl'itannico, dll-o-hei sempre, obNu a 
este respeito, como um governo cliristão, civi· 
Usado e moral; elle fez o seu dever em nego· 
ciar um tratado, que é ju!lto e santo, que tem 
por bases a religião, ·a humanidade e a eivilisa
çã do seculo : e permitta Deus, Sr •. presidente, 
que a Grã-Bretanha continue a marchar em 
frente, a por-se ú. t'3st·1, .como disse· já, á civi
lisação do universo. {Apoiados.) Repetirei pois 
que o governo inglez fez o seu dever; nós, Sr. 
presidentl', é que não fizemos o nosso dever em 
p"revenirmos a Inglatera, e eis aqui ~ razão por
que approvando essa convenção, co.no JUsta. em seu 
ol>jecto e valida e exequível, eu censuro a ne
gociação, que precedeu á mesma convenção. 

Com bastante ma..,oa o digo, Sr. presidente, a 
negociação gue preeedeu a· esse tratado, ou con
venção •. é digna d·i. censu141. dos i;epresentantes . . 
a um acto, que devia ser expontaneo. porque 
fez quasi estrangeira uma resolução que devia 
ser toda brasileira ; porque emfim obrigou-nos 
a fazer um S'lcrificio inglorioso ; digo, saci·ificio, 
porque a abolição d9 iniquo tr!lfico de . african_o~ 
aeve trazer (por mais que so diga em: contrano1 
grande mingua em nossas rendas,--e grande· des· 
falque· em nossa . cultura chamada colonial ; e 

-di .. o ingloi·iOso porque um· tal sacrificio, em pre. 
se~ça da negocia<;.ão, deve ser · attribuido ant<>s 
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46 SESS..\.O El\l 4 DE JULHO DE 1827 
ã fol'ça que. nol-a extorquira, do q11e a justiça, 
que nol-o dictasse. 
. poi:i1 elfeito, Sr. presidente, é triste, e t-ilyez 
iµJur10~0 a representa :"io nacion ·11 .n 

. na.o iYesscmos prJvenido essa couyençiio, 
cxtmgu_mdc por uma lei o trafico deslmmnnú 
dos afnc~nos. Todos os estados independentes 
da Amer1ca co~1summarão aquella nbolição por um 

- _ ; e pnmeiro que o os a 
fede~açao do norte da America ; assim obrarão 
}.'.t:exico, Cnlombia, Chili, Peril e Buenos-Ayres 
m_e5mo : ca.da um por uma lei ou acto seu. E 
SJ o Brasil, Sr. presidc·nte, esperou que noYos 
r~manos .º Yfossem obrigar por um trat ido, a 
nao contrnuar ua pratica de sacrific1r victimas 
humanas l Não refiicto nisto sem corar de pejo, 
sem encarar por uma· especie. de opprobrio, que 
e<>sa malfadada negociação derramou sobr.e nós. 

;Esta camara iniciou na sessão passada uma 
lei l?ªm es<>e glorioso fim, e se a camnrn foi 
negligente em não discuiil-a e ai roval-a desde 

• o ..! • gol'erno que 1rigindo ll3 nl'go-
crnçoes exteriores e tendo rnziio pnra RJ?erco
b~r-se, ou presentir o monoscabo, que virm ao 
Brazil em n~o extinguir po1· lei sua o detesta-

e feito, qu'\nto a mim, sem rcmedio. Fizemos 
um dobrado sacriflcio para conseguil· o bem que 
se inclua no tr11t:1do, e tenho como certo que, 
se nos foi injurios'.\ a negociação que no mesmo 
tratado precedeu, maior injuria fnrinmos agora 
a nós mesmos se o quebrassemos, sendo elle 
como ó justo e ''nlido e propondo-se n um fim 
santo e glorioso. Deve ser portanto executado e 
gu'\rdado religiosamente. 

Agora, Sr presidente, -vou cingir-me no que 
me tem parecido objecto de questão ou ao que 
se tem discutido. · ,,-

. ' mó.o proseguir no trafico da escra-
vatura, etc., etc., são assumptos mui fllteis e 
mui facil de dissertar sobre el!cs. 

Vamos á ã 
Que veio fazer aqui essa convenção? :Muitos 

dos honrados membros têm feito esta pergunta, 
duvidando-se até se convenção é tratado e che
gando-se a dizer mesmo que era um colloquil) 
entre ne~ociadores e nad,1 mais. Sem responder 
a esta ultima questão incidente, permitta-me a 
camara que diga o que entendo sobre a pri
meira, i:;to é, se esta convenção é um tratado. 

Sr. presidente, convenção o tratado são a mesma 
cousa quanto ás suas solemnidades e -elfoit-0s em 
estylo diplomatico, e da-se o nome de tratado 
ao ajuste cm que h<t ccssões mutuas ou de parte 
a parte, e o nome de convenção ao ajuste em 
que ha cessão em uma só~parte; por outras pa
lavr~s. quando o contracto entre duas nações ó 
-bi1ate1-.rl- chama-se tratado, e quando é·
unilate1·aZ-chnma-se convenção : até pelos termos 
do direito romano póde-se explicai· essa di1fe-

. rença em direito diplomatico. 
Quanto porem às solemnidades com que Clevc 

ser feito o contracto e no efféito que produz, 
· z i· o c o conyenr.ao. 

Voltaudo â. questão principal, isto é, ao que 
veio nqui fazer esse tratado, direi que uin tra
tado depois de ratificado é uma lei, e como tal 
vem aos outros ramos do corpo le~islativo para 
que lhe prestem assenso, ficando rnteh·ados · da 
existenl:ia dessa lei. 

Isto, ninguem. poderá .. Il~~~-~º!!l..~~~-ª pre
sente convenção envolve uma aiSpos1çao obríga:
toria para todos os cidadãos brazileiros ; quero 
dizer, extingue um commercio que até hoje era 
permittido por uma lei iniqua, e fulmina uma 

o seu 

não exequh:el, o no terceiro é valido e exe-
quivel. · 

Eis nqui e:ffeitos bem differentes; como pois 
·confundir semelhantes termos? Mas, posto que 
não sejiio .. yuonimos aquelles termos e que pel•1s 
leis da logica se possa interpretar a constitui
ção, como quer o Sr. l\lay, permittem· acaso as 
leis da conveniencia e interesse. dos estados que 
se de uma tal interpretação? Parece-mo que 
não; a razão é que, podendo os tratados offün
der interesses nacionaes · devem ser antes . de 
ratificados offerecidos á deliberação do corpó, le
gislativo. · 

Est·i razão, digo (e é a ,que dá o Sr,, l\lay) 
prova de mais e por conseque.1cia nada pi·ova; 
porquanto, sendo certo que não. se fazem trata
aos sobre lana cazwi?ia e que todos os tratados 
atrectão mais ou menos mteresses nacionaes, 
claro está que todos · . ellcs deverião ser· feitos 
pelo corpo legislativo e que a co.nstitui1:ão de~ 
veria' cm vez ae dizer-ao overno ertence fazer 
ra a os - exprimir-se assim - assem a geral 

pertence, etc., etc. · . . . . 
Ora sendo isto um absurdo à vista do inte-

º'Tesse do estado e do exemplo que nos "dão as 
constituições que conhecemos; como insistir~se-ha 
agora que _este tratado devia ter vindo aqui !lnt~s 
de ser ratificado? Ha nclle cessão de tei'.1-itorio 
eni t~o de pa:: l . . .. 

Outro ãrgumelTtn" (que dá lugar a um!l emenda 
do Sr" VasconceUos) é que o tratado é nullo por 
falta da referenda do ministro, e que ~r i.sso 
não· p.:idcmos prestar-lhe assenso~ · .. ; 
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SESSlO EU 4. DE JULUO DE 1827. 
saveis, como suceedeu á França, e vac SUCC!l
dendo infelizmente ao Ilrazil ; quando ao con
trario onde não ha semelhante lei os ministros 
são e · · • , o 
succedeu á ditosa Ing 'lterra) ainda quando torno 
a dizer e11 acredit~?se neasl lei, não de.;;ejaria 
que se esperasse por ella pira o fim que se 
quer.. · 

r. pres1 en e, o trata·lo estâ feito, está valiclo, 
é justo e deve ser .executado, a menos que o não 
queiramos quebn.r, e expor-nos ás calamidades 
de uma guerra ; niio espacemos portanto o nosso 
assenso. •- ·· 

Que co\Ha se alie~<\ contra a sua exequibili
dade? O ter derrogaao umi lei barbara e atroz, 
que permittia o trafico de carne humana! O ter 
intlingido a pena de pirataria a quem o conti
nuasse a fazer l Que .P~na é essa? A de morte; 
e diz-se que ·é demasiada para a crime de con
t:abando, Sr. presidente l l Qnem trafica em carne 
lmmana nio é só · · · 

· om1c1da, um Iiberticida. 
Ai11d<1 quandQ jà não houvesse o exemplo dos 

Estado3 Unidos, da Inglaterra e de C111tras n'\ções 
qno falminariio a mesma ena no me · 

mos sar os pmneiros em adoetal-a. 
E chnmar os negociadores .á responsabihdade, 
por isso qU'3 abolirão o tranco de escravos 1 ! 

Sr. prcside11te, seria uma gloria par,\ o minis· 
· , presença as 

nncües, chamn;lo ú barra da r~prasl!ntn.;ilo nacio· 
na\. Roscr,·omos a lei dn. rcsvonsabilidade para 
muitos outros factos, nüo dc:1ejemos cstre:,l•a 
cem a extincçiill deaao torpo e barbaro commer· 
cio : seria dar·lho o caracter do o;trMismo atbe
nienso, 

Voto portanto pelo pRracer da commlssão em· 
quanto propõl qM se díga ao governo que a 
ca.uarl\ fica inteirada do trata to, e que se supprim1& 
no. mesmo parecer a recommendnçiio 9.lle se faz 
sobre a falta de refarend.1, e a Iniciativa que se 
prop?e de. uma. lei piwa a dcclam r 

g.iverno pertence íhcalísal·a, e rcmetl1al·a, e exijo 
11 segunda, porquu o ti·atado ratillcado e apre· 
sentado ao corp•> legislativo é uma verdadelra 
lei que passa a sei· inserida nas collecções o não 
é mister que se faça outra; e nté a pena de 
pirataria é de direit•> das gentes convenc1onavel, 
e cabe muito bem n'uma convenç11o. 

Tal é o meu yoto. 
o Sr. Ferroir:i Fr.J.n.4'a. :-Eu me lcvRntQ 

· não para tratar da mataria, mas pam pedir illus. 
trações sobre cousa; q11e nilo entendo bem, por. 
que assim. é necessm;io para poder vutar. A pro. 
posiçito mnis horrivel · que ouvi, foi. que os 
·e.>crnvos crão nossa propriedide. E' cousa horrivcl ! 

Como qu.)rcmos, ou e:n que queremos q\\e se 
fonde o .di!·eito de proptietlade daqnelll!S que os 
têm? Fu111fa-se. em um pedaço de fttmo; não se 
funda em outra cousa 1 . · . 

Pot•que não fazemo3 contracto com elles; ê por 
isso que se faz a troca d · 

e o e · u:no, e por meio de enganos, de 
maneira que 1lca priv,tdo de sua· liberdade, deixa 

·de ser homem, mas passa a ser tal qual o mesmo 
pedaço'. de fumo. . . , . . . 

Se · nisto se fllnda a propnednde da1Ulllles que 
· as têm, se não tem outro fandamento, cuino é que 

n.ão acaba logo em um instante? l\Ias emlim con
servemos, se é que siio ilecéssarios par11. a· nossa 

· c1>mervaçiio; p·orque prime:ro estã a zpinba cou
. ~ervai;.ão do ,que a nossa, por isso vos faço vio

leneia para 1JU& sejaes meu alga.in tempo. · 
Pois bem, qu3ro sàber agllra, qual é o crime 
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SESSÃO EM 4 DE JULliO DE 18~7 
dm1uelle .i}ue apanha a victi111a; não ó o crimé 

·de salteação ? Creio que mio ó mais nem menos, 
·e o que podem os inglezes fazer para. impedir 
este comn1ercio? Todas. as l}ac;ões têm deixado 

belece esta proeosiçiio.;. qne no11 deYcmos scn·ir 
delles porque sao ncccssnrios para o nos~o ser-
Yiço. º 

Logo ou o nobre devutn•lo ba de rcconl1ecer 
que os escravos siio propriedade nosso, 011 l1n 
de conceder, que estamo-nos servindo do nllieio, 
e que commettemos por consequencia um verda· 
deiro roubo. 

Mas, deixando esta questão, passarei a rCS!lOn· 
der nos nrgumentos muito bonitos na verdade, 
que se têm expendido em abono dn declamçiio 

· do crime de pirataria ; argumentos que eu. tam-
• · , m:1s qu"' a men e 

tlesprezo, quando trato os ne{!oc1os da 1;nçiiu 
como legislador, os interesses ôa mi11l1a pntria 
são neste ultimo caso a minha. politica. Qniz-se . . . . - . 
pirataria, porque niio se podia impôr outra pena; 
e que quando houvessemos de fazer uma lei, que 
n sanccione, havemos de cl1111nar os i1:glezes iiara 
que a venha fazer juntamente comnosco. 

Esta proposição, Sr. preside11te, dio póde 
. ouvir-se nesta caniara sem escandalo; porque 

ella offonde directamente o d:reito da sobera11ia, 
e independencia do Brasil (apoiado gei-almente), 
isto é tirar-lhe o direito quo tem de legislar sem de-

. pendencia da influencia estrangeira, e como pó de 
· isto ndmittir-se? Ignoramos acaso o. que tem 

passado nas outras nações? .J1\ na camara. dl's 
representantes dos Estndos Unidos passou a lei 
que declara crime de pirataria. o conm1e1·cio de 
escravos, mas esta lei foi feita na niesma camara 
dos rE.presentm.tes daquella i.ai:iio por su'I .. von-. 
t:l.de, e livre arbítrio, e não pela intervenção 
estrangeirn. A Suecia, Dinamarca, França, etc., 
ainda uão declararão crime de virntarfa este 

· coniní.ercio, posto o tenhf10 i:•robib1do; e apenas 
· esta ui ti.ma na ão acaba de in ôr a -

a. pena e degredo, e havemos nós de impôr já 
esta pena tão atroz, stin que ainda tenha aea· 
bado este commercio? Sem que sa.ibamús se 
havera entre os brnsileiros quem continue o 
mesmo commercio depois que elle acabar? Kós, 
a quem a sua aboli1:ão repentina e. prematura 
deve causar . males que ainda ·não estão bem 
calculados, a q!I~ muita geri~ não prevê, ou µà~ 

·quer prever? Nao, Sr •. presidente, uma ta} ].e1 
·achará· sempre em mim uma fü1?le. oi;pos1çao, 

emquanta eu tiver assento, neste lugar, as phi-

lautrQpias são muito boas e muitó louvaveis; 
11111.s eu hei de decidir dos negocios publieos 
coin vh-ta nos . interesses da. nação, e esta será 
sempre a minha política. 

Rematando o seu discurso, mandou :'L mesa 
o 1uesmo senhor a seguinte 

Eln::.~DA. 

« Que a deliberac:ão da camara seja que se 
diga ao governo - fica n camara inteirada~ na 
fórma do parecer da commissão nesta parte só
mente.- Clemente Pe1·ei1·a ».-Foi apoiada. 

O Sr. Ahn.cJda. Albuqucrque:-Esta 
convenção que nos tem merecido tão grandes 
discussões, contém duas pa1tes, a primeira-es
tabelece o prazo, em que ha. de acabar º· cam. 
mercio de escravatura; a . outra estabelece uma 
pena de pirat'lria. Eu j1\ disse que ~·expressão 
na letra (f~ oonvenção que por ella. se proc'!lra 

a aboÍição do trafico da escravatun, em um dos 
seus artigo'> se estipulou que S. M .• Fidelíssima 
faria uma lei, em que se estabelecessem as penas, ,·- . .. .. 
sem este trafico, como pois agora. se hn de pre
tender uma cousa, que não está determina.da 
nesse tratado de lt:!l7? Desejava que se respon
desse ás minhas duvidas sobre as ue nada se 
elll 1to. • 

Como pois podiiio os nossos ~eg!lciado1·es no 
p1·ese11ta fazer· .um tratado prescmdmdo. de um 
ilireito que a Inglaterra ext,õe ter adquiri.Jo, o 
cuja cxecui;üo se pede? Se isto que se fez, ó 
umn convenção imeiramente nova, então digo 
qne tal convençiio uiio póde subsistir, porgue os 
princípios, em· que se funda, não são admissi-
~~ . .· 

Se é n continuação do tratado· de 1817, deve-se 
esperar que S•l faça a. ld, como se determinou 
110 art. 3 •, mas cm nenhum caso se deve admittir 
contracto cm ue de u · 

superiores nos males que resultassem. 
TodaTin não sei como se possa convir em '}lle 

pot· um modo inaudito se estabeleça uma pena 
contra aquelles que continuarem neste trafico, 
muito principalmente rcconhecendo·se pelo prin
'cipio estipulttdo que S. :M. Fidelissima faria uma 
lei para este fim; que por uma lei é que isto 
se lia de fazer, e uão do. outra maneira. -

Pedindo-se a execução do tratado de 1817 pede-se 
na verdade que se faça as leis, mas . não. pelos 
neRocindores, que não são· os que fazem as leis. 

Disse-se que se está fazendo n:i America in
gleza uma lei a este respeito, e que jã passo11 
na cnmara dos repre<entantes, mas que quer 
isto dizer 1 Somos nós obrigados pelas leis, que 
fizerem os Estados-Unidos? E' pois inteiramente 
contra o senso comnium; nem· posso convir de 
maneira alguma neste 'principio que é ·um ver-
dadeira ·absurdo. . ., · . . . , 

Portanto o governo bri?-s!iciro. ~in virtude do 
. ' rropõr a lei, que nelle se determina, llara eutão 

se estabelecerem as penna, mas a lei. deve ser 
füita pelo r.-oder legislativo, po1·que. s~ ·ao .poder 
legislativo compete fazer leis. . . 

Isto é . reconliecido por todàs as nações, e não 
é possivel que pelo direito se faça uma lei coa
tr~ria âquillo, que estâ- estabelecido .na c:o11sti
tui~ão .do .paiz ....•... -.,:··,_., '::'...:.' -

. eonsequentemente digo que, os negociadores 
não tiverão plenos poderes para. e:;tipUlar41m essa 

· p1rte do tratado, que é a mal• odiosa, iato é, 
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SESSÃO El\I 4 OE JLiLflO OE 1827 ~9 

a pena de pii·ataria; porque taes po•l•'res não 
lhe podifio. ser dados, e qun11do o pu,les.~ern s~r 
(o que eu não admittoJ seria pelo poder legis-

. lativo. 
Se se quer que ;;:e tire uma parte, e ue snbsistA 
ou ra, •L convençao, nao e1·ei duvi a; com

tanto que se reconheça insubsistente aquello, em 
que se estabeleoo uma peua. 

Não convenho de maaeira al~uma, nem é possi-

e não póde sei· vàliosa. 
o Sr. Cus totli <> DlCL" : - :Uuitos membros 

t\'}Ui prese11tes que furiio dn assembléa eonsti-
. · · o \'e <' o a e.- e 

respeito naquella tão soberaua como dc'>1litosa; 
por isso direi que a .prem1!1litarln gloria da extin· 
ção dt> trafico da ''scrnvntm·n ui'io IHl pó<le roubnr 
a nssembléa constituinte,· elln conheceu C!'!lo di
reito pelo espírito do seculo, que ioe tl:'m tfocla· 
rndo a favor d'\ lib1•rdade o authori.;;ou o governo 
a fazei· es;e tratado; mas nem a assemblén. 
con;;tituinte, nem a conslituii:ão den p1)1lere,; p11rn 
legislar. · 

Por estes motivos vou apr<'sentar uma emerula 
á camara para que se não tome deliber11ção alg11m·1 
sobre este ti-atado sem ulteriores cnnsidera ô1•s · 

ois ac 10 que es eve sustentar a sua 
<li1?nidade. 

Pôde entrar em cnbeç1. de alguem que um povo 
livro e suberano seja escravo ·1 Embora seja 

• . , . i i .o : llC-
cum birá á. força, qu·mdo che~ue a cedei·; m<1s 
niio . e a Inglaterra capaz disso, Cam1hg •1n"' 
trabalha p<!h liberdade do mundo inteil·o, se1·t\ 
a nosso fwor; Canning, que não tem r•,fere•1-
dado o ti-atado, esse homem realmente graiule, 
que vai· dar estrunJo ·em todo mundo, quert•1-.\ 
legislar a piratagem em tal caso para· o .Bra.s1l, 
independente, e nisso escravisar os brasi\eiros '? 

TambE-m não . posso enten<ler como o uegC>· 
ciador pudesse legislar 1 D«t. minha. parte uunca 
o louvart:i, antes lhe opporei etem·\ execração. 
Seria isso uma capitulação ? Não é mate• i:t em 
que se necessita uma lo.li? _ . 

Por isso a minha emenda será assim conce· 
oida, · que a cnmara não · pôde tomai· conheci
mento. do tratado tal qual está, emquanto nrio 
tiver ulteriores reftdxões. . 

Ha que tempo o geuero humano trabalha pnra • 
ser livre? · 

Os. · mesmos brancos rião .estão diz~nd.o aos 
n ro 
mundo inteiro 
familhs 'l - · _ 

O mundo inteiro não ·está. sujeito a um jugC> 
·mai,; tyranno que a.escravidão domestica ?·Muitas 
,cousas sâQ boas, mas não podemos conseguU·as 
em prompto ••.• ,. ·_ · · 

. o.sr •. Paulo.:$.')uza: ...;.Quanto mais tem 
progre·lido a discussão, .mais, ,i:,r. presidente,.me 
conformo: com n. rninba·.primeira <1pi11iào, de que 
por" agora ·. Jlerihuma: deliberação. devemos tomar, 

T0"10 3. 

deixando-a pira tempo competente. Todu as opi
niões cmittulús S<l dil'i~em ou a julgai' est.i ue
goeinçii1:1 prejudicial, indecorosa e illeg•tl; ou . a 
J~!lgal-a llem feita; nesta ultima hypothese nada. 
tmJiamos a · · · 
muito, e era vingar os di1eitos e a bom·a da. 
nação, violauos p;:\o ministrn na celebração do 
ti·atado. 

Por isso mesmo tlevemos sobre-estar o no 
· · o a es <} i·espe1to; pois t a a a primeirn by-
pothesc, ainda não poden1os preencher 11.:issos 
devc1·e.<; ·~ dat.1:1 a seg1111•h, mula se perdia na 
demora <{li<: iwlicv. 

Scja·me puré111 p •r111i! ti,111 n.:;oi·a notar nlguns 
argumentos produzidos a favor do tratado e seus 
11egociatlorea. Disse-se que o mínistrl) estava. 
autorisatlo a isto pela nss0m1bléa col\stituinte em 
sessiio secreta: respondo (sem violar aquelle se
gredo) que de fncto houve aquelh autol'i~ação, 
mas -iuo o 111ínistl'O se nàu cingio 1\s ba;es dadas 
pela cQnstituinte, antes as violou escandalosa-
mente tornando-se Ol" isto 1 e · · 
rcsponsavel: por11uanto ó \'•·1·<la.le qne aquolla 
assemoléa. o :mtul'Jsou, mos foi para 110.Jer nbolil· 
o ta·afico, co1111.lmto que isto fosse depois 1le 11111 
cett•• prazo, (que elln indicou) que s.i devia coutar 

>. l ra .t cn<;ao, e cou• n.n o <Jltc a ng att·1·ra 
1·econheccsse a !lossa inolepen.tencin e garautisse 
uosso sy..;lC'111n 1le governo 111011archico - repl'C
sentativo - constitucional. E fez i>•to o ministro? 

I 11gl11tena so c••lllpromctte n ess 1s comlições 1111e 
1n.i1·ccou u asso:111bl1! 1 constitni .. te? 

1!:11 no menus iguor<>, e até penso ljue uiwla. 
niio temos trntildo co111 a Inglaterra a tn\ res
peito. E dc111ai~, o pr 1z., qno n~on o miuii\tt•l 
porn a cessaçiiv Ja import11ç:i1l é o mesmo 111w 
marcou n as~•llllhléo. constituinte? ~iio por certo; 
e nppello pnrn. toilos os hourmlos memlll·os, me1is 
coll ... i:,ras 1.11.qmilln a!ls1•111blén. E como foi o nnsso 
rninistr1l razoi· uma convenç1'io nntes •le um trn-
1.1<.Io, quando todos sabom quo 11 m·1 .:onvenção ti{} 
púJe J1ascer de um tratado? E urna convençtio 

• 11 1 < ia ser e um r11-
tndo?... . NdtJ es pois o mini-;tro snl vo 1i&lit 
aitlQJ'i,;nçüo dn asscMJblêa constiminte, c mo se 
qu;:1· iuculcfü". Diss~·sc-que o trntaüo era legnl .i . . ' 

~into, Sr. presidente, que os senhores, que isso 
dizo: 11 , núo tivessem desfeito ª" razoes que S•) 
tem produzido para mostrM, que tal trllt.adu vio
lou a eonst1tuiçào, at't-isca '' foi·Luna publica, 11 
até a dignidade nacional : por isso 111cs1110 que 
foi extorquido da fraqueza do n<•:;so ministro: 
taes nrgumen tos subsistem ; resta quQ os senho
res de opinião opposta p1·owm que esta nego
ciação é ilaq_ucllas que a constituição faculta ao 
govern•> 110 ~ ::>0 tio nrt. llr2 ; resta que provem 
que nenhnlll•lS leis tieuráõ derrogadas e aoolidus, 
µoi· este tmtndo : resta que provem que não h1\ 
a receim· consequencias ruinosas da precipitaçiio 
do. tal negociaçào, e que a fogluterr.\ e Â.'.neric \ 
do Nol'te tambein se port.'\ráo pi·tlcipitadamente 
a tll i·e:;pdto, emquanto tuJo isto nàu provat"em, 
continuarei a dizei· que esttl tratado foi e é
illegat e_ impolitico .-Disse que sel'ia muito glo· 
riuso. ao ministro ser accusado po1· esle tmtado
e sol'ia o ostracismo atheuiense. 

Ah J Serll lorioso .a nm em re a bli 
violar a coustituiç:io do seu paiz; usurpar nttri
buições de outros poderes; arriscar 1\ fortuna de 
sua. p•ilria ;. ced,ir ao medo ; tral1ir. a digrú<lade 
da ·nação de. que . é . funcclonario? .•.. ·Se é isto 
glorin,.seuhores,, eu. a: niio .ambiciono,. tenha-a em
bora o ministro : por . menos soffrêrão os Aristi-
des e Themistocles !>. ';i , ~· . 

Se. ha um. P.()der acima .de todns os poderes, . 
est.e é a opimão publica,: ella _ fará justiça., .ou 
ante,; já t.lln,, feito: ella, assignarã o uevido., e 
competente l!Ji;pr à iznoraucia e imbecilid,ide da. 

lj 7 
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~ESSÃO E~l -i DE JULHO DE 1827 

. .um tal ministel"io; e ta:ito mais se se não apro
Yeita da falta de refenmda que se encontra no 
tratado, para sal vat· a h•mra nacional. Disse-se 

: .ftnalmeute, que podia no trataJo estabelecer-se 
a lei ue im õe do contrabando o crime t' as 
penas e pirataria, e que nem et11 mister act-0 

, do poder legi,.,lativo. 
Podia_ eu esperar ouvir isto da boc.1 de um 

represent mte nacional e dentro desta sala? .•.. 
Oti po e-se aze~ eis por ra !l ."~ e:n um go

ve!n•i representativo on.Ie ha d1vurno d~ ;i~deres? 
Nao se· ia um t.tl tratado uullo por d1re1to d lS 
gentes? E se assim é para que aqui estamos? 
Para que ha de ter o Bra~il um corpo legi~la
.tivo? Para que passou o Brasil pelo mar tem
p~~tuos•> de uma revolução que lhe désse o_ go
'l"erno repreàentati vo? •... 

Se assim é, se um ministr'' póde pur um tra
tado fazer leis e desfazei-as, fechem-se as portas 
das salas do.; senadores e de;iutados, é escusada 
-est-\ fórm·\ de gov1;rno e abracemos outra vez o 

roscri to absolutismo ... Eu me et·;;uado entr -
tanto •1Ue os honrados membros de tal opini:1o 
não ·previrão as cousequencias necessarias da 
mesma. Concluo votando pelá emenda que man
-dei na sessão passada, e rejeitando todlls as 
ou ra;; 1 eas. 

o Sr. Lino coutlnl•o :-Para bem mar
-eharmos nesta diseuss:io e p ira bem se votar, é 
precistl, Sr. r•,Sidente ue se attenda a difTe-
reu es cousas: lo, se o trata u é con urme á 
letra e ao espírito da constituição : 2°, qual é 
sua d1mtrina particular; 3°, a sua fó1·m:1; 4.0 , 

:finalnwnt,, se elle foi aprese.1tado a esta camam 
em tempo colüpetente. 

Pela primeira parte supponhamos que de\•ia
mos dar parabtJns ao governo do Bmsil por ter 
encutado uma n«gociaçao, pela qual acaba o tra
fico da escravatura, e concedendo que assim seja, 
,PJl'"Uutu tJU se este tratado é do uumero .1a
queiles que a constituição dai ao poder executi\·o 
a füculda.J~ de fitZt~r? De certo que niiu;. e po-

.governo : poderemos app1·0,·at· a sua co111lucta 
quanJo entra nos na d1wtri11a parliculal' desse 
trataJo ? De certo que n:io. 

O ue · 1 11 • ·~ ' 

.da constituiç1'io, exorbitancias do poder e inge
rencias c1·iminosas: e por ve.itnra moreceri\ lou
vor o ·ministro que tJXorbita do seu poder e que 
:;a!Je fó1·a da norma da constit.uição ? De certo 
-que .não: como é que esse ministro tem sabido 
fóra da sua orbita? Uo1110? legi ,i.mdo e oct•U
.panda as regalias do corpo legislativo , estabe
lecendo cri111es e decretamto penas; e que pena~, 
.81'. pl'esidente ·? A pena de morte , .a m1110r de 
todas que se pode.11 impôr aos delinquentes, 
,pot·qu.; não c•mheço outra mais gl'ave do que 
aquella de perder a vida. C11mo é que _exol'bitou 
do seu poder? Como? Legislando , dando um 
corte tremendo nas t·o111las da naç:io , que uão 
pode 111 ser deitadas abaixo sem q 11e o corpo le
_gislati vo assim o decrete, e dec_retando outras 
.equivalentes 110 caso de precisão. 

E,ta perda não foi pequena, Sr. pres1de .. te, 
·porque o:; direit-,s dos escravos novos eriio ex
cessivos e muitos contos entl'llV•io 110 thesouro 
provcnkntes de semelhante commercio. Com 
-que o governo em um tratado com uma nação 
estrangeira se atreveu a tanto, sem consultur o. 
corpo legislativo e Stlm receber a necessaria t·e
·soluç:lo da. assembléa? Cllino? P11r um acto de 
·pura arbitra1'iedade; pot· uma ·violação da con
-stituiçào, e emfi n por -uma in vas1'io. geral das 
cousai;, porque tudo ·entre nós anda ã.s avess11s. 

Se p •r estes dous ponk's o ministro que fez 
.este tratado, se tem tornado anti-constituc1onal ·e 
criminoso, e -pot· · cons.:quencia · 111\0· merecedor 
-desa 1. honra e dessa gloria, que aq1li se lhe tem. 

querido dar, de\"e ser chamado ajuizo e aCt1uo;;ado; 
o mostrarei quaes são as chaTes da acctl3ação, 
que se lhe deve levant-ir. 

Sãu por ventura • ostracismo atheniense a 
ro~~~ã ~ 
constituição do . seu paiz? 

Pa;:semos HO terceiro ponto das nossas retle
xões, isto é, áquelle da formula do tratado. 

O traL•1do não vem contra-assi nado elo u • -
l'> 1·0 competen . A Inglaterra é u111 paiz de 

governo n·presentativo como o nosso; e em todos 
os governos mpresentativos é maxima geral que 
nu~ca falha, que todos os actos do l!Oder exe
cut1vv dev~n• ser referendados pelo ministro compe
t~nte, po1·que a responsabilidade não pó·le reea
hir soore u monarcha ; e se não vem a referenda 
do miuistru, e.lle não póde ser obrigatorio. 

Disse o -honrado deputado que os tratados siio 
do direito das gentes, e quu este direito é filho 
da natureza, que sobre elle é que se fazem to
dos o.; trata1los independentes de uma 011 outra 
formula articular: · . · 
negocio conside111do em izlobo; mas supponha
mos que o governo da Inglaterra use de fór
mulas da Tur,1uia ; e supponhamos que a Tur
uh usa das fórmulas de um oh: constitucional· 
ar-s - ia, pet·gun • eu, P.ºr validos esses trat11-

dos, ainda que elles S&Jão. b1seados no direito 
das gentes? 

Por ventura seri 1 Tá.lido o tratado, se acaso 
_, .., n u o nosso monarc a tom lSSe 

as formulas que usav1iu o.-> antigos reis, que 
erão absolutos? Estai \·isto que, faltando-lhe a 
clausula nece;;:;iaria, elle não será obrigati\·o. Mas 
disse o houmJo deputado que ª' Inglaterra niio 
tem lei escripta qno marque essa formula. 

Oxalá que nos ti\•essemos assignado, como 
elles, Asse co1ligo Je habitos e dos tempos! Sim, 
eu tenhn ouvido diz11r que isto de constituição 
siio papeis; m·1s a Inglaterra tem uma consti
tuição <Ie fllcto consagr:1da pelo tempo, e pela 
educação; e é essa ennstituiçifo mui segura, 
co11tr;1 a uai nenhum des ota se atreve a 1 -
vantnr; essa a eonstituiç1'io pratica que eu 
queret·ia para o Brazil, M 1s pergunto eu -com 
essa lei do tempo está pt)r v.intur. 1 dispensado o 
ministro inglez dtJ fazer esse tratado pelo estylo 

... - lll s qUl• o gOVérllO lll~ ez 
111io quor ostar por esses tratado:! por mmtos 
casos de cn1weniencia; e não ie.rá pretexto, na 
falta de assignatnra do ministro. para dizer que 
niio foi valido pela falta dtisse formul lrio pra
tico, visto que o ministro competente devia as
signar? E •.1ue r.:1sult11va de tal conflicto? 
Altercações, ini111iz'.1des e_ guerra. 

Portanto digo que niio esti\ em fórma o tratado 
nctnnl, porque pdo costume de. todas .as nações 
repres .. utati\·as os minist1·os devem assignar os 
trutados; e o ministro de Inglaterra não assignou 
este. 

Vamos a outra questão. 
Disse-se que o governo pôde concluir e r<lti

fic·u todvs os tratados, sem que tenha a obri
gação de os apresentar á assembléa legislativa 

· para terem a su-1 approv:1çiio, salvo'nquellés que 
rnvolverem cess1io de ttlrritorio: 1nas perdoe o 
honrado membro qne até agora n1lo tem enten-
ditfo bem o art. So da · · - · 
trata do poder executiyo. 

Por e,;te artigo não há tratado nenhum que 
não deva ser npresentado a esta camara, nntes 
de ser ratificado: com a_ difterença .porém de ha
verem uns que de\•em ser offerecidos t\ assembléa 
legisl:1tiva para um simples eonlwcimento ou 
discu;;si'io, e que indep1m1fontc da approvaçiio·ou 
não, o governo põde ratificar; outros porém que 
n1io: podem ser ratiftcado_s sem. a· pí-évia appro
vação do corpo legislativo; todos portanto' depois 
de concluidos devem .ser' levadós • ao · conheci· 
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SESSÃO EM. .l DE JULHO DE 1827 51 
mento das camaras, se a SE>.gm·1mça do estado 
não pe1·ig.t1· com . essa apresentaçâ<l. 

Eu leio o artigo: {leuj e para que manda a 
e .nistituição que os tratados sejão apresentados 
ao roder legislativo sem exigir approvação ? 
~stã vi~to q_ue é :Jara que ª" ca·naras le isla-

o Sr. :\T,Ly:-Sr. presidente, vão-se desatando
gradu ilmente as ligaduras da · minha coacção-· 
moral, e o •v~u vot•l i:;epa.yad() na. eomm\ssi'i.o dip\o
mntica está em pê e com todo o seu vigor. 

O que é que se tem dit•> aqui, Sr. preside11te'l" 

em so re esses trata .:is ; 
emiWio a sua opinião ; e e.1t>lo o poder ex1.-cu· 
tiva li vista das nossas idéas cmittidas, ratifique 

não o tratado. 
~ ..... ,, 

tr~tado em que ~ssa purigar n s11h•ação pnbliM. 
SeJa apr<!st'lntadu á. n.sse1uullia 11.nt<.1» t.le s1il' rati
ficado; pol' consequenci >, Sr. presidente, o go
verno náo obrou na conformidade da constituição 
ne::;te caso, pol"que logo que fosse eoncluido este 
tratado de\"'eria aprest"ntal-o aqui antes de ser 
ratificado, para ver a opinião da camara e para 
ficar na inu,lligencia de quaes orão a." doutrinas 
dos represedtantes da nação, e depois desta dis
cussão o tninistro ratificaria ou não. Mas o que 
fez elle? Concluio e ratificou, e depois apre
aeni.?u aq.ui, e para que 'l P.ira cousa nenlmulfl. 

: u ar, mas n s po-
dea1os aceusar o miuistro pela doutrina que en
cerra e pelf sua inconstituchmalidale: o tratado 
já está ratificado, é ve1·dade, ainda mal, e não . ' ; . . . 
brazileiro tomo isto em consider 1çiio porque a 
Inglaterra póJe dize1· a todo o tempo que não 
quer estar por elle, exigi.ido talvel J11aiol"es 
cousas. 

lle aven a porta:.to o nosso g"verno com 
est:: nt•gocio por elltt tão bem ananjadu ; a 11ó.i 
cumpre só1JJente denunciar. e acautcla\-o pela,; 
U!!Urpações das attribuições do corpo legislativo 
e violação ua co.Jstituiçào, ex.orbitando do circul" 
de seu andamento, introduzindo neste tratado 
~~didas leJ!í&lativas dti alta tran;ceudencia. Mas 
disse um illustre deputado-Lodo o ajuste entre 
duas nações é em ultimo Te:;ultado uma \ci qu~ 
obriga o:> subditos de ambas ~s partes contra
ctantes,-assim e considerat.la 1\ cousa na parte 
de execução; porém qual é u tratado que encerra 
em si t · · • -
se ve neste '1 Como se póde convit
lliante cousa '1 

Or·a suppouha1nos 9ue o governo 
queria que ficllSse aboltda a 
n~>, e que contratava isto com o g~n·.:r110 brn.zi· 
leiro ; . seria por ventura obrigatono um seme
lhante ajustet Seria dle uma lei? E' sobre isto 
que eu chamo, a attençiu da camara, {ÍQf'qUe se 
esttJ tr .tado ,, passar ·quero ver com que direito 
podem sel' condenrnados os brazileir-0s ao pati· 
bulo quando não existe uma lei do seu corpo 
leg!slativo. . • 

Esi.e tratada està fóra. de todos ·os limites que 
a nação concede ao govornu·brazileiro, porque o 
cidadão b1-azileiro não póde ser .:ondemuado à 
JJ>Qrte por um simples ajuste com a Inglaterra, 
sem havor uma lei nossa discutida e sa11ccio11adll 
gue decrete a pena . de morte a todo o subditu 
l>raizileiro ·que depois de tal .- tal época continuou 
n., vergonhoso commercio dn escravatura, porque 
do c{111trario todo u cidadão que •Ju.izer resistir 
a . easa oppressão o podttrá fazer visto que não 
ha lei que o eondemne · à morte, quandv fór tr.i· . 
ficar em eseravoa. · 

O meu parecer é que· se diga 110 governo ue 
· . ·, i raçao• a 011 rtna o · 

trat11.clo e que. em tempo competente a camara 
u:;arà dos põcforea que a conatituição lhu concede. 

O me~o · senhor mànJou. é mesa esta 

JUIENI'-' 

" Que se responda &•l míni11tro que a camara 
-.;-io ~ e1:.aminou o .tratado sobre a abolição da 
escr•va~ura.-Lino Coutinho.11-Foi apoiada. 

Tem·se íall.1do mui 
vatura e suas consequcncias na ra.pida verificaçã<> 
da sua ab<:ilição ~ e eu () q11e digo no meu voto-~ 
ou patecer separado? Acaso limito-me a este 
tmta.do 011 ~onvenção? Noio ~ di o ue fanto este-

e no O< os º' mms; raca os, e notada
mente aquelle celebrado eum o rei chri~tianiss1mo, 
tem tilhido e posto cm coacçiio as minhas facul
dades. 
~õ dous senhore,; nesta c·1mara, o Sr. Calrnon 

e o Sr. Clemente Pereira p 1reccrão querer hoje 
invalidar o me11 principio ou fundamento do pa
recer separado da oom1nissão, e o Sr. Paula e 
Suuza t 1mbem na sua falia de hontem. 

A este digno senhor respondi, fazendo ver que 
a sua razilo oorrob<>rava o meu voto . e que o 
governo l>elo que o i\lustre deputado av·1nçou, 
não pm:lía fazer este tratado or sei· t ra 
01· ita • aqut> es •1ue lhe marca a constitui\lii<'-

0 SI". Clemente Perei1·a convêm nos pl'incipios 
ma,; 11ão tira delles a múS:na illaçilo, assim com() 
outros senhores hontern uão convindo uos p1·in- · 

· · · - · ·em a ono o men 

coaeçào moral que tauto pareceu as;;ustar, quand() 
a11ui nesta camara a apresentei ha cinco sem1111as. 

O 8r. Calmon eXJ?ll:I! a verdadeira distinec;itQ 
qne exisw em pratica diplcnnatica entre plenos 
p;,der.is, factul'a Je tratados, suas conclusões, 
suus ratift.eaçõtis il suas tl'OCa:i de ratiftca<;ões, e 
depois de demanstrar a distincçiio que existe· 
<'n' tudos estes aetos, deduzio 11ue diuo tudo 
não se podia concluir que os tt'litados devessem 
pela constituição considei·ar·se como eu os havia 
dêtinido ; e accre.;centou que como todos os tra
tac.!os " cvnven~õcis q~e se possiio fizer em um 

• e interesse do e,;tado, não podia t.llle convir na. 
minha eonclusiio; porquantO a clla passar de
\•eria supp~r-~e qua o governo pela constituiç~o 

o.dmitte. 
Ora, Sr. pr~sidente, quando o Sr. Calmon. 

acaboa sabiamente de aizer isto, eu· dei um 
apoiado, porque de facto o que o S. Calmon
aeabav.i de dizer era justamente a solução da. 
minha grande coucção moral e to\himEmto efficaz. 

Portanto, Sr. pre>ii'1ente, o meu. parecer sep&:· 
rado está intacto, está. -donzello; ninguem o inva·· · 
lidou, o nq11elles s~nhor<1s qu ~ paTecer·'o duvidàr
dclle suo lls que ó corroborarão e estão de--
accordo commigo. / . . 

O mes1no parecer du. eommissão que eu assignei 
e igualmente o do Sr. Cunha Mattos, estilo . 
commig ., e exa1oinando-11e estes pareceres atten- · 
tameut., vê-se que com díft'ereutes palavras todos 
estão do meu . voto. · · 

Os senhores (citou os nomes dos Sr~. da com· 
missão) e eu, todos nós na commis~o d~em· 
pcnllamos nossos deveres e nos metie»s, -ainda. 
que com ditrercn\es palavras. ·. · . 

A ora Sr. rl!sidente l:!Ó me resta re· lir o . l\4t ·~. 
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52 SESSÃO El\l 4 DE JULHO DE 1827· 

achão, p:ira serem imparcial e simultaneameute 
examinados e habilitar-se o g.1\•eruo com sãos 
1·aciociniús para poder dar o remedio ,que a fran
queza e a lioa fê ainda p'.ldem ministrar a estes 

1 A nse uir 
isto, Sr. presidente, se n n:u;ao \Jritannicn vir 
que nós só nos dJe:uos do tratado dos escravos 
e que estamos co11f,ir111es com o de Fi·ança? 

1 

reção todos estes trat~dos e convenções afim de 
se poder fazer a re;;cnhn a mais exncta á n•issa 
situação; nesta demora uiio lia mal nenhum, 
porquanto estou certo como hontem •Jisse, que 
bastará que circulem ex:1ctamea te e scjiio fiel
mente transmittidas ( lhando 11m·n os ta.clty91·a
phos) as falias que hontem se 1H·onn11crnmo, e 
o muito que l10je se estA dizendo, para que se 
Yenha n saber já o que convém fazer-se sem que 
11isto haj'.l pe1·da de tempo, e nunca hnj:lmos de 
cahir no erro de glosar o tratado britannico que 
só cá ,·cio .ha semanas, e deixar cm silencio css~ . . . 

dous illnstres ora ores que acabarão de fnllar. 
Quanto á prim11ira disse·se que cu tinha esta

belecido o prrncipio de que por direito llas ge11t.1s 
• • • ; ~- ... 1 

um estado. 
Eis unia inye1·siio manifesh ! Eu disse (e sinto 

não te1· sido entendido) 9_Ue um tratado feito 
S·~gundo os principios do direito das gentes era 
Yalido embo.ra llie faltasse alguma solemnidade 
exigida pelo direito particular de um estado con
tmctar.te. Isto entende.se bem e mormente quando 
s·e falia ua 11ypothese de quo tratamos. 

· O argumento com que se julgou atacar-mü, isto 
é, de poder um estado forte contmctar com u111 
fraco a destruição de suas fois fondame11taes é 
um argumento absurdo; primeiro pô.1'q11e o direi lo . " .- " . ,. . 
na fôrma do governo interior de outn1, seudo 
por isso nullo pelo mesmo direito o tratado que 
fosse celebrado pau aquelle fim; seguncio porque 
o estado forte uc uer abusar como o a •t -
mento suppõe) do dirt:ito das gentes não se occupa 
de fazer t1·atados, porém sim emprega a bayoneta 
e o canhão á vista do que não ,·all,lm tt·..itados. 

Com isto penso J1aver respondido ao que se 
tem querido insinuar aqui de podei· a. santa 
alliança ou alguma outra potencia destruir por 
um t1·atado a nossa constituição. 

Quanto .n segunda opinião disse-se que eu repu
tava glorioso o ministro que infringisse a consti· 
tuição do seu paiz e que cliamava ostracismo a 

·pena que se lhe impuzesse. 
Ah, Sr. presidente, aqui hã n:iais que inversão 

e abuso! Porque o illustre deputado que quiz 
assim invectivar contra o que eu disse, não me 
perguntou aotes se eu reputava glorioso o mi
nistro que atacasse a infame lei que pc1·mittia 
traficar em carne lmmana? Se eu Julga"ª ostra
cism1~ a pena que se fulminasse .contra o ministro 
que chamado á bar1·a d·l representação nacional 
fosse condemnado por haver abolido o cornmerciC) 
atroz de escravos africanos? Entã 11: 
dente, eu lhe responderia; mas não o farei, 
quando s.e 9'!_er conru!ldir C?Om -o codigo sagrado 
da const1tuiçao do 1mpeno uma lei absurda, 
iniqua e barbara; lei que se acha implicitamente 
derrogâda por essa mesma constituição que se 
allega. · ·.:1~:- . . 

Quanto ã terceira· opinlãt>, allegou-se que o 
argument? de falh de ?·efe1·e11da . no.> tratado da· 
santa alliança era procedente, ·· porque foi por 
essa causa que a l11glatena não concorreu. . 

Sr. presidente, nã~ se oonfunda a santa alli:mça 

com o congresso de Vienna, · para o qual a In
glaterra co:1coneu e :illi foi representada por 
seus em\Jaixadores"· 

O trahdo da santa alli~nça foi celebrado em 
Paris entre tres 
dizer. sem a intervenção· in1mediat1l d-e seus mi
nistros, o torno a dizer que S. :M. Britannica não 
pode!ido tratar_ senão por seus ministros, dl.lixou 
por isso (e nao pela formula de referenda) de 
acce cr aque e ra a o. 
. Q"anto ã minha quarta opinião, disse um 
11Ju .. tre orad•lr que muito se admirava de ouvir 
dizer ~ ttm deputado da nação que um tratado ' 
era lei? Se me fosse licito aqui tirar a 1·evaticlte 
( desfori·a) eu mostraria qu 'luto me mar a Yilhou 
que um deputado e legislador dissesse que um 
tratado _não é uma. lei. Todos sabem que o é, 
Sr. presidente, e nmguem o poderá ne,.ar que 
um tmtado concluido, ratificado e pree1fchida a 
troca das ratificações, não sómente é uma lei 
que se .accrescenta ao codigo publico do direito 
convencional e;·1tre as na ·ões ·· ma a e · 
uma lbi <J.Ue se accrescenta ao codigo p'.\rticular 
da potencia contractante. Tenho respondido. 

? S~. Cezarlo de l\lirànda:-... (Nao 

Dada a orn e julgada a matcria sufficiente
mente discutida, o Sr. presidente fez ler todas 
as emendas que havi ~sobre a mesa a saber: as 
duas acima mencionat.las e outms duas ue luivião 
s1 o apma- as e npprova as "ª sessão antace
dente, uma do Sr. P.rnla e Souza, outra do 
Sr. Vasconcellos; e pondo ã _ votação pl'imeira
mente a do Sr. Paula e Souza, foi esta appro· 
vada e por consequencia ficarão as mais preju
dicadas. 

O ~1-. llresi4ente deu para ordem dia-2• , dis
c1;1ss;io do 1ir0Jecto de lei sobre as relações pro
vmc1aes. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 7 minutos 
da tarde.-0 secretario, Almeidti Toi•res. 

.RE50LUÇÕES DA CAl\fARA 

de deÚberal' s~br~ ulte~iores medid·1s legislativas 
necessitl\ 11aver informação peln qupl conste: 
I.u Se já estoi concluida a calçadR da serra da 
'E-;trella. 2.0 Se já se acha aolvida a despeza feita 
com esta ob1·a. 8." Se ainda continúa ·a cobrar·sc 
o tributo impo~to para.ena . .t.o Finalmente se este 
imposto é pago po1· todos os passageiros; ou só
mente pelos mineiros; para CUJO fim se havia offi
cindo em 29 de Agosto <lo anno passado ao ante
cessor de V. Ex. na 1·epartiçiio dos negocios da_ 
fszenda. O que me cumpre communicar a V. Ex. 
para que suba ao conhE>cimento de S. M. o Impe-

·rador. -Deus guarde a V.' Ex. -Paço da camara 
'dos deputados, em 4 de Julho de 1827.- José An
·tonio da Silva Maia.-Sr.\m~~quez de Queluz. 

Illm. e Exm. Sr. ,-Accusando a recepção do 
do officio de V. Ex de 00 do mez proximo pas- · 
sado, e . da consulta· que. o acornpanbava· sobre a 
lide entre o desembargador do paço Claudio José 
Pereira da Costa e o D. Abbade , do mosteiro de . 

• . en o, cumpre-me certificar· a V. Ex. que a 
camara dos deputados a que fiz presente o rnen
'cionado officio, já tem dado. -a conYeniente direc
ção a este negocio. ~Deus· guarde a· V. Ex. -
Paço da camara dos deputados, 4 de Julho .de 
18'27. - José Atonio da Silva Maia. - Sr. conde 
de Valença. 
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Sessão em :i; de Julho 

PRESIDJ:;!<iCU. DO RR· All.\U:JO LUlA 

Fez.se a chamada á>S 10 buras, e acharão-se 
P.resentes 85 Srs, ·deputado~, faltando com causa 
OJi Srs. Costa A uiar Mendes Ribeiro Gomes de 

ampo:S,. crpa rand:'io, astro Vianna , arce-
bisto da Bahia,~ Herrera, Pereira de Bl'ito, Cur
rêa ; EI sem p1rticip •ção,. os Srs. Garcia de Al
meida, l\Iaciel Monteiro e Faria Barbosa. 

r. presi ente declarou abert.-i a sessão ; e 
lida a acta da antecedente, foi approvada. 
· O 81'. secretario l\faia deu conta d l correspon
dência, e leu o segubte 

OFl!'ICIO 

· " Illm. Exm. Sr.- De ordem de S; 1\I. o Im
perado pi\sso ás mãos de V. Ex. para ser pre
sonte ã camara dos depntarlos a consulta inclusa 
dos parochos das freguezins da cidade da Bahia, 

u:e pedem augrnento ~e c·lngrua :\ semelhança 

'•e" Deus guarde a V. Ex.-Paçv, em 3 de Julho 
de lS-ii. - Conde ele TTalença.- Sr. JosP. Antonio 
<l_a Sil\'a 1\fain. »-Mandou-se ã commis.são prin-

Lêo mais duas participaçõ~s do,; Srs. Antonio 
de Castro Viamia , deputado pda província do 
Ce.ará, e ~u~t''"º ~dolpho do Aguilar, deputad•ls 

por•1uo não comi;i.arecê1;ão. ' · 
. Remettêrão-su u com missão de podei·es. 
·O Sa. ÀLMl!:IO.\ TonnEs, tendo obli•lo licença, 

lêo antes da orderu do dia um parecer da com· 
miss~o de legislação, e jnstiç i civil e criminal 
sob1·e o projecto do S1·. Vasconcellos, qu i é o 
seguinte: 

PARECER 

conside!'ação pela camara, juntamente com · o 
projecto · do regimento das relações, que já se 
mandou imprimir, e onde se da outra fõrma li. 
julgação em ultima instancia ; para quii a mesma 
e.amara adopte aquelle dos · dois sy:Stemas, que 
per meio .dos debates lhe parecer prefürivel, e 
mais cm harm·inia com as outras disposições do 

-predito regimento.-Cilmara dos -0.eputado;; 26 de 
Junho· de 1827. »-:As;;ignados os membros da 
:commissiio.) 

fico.u· aiiaào por annunciar o Sr. Vasconcellos,_ 
q~l''. tmha de oppôr-s~ ao mes:no parecer. __ · 

ORDEM DO DIA 

"Passou-P.e a 2• .discussão d,o projecto do_ regi
mentô'ipara as: Nlações do imperiu: o qual já 
foLtransc~ipto lla seSl;ãci' de 8 de )\{aio do· cor-
re:ite anno. · · 

~ . ',' 
,o Sr •.. ,yasconcet.t.o• :-Eu não-Sei como 

· Blk poz este projecto em 2•,._diseussíio •. não tendo 
ainda so:ftrido· a·. l•,, "e·c-não .sendo ·· elle de: lei 
regulamentar! Nohanno. passado, 'o· projecto de 

··lei• .. ·do curso jnri~ico ieve a. l•., 2•, e l:l• dis
cussão : como é que' agora vamos admittir. · · jà 
a.~ discussão um.projecto, de que poddm resultar 

. graves,males ~o Braail,•e:que. ameaça o Brasil'!. 
Como.entrará· elle em·laa discuasiio,,àem se •haver 
,eaminado? ·Requeiro por.tanto •. que .;esta dis-

cuss~o seja a 1•; afim de que se decida se 
convem augmentar as relacões, li as de,;pezas, 
dando no\'e mil cruzados a "c1da desembargador, 
cume:> quer o projecto. 

O Sr.. PnESm:':.-.rE ·poz a ·,·otaçii0 P. . a camara: 
deeidio pela opini1i.o do ~r. VascÔncellos: pelo 

r ~ c o 
e principiou a com-

·cabeça coutta elle, de man~ira, sei 
as exprjma. 

Voto finalmente, que fique adiado !Iara depois 
que tivermos tratailo da lei dos jurados., e 
outras autoridades. O povo clj\ma pela insti
tuição dos j11rados, donda d~pende a felicidade 
geral : nós porém aind" niio temos jurados, e 
jà. v·\mos augmentar o numero dos. desemba1:ga
dores ! Eu julgo> este projecto perigosis>imo; 
julgo que o thesouro não pôde com esta des
pezá; julgo mesmo qixe os Srs., 11ue, formarão 
,este projecto, não attenderiio ã opiniiio publica, 
;ne·m pedirão s,is necessarias informações. . 
· como · ê que se dà uma relação para o Rio 
Grande, sem se.saber o numero das apeellaçõe:>? 
·Pois. 50, .ou 60 app"ll 1çõl!S, que possao haver, 
.valem a pena· de formar-se um tribuiial,:. que 
:peza tanto . sobro o . tbesouro? Estabelece-~e no 

.. Rio Grande e esquece-sé de Goyaz, e ·M.atto-Gl'osso. 
que est~o ~as rnesll!as circunstancias. . . . . 

porq__ue. estabelece uma . relação para poucas pro
vfoctás, quando se quizí;rem seguir a constifüi
çii.o devião e:Stabelecer-~e,: em t9das, se fo~se 
possível. · . . ·ê:'·t;.;,: .._ . . • . . .. · ... . 
, Voto inteiramente ·contra o proJecto, · ou para 
inéllfor dizer, ·peço ·que· tenha a.diàmento 'illde •. 
fini,do., · . · : · · .·. · _ ·. · : :--· ,: ',. · 

o Sr. •ur~nd..a Ribeiro:-,, Quaado, o 
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54 SESSAO E~l 5 .DE JULHO .DE H~i7 
Sr. Vasconcellos pedio a palavra, eu já esperava por 
esta opposição, por ser constante que o illust1·e 
deputado Lem prumettid_o fazei·_ os ultimos esfor
ço;;, para que este proJecto nao passe, empre-. . . ... . . - . 
que o JUigasse mai.o, mas porque deseja\'.a diver
tir as pessoas que o ouvissem ; e jâ. conseguia 
que elle se julgasse· não regulamentar, e ·entrasse 

or isso em rimeira discussão ara a ual nen-
mm Sr. · deputadç vinha preparado. · 

Entendi sempre que esta lei, porque \'01 dar 
desenvolvinwnto a um artigo eonstituch.nal, e 
vai iser o regiment., das relações, é uma lei re
gulamentar e não comp1·ehendo como se enten
deria outra cousa : mas a camara decidio o con
trario ; por isto estou , quti eu entendia mal. 

Sr. presit!P.nte, niio pretendo sustentar a dispo
siçi\o deste projecto, mas noto que o illustre 
depntado cahio em alituma,; contradicções ; dii<se 
que o deviamo;; rejeitar, porque est·1belece um 
nu111er" de relações,_ que niio tem. proP.orç~o co'!' 

um numero de 1·elações nimiamente ex~essivo ; 
e ao me~mo tempo diz, que segundo a cou;;ti
tuii;iio não só esta e aquella provmcia, mas todas 

• ·-) • - : ~ li 

C<>nfonne á coustituii;ão cada uma província dev~ 
ter uma relaçiió, como rejeitar-se o projecto, 
por11ue o numero das que elle estabelece, é muito 
acima do necessario relativ.miente 1\ nossa e-
quena popu a~ao o 11osso caso era o numero 
das pro\•incias , e nào dos habitantes , que o 
pruj~cto devia t .. r por base. 

Tambem acho por isto mesmo contrndictorio 
dizer-se que se rejeite o projecto pela enorme 
despt'z&, com que vai sobrecarregar o thesouro· 
nacional : pois :iP., como o illustrc deputado re
conhece, a con.;tituiçàCl .~xige maior numero de 
relações,· a nação as h11 de sustentar~ 

Continita o mesmo Sr. Va3concello,; dizendo, 
que em lugar de angmentarmos autorid1tdes irres

onsaveis, devíamos tratar da lei da responsa-.. ,. ... 

de :.utoriâadt's, mas contra o abuso dei as A 
isto respondo, que 2 punição do abuso das auto
ridades não con;iste em se não crearem as re
la ües mas no casti o dos ue revari 11r 
nem se diga que vamos crear autoridades irres
po .. saveis ; e, se alguem deve ser arguid••, 1;>or 
se não haver já tratado da lei da responsab11i' 
dade dos empregados publicos, não é a camara 
é o illustre deputado, que foi quem pedio o adia
mento de lia, e o con •cguio contra as instan~ius 
de muitos Srs. deputados. 

Quanto aos ordenados não segue que, p'>r esta
rem aqui indicados, já estejão decrt•tados; por- · 
tanto o illustre deputado , e. os mP.is senhores 
podem re 0Jnzil-os o quanto menos lhes parecer 
que convem. · . . . . 

Eu estou, Sr. prcsiuente, .que a ·opinião pn
bhca, se se tem pronunciado a este respeito , 
e sempre desejando que se dê uma honesta 
subsisteucia aos magistrados, para que se ponhão 
em estado de se poderem con.;iderar juizes im
pa rciaes. 

Nào digo mai;; nada, se1111o que o · projecto 
pôde ser emendado. 

O Sr.Va,.conccllos: -
tradicçào, mas •lebaltle. 

Eu, . ..Jisse que em.: todas ns nações;. onde . se es- : 
tab:.ilecem tribunaes permanentes, ( que são o 
ft!'gello da. hu_ma_nidàde). se. guardava est·t propor
çao de um m1lhao de habitantes, vor cada rela
ção; e mostrei que aós não estavam .. s 1.esta .1·azão 
porq11e o Brazil em vez ,·de ter UIJl milhão . por 
cada relação, tinha 500 mil · habitantes por cada 
uma. porque haviào já quat1·0 relações. · 

A mmba opinião, .que JUigo conforme ao esta- · 
belecin1ento dos jurados, e que 1ulgo ·que11-con• 

stituição teria em vista, não é que l1aja relações 
philipinas, como as nossas preseutes, mas am
bulantes que ho nos paizes os mais livres do 
mundo; é neste sentido que j.uli;o que se podem 

Elias b:i'> de levar a Justiça· ao· domicilio dos 
cidadãos e não hãu de es cidadãos ser arran
c:ülos dos braços de 21uas familias ·para irem pro-·. 
cnrar a lc oas e le oas d i ·· · 
os ::)r.;. dei;embargadores nas suas cadeiras de 
espaldar. 

No :mno passado requeri o adiame"to do pro
jecto de lei da ·responsabilidade porque nunca. 
pensei que a lei da responsabilid td.i dos minis· 
tros tivesse t.1o grande demora no senado; pJis 
ten.Io esta camara ouvido o clamo1· ger •l contra 
os empregados e c•irpo da magistratura, eu havia 
de requerer o adiament-0 indefinido? Não, muito 
principalmente tendo elle e1.trado em discussão. 

N:1o sei pois que co1.tra.Jicçiio se quiz achai·. 
Diz-se que cu tinha prometlido oppõr-me ao pro-. .. . . . . 
zade 

Eu me oppuz ao projecto como um projecto 
gothico, esc1·avisador, que· não póJe de maneira 
nenhuma sei· ado tado • 

u 1sse aos memb1·os da commissão, e pedi 
qne não trabalhassem nelle. Nós temos já prin
cipiado a tratar de um projecto que é de lei re

ulamentar, que é indispensavel, qual o do tri
·us ·ça, para cun ecer os· 

crimes dos desembargadores, dos presidentes de 
provincia, e du corpo diplomatico : e este pro
Jecto ainda depende de terceira discussão. · 

Eu já. propuz para desvi'1r todos os inconve
niente11, dous proJectos pua a abolição ·do des
embargo dn Jlaço e conselho do fazenda, tribunaes 
que nao puilem existir e que devem abolir-se 
antes da cre.1ção do tribunal supremo 1le ju,;tiça, · 
porque a constituição prcsuppõe a sua abolicio, 
quando diz que será composto u tribunal supremo 
dos desembargadores tirados destes tribunaes 

ue >1e hão de 11 bolir ; e r conse ueueia estes. 
1 cs"m 11rg11 ores m 1re1to a entrarem no tri
bun 11 supremo de justiça. 

E' esfo projecto que se devia disc•1tir, para 
estabelecermos este tribunal, e não gastarmos · 

. ' i s •. 
cau o nós neste caso sem projecto de re açÓes, 
e s;:m supremo tribunal de justiça. . . 
. Eis outro inconvenit~nte que va.i ter este ·pro- . 
JCct•• ; vamos examinar tod'1.B as demandlls que ' 
ba no Brazll, e veremos que toda:i versão sobre 
questões dti sesmaria, medição li.e terras; etc. ·. 

Os po\•os fi.caráõ muito satisfeitvs com um pro- . 
jecto que. se ofl'ereceu na sessão passada, alte-
rando toda a legislação confusa. •' . . . 

Ha um · projeeto propondo a . abolição do phi- , 
sicato, que. opp1·ime muito ,os . povos,. e contra o ·. 
qual todoil clam'ão; ha um p1·ojecto a este res- . 
peito, u:a.s. não, .não ti·atemos disto, tratemos 
:;im ~os desembargàdores que serit:ad~~ em .. suu , 
cadeiras de espaldar vêm fazer a fehc1dade dos 
povos! 1 

Havendo tantos projectos da maior importan
cia, como nos vamos mi;tter na discussão deste 
projecto, que é de utilidade remota; que além 
ili,;to é P!OV~s.ori.o, .. não ~ feito segundo · u novo 
s . 
.fórma da constituição '! Ainda uão se tratou do ·. 
estabelecim<lntO• dos-· 'jurados;- ·esta ·ISfllva-guarda 
d ·t liberdade ·dos povos ; mas vainos dar agora ., 
maiores ordenados aos desembargadoresl 11· . " 

E' .pelos pequen11s . ordenados ·que· o· povo ·lle'' 
queixa ? Eu uiio julgo que elles . têm ·pequenos· ' 
ordenados; ,elles ven•;i;m mais que um brigadeiro;·:· 
que expõe a Atia vida nu campo· da. honra,: em- " 
quanto<um, dCl!embar~or. longe das balas, estk': 
assentado-~ sua cade1ra de.espald:1rl.Se,pas1&r · 
este·.prnjecr.y!.._augmeatand,9 ~ º.rdenad() ~os,.dea.,;_:;_ 
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embargadores, requeiro que se dêm 50 mil cru
zados a cada ofticial general. 

O Sr. 1\Hr.u>da Hlbrtr ... :-Eu disse o 
· que nesta casa ouvi dizer geralmente n ·todos 
. m_!'nos ao .illustrn deputad••, que ac?bou de fall~r; 

aquillo, que foi confiado em amizade. 
Mas vatno" á questiio. ·Estou que tlldo, quanto 

se disSI\ não pôde obstai· á adopção deste pro
" ecto. Se são necessaríos os outros ro"ectos 
este tdmbem é necessario, e mareado pela con
stituição. De todos devemos cnidar, porque de 
todo~A depeui,te. -a-oonstituição para o seu anda-
men...,~ - - • 

<> Sr. Cleni.-nte Perelr•u-Prineipiarei 
eelo argum•mto m üs valenV.. do S1·. Vaseoneellos. 
~uíz o honrado deputado fazer odioso esto proci 
Jecto, dizendo que se ião dar U mil cruzados 
aos desemb11rga<lores; e que é esta uma despe
za, com que não póde o the11ouro etc. 

Eu \'OU provar que a fazenda publica vai_ gas
tar, dando 9 mil cruz_ad:>s aos ~esembargadores 

que se g~st-t act11alm1mte com a supJ>licação no 
· estado, em que ella se 11cha. Quantos desembar
gadores t~m ~ctua~mente a cas~ da supplicação? 

embargadores, qué tem as:lento na cas l ? de 3 
ª· 4 mil cruzados, para mais, seguudo os offi
c10;; e lugares, que tê111 : aqui pois temos •1ue 
25 desemb1ir •adores com e uen s r • 
muito maiol" Jespeza do que 13 com maiu1· or

. denado proposto no vrojecto. 
l\Ja11. pre,;cindinde disto, muito mal se argu

menta cuutra o projecto, porque propõe ord·~
nados grandes, não só porque isto é objecto de 
m •• a emenda, como porque assento que os ma
gistrados, e todos os l'mpregado11 publieos .im 
geral, de\'em ter ordenados, que cheguem para 
as suas despezas neCP.ssarius, e até lhes for
neção a reserv\ de algum sobejo; por q11anto 
todo o empregado, ·que não tem o necessario 

tra sub~istir, não põde desempenhar o seu 

que .serve _á nação toda" a sua v!_da, chegar â 
velhice cheio de fome, e sem ter pao, que deixar 
a . seus filhos, impossibilitado até •le se estabe
lecer or não ter meios ara sustentar a 
ami ia. 

Disse mnh; o mesmo illu»tre deputa lo que um 
brigadeiro tem 80 mil réis, quando devia te1· mais 
pela importancia dus seus serviços. 

Este - argumento, Sr. pre,;idcnte, é mal trazi
do : qusnllo. apparecer Ulf! projeet•l, que trate 
sobre os s1Jld.1.s do:J uffic1ar:s do <>xercito eu 
Jlirei que não tem :'\ metade, do que de\'em 'ter 
porqae é muito triste. que .;irvào á nação po; 
pequenos ordeuad:is homem: que por ella sacrificão 

. todos os interesses, e até apropria vida. fst~ porem 
vem a ser fóra do ponto da questãc, porque nnora 
não~se trata deste; 11uldus: ag .. ra trat11-se de ordena-

. dos dos empreg:idos da classe judiciaria, e 05 que se 
propoem não são _g_randes; e, qnando o fJ.ssem, 
Il!S~ . mesmo conv_1r1a, P.?! ser contra todo5 os prin· 
c1p1os -de economia pobuca. e pratica de todas 
!l8 ~açõés. crear empregos da administração de 
JUshça com pequenos ordenado;. 
.. Só dando-se aos magistrado!'! meio11 de honesta, 
e decente subsistencia, é que 11e . pôde es erar 

e e es a mI<us rem a JUS ça com unpareia
liiade, porque .. a .necessidade não :;;e casa.bem 
com a imparcialidade, • e independencia, que deve 
ser o seu caracter. _ 

Disse mais o mesmo .Sr .. deputado que a opi
nião. public.1 uão se tem. pronunciado contr:i ,os 
pequenos ordenados, mas .· só contra· ·os abusos e 
prdvarieaçõ_".s__dus empregados .. E' assim mesmo, 
mas a op11uao publica· dese1~ o augm.euto .. dó11. 
seus Ol'denado:;, poi:qu~ reconhece qu~ este serà • 

o meio mais seguro de os põr independentes 
e de t•i:evenir por consequencia a oet:asião, ; 
ver~ade~r 1 ea~sa das suas . pyevaricações. · 
~ __ pois ~mto mal enteud1do dizer-se quu a 

op101ao pubhe<1. se não tem pronunciado contra 
OS e Ut:OO 

anti~o11~t~tucional o que se f1z n·1 fõrma da 
con;;t1tu11;ao. 

. Di <Se·s~ . mais que uiio ~ ~cl!tas relai;õe~ ph ili
p1 .. as_ qu~ falia " con,;t1tu1çno, mas s1111 de 
relaçoe.i ambulantes, que siio 1J!elhores. Esta de
c~aruç;io !Jão está !!ª constitui~Ílo : a eonstitui
çao so diz .que ha1a relações, e niio estabelece 
a fórm!1 da su~ instituiçi!o. Se se julgar porém que 
o proJccto nao desempenha <is fins pôde ser 
cmend_aJo na segunda discussão. Esti'i. lei é ne
cesl!a~1amenle regulamentar, (muito embora se 
dec1d1s:le o contrario) porque vai re!rular o an-

.. .. .. - o 

~,1b<ilt.l~e a; rclaçõ~s em tod'\s .as p1:õvincias ;1~ 
imperio. · 

Quer-se que .as relações sejiío ambulantes. ··Na 
verdade esta idéa é mai · · · 
e a ser exequival no imperio? Esta lembrança 
do nobre deputado só poderá realis:lr-.•e, q n -ndo 
se estabel1Jcerem _f)S carros de vapot·, de '!Ue 
em uma da-1 s<issoes passudus fallou o Sr. Cunha 

; en ao u o 1avn1·1•'\' e an ar par vapor 
e_ por consequencia tambern as relações : antes 
d1sLo mal p,,deremos ter essas relaçõ~;; amlm
lautcs pela falta de estradas, e: incalcuh,·ds 
distancia;; ; v.01·que, se todo11 .,yêm, e conhecem 
11 summa dífficuldade, que tem um homem só 
par.l- poder fazer. pequenas jornadas por falta de 
osti:auas, e de ~eios de subsistenc111, quanto 
mais uma relaçao, que se compõe de muit>s 
homens, que devem caminhar juntos ? · 

Argumenta-se C•l\11 exemplos das outra11 nações 
;lizef!do-se que as_ relações devem esta1· na pro: . . . .. -
d!! habitantes, um d·~lles de escravos, niio ntJce'S. 
s~tamos do tantas t·elaçi)es _; eu acho, Sr. pre
s1de,nte; qu'!. nós temos m~ts_ habitantes do que 
a m se disse; ma• deixando esta ttestã 
outra deve ser a base para o estabelccimeuto 
das nossa5 relações. as quaes se de'"'m crnar se
gnndo ª"' nos,;as circumstancias, e não pelo que 
passa na Europa. Sabemos, que lá· ha grandes 
estradas, o que aqui aind·i m'io temos; e cada 
uma de nossas pro\•incias é mais extensa do que 
um ri,ino da Em·opa. 

Estas considerações sã.') a qne devemos atten
der, e as no~;;as localidade»; e não· queiram(ls 
transplantar da Europa para o Brazíl in~t;tuições 
que lá serão muito boas, mas que l:'ntre nós 
mio p•>dem vigorar. 

Disse-se finalmente que->e ueve tratar de ou
tfll;; projectos co1n prefereucia, por.1ue este te111 
muitos artigos, e levará. todo o tempo da. pre
sente sessà•>; que era melhor acabar com a lei 
do supremo tribunal de justiça, porque. já tu\•e 
primeira discussão. · · .-
Est~ arglllnentu não me pa1·ece que. tenha forç'.l. 

porque a. impurtancia <los projectos,, e não os 
munei:os. de :;eus a~tig<>s e que de_ve. d_ictar a sua, 

P.•·esente, ~erá preferi vel na precedencia o das 
relaç\ies, porque sou· e semp1·e fui dç \"'Oto qu3 
em lugar de princíp!arnio;>_ as l"eformas de cim:1 
pira . baixo, as deveriamos principiai· de , bai:!:t>. 
para. cima, porque assim .marchariamos com mai:;, 
qonhecimento de_. causa. . · _ .: , _· 

o S•·- Vergnelr~:~- E";ºprincipfo certo que 
para _se estabelecer uma lei 'é necessria conhecer 
se, é ou não .util ;, parece pol'.tanto q11e. a ques-, 
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tão deve verimr sobre este ponto·. 'E' util ou niio 
é util o prujecto das relações? 

Eu di1·ci q11e não, pela fórma em que se acha 
concebid':!, e portanto ".iio dever ;;er adoptndo. 

favor. da causa publica? Nenhum, se apresenta 
alguns melhoramentos é a fwor da clflsse, . e 
não d•l publico ; não vejo reforma, vejo uma M· · 
ca itula ão ~ • · , · --
mento <las relações. 

Tem-se. clamado e co11tinua-so a clamar con
tra us abuso>< da udministnção da justiça, e por 
esta fôrnrn serão remediados? 

Não; 11s cousas marchiio da mesma fürma. En 
não me •lpporia a um projecto que n•gulassc· as 
relações, se contivesse princípios de reform l; 
mas o projecto em qu•Jstiio só olferece melhora
mcuto a beneficio dui< desembargadores. 

O projecto não apresenta m .. ·lhoramentos na n<l· 
ministração d 1 justiça se11iic1 em cousas insigni· 
ficantes que não merr,cem a pena. • 

Ahi não ba àe novo para o bem ptthlieo se-
niio a creaç:ío e est11helecimento de mais tres 
relações·; o ,,;eu regimem é da mesma fórn111, que 
P.stá eslnbelecitlo (apoiados\: se so apresentasse 
utn projeeto q1141 fos;.;e acéon1n1odadn ás nossas 
circumstancias loc;1es, que proii1oves:;e a utili · 
dade publica; que facilitasse os recursos, que 
~egurasse a bor. decisão · del111s, eutão diriu
discuta-se este projecto :-mas não acontece as-
sun, vai-se augmentar m111to o numero 1lc des
embargadores, visto que se nccrcscentão trcs 
rei ·ções, e supposto se diminúa em um' numero, 
comtudô accre,centa-se em . duas, e temos p.Jr 
cousequencia muito maior numero de desemba1·
~adures, tle maneira que vem a ser muito consi· 
aer11vcl a differença ; creiio-se tres relações, com 

. quatro que ha fazem sete; para cada uma dellas 
·Se nomeão ll desembargadores ; logo, temos 
77 desembargadores, numero espantoso, muito 
grande ao mt>nr,s: e assim mesmo as partes 
ainda não vém a ter os recursos sufficientcs. 
' Que utilidade ois se se· ue de tão •ra 
numero de d"sembargadores ; de tão grandes 
_ordenados, quando as partes de lugares mais re
motos chegaráõ igualmente com difficuldade a 
gozar de rccm·sos ? O que qu~r isto dize1· senão 

ma conce 1 o: que necess 1no 
propôr outro mais capaz , mais conducente nos 
a que 11os propomos? Não digo agora qual elle 
deva ser,. salta aos olho;; a marclla, que deve
mos segmr. 

Na nossa legi~lnção actual temos um optimo 
modelo, juntas de justiça das províncias; s.:ria 
bastante adoptar este plano já estabelecido das 
juntas de justiça. 

Na Inglaterra ha 2 juizes para todo o reino, 
e aqui temos 77 desembargadores só pam jul
garem cm 2a instancia. E' muita cousa ! 

Não satisfazendo portanto o· projecto os fins, 
voto contra elle. 

O >-1". Otlorico: - Levanto.me s(, para pe
dir alguns eschrecimentos, afim de me pode1· 
gnia1· 'na votação, visto não ser, ve1·sado ne:;tas 
rnaterias. Disse-se que não podia haver injus
tiças ambulantes no Brasil, porque as nosi<as 
estradas são más e r:1ão nos achamos a este 
respeito nas circumstancins· das outras nações· 

_ _ . · · o u 11 ma para os magistrados, 
nao ·o e tambem para as partss? 
· O que será mais· util ao Brasil, que estes 
magistrn1los, a quem a nação paga para :ie1·
vil-a, v:io administrar justiça onde fõ1· necessa
rio, ou IJUe as partes ·tenhão o incommodo de 
vir,.ter cum•elles?·'dissolvida 'est;1 minha duvida 
pedii·ei ao Sr. Cemente Pereira outra explicação. 

O S1.·~ CÍ.c:in«':n.tc, Pcrcf1"~'\ =-~As duvidas 
•lo 'TIO\Jre ÜCJ.>Utado não podem prevalecer...,,...E: 
verdaJe .. 1ue •! digno de lastimar que o mal-·' Vã--- · 

recabir sobre todos os habitantes ; mas ~s .. :t;cla
.,;ões têm de fazer ~andes d•!spezas, que ha '·âe 
pagar a na<;iio. Emquanto se. poderá avaliar 
essa · despez'!- ? Ach:io-se ca.<~as, ._ onde se quer, 

O S1•. Otloa·lco: -Apezar do qu~ tlisse o 
honrado deputailo, estou no mesmo embaraço. 
Quando os militares fazem diligencias. o goveno 
•wautcllà esses iuconvcnientes, que tem o _ Sr. 
Clemente Pen·ira, tome pois o governo para· ·as 
jornadas dos magistrados medid11s semelhantes. 
En nada declarei sobre os urtleuados, agorn direi 
que par t es~as id.1s e volta.s tenhão os magis-
1r,1dos grntific,1ções e o que lhes fôr indispen
savcl. 

Tamhem emitin-se a opinião que sendo ueces
sa1·io reforma1· debaixo para cima, e não de 
cnna para baixo, Jevt·ramos preftlrir este proje
cto oo que organiza o tribunal supremo; mas 
pergunto cu : a 1uçã'l ha de pagar ao mesmo 
tempo aos tribunaes, q11e s.i vão instituir, e ao.s 
ouhos l(Ue devem acabar? Não é melhor que 
ao passo que se vai crm111do. um tribunal, se 
cuide e111 extinguir o desnecessario ? Quel"O que 
tnmbem me dissolva esta duvida. 

O Sn. CLEltEXTE PmtEmA : :Se v. Ex. da 
lice11ça eu respondo. 

O Sn. PnESIDE:STE : - O nobre deputádo não 
póde mais fallar. , 

O Sn CLl::l!E:STE PEREIRA .:-Eu não tc·nho muito 
empenho em f\llar mas queda mostrar ao 'no~ 
brc deputado que os seus argumentos têm res-
P<'Sta. . . 

O Sr. Paula o Sou.'-Ll.: -Todos os argn
mcntos que tenho ouvido contr \ o projecto parece 
que se dirigem mais a um adiamento do que a 
re,..ei ão. Os fu i.la ' n • , " 
parece que tinhão mais lugar na segunda dis
cussão, do que agor;1. Toclos e$SCS argumentos 
são fundnclcis em .;er mal feito o projecto, ma;; 
isto é para a segund\ discussão. e não ara 
11go.1ra. 

Logo me parece que todos os argumentos têm 
po1· fim o adiamento, e não a rejeição do pro• 
J"'cto. -

Eu acho que o projecto não está bem feito ; 
pda minha opinião só utiiiza a uma classe, e 
não á socie•la<te ; e eu assento mesmo· que a. 
crcaçiio destas tl'es reh1ções seria talvez dispen
sa vel, porque só vai fazer bem a tres provín
cias, e niio a tudas as provincias do ·Brazil. De
mais, o projecto conserva as instituições 'judiciaes 
da mesma maneira ; niio as altR.ra em nada·i 
não dá fórmas novas, sendo que, o que o Brazi · 
precisa, é o estabefocimento dess·1s fórmas novas~ 
e abolição das fórmas gothicas. Porém areiar 
do quanto acabo de dizer, e apezar de conhecer 
que o projecto está ·mnl conreb1do, não sou com• 
tudo de voto que se rejeite (apoittdos);"sou de 
voto si:n que se reforme, mandan_do-se á com~ 
mis~iio respectiva, ou a qualquer commi,;são pt\ra 
reformal-o, pois temos visto que leis, cujas bases; - .. ...- . -
bem organizadas. 

O prineipal clamor publico é contra a íalta de, 
respon;;nbilidadt! dos empregados ; o que mais 
lamentiio os povos é verem-se nn necessidade 
de dar dinheirQs para obter justiça : /não digo 
que todos os magistrados fação" esta nece11:<idade, 
mas que lia. muitos que a façiio ·é incontc\shvel.)' 

E' ·por isto mesmo que mais sé· faz preciza a 
lei da respons11bilidad1', para brilhar.· e ·merecer 
a 1•lausos a conducta dos' benemeritos.'" ·· 

Vamos pois tratar, desta ·Jei, que é a: princi-
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SESSÃO EM· 5 DE ·JULHO DE 1827 57 
pal •. e não tratemos agora desta Ntt\'11, quci seria 
111uhl sem aquella, e que t.cril d•• mais ll mais 
mui l~ng.t discussão? por is•o me~mo que é mal 
org.!1-m~da. tanto mais qu~ ha pt'(IJectos de muito 
m_aior mte~·esse, e alguns já prineipiad~s, e que 

rirmos a tudo. 
~al é es11e da responsabilidade geral, por cujo 

adiantamento tant-is vezes clamei, na sessão pas-
s da • · 
instrucção primaria, tal o projeeto que deve espa· 
lbar a instrucçiio média. P1·ojeetns amhos da 
~aior necessidade, pois que a lib.:rdadc niiu con
siste só e:11 b~verem instituições, mas em ha\Tur 
vontade do os conservar e manter, o muito mais 
no ~t1lzíl , onde dtisgraçadamnte apenas se C()· 
meçao a conhecer os direitos do llomem e onde 
por consequencia muito mais é uecessario espa
lhar o oonliecimento desses direitos por meio das 
luzes, fructo da iusti·ucção. 

"··, A~resee que ~mos ainda de tratar da fazPuda 
,,; pubhca. a respe:to da qual nada se trata aiuda, 

en ou o orçamen o 
anno_ futuro. E' lastuua que no anuo passado 
SI!_ nao marcassem .!'S despezas 1 E quanto peior 
nao sera se as nao marcarmos neste 1 Entre-. -

Temos o projecto sobre as sesmârías, que feria 
muito bem não só á sociedade, como á fazenda 
publica, como meio de aus;mentar as rendas, como 
acontece na n • • · 
milliões de suas terras publicas. 

Temos além desta11 muitas outras leis ?"egularnen
tares,.sem as quaes a constituiçiio não marcba (que 
só u ~e• e~ chamo Jeisfreguhmeutares), e algumas 
l]U'181 termmadns, como a que extingue os pri· 
vilegios do fõro, e que por vezes tem-se dado 
p~r ordem do dia, mas iufelizme11te nunca se ter
nuua. 

Ora, faltando-nos unicamente dous mezes e tendo 
nós cousas de muito transcendente utilidade para 
ú-atarmos, será justo que empreguemos este tlio 

ouco tempo neste pro"ecto que necessariamente . . . . .· - . 
utilidade não é compa1·avéi á de outros ? 
. Eis porque voto· pelo adiamento do mesmo. 

o Sr. Au!!õu ... to J.\fay: -Eu voto lo adia-

. que s~ tem. feito di erente.~ projecto~ para a ·re
forma system1tica na magistratura, que tem de 
ser .hQm!>gei:iea com a eo11stituição. Ora, bast(lva 
ler a primeira palavra do art. lº deste projecto 
pa1·a eu ·não discutir semelhante lei. 

Se me apre3Cntlssem uma relaçi'io reformada 
e m~~lada, co~o devei~ ser taes tribunaes, então 
eu. d1r1a que sim ; porem além das relações ora 
ex1s~ntes, co.ns~n~re~ que hajão mais •q11aíro 
ou .ciuco, seria 11·r1sor10 e burlesco 1 Reforme-se 
unia relação, sirva ella de modelo e sobre tal 
modal<? hajão. todas ti que forem precisas; 
'.. Ea Já vi · ª· refol'll!a por minha casn, Sr. pre
s1dãfite, e hoJe n veJe por casa dos Srs. magis
tra~os, e 11Ssento que .devemos todos estar mui 
satisteit.os entrando 1\legr6mente· com nossas qüo
~s · l'ªra. o melhoramento geral. Foi o illustre o 
tllustre deputado o Sr, Olemente Perei.ra quem 
aca!>ou de _me convencer que se deve adi1r este 
P.l'ºJeeto. Disse o Sr. deputado que devilmos priu-
c1 1ar . · ,. · . · 
é,. do" J?On~ peq~eno para o ponto gr.mde. Este 
p!'inç1 pio, tão· sab1ament.e ex~~dido. pa 1·ece, q~anto 
a mun, que está em· oppos1çao com o pruJecto 
de tant'lS relações, que ·se acha em discussão. 

Voto_ portanto pelo · adi<1Ít1enot, com referencia 
ao. proJecto, que jà apresentei· da lei sobre ensaio 
de n?vas administraÇões par.oc!Jiaes. N1io, e aqui 
lugar de o t!ef~nder,. e aõ d1r~1 que é ensaio··.ae 
uma $lJ ~aroc:~1a, e ~º- 9ual se pôde reconhecer 
&-utihdá e e a--poss1b1l1ilade -de se generalizar. 

TOMO 3. 

Deve portanto sustar-se esta discussão ; e voto 
pelo atlhmento. 

O Sr. Verguclro: - Voto pelo adiamento 
f~:~ue é neeessario.. ~ó~ devemos faze_r:: as re: 

9"ª!1 o que:emos_ reformar a. administração da 
J1!._Shça ~ ~01_s seria ton:iar o negocio pelo meio,. 
na!1 pr111c1p111:ndo de cnna para baixo, nem de
baixo para e1mn. 
. 9 que ::ne parece melhor é crear primeiro os. 
Jmzes de paz, qne estão no inftmo grão da escala· 
organizar depois as primeiras instancias e passar 

. depois . ãs segundas, que são us relações. Sõ de
. poi:i de orgm~izadas as instancia.<i com os neces

sanos conliec1mento;; da estatistica, e reguladas 
as _suas alçailas, podemos determinar quantas re
~tçoes, e onde se deyem_ crear, e iguahrie.nte qual 

o ·- esouro,. não se pótl!l fi:xai· bem sem que
esteJaO orgamsadas M primeiras instancias. 

O honrado membro quíz m&~trar que os nrgu-
. mentas, ue tinhão a ,arecído contra · 

nau tm __ âo lugar na primeir~ discussão, e que 
pertenciao á segunda; mas nao tem razão a meu 

. ver. . · 
· Se os argum~ntos se_i·eduzem a impugnar este 

ou aquelle artigo, então é v!lri:Jad~ ql,le {lert~n-· 
cem, e devem ter lugar na d1scussao ·mas .qunn"' 
do SO ataca todo O projccto; como n1al organi
sa~o, certainente os argúinen~os têm · lugar na 
primeira c:Iiscttssão. Embó1·a sç ~dmitta · a idéa. 
LI~ necess~dade de reforma sobre este objecto ; 
amda entao ha outra questão e é se a reforma 
q~e se apresenta, satisfaz ~s fins. Eu creio que· 
uao · o · 

ínsistír!Ji so~re a reje~ção do prejecto, e acres
centart:1 ma1:1, que n110 temos os dados neces
s n·fos, como julgo que os não tem o illustre· 
autor do projecto, 11arí\ a nova fundação destas. 
relações. Os esttibelecimentos. devem ser em re
lação com as necessidades que vão s1tisfaze1· ; 
ora quaes são e!Stas necessidades ? Eu queria. 
sabei· quantas são as appellações ; por que se· 
o numerQ fôr muito pequeno, não merecera de 
certo a pena, e a despeza da multiplicação das. 
rdac;õcs. Portanto voto que se peção ao governo 
eselarec1mentos. d? numero das appellaões . de 
cada uma provmc1a, porque sô á vista dellas é· 
que p.tt~emos dicidir com ace!f.o. Voto-. porLanto
pelo adiamento, e que se peça.o illustraçoes. 
.o s..-. Xavier de Ou:rvalbo:...;.. Em. 

materia de legislação o que devemos seguir é· 
o maior bem para o maior numero. Ora este 
pr<>jeeto quer o maior bem para uma classe, · e 
âeiu !!e p~rte o maior bem do maior numero,. 

u <:onvenho que é necessaria . rcforn1a .na. 
administração d.a justiça ; mas é este projecto
para a reforma ela justiça 1 não: é vai1tajol!lo 
a uma classe e quando muito \\s a r.-ovincia8, 
onde se. criào as. .-elações_. que talvez . tirt.m. 
algum partido . do ostabeleciJlleuto dellas : , mu. 
o .m,aior numero participa desMi bem? não de 
ce~ •. Declaro-me pqls pelo adi!l!llento; ,temos. 
muita cousa a tl'at!lr de muito maior utilidade. 

O Sr. C lemcnro Pereira: -·E' preciso. 
8 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:58 - PÃ¡gina 6 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO El\I 5 DE JULHO DE 1827: 

fazer distinccão entre o adiamento da discussão 
e do projecto. Nós est.'lli1os ua primcir11 dis
eussão; nclla só deve tratar-se da utilidade, ou 
não utilidade do rojecto, e se deve -0u não 

. · ã . e se con 1ecer que 
-e inutil decida-se já e regeite-se sem m·1is ro
déios: mas que depois <ie gastarmos tanto tem-· 
po • nesta discu.ssão fique o projec~o adiado, para 

dida, que só importa perda de tempo sem a 
mais pequena utilidade. 

Eu uãc quero entrar agorn na questiio da uti
lidad~ ou não utilidade do projecto, mas direi 
sómente que elle é mandado fuzer pela consti
tuição. 

que não esteja feita esb lei; é verdade que 'an
d1trá com mais exactidão pela. lei da reponsabi
lidade, por isso que esta lei marcará os meios 

elos uaes se · • · 
esta responsabilidade; isto é verdade, mas não se 
diga que a constituição não anda sem que a lei seja 
feita. Pelo contrario, i.em as rela~ões, faltarâõ os 
recursos. ás províncias e or. isso a boa · · • 

o a JUS iça. 
Outros se11hores querem que seja rejeitado.este 

projecto, sem f!Xpressa necessidade. Para se es
tabelecerem as relações basta que leamos a oonsti-· 
tuiçâo. 

Ella diz (le1i-a) ; daqui concluo que a consti
tuição quer que haja uma rehção em cada pro
vincia e .que, se uma só não basta, pa1·a o 
expediente dos negocios, haja as que forem ne-
cessurias. . 

O art. 158 diz (leu-o) ; logo dcvcn1 haver rela
.ções e. se devem 11aver relações, não lia duvida. 
que deYem havei· regimrntos de relações. 

Opponl10-me portanto ao i~diamento, pelas razões 
que Jâ disse. En não tenho grande interesse em 
que este pi·oj~cto P~"se, mas o ue nero é ue 

Creio que o illustre deputado lendo este para
. grapho ha de enteuder que füllo com a letra da 

lei e não óde ser de outra o · 
101e mesmo se eve passai· para 

segunda discussão ou se deye ser rejeitado, para 
se evitar uma segunda discussão sobt·e este mEismo 
objecto; que vem a ser perfeitamente ociosa. 

r- do.1.·Ico: -Não é bastante que a 
-constituição ordene que se faça uma lei, pai·a 
qualquer projecto apresentado nesta cnmara dever 
ser. discutido, porque ainda que a · constitui~.ão 

. ' Jt!C o or o eNCI o 
em taes termos, que tenha pouco que apro\·eitar 

.e que dê lugai· a uma comphcadissima discus:;iio, 
póde sPr subatituido por outro. 

Já d!go, ni'io sei se o presente projecto se acha 
nestes terJUos, mas levantei-me para impugnar o 
principio aqui enunciado. 

Portanto sou de parecer que, se este projecto 
.dá lu~ar a uma muito longa e complicada_discus
são, aevi;i ser r~eit·1do; não se perde nada .com 
isso nem se off.inde a constituição.. · 

O Sa. YEaGuEmo, mandou 1\ -mesa e füi apoiada 
esh. · 

EllENDA. 

· « Requeiro que se peção ao 
c;ões sobre o munero das a ell 
a re açoei;, ma1can o as ·pi·oyincias donde ema
narão, ficando adindo o projecto até virem as 
in~ormações. » 
. o Sr. :\liru.nda l.'UbeJro :-Eu me leYanto, 

não para me oppõi· ao adiàmento, mns para mos~ 
trar que as razões expendidas para sustental-o 
mio s:io conviucentes. 

Pedio-se o adiamento deste projecto, por con
ter muitos artigos e offerecer · por isso uma 
discussão difficil, que se não concluiri\ nesta 
•sessão; por esta raz:io tambem não ;;e deYia tratar 
dl\ lei da re:;ponsabilidade dos empregados pu
bli<~os, que se lhe. quer preferir, · pçirque esta 
mais parece um cod1go do que um Pl'1JJecto dl! lei 
-e deve soffrer difficillima discussão, pelei que jâ 
se obser\"ou nesta cmnara. 

Disse-se que a opinião publica se tem declarado 
-0c»ntra os empi·egados publicos, mas bem se -vê 
.que. o meio· de corrigil-os nào é o adiamento 
deste prvjecto, e sim a applicação das penas que 
-0s m;varicadores mer r ·· 

Disse-se que sé develll preferir as leis, das quaes 
.depende a corstituição para o seu andamento e 
.que a constitni1:ão anda sem estas relações, mas 
não pódc andar sem a lei dà responsabilidade 
-Oos empregados; . . 
· Cabe este urgumeuto, porque m'io é certo que 
oá empregados. publicos hão de ser punidos só-. 
uiente por passar a lei da. responsabilidade, que 
hav~ll!OS de fazer; p.,Ias leis . actuaes: podem ser 
punidos. 

Logo a constituição não deixa de andar,.-aind!i 

a ca:>a a supplica)io, que é o tribun l commum 
a todo o imperio, necessariamente ha de haver em 
cada . província uma . relação, que conheça em 2•. · 
e ultima instancia, como uer a constitui -

1sse-se que este projecto só trata do bem de 
uma classe e não do bem. geral ; esta r.1zão porem 
não procede e de nenhuma maneira serve de peso 
p:tra a rejeição do projecto, porquE> se o ro · 

0 • , os 1 us res eputados, cheios 
de luzes e sabedoria, e o emendaráõ, e o tornaráõ 
perfeitissimo. , 
. Estou, senhores, que se formos a rejeitar todos 
os projectos que se nos apresentarem, só por11ue 
forão concebidos de urna maneira que não agrada a 
toda acamara, não faremos certamente lei alguma. 
. A justiça nunca será bem administrada aos 
povos, faltando os tribunaes que lhes · dêm 011 
recursos necessarios. Tal vez que a falta destes 
reciurs<ls seja uma das razões concurrentes para 
a · despovoação de alguns lugares distantes, por-
que muitos temem l1abitar ond · · 
em vez a e1. . 

Tambem julgo; que não õ necessario que se· 
consulte ao gO\'e1·no a respeito. do numero· das 
appellac.ões e ag rávos que vêm das rovincias 

e. ec1men . . . as relllções, 
visto que a constituição orJena que· estabeleça~ 
mos em cada provincia uu1a; sem duvida e além 
dessas;· .as g_ue julgarmos necessarias. . . 
. Não me lembr\io outras cousa$ que se disseriio~ 
mas estou certo, que todas .as. ,razões_ aqui emit
tidas nii.o proyão convincentemente, que se.jajusto 
o adiamento e menos a ,rejeição deste proJecto. 

o Sr. Lino ·Coutin1>0: -Sr. presidente. 
En me opponbo ao adiamento. : · · 

Tem-se gasto hora e . meia ·nesta discussão, e 
!'?ara que; e porque tem,p,o ~erii: este adiamento? 
Será elle indifinido? Não; o nosso regimento 
não permitte que haja adiamento por tempo' in
definido; logo ha de voltar aqui; ba de •tomar 
a entrar em. 1• discussão. e teremos de gãStar. 
outro tanto tempo; voto portantp ·contm elle. . 

Eu tenho que fallar a respeito_de. uma emenda 
proposta pot'. um honrado deputado e acho que 
ella não póde ter lugar. . ·. · · · · . 

Como. é que o governo. ha de-nos mani:lardi 
. .- s. m · . e ave1· em uma pro, 

Y~ncia? .§io ora.não ba appellações, não é.porque 
nao ha1ao causas . e. mottvos, e talvez que se 
te.nhão executado liluitas Stintenças -injustas,- sem 
que. dellas tenha havido · appellação, pela. longi-· 
tude 'do lugar e falta de recursos. . . . 

Podem haver provincia$ susceptiveis de umitos 
appellarem, mas. que não·. tenhi!o :por-·ora_ apre-. 
sentado nenhuma· e,· por isso- com .esses dados 
não. se. _póJe _fazer um juizo. certo para o esta~· 
belecimento ou não estabelecimento ·. dl\S relações 
neste ou naquelle · Iilg~-: ·-- --· .. ,,.---
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SESSÃO EM. â '.DK:JULHO DE 18'27 59 
Se não têm havido appellações, é porque as 

partes uão .têm o dinheiro '!ecessario J•ara virem 
á ·córte e nem .se·. qnerem sujeit'IJ' a t-intos tra-
balhos e incommodos. . · · · 
~ntendo portanto, que isto não póde servir de 

o sr. Odorico: -.O nobre deputado, que 
fallou antes do ·que me . precedeu, deduzio os 
seus argumentos do art. Ui2 da con~tituição. 

amrlitude extraordinaria, porque, segundo os·seus 
argumentos, cada p1·ovi11cia poderia ter 4 ou 5 
relações; eu não o entendo assim. 

O . artigo não diz o que p1·etende o Sr. Ces'lrio, 
diz sim que haverá nas provincias e não em cada 
uma aquellas relações que fossem necessarias para 
a commoditiade do povo. · 

E será commodidade do povo, que se estabele
ção 3 ou 4 relaçõP.s . em cada província? Pare
ce-me. que isto é querer entender o artigo de 
maneira que, a passar tal idéa, teríamos um 
exercito d•! cteseml>argador~s. . . _ 

enunciei, porque nasce· da letra della. 
Acho além disto outro artigo para firmar o que 

acabo de dizer, é o art: 16a (leu-o.) · 
Eu' estou pela intelligencia literal e genuína 

d.q, conslituiçãe, cada um Sr. deputado entenda-a 
como lhe pa1·ecer. 

O Sa. ·LINO CouTL'iHO :-Peço a V. Ex. que chame 
à ordem ·o nobi·e deputado, porque não está fal
lando sobre o adiamento. 

o Sr. Vcrauelro: -Devo resl!onder aos 
arg~mentos que tenho ouvido produz1~e~·!e· 

te1·mina que se estabeleça em cada provincia uma 
relação, concluindo. que devia pelo menos haver 
uma relação em .. ca~a provincia, ulém das mais 

Por este principio a . ·conclusão que se deve 
til'kr, é que este projecto é contrai·io á consti
tuição, porque não admitte. estas relações em 
todas as provincias, limitando-se unicamente a 
parte deJlaa. , · · 

Disse-se· que as razões que atacavão o projecto 
não podião ter lugar, porque quer fosse bem, 
quer fosse mal concebido, deveria elle ser discutido. 

Sr. presidente, isto é contra a minha opinião, 
po1·que uma vez que o ~rincipio é errado, a con
sequencia é a rejeição ilas ))ases, e, ·rejeitadas 
as bases, · está rejeitado o projecto e para que 
perder tempo? · . 

Fallando particularmente a respeito da emenda, 
digo que é necessaria, porque o projecto propõe 
certo numero de relações sedentarias e .. perma
nentes, e para o. seu . estabelecimento é muito 
necessario que se saiba o numero de appellações, 

·porque o trabalho destas relações é Julgar as 
causas em 2• instancia • e nada mais. 

bargadores ·para .. cada uma das relações, como 
havemos de ,Jixar. o numero destas mesmas rela
ções, sem saber o que têm de fazer·? De nenhuma 
sorte; é pois . necessario ' proporcionar os empre-
~os ao trabalho. . .. -

Um honrado .membro, querendo defender os 
grandes .ordenados que, se dão a estes emprega
dos,. disse que º" empregados publicos devem ser 
poucos e bem pagos; : mas, Sr. presidente, <i pr~ 
1ecto propõe il'!I! sejão muitos e ~m pagos. 

P?rq_ue não se in~rpoem ns appellações nas pro.: 
vmcias, pela longitude dos recu1·sos • convenho 
que em algumas isto aconteça, mas' não posso 
suppór que aconteça em todas. · 

Esta camara deve estar ao facto dos negocios, que 
ha para saber os empregados que dP.vem haver ·e 
porta~to deverá esperar pelas •informações a este 
respeito, e eu supponho, que apezar ·de que haja 
alguma falta de exactidão, nunca a di1fürença 
pôde ser grande. · · . ·. 

Porisso assento, que a minha emeuda deve passar. 
<? gi-ande ?umero 4e desembargadores não si? 

s~1· em prejuizo dos povo~, porque; se um mà
g1strado que tem. occupaçao, em que s.) entrete
nha todo o tempo, em que pôde traba,lhar, assim 
mesmo se o cu • -
irá;um m·1gistrado que não tem que fazer? Os 

magistrados nos pequenos lugares, onde não têm 
q~e fazer, fazem ~esordens; por isso não só
nao resulta beneficlo, mas até incommodo aos. 

s es gran e quan 1 a e e magh1trados. 
Nós não podemos regular o numero de traba

lhadoi·es, sem que saibamos qual é o trabalho~ 
vot:? po11.anto que passe a minha emenda. ' 

O Sr. Paula e Souza.:- A primeira. vez. 
que f.illei disse, que os argument•)S produzidos. 
mais tendiiio á proposição de um adi'lmento, do 
que á rejeição do projecto. _ 

Eu não sou de opmiào que a constituição mande· 
crear relações em _!odas as prov~ncins : prescindo. 
porém desta questão, porque nao é este o lugar 
e nem vem ao caso. · • · 

ramente que julgava haver obj~ctos de mais trans: 
cendente utilidade e expuz muitos delles. 

Não quero dizer, que não seja muito util esta 
l" - l • • • 

pprém o projecto pecca nas suas bases e levarà: 
muito tempo, por isso lembrei que outros pro· 
jectos devião ser preferidos, por serem, apezar 
de longos, de transcendente utilidade e por não
serem sujeitos . a tão grande .. discussão. 

Entendo que de,•e adiar-se ·este p1·ojecto, não
porque se queira rejeitar, mas porque deve dei· 
xar-se este negocio pa1·a outra occasião; o nego
cio de maiorimportancia, que ora nos deve oceupar, 
é a lei da responsabilidade dos empregados. 
publicos. · . 

A presente, lei dá ·sim alguns meios, mas assaz. 
ineffieazes, por sua fraqueza, por isso não de
vemos tratar deste projecto: e como temos outros 
mais necessarios, voto que este fique adiado
pua tempo mais opportuno, para que ,o tempo .. 
que nos resta, seja empregado em . object·1 de· 
utilidade t1·anscendente. .Aqui disse-se que é ne
cessario principiar por baixo; porém eu acho que 
é mais facil principiar de cima para· baixo, do-

ue do meio. . 
Os..-. Cle1n.en:te Perelll"as - O governo 

não põde mandar dizer o numero das appella-
. çõe!I qu~ se interpõe annualmente; póde haver 

mais cm uns annos, e ·em ootro3 menos: e coino
se ha de faz'!r este calculo 1 Nào é pelo· numero· 
das appellações, nem pelo trabalho dos desem
bargadores, . que ·.se deve calcular a base para·. 
o estabelecimento das relações; e sim pela lo~ . 
calidade e longitude, e pela . constituição que
quer que as .haja em todas as pro~in!}ias •. 
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60 SESSÃO E~l 5 DE JULHO DE 18:27 

Acontecendo emquanto a<l trabalho, que muitas 
''ezes ba iuezes inteiros em que ba pouco que 
fazer e os memb1·os · das relações sabem ao meio 
dia,· ha tambem mezes inteiros em que elles 

r. • 

muito expedienle; não póde pois fazer-se um 
calculo exacto a este respeito. . . 

Continuando a falla1·-se contra o proJecto, dis-
se-se ue tratar delle seria não rincipia1· a 
reíonnn, nem de cima, nem de a1xo, mas ~m~ 
do meio: concederei o a1·gumento, mas repet1re1 
que as minhas idéas sempre forão de qu~ se 
devia pl"incipia1· a rnforma debaixo para cima, 
e não do meio, ou de cima para baixo; e tanto, 
que eu flli de opinião que devi~ principia.r-se 
pPlo juiz de paz, e a camara assnn o praticou 
nesta parte. 

o Sr. vascon.col.los : - Sou desernbar· 
gador, e rallando contra uma lei que yai fazer 
bernaventurados os desembargadores,.· nao posso 
~er suspeito: olhando. simplesmente para o m~~ 

mas olbándo· para a patria, devo ouvir a su~ 
voz, devo advogar os seus interesses; pois é 

ara isto que ella me p~z aqui; e é para. este 

rázões que se têm produzido a ravor do. pro· 
jecto, tenho que votar contra elle .. 

A constituição manda crear ns relações; mas 
ara ue? Para conhecei· em se unda e ultima 

instancia: e já fizemos as leis da primeira 
instn,1cia? Já demos ao povo do Brazil a insti
tuição sagrada dos jurados? Não: e quer esta
belecer-se ainda maior numero de tribunaes de 
segunda instancia ! ! . . • Eu quero que vamos 
pouco a pouco: primeirameute que se estabeleça 
a primeira das instituições, a mais sagrada, util 
e necessaria; e depois que este estabelecimento 
tiver o seu devido andamento, trataremos das 
relações. 

Pelas mesmas razões do nobre deputado não 
póde ser ndmittido este projecto á di:;cussão : . - . . . . . ,.· . . 
serve unicamente para angmentar empregado!J 
publicos, e sobrecarregar a nação com âespezas 
-c.'xtraordinn1ias. 

que exige que se pe,ção informações ao governo: 
-era·, $r. presidente, se muitas vezes não ha que 
fazer para 4 desembargadores, que estão em 
.santo ocio; como ha de haver que fazer para 
72 desembar~adores? Multiplicar-se-hão as de
mandas? Então ha mais uma razão de se rejeitar 
o J?fOj ecto. · · 

Eis como os argumentos do nobre deputado são 
-contl'R aquillo mesmo, que elle pretende provar 1 

Nada de relações: <levem· diminuir-se quanto 
inais. ?.luito devemos esperar dos juízes-de paz, 
cuja 111·incip'll occupação é concialição das par
tes. Quanto• se creasse alguma rel1tção, quizera 
que fosse ambulante.· · · 
· Disse-se que não é bem ad1ninistrada a jus
tiça: .mas sera,· sugmentando o numero dos des· 
~mbargadores, que se hão de evitar as prevari
cações e injustiças? Será por este meio a jus
tiça mais bem administrada ? Ninguem o dirá : 
~ este. projecto, · longe de se oppõr ás prevqri
cações e injustiças, propõe o augmento de pre-

ica ores ; e eu nunca approvar~1 ·que se aug
mentem os . .instrumentos desta. prevaricaç.io. 

A çonstituição diz muito . expressamente, que 
não se deve .fazer lei, que . não seja exigida 
pela utilidade publica: e temos nós· já verifi· 
cada esta utilidade ? Aonde estão as informa
.ções? Disse-se que não l>odem haver informa
ções das appellações ! ! SO se não se escrevem; 
mas eu supponbo que os autos devem estar no 
~1·to.ri_o,_ e que isto. niio fica no segredo da santa 
2nqu1s1çao. · · · 

O Sr. Paul.a Cuva1.can1'e: -Eu acho 
muitas razões ya1·a o adiamento deste projecto; 
e uma dellas e- para que estes senhores, que 
fallão contra elle, apresentem outros melhores. 
Um Sr. deputado disse, que não era lei regu
lamentai· e que se devia tratar primeiro da lei de 
instrucçilo publica. 

Eu não entrando na questão, se a lei das re
lações é regulamentar,· perguntarei se é lei re
gulamentar a das escolas publicas ? Direi tambem 
q~e é necessario. reformar a . administrao;iio pu-

' primeiro lugar. 
Portanto o projecto deve adiar-se por dias, 

até que estes senhores apresentem outro, e a ca-

o sr. Custodio I>lus =-:-Não se rejeita a 
materia, mas a falta de ordem. Eu estou pelas 
propo~ições1 q.11~ aqui se ~nunci11rão, que é ne-. . 
pela instrucçiio primaria dos cidadãos, e depois 
tratar-se das relações. Disse-se que n1io se pôde 
dar exactnmente o numero das appellações : 'em
bo1·a ; niio é de essencia que seja com uma 
ex·1cçiio mathematica ; é muito ilufficiente, que 
se nos dê um calculo aproximado. Portanto ap
provo o adiamento, 

O Sa. PRESIDENTE põz á votação a questão do 
adiamento, que ficou ·adiada, segundo o regi
mento, por haver empate> 

O Sr. secretario Maia leu o·seguinte 

.PARECER 

connnissões reunidas -de minas e bos-

artes, examinando a rcpresentnçifo, memoria,. e 
risco da nova rnachin11 de minerar, que F. B<tnner 
apresentou a esta camara, pedindo que, no 
caso de julgar .util o seu invento,, se lhe co:i
ceda nm previle~o exclusivo, como é de costu· 
me entre as naçoes civilisadas ; achão que pôde 
ser de grande utilidade para e.lte imper10 toda ·e 
qualquer macbina, .que empregando o menor 
numero possível de lfraços haja de d·1r o melhor 
resultado em um ·genero de trabalho, que no 
Bmsil, pôde dizer-se faz-se .. ainda . muito · gros~ 
seiramente pela falta de metbodo, conhecimentos, 
praticos. e theoricos dos ' nossos mineiros ; os 
quaes todavia muito têrri feito em vencer .· os 
embaraços, que o governo .. d!J • tres seculos<pa
rece ter querido offerece1·· ,aos· seus trabalhos 
com leis apparatosos de favor, ·mas em verda
de. ditadas pelo mal calculado interesse do mesmo 
governo. 

« Uma machinã, por 1rieio da qual dou~ traba-

e mais pElrfeita,· do que,42: no mesmo espaço de 
tempo pelo metbodo ·. até .agora· praticado,· será 
de uma vantagem · extraordinaria: · mas como as 
commissões não podem ;verificar a· originalidade. 
perfeição, e .utilidade·,da que· se "apresenta, sem 
que seja posta. em pratica, pareee:lhes que ne· 
nbum 'inconveniente · ha em garantir-se· ao rere
rido F. · Banner a propriedsde-1 de· sua invenção, 

' até que uma lei fixe· o '-tempo; C'OS" previlegios, 
que.lhe ·devão competir,' ou se 'lhe conceda· 'uma 
remuneração pecuniaria: na• ·fôrma que·· :.deter-

1 
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SESSÃO Ell 5, DE JULHO DE. 1872 61 
mina o art. 179 § 26 da constituição deste im· 
perio. . . 

"' Paço da camara 'dôs deputados 31 . de Agosto 
de 18-26.-D. M. A. -Pires Fm-refra.-J. B. Ba
pti$tà _Perefra.-J'osé Co/~~Peteii:a.--Antonio 

-.:.José CaJ"doso Pei·eii·a de ~fello. • 
D.3terminou a camara ci.ue todos estes papeis 

fossem entregues ao refendo F. Banner. 

ção do Sr. 

INDICAÇÃO 

, « As eleições p,ra senadores e deputados, afim 
de supprirem as f_!lltasl que houver em cad!l uma 
dus camaras, serao ·feitas pelos mP.smos eleitores, 
qne fizerão as primeiras eleições." 

Approvada a ur,.eneia, teve a 2a leitura, e foi 
remettida â eomm'issão de constituição. 

o si\. XAVIER DE CARVAL110:-Sr .. presidente, . . - .. . 
(que leu.: 

neQUEUlllENTO 

o sr: Augu .. ~o xa ... ·ier (continuando): -
E' esta a terceira vez que fàllo pela provincia 
da Parah ba, de ue tenho a honra de ser de-
pu a o, expon o a esta angusta camâra o triste 

·estado· Pm que ella se aclia. . : · 
·'Na sessão passaôa levantei a minha fraca voz 

implorando a favor da minha província, e disse 
~ • ' 1 • p i- 11 

sua · sorte, tendo ella passado ·desgraçadamente 
pelos maiores males, soffrendo a guerra civil, a 
péste e a fome,· e sobretudo a m~1is depravada 
aas convulsões que a levou no abatimento, de 
que se não pôde .levantar sem esta. assembléa 
gernl administra1··lhe .alguns auxílios. · · 

Desde ~ de Agosto do:anno passado foi rc· 
mettida a minlm intlicação; e até agora as minhas 
supplicas·· não tê.n podido mover a essa. com
missão para onda foi remettida: por isso peço 
a V. Ex. convide a essa commissão a apresentar 
o seu. parecer. . . . . 

O SR. PaEsrnENTE satisfez ao illustre deputado 
convidi\ndo a co111missão . para tomar em co~si-
deraçilo este requerimento... . . 

· Leu~se mais est'outro da . commissão principal 
ele fazenda : 

UEQUEUlllENTO 

commissão de· fazenda necessita ara an-
amen o os seus tra alhos, •1ue . se haja. do 

mini;;tro. da fazenda ri in[ormaçào da quantidade 
de pipas de vinho e aguarJentes estrangeii·as, 
que .entrão na alfandega dest:i cidade to.dos o,; 
a,nnos,. termo médio,·: regulado pelos tres annos 
~ltimos. · · . , 
t:.«c;Paço da camnra, 5 'de Julho de 1827.-,J:; B. 
Baptista Pereira. - M.· _Calmon ~u··:Pin e Al.· 
meida.-.1'"· G.· .Led<J -J;.'M. de. ·Re.:;ende Costa.-
J·;·>J ;· Silvá ·Guiniar(les-~ -» · 

Seguio-se este parecer da commissão de· com
mercio. 

PARECER 

rimento de Henrique Miller e outros negcei~nte.~ 
inglezes e n'l.cionaes, em que se queixão de que 
a mesma junta . os e:x:cluio da administraçiio dos 
bens do seu de'vedor José Pedro. or . 
mam esta infracção do alvará de 17 de Junho 
de 1766, $ 1°; não póde dar o seu puertir de.fi
nitívo sobre este n"gocio sem que lhe sejão pre· 
sentes os autos findos, que a. este respeito se 
processárão no sobreditó tl"ibunnl; porque os s1q1· 
plicantes só npresent.'io docum•mtos truncados, 
extrahidos dos mesmos autos, e a junta funda 
nelles a s:ia . resposta, citando dive1'sas folhas. 
Propõe portanto a commissiio que se peça an 
governo a remessa dos sobreditos autos. · . · 

11 Paço da camara dos deputados, 25 de Junlio 
de 1827.-J. Clemente P1mm·a.-Manoel Antonio . . . 
Costa Carvalho. » 

;\.diada por haver opposição. 
I.erào-se :mais os seguintes pareceres que e;;tão 
. s: . 

1.0 Da commissiio de legishção e justiça civil 
e. criminal sob1•e o reqael'Ímento dos negociantes 
nacionaes e estra11gcir,1s ~n cidade da Bahia, que 

crcaçao a um cscrivno o pon o. e 
p,rotesto das letras; o qual se acha na sessão d·• 
2 de ,Julho. . 

A commissão é de parecer que se peção es· 
clarecimimtos no governo sobre a necessidad, 
desta <:reação. 

o Sr •. Sou"ª Fr.1nc;a :-Sejão quaes forem 
os esclarecimentos não se pódu faztir uma foi 
sem necessidade afim de haver esse officio .. 

Convém saber se é necJssat·io crear. um officio 
debaixo de. um pretexto. para-aquillo quo . está 
distribuído. por m~itos· tabellliãe~t porque ual· 

letra tine tem aquelle tempo fixo 
previlegio se. não _ó p-rotesLada._ 

. Demais, isto nno e nomeaçao . de um lugar 
novo, .elle vai ganhar os. emülume!1to~ e. nada 
mai•. Pwrta<1to o 1nrecer da eom•mssao e. bem 
fundado. quando. pede· esclarecimentos .. para.saber 
se. isto·.é conveniente, poque se se . to~ar ,uma 
resoluçã<> }lãÓ. ha de ser só para a .Balua, ha. do 
ser geral .. , · _ . . . . . · . . . . . • , • 

São. quinhe11tas -ãssignaturas; não são diico as- . 
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SESSÁ.0 EM 5 DI!: JULHO DE 18!7 

blea se lhe defira ne>tes termos - Já se 
as providencia:; para o pagamento. 

Foi mandado á commissão principal de fozenda . . . - . , 
irmonia com a resolução da cama1·a sobre o 

outro parecer que lhe foi remettido ácerca dos 
prejudic;idos da Bahia. . 

4 ° D\ commissão de instrucção .. publica opi- · 
nando que se organise na cidade de S. Luiz do 
Maranhão uma academia medico-cirurgica na 
fõrma do projecto de resolução proposto pelo · 
Sr. Odorico Mendes: o qual se acha na sessão 
de 19 de Junhú pp. 

Foi approvado. 
LidB: a resolução. o Sr. pres_i4~nte propóz se - . . 

pressão. 
Venceu-se que sim; e principiando a discussão 

disse 
. 

receu pela primeira vez este parecer com
missão me oppuz por não haver necessidade de 
se tomar esta l'esolução, não obstante que n lei 
antiga tivesse mandado crear essas escolas de 
cirurgia, q_ue não se tem po,;to em pratic.'\ s~não 
na província do Rio de Janeiro. 

Se nós vamos tomar uma medida mais exten
siva e 01·ganisa1· as escolas de medicina, para 
gue tomar. e~sa. medida depois de haver um pro· 
Jl?..Cto de lei Já lmpresso para entrar. em discus
sao sobre essa materia, pelo qual se hão 'de re
formar mesmo estas academias do Rio de Janeiro? 
Que p1·ecisão ha de crear uma cousa que depois 
se ha de tornar a organisar por esta lei'! 

Não me opponho ã doutrina, mas ha esta razão 
de estarmos para discutir o projecto que manda 
.tambem crear uma escola de medicina no Mara
nhão. 

O Sr. Odorico: - A' mesma pergunta a 
mesma re5posta que já dei ; se eu soubesse ue 
o proJeC o i us re epu a o, que JU go mUl 
bom, passava nesta sessão, eu diria que fosse 
p1·efe1·ivel, mas c1·eio que não, po1·que temos que 
tra~ar. de ou~ras muitas cousa~ sem duvida pre· 
ferne1s á lei das academias rnedico-cirurgicas. 

A .mi.nha resolução é muito simples, , e julgo 
que va1 fazer com que. o :Maranhão gose do bem 
de que goza o Rio de Janeiro P. a Bahia, em
quanto se não fizer essa reforma gera\; 

o sr. Vasco:nccllos: -Eu acho que se 

deve e~tabelecer e~ta aca~emia, visto que fui 
determ111ado por lei que nao se põz em exacução; 
vamos fazer esse b"m ainda que nií.o o possa
mos fazer com perfeição. Mas julgo que não seria 
preciso resolução para is~. bastaria. recomme~dar 

Cerlamente que uã•l. 
Voto inteirament~ pelo parecer da ·commissão. 
o Sr. souza. França: - lia uma lei que 

manda que haja escol'lS de medicina em varias 
províncias, e o governo, ou por d&leixo ou por 
não poder, não cumprío a lei, e o Sr. deputado 
apontq esta falta e quer que se mande por uma 
resolução. . 

Eston pela opinião do Sr. Vasconcellos. Quando 
mesmo passe essa lei que está para se discutir 
sobre este ol.jecto, hão d~ se aprovei!-ar. os ele-

o fijr. Odorico: -Ha um plano approvado 
por uma lei em que se deve crear esta acade-
mi , - e , · 
gove.1·no tenha duvida, por isso julgutoi necessa
ria a resolução. 

o Sr. Ferreira.França :-Desejava q1ie 
V. Ex. mandasse vir ·o decreto com o plano, 
para se fallar e poder-se vêr se manda crear 011 
não esta academia, . 

O Sn Luw CouTJN110 : - E' certo que ha um 
plano dado pelo medico da camara o Dr. Manoel 
Luiz de Carvalho sobre estas escolas, e sobre 
isto ba uma lei que veio cobrir o plano e nada 
mais. 

O SR. FERREIRA FRANÇA.: - Sendo assim, como 
desejava que fosse, está creada; é só pedir. a e 

execução, porque desta cousa a demora é um 
damno . 

o Sr. Lln.o Coutinho: -Opponho-me a 
esta expressão de resolução. 

Esta esc•)\a, Sr. presidente, está creada por 
um decr1:to ; agora e mandar sómente que o go· 
v~1·no. ponha em execução esse decreto, porque 
nao e crear uma cousa de novo. · 

Eu. offereço uma emenda, qne ê quanto me 
parec~ preciso, debaixo de um artigo unico desta. 
maneira: 

« Artigo unico. A assemblêa geral resolve que 
o governo ponha em actual execução o dec1·eto 
- de etc. - que mandou crear um:i escola me· 
dico-cimrgica na cidade cie S. Luiz do Maranhão. 
-José Lino.» - Foi apoiada. 

O SR. ODORICO : - Se a camara assenta que é 
esse· o caminho mais breve, convirei; mas pa· 
rece-me que talvez haja duvida. 

Tendo o debate, foi approvada a resolução 
nestes termos : 

c1 A assembléa geral legislativa do imperio re· 
solve: 

« Artigo unico. Organisar-se-ha na cidade de 
S. Luiz do Maranhão, segundo o que já se in~ 
dicou no plano approvado pelo decret'l · de 1 de 
Abril d~ 1813, uma academià medico-cirurgica 
conforme ·ns estabelecidas no Rio de Janeiro e 
Bahia, i·egulando-se este, estabelecimento · pelas 
mesmas leis , e disposições que regulão os · das 
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SESSÃO EM :5 DE 'IULHO 'D'E 182.7 
duas mencionadas cidades, e ficando o governo 
autorisado para fazer as necessarias despezss. ·'' 

5.o Da commissão de legislação: 

•• A commissão de legislação e de justiça civil 
e criminal vio o requerimento de Cypriauo José 
:Barat.a de Almeida, preso na fortaleza a 

queixa que, ten o sido coJ>.demnado 
por sentença no dia 2"2 de Novembro de lb~á a 
prizão perpetua em uma das fortalezas desta 
córte, vê-se, com excesso no modo da execm;ã'o 
da mesma sent(>nça, encerrado em uma masmorra 
cravada dentro da muralha da fortaleza da Lage, 
debaixo <la abobada della, pri...,.ado de communi
car-se colll a especíe humana urna vez q11e não 
seja pe,soa da sua familia, a qual reside na 
Bahia, vindo assim o SUJ>plieante, além de ger o 
primeiro e unico que sotrre a prisão em. tal foL·
tiile!lª• a qual n11nea foi declarada l>riisão civil, 
a viver c.omo se 1iltado d ai · 
n o a umi ado é constunte e o calor . ê 

abrazador. por isso que o ar niio circula .afü, 
prisão ·esta que parece mais propria parA dar 
morte leuta do q1ie para simples se uran ten 

. execuç o a tal pont.<> que 
o cornmandante da fortaleza declarou tambem e 
fc;z etrectíva a incom1nunicabilidade de um unico 
escraro que o se1·via. 

o mg1 o ao ministro 
da justica os tre:i 1·eque1"in1entos que ajunta eor 
cópia, obteve por occa:;ião do segundo um M'1so 
paro poder sahil" da masmorra e passeiar pela 
fortaleza todas as vezes que a esta nlio puder 
atracar embarcaçiio sem ';IUe se lhe levantasse o 
interdicto da .incom: urucabilidade, sendo por
tanto evidonte que estes passeios só podião elfe
ctuar-se com o· solemne apparato de um gm1rda 
que hem sempre estaria disposto a aeomp1nhal·o, 
como de facto aconteceu, não se lhe permittimJo 
sahir sem i;;-uarda para que se não communiqu.e 
com pess:>a alguma, e ue or o •· 

ev eu·o este anno foi levantl\do o iu
tet"dicto da ·incClmmuni.cabilidade ao seu escravo. 

~' ~ reduzindo a sua quf'ixa a cinco pontos 
prmc1paes : 

« l.0 Qae se!ldo sentenciado a prisão pe1·petu'l 
em uma fottall:lza, e devendo as penas nnpostas 
em nome je lei ser e;itendidas e applicadas pelo 
modo: mais favora\>cl, tem elle direito a ser preso 
naquella fortaleza onde haja menos a softrer e 
não a da Lage, . a mais encommoda · e atormen
tadora, pois que atê em occasiâo de temporal 
fica incommu11icavel com a tei-ra, sem. que eatfio 
se, possão obte1· · ag co11sas necessarias ú · vida, 
das Q.uaes um misera-vel preso -não . põde füzer 
antecipado provimento. · 

<1 2.0 Não ser aquella fottaleza declarada. prisão 
civil. . . . .... 
. «.8.0 Estar encerrado em uma masmorra, 
quando a sentença sõ manda que esteja preso 
em uma fort·ile?.a. · 

'1{ 4.0 •A incommunfo.1bilidad:e · arbftL·ariamente 
· accrescentada á se_ntença, · 

• 11 ~-" A. .natureza da masmorra humida e l'\âo 
arejada, contra a litter11l · · -

1çao. · 
- <1 Conclue pedindo que a sente11ça seja execu

tada conforme o direito, e q110 .se faça elfectiva 
a responsabilidade dos . .minh;tros secL·etarios de 
est.uuo .. dos negocios da justiça pelos. excessos 
na execução della, tomando esta c;am,wa o seu 
requerimento ~m, _conf!!deraó~o · para e~r.- fün.. . . 

do supplieante causado$ pelos excessos alle!ta-· 
dos, q11e se aehão inteiramente provados com 
os documentos juntos, Cl)tlsiderando que taes ex-
cessos. niio são compativeis com a ·usti u 

e orro, nem com a dis"· 
posição do ~ 2( do art. 179 d" ooostituição, nem 
igualmente cou1 os sentimentos de h::manidade 
e eommiseração, de q11e é digna a sorte. des: 

ra ada , .. . pp 1-
cante, cuja J?ena, segundo a opinião dos molbores 
~ublicistas, e mais grave, que a mesma morte; 
e de parecer q11e se recommendo desde jâ. ao 
governo o exacto e litteraI cumprimento da sen
tença proferida contra o supplicante. em uma 
das fortaleza.a declarada prisão <:ivil, ra obser
Tancia do dito $ 21 do art. 179 da con~titui
.;ão, tornando todavia as ll)edidas, e. cautela;; 
necessarias para a devida segurança do réo. 

11 Paço da enmara dos deputados, 2 de Julho de 
18·!7.-J osé Dados Pereii·a d.Almeida To>·res .~ 
Josê da Cru~ .Fei·reii-a.-Antonio da Silva l 

· · Ribeii·o. -Antonio 

o Sr- X..ulz CavaLcún'te: -Eu creio 
se deve pedir informações ao ov · -

ar ao governo. 
O SR. Ar~vEU>A TottnEs: - A commissão. não 

pedio informações , porque achou desnecessario, 
e a camara toda sabe d · ·" · - . 

O Sn. Lurz C.H'.<\LCANTF! : - Ainda. que a ca
mara saiba , é preciso qtlC o governo con-
fesse. · 

o sr_ Lino Cou't.l:nJ~o: -0 supplicante 
prova o estado em qu.e fie l:\clla, .nii.o -1} preeii!.O 
mais inform:ições do governo, cumpra-se a sen· 
tença, e tudo quauto se faz nlém da sentença. 
é um despotismo: isto está pro'7ad<:i, t3, mostra 
a maldade do c·ucere, em que elle. jaz; elle 
prova tudo qu.:mto diz: o que queremos nós 
mnis do irovern,, ? E' mandar que. o go\'erno 
c~mpra· :i senten a· · , 
n a em execução; e não· é preciso mais nada: 

o sr. sou.;.a FNnl.(,»l.: - Eu . nlio tenho 
d1.tvida de con\•ir com o P!tt·eeer. da .eol\lmis· 
si\'.o · mas e · · · · 
u guma COUSll. . 

Na petição df) suppli1;a11te ha uma aecusac;li:o 
àe infracçiio di1 constituição (cipoiatlo}, .pois allega 
que tendo i·equerido ao ministro d\l iustiça sobre· 
seu àit·eito,. niio foi detc1·ido. . ' 

E· será decoroso li. esta caiuara gl!nrdar silen
cio, ~ta11do perante ella se arg1u1 pol' qualquer· 
cidadao opprimido priJJcipalrnonto, . que lhe foi· 
infringido um artigo da constitlliçiio ? -E11 vejo 
o que ~ .meSJJla constitu}ção diz no art. 179 §·25, 
(leu) : e isto o que a lei ftrndamental do nosso· 

• paiz, o que o pacto social pl°omette ao cidadão 
\>razileiro? · Ella lhe diz nrni expressamente -
võs nii<> e:1tareis prezos ·senão em cadêa limpa, 
e bem arej:Lda-:pois se a constituição promette . 
para custodia publiM do· cidadão umu casa bem. 
arejada, com ê que se póde pei·mittir que um· 
rdo expie a sun cnlpa em uma pdziio , que, 
segundo ·diz o Jllesmo command inte da forta
hlz1'\, {, pes;in1a a ti\! L·espeito'? Quando não. era. 
preciso, ue ello o diss 
por ser cousa notoria. 

, 11 A. commissão limitando·se ã orbita de sulU! 
attribuições, e conhecendo a· necessidadecde dar-se 
o prompto remedio; que pMem os sottrim~nt(}s 

Consequentemente não podia de nénhuma ma
neira ser este cidadão conservado preso em 
uma pôsào tão m1l arejada,, como os e~1Iabom;os 
da fortaleza da · Lage, desde que representou ao 
ministro da justiçn o seu. uil'eito ; porque a 
eonsiittti'"ilo promette no cidadão, q ne não cstarcã 
prezo em semefüautes prizões; e o.! fU1'!_lstro não 
deve -eoder mais do que · 11. constltu.içao; para. 
lhe nao obedecer" sr. preside.ate, emquanto · ·1\ 
voz uos não falta, sustentemos a constitniçiio do, 
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6i SESSÃO El\l 5 DE JULHO DE-1827 
estado (apoiado); é preciso que os deputados da 
.Õacào . _clamem co_ntru taes _ abusos. Este PI'.e&O 
deve. sei; _logo e logo passado para outra .prisão, 
i;.;moveudo-se o. e~c.~ndalo de uma contrnuada 

conheci!, que de facto o supplicante tem a seu 
favor toda .a justiça; dê-se-lhe o remedio, e 
quando a commissão conhece que a justiça pen
de pnra o supplicante, tem conhecido tambem 
que o ministro tem ~ahido fõra do seu poder. 
·Por eonsequencia mande-se dizer ao governo, 

que cumpra a sentença dt!ste réo; e todos ~ss.!:ls 
docum·entos devem passar para a cornm1ssao 
de constituição para os examinar. 

Sr.· ptesidente, · _os mini;Sh'os estão b~n~ no 
estado_ em que estão 1 A lei da responsab1hdade 
não tem passado ll não temos por onde accu-
;· -o e es zermos um processo an s e a 
lei, gritaráõ - niio lia lei ; e corno é que os 
deputados podem fazer semelhante proces~o? :-
Eis _a ~amara. d~~ ?eputados s1bendo do mal 

- • · . 1 i icommumcaYe , 
mettid·l dentro de um calabouço, onde só entra 
a luz na altura· de li ~ pés por dous ocnlos 
praticados na !J•H·ta de:;sa prisão infernal 1 Mas . . ... . . . . . 
trado dest 1 cõrte, yend~ o allegado disse, que 
aquella prisiio 1>ra •ll'ejada e ciari\ ; que tinha 
jandlas tiio rasgadas, que elle mesmo tinha 
feito alli as infol'm·1ções dentro com toda a cla
ridade ! informaçiio dada ao mesmo tempo, em 
que· so Rpreseutava um nttestadv do p1·uprio 
commandante daquella fortaleza, homem duro de 
coração, e . ml.Smoneiro austero, que dizia o 
contrario, fallando a verdade. O : prezo, Sr. pre · 
sidente, ':ive nest<J calabouço que goteja agua 
co1.Jtiuuarneute- de suas• abobadas o paredes e 
p ú:a ".mais ser opprimido, se lhe põe iiuas sen
tinellas á vista por uma 01·dem .do .go\'er. o não 
se pôde commúnicar com vivente algum, excepto 
com a. sua familia; mas como esta existe na 
Dahia,. elle. se acha segredado· da commumcação 
dos homens. Portanto approvo o parecer da 
commissiio, · 'luaado diz que se recommende an 
n1inistro da Justiça, para que faça cumprir a 
sentença déste infeliz, tal_ qual ella é, r<:move11-
d1> o 1:essões ai·bitrilrias. Ma'> d~emos. uard 
os ocnmel)fAH, pua •algum tempo formarmos 
culpa comp'eteiite ao respectivo rninil!tro. 

Foi apprnv;1do o parecei·, e· mandou-se á com· 
:i:nis~iio de constituição. 

li.n Da commissào de legislnção. 

P.\RECER 

" A commissão de legh;laçiio examinou a re
prllse .• taç.'io, que a cam:ira da villa de Santa 
Maria de Baependy, le\;ou ao governo e por este 

gocios, o que _faz que esteja tudp no mésmo 
estado anterior, sem melhoramento na admi
nistração da fazenda publica, dos_ béns dos or
phiios e do commercio, e conclue por pedir a 
creação de um juiz letrado, renovando a suppli
ca que já antecedentemente havia feito. 

« Esta representação foi mandada consultar na 
meza do desembargado1· do paço, o qual man
dando mfo1·mar á JUnto do governo provisorio 
da p1·ovincià de Minas Geraes ; foi_ satisfeito pelo 
presideute, ouvido o conselho do governo da 

rovincia o· uai foi de arec r · · 
esperar-se pe o regulamento gera ,·a respeito 
destes lugai·es ; e dando-se vii;;ta ao desembar
gador procurador da corôa e soberania, este 
officiou ser essa creação da attribuição da assem-

·, • 1 a e assim se consu u e con or-
mando-se o governo a fez remetter a esta ca
mara. 

·" A commissão é u_e 
r erva o para en rar em cons1 

çào no regulamento e plano geral da creação 
dos juizes de direito nas villas e ·lugares, onde 
se julgar conveniente, segundo a sua extensão, 
população, riqueza, commercio e outras circum
stancias que se toma1·em por 'base, para llBSe 
regulamento. 

rc Camara dos deput.ados, 2j ·de Junho· de 18"2i. »
- Assignados os membros da commissão .. 

Foi approvado, e Ke mandou á commissão de 
estatistica p1ra o attende1· em. tempo opportuno. 

7·o Da mesma commissão. 
« A eommissiio de legislação examinou e re

querimento dos lavraáores das. freguezias d~ 
Icarahy e s. Gonçalo, no ·gual enumerando. os 
males, ue esão sobre a lavoura refi r · 
maior a ureza dos proprietarios das terras; que 
vendo-as aproveitadas e bom cultivadas;_ quando 
o lavrador devia colher o. frutco do seu: suor e 
tt·abalbo, é despejado para AS lotarem a outros 
por ·mais, . fazendo-se uma avaliagão lesiva· dos 
frnctos cujo valor a. maior parte. das veztis não 
chega a receber pelas acções prolongadas e dis
pendiosas, que sobre elle ainda lhe ipovem e 
concluem peiiindo uma medida legislativa,: quê 
reduza todos os -anendamentos ·existentes a afo
ramentos perpetuos, . do mesmo modo; que foi 
providenciado sobre as terras da camara pelo 
alvará de 10 de Abril de 1821. 

" A cornrnissiio entende que não tem lugar a· me
dida requel'ida por importai· ataque ao ··pleno 
dominio da. propiiedade, e direitos, que. d11lla 
resultno, o qual não pôde ser. coarctado,. senão 
pela livre vontade dos proprietarios cm ,seus 
contractos, e nunca pela autoridade. public$;, que 
o deve manter em toda sua plenitude çonforme 
o 2-~ do art. 179 da con · · - · 
dencia do alvará citado -sobre as· tcrr11s, que em 
sua origem forão concedidas á camara pan uti~ 
!idade publica, niio pôde ser applicada a terras 
dos pa1·ticulares. -· . · · 

" Se1·ia mui to conveniente alterar-se u beneficio 
da lavoura o direito existente sobre os ®nt!actos 
de lotação ou arrendamento de terras,- entrando 
como natureza, e essencia delles, manterem ' 011 
prnprietarios por si e seus herdeiros•tantoi uni
versaes como singulares os arrendalarios, e du
rando o tempo dos arrendamentos não· poderem 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:58 - PÃ¡gina 13 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ser dcspt:.jados i;en:io no;; unicos cnsos de faltá 
de cultura, ou destruição d•> preJio; mas: estn 
doutrina -pela' sua complicação, . e dep,eno.lencia 
d'outms so póJe ter lugM no eoJigo; entretanto . ·.. . . . 

--A11tonio da Siloti Tell.Ú.:.-JowJ Ce;;a;·io de ~Li· 
2·and<i Ri~ei1·0.-J osé da Cl'li;; · F.:i·i·eir!l.-A.nto
nio Augusto tla Silria.-José Carlos Pe1·ei1·a d'Al-
meitla 'Torres. »-Foi app1·uvado. · 

8.0 Da mesma eommissão. 
« A commissão de legislnçi1o examinou o re

querimento de Balthazn1· Antonio Polycarpo, .no 
qual expõe t1ue contendo em gr:'to de appella
ção com o capit:'io João José de ~Iello S•1Ul'tl a 
exliibição dtl um titúlo de arrendamento de t~rras 
pe1·teneente . .; á snn filha menOI" Jacintha Ros:\, 

. . •( • l 1 
no dito M.illo, e confessando este havei-o ..ec1:1-
bido, r~cusat·a comtudo restituit· a posse , de 
1)1\C O niesmo titulo fi\zia mençiio, por ' fmyer 
aforado a nelle ten1mo ao n h··l Antonio Pet·eira 

o go, pt·ocnra or o v1scon o a ss~ca, so 1·0 
o que se proferim sentença conh· ~ o supplieunte 
no juizo _ de fórn desta eh.lado, 1i qual fô1-.l con
firmada na supcriot• instuncia. 

« Queixa-se o snpplicnnte de inJnSt1ça, e nu 1-
clalle nestes jnlgadoi<, 1° po1· sei· cont1·a o alvará 
d.o 10 de Abril .de 18'.?l, qn..l 1·ed11zio os m·1•t1n
d1lme:1tos, e arommcntos de tenM dcntru das 
seis leguas desta ci hde, e selts subnrbios · i\ na
tureza do' futeosins pe1·petuo.i: 2• p.:.1-.11lc entt-.111do 
os juízes em d11vida, ·como diz qu.i se mostl'!\ 
do su:H tenções, se a disp~siçiio do citado al
var,\ c1·a restl'icla as t<l1·rus tla camam, ou ex
tensiva i\s tlrras dos mais moradores; não tlc
viiio 'julgar sem p.:<lir i11te1·pretnçi'io na fór1~a das 
leis: 8º porque allei:an~o _o .suppl!ciinte nulli-

' tol'ga • da mulh•!l'. do visconde da Asseca , na 
conlormi-lndc d.\ 01·d. liv .• lº tit. 48, não lhe fora 
csfa nltendidll, nem n O\lll'a, que i·esulta\'l\ da 
falttl de obse1·vancin · dil ord. do mesmo liv. 40 
tit. 43, que p1·ohibe levai· < in ICll"O, ou outm a -
gumn coust\ pelos _afol''amcntos, ou renovaçiio dos 
pl'aZ!)S. , · , · , 

« Conclue pedindo a csh camnra que mande ''ir 
,.._os autos de quri.se trntn. e achando que cimcordn 

ós. termos delln com esta cxpo,;;içiio, dê mim me
dida legislativa sobre a intelligeaéiu do alv:mi 
de 10 dé · Alfril _ de _ 18-21 reli1etto11do-s.l depois os 
O:utqs a'l, juiz para julgar segunda ella; 

<< A commissão é de parecer que se indefim 
este requcrime1íto, tanto por uão vil' iristrnido 
não se podendo pelo . si1J1pl~s l'cilatorio conhecei· 
se houve . nos julgados violação de a\gn~m léi, 
como -por sel" · ex<ll'bitanto à vista _do § ·12. do 
nrt .. 17\l d.~ constituiçã\) mnnda1· vii· m.1tos para 
subirem a ('X"\lllC e tomm·-so ·medida legislativa 
~la ·qual- se -tol'nc a· julgai·. n causa, e ninJa 
'{URndo tivesse luga1· n inte1·pl'•ltni;iio• do alvar1\ 
de . .10 de Abril de 1821 não podia aproveitar no 
supplicante po1· não dever. ello · te1: clfeito retron- · . .. ,. - . .· 

·~ (b .. 

<< Par.ice ú. coin:nissão qne • nada sa póde re
sol ve1· a resptlito dn:> ses:ual'iai nas ciréumstancitis 
d-:st.~ e P.m <~utra:; Slllll que passe o projecto:. d•i 
lei Jª uff~rec1do ne,;;ta cnmara, que regula o i:!i• 
rdto de .seu.; .pt>ssuidores nas ·diversas bypothe
ses, . precedend•J co:1hecimi:nto .. dn . c1u1sa. pe~ai 
ant1>1·1..tade,; l1>caes com aud1encl(I. das conffoa11t1:s, 
nem S!3 p'luia esta agora confil'mnr._depoiil d~ tão 
lonit•\ decul'su d.i t.:mpo só nm vista d1i uma 
justificaçiit>, da qunl se niio põ ln conhecer o 'seti 

• . ' ' . içõ "• 
qtte talvez tenbiio havido. 

<< Ca·iinra dos deputad..is, 2-) de Jnnho. d1? 1827. 
Antonio da Siloti Telles.-José Cai·fos. P.weil'a tle 

. >._:_ • .1 ' ll .... .Íl': ., ,,_ 
lJ<Ji1•0.-Antonio A1ig1,sto da Siloa~ »-1''oi app1·.,~ 
vndo. . . . _ 

10.0 Da mesma co:mnissão. 
« com~uissão de legislação cm cumprimenb 

da determinaçiio da cama1·a em sessão· de ~ d·i 
mez passado SObl'e O parecer da CO'mmissão 1lll. 
xiliur de fazenda , examinou n prirnei t'.a __ parto 
do requerim~nto do padre . ~ntonio. Jonq11i1.11 de 
lCello , provido por c'lncm'S 1 e exa!nc na. ea~ 
deil'a de g. nmmatica latinn da villa de lgn:iss(t 
na pl'ovincia dó l:'tl1·nambuco, em que pede sti. 
lho conceda p1·ovis:io vitalícia da dita c 1deiril; 
não achanllo a commissiió lei qne 1·esule taes 
p1·0\•isões, antes ns dc.28 de Junho de l.i<>!> ·e de l l 
<le Jn1~eir~ d i 1700, que regut.i1·:io , ao; cadcit·:u. 
d•r1 O' • • 

lia ilitaç;io do3 professoi·es, só p:ll'ecein ex:gir' 
cm·tas as.~igna hs pelo dit·eetor 'g1?Í'hl dós csttl· 
dos, e passadas pefa chancellnria: ter.nos lllll i}1ú' 
se acha a do su licltnté' 'dssi"nad:t elo bis o e 
prcs1 llll e ( n_ {ll'ovmcrn. qu1l- .110 r1\S1 são os 
uirect 11·es g1ra1s dos estudos, j 1tlgl\ qull esta s.-) 
dep,ende da uppNvação. d~ S. 1\1, I. . e qu.1 uma 
\'cz concoditla est:\ o snpplicantc hil,bilitmlo para 
exercel' o nmgistei·io, en111111111to residi!·· com mllu' 
nluirta é·'bem cumprir as s'uas instmcÇ.ies,- fade
penuente de tirai· provisões; mos . sondo cei·tó' 
l}UC o desembllrgo do' pnçl costuma passai-as· 
umas vezes por doi..i e outra-> por" tres 'unnos,' 
ou vUalicias; para a commiss:fo po.ler dar· o s.m' 
pa1·ecel' a este l'll>õ'peito ou·p1·opõt•11lgum:1 medi la· 
lcgislutiva, .p1·ecisa sabei·: 1° , porque 1-.:iwluçiio 
ou orJem é ó de,embar"O ·d·> faço nntorisad•> a· 
pM:mr e:>tn:> provisõe,;;; 2·•, qu:n n sna nat1ue7. 1,' 
se 1le provimentos annuae.,:, triennaes· ou· vitnli-. 
cios, e <t lei que nssim o J'Pguln·: 3°, a que. •li-· 
rei to e emohunent11s siio sujeitos. Requer po1"- · 
tanto, que se pe~ão cstns insti·ucções n<:> guve1•11.,, · · 
- « Camnrn dos deputados, 2 tle Julho <fo 18·!7. 
-Antonio da Silon T.illes:_;;.Antonio Augu~to <lct 

! Siloa.-José. C_arlos; Pe1·eim. ~~ Alm~i~!l! Tor1·es. 

clu1:0 o alvnrõ. . . . . . , .. Jl.:1·rei1·t;. ·»-Foi· npp1·ovado • 
.<< Cnn1nra dos deputado;:, '25 de jui>l1ó de 18'i7. 11.0 D.i co:nmissii.o d!! coiutituiçiio. 

-Antonio da Silva Tellcs._...Jusé Cesm"io de Mi-
,·and!i Rilnfro._...José da <Ji~ii.;: Fen·eirà.-Antonfo « Foi visto na commissão de ·constitniç1o · o 
AÜawto dii Silva • .;..José Ctt'i'los' Pereira de A'l- reque1·imentll dll Joa•1ui111 de Seixas Coi·rêu, _ca-· 
mel.ta 7óJ•J'eS. ,,;.:.Foi npprovndo. · pitio, .do 1° i·eghnento · dó •milicias do M:1ranhão, · 

~-º-· ~I>à_-_mesm_n_.comm. iss.n."'o .• _ em que.e:itpõtl que n!io 'Q.bstnnté" não haver, i·c-'_· . . _ _ . .• , . sultaJo culpa co_ntr.l · o silpplieante -· na devassa, 
"'A commiuiio do .t lcgislatiio Yio o. requeri- ; a que peJo governo. se m ·mdt\rtii proceder,'pelos· 

mento de Francisco Perdrn de. Cnnalhu, em · crimes -de qno iõra arguido, ·gunnd,l ·do .. 01ifon1-
quo pede n c')nfirmn~fio· de uma sesmni'hl da , · <lo mnrqu~z do Mnrnnhüo, vif>r•\ pnrn estn cõt·te:; 

TNIO 3. U 
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que todavi:1 o s1111plic1mte tem sido retido até 
agora, e· tnnto· assim que hnveudo proximamente 
i·equerido o .sen passnporte pelo ministro da 
~nerra, que até lhe fõra denegado tendo prece-. . . . . . .. 
dir.do que. involvcndo tal procedimento manifesta 
violação da constituição 110 ~ Gn do art. lW, 
esta ·camara recommende ao. governo a obser
v.1ncia a,, constituir.ão u tal i·es eito · 

1< A commissão, pira interpõ1· juizo a respeito, 
precisa de eselarJcm1ento do· go\·emo e po1· is50 
i! de parecer que se peção. 

« Pa1;0 d1veamnra do3. deputados, 30 de Junl10 
tle ~8:!7.-L. S. Tl!ixeim de Gom:t!ri.-. .\l. A. Gal-
1;iio.-J. L. Corttinho.-JJ. P. · de Vasco11cdlos.» 
.;,;,Foi approvado. 

12'> Da commis3ão auxiliai· de fazenda. 
· '' A commissão :mxiliar de tnzendn vio o ril· 

querimento de D. Clara Cecilia da R•,cha, que 
pede para remediar aos malés da memlicida1le 
e . \ . • . . • 
morte de seus pais, se lhe continue cont·1da desd~ 
que d'.!ixou de ser· recebida por sua mãi, a tençá 
qne .. po1· decreio de. 18 de Ab1·il de l~ll lhe. fõra 
concedida corres ondente ao des acho · •· 
"pa eu e, em que seu marido, pai da supplicante 
fallecera. Parece á commissiio que á assembléa 
Je~islati\•a niio compete defo1·fr. · · 

" Paço d~ ca11rnra dos deputados, cm 2 de .Tn· 
•. • 11111t11 .-. • • ! A · 

im;ida ·e .4lln.ui1te1·q1te.-J. R. C., Aguiar. » - Foi 
approvndo. 

O Sn. PaE.~taENTE deu .para· ordem do din: 
1 .•-A 3• discussão do p1·ojccto sobre l'evist.a~. 

2.•-A :l• discnssio do projccto sobN a nrrcma· 
t nçiio' dn terça pnl'te das l'e.1dns da nlfanJeg:i. 
· :t•.-A Ia discussão do pl'ojecto soli1·c o pito 
lims11. . . 
. ·l.•-A l• discussão do projeco solml sesmnl'ins. 

r•. 0-A 2• discussão tio project.o sohre as ordi· 
· · · - ·11 eri na mesa 

d~ Ll~sembal'go ~lo p~ço: • 
Levnntou-l!c l°L sessão Íls 2 horas.-•. fraujo ri

m[nrt. 

RESOLUÇÃO DA CAMAijA · 

· Illm. e fütm. Sr. - Accqsqndo a recepção dos 
ofiidos de .:.i do conente mez, com os quncs 
V. Ex. me i·emelteii. pn1·a sel'em prçsentcs á cn· 
mara dos deput..'ldos, o officio do ''ice-presidente 
da provincin Je. l~inas Ge1·nC$, sobre o rcque1·i
mento dos,. moraclores do al'r11inl de Pouso Aleg1·e 
ll O da Camal'à da \:illJL da C llU)l:lnhn da pl'OVÍ 11.· 
eia,. sobre o requei·imento .!lo; 111orndo1·e.; da 
me:;;mn ·villn; c11m111·1Mne· , pa1'liéipa1· a v .. Ex. 
que e a sobretlita cimíarn já. teiu, dado· a conYt!· 
nieute dh·ecçào nos ditos officio11, para tomnr conhe
cimento ·da sua matci·fo.-'Deus,gnarde a V. Ex.
Paço da camarn dos ·dcputa·los, e n 5 do Julho 
<le 1b°'21.~Jo~é Anti111io ela Silvti .llnia.-Sr. vis· 
cond.1· de S. J.copoltlo,. · 

Sessão em 8 de .Julho 

Pl'ESIDENCJA Do sn. ARAUJO Li:i.h 
• • ·- .• : .... .J 

A'slO horas fez-se ·a chamada e achnriio-se··pre
sentcs 8t Srs. deputado~, f.tltando com causa os 
Sr,; .. Chagils Santos,: .Ferreira de l\follo, L~do, 
G-onnes de Campos, Bar1"0:1 Leite, l\loura, · A1·ce · 
l1ispo da Bahia, Jierrcra, Corrca; · e sem ella os 
Srs. Faria Barbosa. Garcia de Ahneillo, }faeiel· 
'l\f<'.>nt·~iro, Ci!st\'.J Yiann·n. · 

O Sn. PnF.sIDEXT~: declarou aberf..'l a sl!ssão, e 
lida a· neta da antecedente pelo ·Sr. ·sec1·et111·io 
Viannn, foi appro\·ad!l. . 

Passou-se no expediente· e o. Sr. · secretario 
o scgurnt·J . 

OFFI.:IO 

• . • • •. · mn s · e ' • x. 
p:u·a ser presente á camnm dos deputados· o or
licio incluso do vice-prc.iidentc .da p1·ovincia .de 
Sergipe d'El-rei, com o requerimento, a •1110· se 
mfe1·c dúS habitnntes d:1 villa Nova Rt!al de 
El-rei tlo Rio \)e S. Francisco da nJ•):'!mn pro· 
vincin, que pedem provi.lencins ·contra os in· 
sultos qun solTt·em do:;; índios da. m1ss:io de· S . 
Felix de P:u·acatuba. . · · 

« Deus guarde a Y. E.x.-Paço, em .t de Julho 
d.i 1827.-Conde d.!· Valença.- Sr. .José Antonio 
d:1 Silva 1\faia. » ~Foi ";\ com missão . de c:1thc· 
chese e ci\·ilisarão dos i. · 

outro 

PROJE-::To DE . r.EI . 

·" A asscmliléa geral· 1c;;islntiva do imp Jri? do. 
Brnzil dec1·.,t.l : · · · 

"Arf. 1.0 As ·revist:1s de g1·aça especinlissim:i 
continuar:'1õ a ser concedidas pt!lo gove1·no cm·· 
qunuto se não cstabelec.eL' o siipNmo tribunal. 
· ·" Art. 2.0 .Ãs sentenças ·sobre prezas, de qnc 

se conceJé1· revista, senio revistas pe[,, conselho· 
de estado; convertendo-se pa1·a· cs::;e fim sú.nentc 
cm tribun 11 d!l j11sti1:a. ·· · 

" Art. 3.0 Estnndo . presentes oito conselhcit·os · 
<le estado, se procederá :\ nomeàçiio do p1·csi· · 
denté, e relator pó1· ·csci·ntinio secreto. . . 
· " Art. 4~0 .Oito consclheirns do estado podé:n 

1·evc1· as sentenças, ·qualquer que. tenha sido o. 
nume1·c; dos da .ultima instancia. · 

"Art. 5.o ·O juiz relator, de ois ·de· cxaniina-
s s nu os, o;· i·c a ai· no tr1 unal, e se de· 

cidirâ sobre· o reintol'io, sem · quo 1111ja tenções. 
·" Art •. G.•. Pt\r.l .lmver vencimimt'> serão· pre- · 

cisos cinco votos confomies. - ·vasconcellos. ·" 
Pr:ncipiou a· discuss:lt>. · · 

o .sr. l\.Iala : ~ Eu ainda me, niio . posso ' 
accommodar com o i:trande vacuo, qüe cncontt·o 
entre o 1° e 2o·nrtigo ·deste projecto; e peço· 
pe_rdii.o i\ cao~:un. desta· m!n~a irii:l1sfé~cia. ·, P"r 
quanw, ·11ave11do no· lo . nrhgo do· proJecto úma 
dillposi<,:.?io gothic:i, cmqmrnto· ·nelle · se · d<!elar:1, 
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SESSÃO EM G DE- JULlló DE· 1s27 G"I 
quê ~ 1•e\•istas do graça especialíssima. seriio 
concedidas pelo governo, isto ti, ·emquanto nelle 
se declara. que os cidadãos brazileiros d'ora cm 
diante obt~rüo por m~rce e ra a es ecia · · 

que eu me levantei : mll3 sim para m~ oppôr a., 
gJr.11 na parte que propv.e que as 

p~esas subão cm gra1~de revista. 

· • o gove1110. o que· á constit11i-
ção lhes outhorga, e garante . de direito e de· 
ju;;Ur;a ; · determina-se, posto que implicitamente, 
que fica. o governo autorisado par.i conceder 

t • .. • ... 

m·ldas ou rerormallas; porque este prmc11110 mo 
parece estar eru contrailicção manifesta co:u os 
princípios da constituição. 

,,, : · . • ' princ1pa mente a que me opporci sem\)re. · · · . ·. . . · ., 
1·e.-peito das sentenças <los tribuna~s supremos, A constit!1ição, fall~ndo do p~dcr. J~d1c1ar10,· 
nüo ba nas leis actuacs disposições, que 1·c~ll· dedara os Juizos e t1'1b1~n!les de JU~bça que de· 
lcm as formalidades de conf1eccr e jnlgqr das vem haver· reconhece o mz de d1re1 e di fac 
s a r • · • · , · · e ou Jlll"ados'; reconl1ece Ia .e ?.~ inslancia, _relaçõe,; 

. lei det . i . - .. l'évisão, era pr~cii!o' que. houvesse - uma _lei que . 
ns ·revistas dos tribunnes. o quMs ns nutori· supprisse esta falta. · . · . . . . .· • 
d ades a quem· se lia de dnr esta jurisdicção; e .. 'l'a1''1!7. este pm·ant·apbo p<>deria snr limitado u. . 
. utó. por~ue dmais .. uma. rnzão) se 11ão houver esta d. is..,osi'liio pllrti.cnlnr, d.e. qnc_ t.1·ata .. o_p_arn-
l'sta declal'a1:ão na lêi, e ticar tudo no al'bitl'io ,,. " fi d · 
•lo gove~10, dar-se-lia lu~ni· i\s comulissües es- gropbo segninte, o não 1car ~ma .asp~1_1;a_o ·_ge-

. · t•t - ral • norque as questões,: que sao ''eidad~~ramente 
:11cc1aes, ·que_ a ~ns 1 uiçao l'OP.1·ovn. judÍcfarias;· não ·precisão· de~ta dtsposiçao º·•se. 

Por· cousequc11e1a de tudo ammo-me n propor guem os meios renulares; mas a· respeito das 
.1m1a. emenda, que julgo conveniente, mns só no cousas que a lei i:i1io dcsenv')lve, c?mo' no ·~aso 
,seu enunciado~ e a camnra a desenvolvetâ como da concessão de revistas, é necessario que venha 
. entender, se fôr approvada. isto no projellto. ·. ' . • i · . ' . • : 

Mandou esta · . Um· lionl'ado .wembro atacou a c!ou.ti~n~ . do 
Elrn::H',l · pri>jecto, dizendo. sei-, contra a eonst1tmç~Q, .P~r~ 

'' "Que entre o 1° e 2• artigo se adilitto um, 
·em .que se· trate da fórma do julgar as rovi;;tns 
·de. graça especialissima dM sentenÇas dos tribu-
uncs supren1os.7~Iaia. » Foi apoiada. · 

· o sr." CJc:rnouro. Pereira·= - Eu: ainda 
_: que: talvez perderei o meu tempo, quero decl<\· 

rar o meu . modo de ensa1· so · 1 
· · · . , J>i;>r<,1.ue . nao assisti. i1 Ja e 2• discuss.:to · 

po1· molestm. Nada direi Sflbre o art.; lo,: po1·· · 
· t\uo, o qno· ti do mai;; nã.:o faz mal ; mas enten-
.' '.o que o ;rovcrno .. est:~ autoris_?do pnm CDJlCC· : 

uer as· revtstas de graça .cspecml, e cspecialis· · 
· sim11 ; e que por consoquencia e ocioso : este · 
· al'tigo, e . uão .. sei P•ll"a que aqui vem. n não 

ser para , so_bre o\le· dar principio no projecto : 
portanto. passe, com . a emenda do lS1'. .Maia, 
que lllal"C:\ a ID'.lneira. de. epnhecer destas te· 

· vistas:·· · · 
'N:.'o foi· po1·cm "para· fallâr· sobre ·csiê··ártigo 

9ue o poder jud1cia1'10, segundo a co~stitu1çao, 
.o compostc:i de juízes da facto e.:de. direito,, re
larões e tribunal sopremo_; o que nos vamps P'?l" 
esta. lei dar àó canselho de .estado uma. at.tr1-
hu1ção que a constituição lho não deu, _qua'!do 
marcou todos os cas~s. em que deve ser ouvido 
e· áquellés porque é i·esJlonsavel, como quando 
dà couselhos o ostos â lei e'tc. . · 

Primeiramenie énece:>sal'io adv.ertir que a consti· 
tnição não podia prevenii:..rtodo:> os casos e P<?l'· 
tunt.O devemos estabole~er,alguma. co~1sa, ~leui 
da constituição. ,... _ : . .. . . . 

Ano1·a sobre. a C'?nccssuo ~~.r~v!~t~ ~er at\rt· 
buiÇlio exclusiva do po1ler JUd1cmr10, l!!to. u o 
que cu nono; 11: constit1~ição ó. ~e~ -cl!tra a este 
tespeito: ~ta dn:. Df! ?rt!go !leri) • daqu~ .be'!1 ~e 
,.0 quê 0 pouer JU1l1e1ar10 e p11r:i .caus~s.c1ve1s 
'e ,crimes, 1-.:.ns não e poder admm1strat\\'O; esta 
·questão não é crillle nem· cível, ê puramente !\dml
·ui.Sfratlv.i, . o por euilsequenci!l não' pcrtence-:-ao 
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68. SESSÃO; Ell 6 ,PE 'LLHO OE 182i 
pl!der judiciario, mas pódc p~1 tencer no com;elho 
tle estado:; é preciso marcar esta diiforenç 1, que 
é innrcnd11 cm · todas ns natões. aonde não se 
tirnndo no poder judiciario nquillo que lhe com-

. . . .. . -
admini,;lrnth·ns. 
' Ein todas ns nM:ões illustrndas da Europa 111'1'
t•·ncc no gon•ru?., com inten•e11~ii? ·do couselho. 

thcinrin e compete aos juízes sua decisão. 
Eis n rn::iio · porque digo que o prnjecto eslt\ 

11111ito bem concehitlo e que, ninda que eeja p1·0-. . .· . . -
yemos fazel·a assim. 

O Sr. Aln1c1<la .Albnqucrqnc :- Que 
o pl'Ojeclo é contra n constituição, é tüo clnl'o, 
IJll" uiio é preciso mais do que lei· a constitui 
çüo, pnra o conhecer. 

O 11ue ciuer .dizer ns.tabelec.:ir o dil·eito de julgar 
no conselho do est<tdo? l\Jas <lisse·se que estas 
que>tões siio purnmentP. ndministrath·as; e para 
11ue é entiio estn lei? Pois o liodcl' cxecuti\·o não 
tem autoridade sulP.ciente p u-n trnta1· de tudo 
qunuto diz respeito ú ndministr:iÇiio? Se é tla sua 
uttribuiciio 11pplic.-a1· n lP.i no fncto, não Ycjo a 
uccessiJade li.e pRS•nr esta lei. 

En po1'ém, l'ntendo que esta disposil,;iiO é per
feitamente contraria ã letra da eonstitni!)1io, e se 
a lei ti para Re dar no go\'erno n autoridade ele 

i . llC • wl' I n n e 
ocfosn. 

Sou portanto de opinião qu;l uiio é ndmissivcl. 
· O 81·. Clc:incn~o Pc·rctra : - C-0ntint1ão 

· n sn s1s 1r os meus pr111c1p1os o un a e op· 
posic:ão. · 

Disse·se que isto era um neto nclmiaistrlliYo e 
que por isso · nã.o clcYia pe:1-tencer ao podei· judi
ciario; que •isfas questões l!e tlecidem pelos p1·i11-
cipios du dirdt.o das gent:is, que por consequcncin 
o conselho de . estado é competent:l pnm dcllas 
iumn1· conheci111cnto. · · 

Colicçdo o principio de que ns qnc~tõcs de 111·ezns 
hão de· ser decididas pelos principios do direito 
das gentes, mas· pergunto eu,· mi•l e:>t:io elle:> 

·declarado:> po1· lei entr·e nõs? E neste ca·m o c(m
i;• Jho de cstado.hn de dcci,fü· nn conformidade da 
lei· ou pelo ;;cu nrb1ti·io? E não pode1·á o cón
si:lho tle estado julgai· contra o direito dns ·gentes 
.e nchar-se a nação e11,-.1lvidn 'Cln pe1·igosn con
testação pela mesma resolução dv couselho de 
cstatlo? 

I4o não ndmitto duvida e por conscqnencín é 
claro que niio se conseguem os fins que se dcse
jàó_ com a medida prop?stn. 

' a 'lei · àe l~ dP. AgQsto de lil>'U- cm que se or-
dena, que quando se movei· alguma questão entre 
ns partes, se · su~te o proccs,;o e se cQnsulte a 
ensa da. supp\icnção nesse tcmp'l. (e ag.1ra deve 
ser a nssemblca·. legislativa), pnrn que interprete 
us leis. 
. ·Temos disto mnit»s exem1>los; moyc-se um:\ 
qnest:'io sobre a intelligeucin ,1.~ umn lei, füzt!m 
'fiS adVv13!1dOS; OU as J>llrtCS ·um requcrilll!!,_llto Jlnl'a 
que se mterprêt'} a lei, toma-se um assento a 

, c.stc resI_>cit?, este tem for1:a de lei, vo1· ellc se <lccidc 

o caso; e porque não lia\•cmos de n~scntnl' quo 
quando · bou,·e1· duvida na intelligencia de al~utÍ1 
artiito d.as leis que rtlgulào ns questõés de prezas; 
se suspenda o 1·ocesso e venha ao 1odcr le is-

. • ec arar a;; mesmns eis ? 
Não será ist·> ir conforme ·com o systema de 

legislnçiio estabelecida sem irmos de encontro 
com a di\•isiio Je poderes cr.inda pela constituiçiio? 

conselh~ de estado dn validade o~ niio \•a;id~dll 
das sentc11~ns de prezas, sem se reconhecer que 
exerr.e netos p1·ivntiw>s do poder judiciario, o. 
qn:mdo 011tra razão uiio houve •se, cst:i seria de 
sobra pal'a \'otar contra o projecto. 

CJncluo que não tiYe outro moth·o para esta 
oppos!c.io, seniio porque ó da minha obngàçno 
dizer o que entendo e porque que1·0 que se saiba 
qnnl é o men modo ele pensar a este repcito. 

Sou muito amigo dn obsen·nncin da constituit•io 
e niio qne1·e1·ei que se tir.J no podu1· judiciario 
nquillo que peh1 mesma lhe 1>e1 tencc. 

O Sr. '\"crguclro1-A inutilida!le do n1t. lo 
não é tal como se tem lembrado. . 

Pertence no 1>oder legislativ.1 dispensai· a lei, 
esta vão nccumulados todos os 0Je1·es ue de · • 
se sepnrarno; era preciso ~li.ar a qual dos (>0-
deres pe1tencia e assim o fez este primen·o 
artigo, que me }lm·ece de mnit.:1 necessidade. 

Insiste-se contra o project-0, porque se diz que 
é tiun no pod.ir jnd1cim io o que lhe pe1·fo11c13 
e a razão que se dá é esta - que ao podei· judi
cia rio pm·t<>nc~ npplicn1· a lei ao facto - : cu 
dird que pertence ao juiz e n toda a autoridade 
publica o npplicar n lei 110 fact•l; o podel' ju
ilici11rio tem essa attribuiçiio, quanto aos lle"O· 
cios que. lhe pertencem e que o go,·eruo deciue 
muitas· q11esti1es. . 

Se houver uma questão por exemplo sol>re r-s 
rendim•mtos ou ordenados, que pertencem a qual. 
quer empre~11do publico, se1·á esta questão plei
teada perante o juiz'! Nii:o e decidida pelo gove1·110 ? 
Todas ns questões, que dizem res eito ao d r 
n mm1s rativo, per e1~cem no governo. 

Se o governo deve fazer tal e tal despeza, ''ai 
consultas· os j nizes pai-a . decidirem· estas · aues
tões? Niio tem a 11 licnção da lei ao facto'} -
gm·nmcn e e nssun acontece com todos os empre
gados publicos. ·· . · 

Por 1ss,1 niio é cxchti-i \'fl. do poder judicim·io 
a npplicnçiio da lei no facto; tau to applicão a lei 
no facto uns como outros: 

No caso de que se trata, n qlt<?slão é se a lei 
d~\'e sei· npplicadn pelos jnizes ou pelo governo; 
msto me co11fo1·1110 com todos •ls escriptorcs ·mo-
4ernos e como _agora prnticão as nações da. Europa; 
e uma quest.ão em que uma·nução tem parte com 
os suuditos d<! ontrn ua<;tio; é uma questAio fün
dnda 11obre um direito qm. niio ê 1Mrticular: da 
1111ç1io, mas em um direito intei-nacional. 

O gove1·no deve empregar to<lo o cuidado 'em 
co11s~1·var n harmonia com as outras nações ; e 
como que1·em que o g.l\'erno · use destes tneios, 
se siJ põe em outras mlios a t.lecisiio dos p1·0-
ccssos? 

Q110 inipol'ta :is O•ttm;; nações qne o poder j 11-
dicial'io tenha j 11lgado desti\ ou daquella maneira ? 
Elias se import.ào com o gQvel'no e mais· nada · 

· · · 1zes par 1cu ares: 
n.igocios cm que ·têm parte as outras unções? 

Eu sei que até nl presente muita gente tem 
ignol'11do qne ha poder administrativo, po1·que tem 
sido confnndido com . o poder j 11d1ciario, de , que 
tem. resultn:lo graade J>Cl\ln e emban1ço dos ue
gocsos pubheos; mas e neces;;ario que ''amos ca
minhnndo s-.1bre ~s _ÇQl)l1ccime11to.:1 niodei·nos e que 
se decla1·e qne nno pe1·tenccm ao podei· 'jildiciario 
seuã~31~stões c1·in~~n~~"-e ch·nis.;,.,_~-- .que· tod113 
as questoes de m11111111sfrnçao. p.ilitica 11ã9 pcl'
tcucem de llellhttm~ &ortc ao poler j11diéiario. 
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$~&Sl0 EU 6 DE. JULllO D~ 18~.1 69 
O juiz applic.a a lei n.o facto nos ne~GChs de 

sua com~teueiü, e noll n~gocills sd111iuistt'ativo::1 
pertenc.e isto 4s nut.oridad(!S ndminish'ativas. 

Por 1sso. <tstá ~m C.O\\C.Cbido o projecto e não 
podemos <!eixar de o ailoptm· sem es · 

d 
. . en s e reí.to e l:~ll\'.~V\\Y a pratica 
e todns n.s nur:ões. 
O ~n$eH10 de estado se converte em t~ibunal 

para. J•tl~nr, e e.•te tri\)111_1.oJ está ·debaixô da hh-
~ "I> eve ser tl'i.

bU11al ju~iciario, qne e independente do poder 
eic.e.!?utivo; deve ·ser um ti1bunal ·que exercite 
a~ao d~ p.Jde1· executivo e jttdicia\, que e uma 
cmanaçao do mesmo podee es.ecunvo. 

Ao potler judíciario perlenea app\iear a lei nos 
e-.\SO& qne sfu:i de sua uttribni~o; inas entendeu-se 
que devia fozeJ"·Se uui:i sepa1·11ç:\o d~-.w 1·~m(); 
tudo quanto \)Cl'~nee à administrnçào politica, 
per~nce no g.1ve1·110 •. 

D1s.1.e·se IJlt<? põJe julgar nrbilrm·fomente ; llOis 
eomo ~ 1·u isto? Por t·entu.rn <lã-se ri>gum iu·bi· 
trio? .Já se enteml ·• • · • · ' 
ae o; que o conselho de estado fJ1·A o mesmo 

que faiein os juizel!: pc·1· isso uão pN~ü<l~ o 'i(J-· 

gu11\ento nem pre,·alece contra o iwujecto. 
Quanto a estabelecer 11s fü1·ma1· · · 

. ·eve• 1 o o po er adrni· 
n!s~ra~h·o das fo!nmlas que tõm as queslÕ<!S j11-
d1c1ar111s; eone'3dtdn a graça da 1·evistll, so~em 
<;'S RU~lS 8.0 COUSClitO de estado, clle julga; JÍ.lo 
e prec1so mnls nada· 

o sr. Lln,, Cc.,u:.1n111.o :-E11 me le,·nnto 
'P"\l'~ l'DP.l'OVP.r o proíecto, gue .11ão deve passoi\ 
pci.rquc e \•erdadefrnniente antie()nsfüueional. 

O conselhi> <Je estado fAZ uma pinte essencial, 
J>-it· .. Sll.1.i!u,_dil'!et· ~o vader .c~ec:utivo e ~-~norar-foe 
~Uç e~ Jtuz9, nao íf pel.'D11tt1da pela co11stit1tiçfü>, 
5~1·que o poíler executivo e ~<:11nr11d<.1 d<1~ aq~l~ 

i?. eUo que as Jlaçõ1>..s estrangeiras não são 
parle,,;, porque ellas .figurão sempi'O CQtn<l na('.ões 
e não como illuividnos, e por jsso sempre quai·eu1 
que taes negocio!! sejiio. decididos pelo govern.q, 
snecliando ns representações dos seas n«euws. 
. E (lj)ffio e . que nm:i naçiio em seimiiiiautes ne· 
. aociog,, isto é, , em e.aso de ~r~7.t\S diz qno não 
ti!ler e&to.t'.' \\~\<:> )\\\gamento. dos trlbunaes. de preza 

. d\ n11çii-0 llp!'ozudom e quer 110 co11tt'lll'io (lecidido 

. a. nes;(<lcío pelo go-;el:no, par\ qu.o este, (l!'eóecu
. pado com as ameaças o medo de.-nma nova gucrn1, 
. faça .o qu? ·:bem se .quiwr'? ~e assim é, então 

seJa J)ernnthdo que o co11selllo de estado julgue 
. co11forme. ns ckeumsta.ncias .qu.e se nP,\:~senwrem. 

J? ... 1-éu1 J1íio; nós te1-nos um tribunal nntol'isaúo 
pela constituição pat•1\ julgar do cnusas degt\\ \\1\· 
~ltl'e;m, pc>rque a eonstituiçi'io 11dmitte tl'Íbunaes 
cspeciaes p~l'a julgar da ccrtls cousas. privilegia
das e esta e uma· de\l!UI, }lois que tem osup1·emo 
tríbun ü do rdmirautado, qn<1 pelas leis a11tiga;; 
é 1111em julga 0111 nmtetfa de 1\!Z 

co1 o 1avemo.; e c1·ear <mtro tdbunal piu·a 
jnlg~a· -cstllS eau"8s? As cau:;as desta lll\t\1\'e2a 
(<l.lz·se) J.~ven\ s<1r j11lgada~ propdamcnte pelo di· 

. rcito ,das .gentes e por leis íntcmacionaes, bl\t\ 
com.o se fitZ: em ontras 1.\~es; e .p;Wá que C1\• 
tn:gti:d.s\o no nrl.tltl'io do conselho do estado? 

·Qne temos nós que atten<iel' às eircnmstancias 
de o.utta naç_.'io, ~ temos l.}ls escriptas f Para 

. nppllCllr a lei· cscr1pttt precisn.tnos do tt>n:sefüo rle 
el!t.ado l 'Bu.stl\ qnal.·JUer ~ribttnal 4qtodsa:lo pela 
consiitui~ão, · . · · · · 

Niio seri.\. proprh e ju,,to qné o Mhunal su• 
premo do ahnit·antruh, que ·plllaS leis antigas it 
a11torisaçiio da e\lnstituição põde j•dgar em tlia· 
teria. des.ta mit_ureza, Car:a as revistas? Creio 1~e 

tra1i11, n1a~ pa1·a ve1· se füi bêlll 
cada. 

Diss1>·se. que o poder judiciario 
teríns cívcís e e · ue · 
W.m:,e aos juízes togados por ser de materia dil· 
fel'ente. . 

Concedamos, "'M 6 por isso que a constituição 
oonsngrou a exisieucia de tri1.11u1aes e;speeínes para. 
certas causas pti\"ilegiii.das.- e é nssim que temo;; 
o conselbo do 11l111i1'11ntndo~ e sul'remo eonse11io 
de itt ,ti~a e oritro.s mn:s. 

Jii a'}ni se tem dito que h:io de existir Qstes 
. tríbun.-ies sui ge11e>'i.s, ll U'3 certas eausas, por 
is~ e1\as fieíio !óra í.ln julg11çiio ordiuaria ifos 
snagistradoi togad.>s e cabei» ua. ele outros indi" 
~·idllQS, qM a constituição tem autorisado . .uu 

E para q,~e u.w1 se\nelha11\.e aybit-rio de lltvorar 
.o po,•erno em julg.idor? 
• J)i~se·se que tvdos os . eJ?pregado.s puli\ic{)s 

. . o • 
é verdade, :;r. prosliJcnte, que isto iissinl é, quanJ.o 
não hil <:01\teníln, q11,i11do o Jiegocio ·não o c.:111-
t1:ncioso ; todo " int.11".i:luo se i-e,.ulá pi:lail leis 
existentes a ·a • · • • 
rilrma da ld usnr do tic-der que a lei á: nns 
poder-sé·b.\ decÍdÍI' qualqllet questão QUO S6 SUS• 
dW.r enti·e o chefü e subi.fito, i;ietn ·se i·eeo1·1·cr 
nos tribunnes dP. ju:;tiça? P~ · (lerto .que niio, 
porque a paft.o niio se póJe ~or1111t:. e111 JUiZ· P!)t' 
isso ufü) se póde dizer que o . empi·egililo pu.bfü;o 
julgn, p.u:qu13 isto se-r\t\ um abs\wdo. · . 

l'Odo O ll\'Í)'{)regmlo publico rtiulÚl, para nR eon~ 
fürJ!lidade da lei conll~Cel' o ~hui· qm1e.i siio os 
seus de\•e1·es e direito#; mas · iiem todo o ·enl· 
prega<l» publico julga etu 'matei'ias desta natu· 
i:~~~ ~~o ó 1)01~ pt·~ci110 q2;1e o· '3ouselho i;te cs~o 
• • • . <: , e 1 
limitlit·-se en\ \\\a~cM un\ i11c10 de S<! ftu.erem ns 
revi~tas, sem ex.horbitnr do circulo da col1ilti· 
h1içao. • 

el!o 1t1111ca <Jeve Jantal' mil~ de uma p 11-te tão 
es;encial ao poder executivo, como e do éonsel~lo 
de estádo, p11t·a julg,ir ques~õcs p1-opdas de nm 
t.rib1,mal do justiçP• ~~ o eo1!s;:lllo de . ejtli.do. vui 
julgàr cou(o\·1no us leis e$enpt u;, Q pacto esta· 
b<ileeido entt-e as· nações, esta mesma julgação 
põd11 fazei'. o triliunal colllpetente; e esta se11tenta 
pó:le . o. eouselho · l'evel'," l)Orque a • revisi\1> n~o 
ct.nsi:>t.il senão _ct\l . ~xti1ni111.\r s-0 ::1 · loi fui bem 
&n mal npplicada : 1iú1s, se é · \)ata . decidir· de 
novl), wnfo\'mc o 11rbitrio; e eoJ!fOt•üie ns' ti1·eu1n· 
sta11ci is em que se ·aclla' ·a 'Uaçao par11.· com ou· 
tt'R ; isto é, ~":>'l'l'ii.:o:me o · med1>, ameaços, terr.:11• 
e coacçlio, e11t·io uão e tribuntll de julgaç;io, é sim 
tribunal supc1for 11 tod•>s o:. tri\itt\\M::;, que põde t'ª'' um<t decisão 1unnnl1ã, e depoii outra; con· 
fül'lne ns eí1-cu ·11sta11cfas, o lllesmo ' conforl\\e a 
au.a vonta-le. (.4.poi.,,dus.} · 

Opponho-111e portanto que o con~ollto do csU\d\) 
s1>ja urvorru.b em ti:lhunal <lo ]11lg u,:iio ; e sou • ~ "i. •. y 

b~ra~ão, se formt1 Olttro pi:ojectu. 
o Sl;o vusco:nc«Hlo .. c.-\?.\\ não sei.se esln 

lei pOde se1· foteimme1ttil. rejeitnda, Oll 'so deverá 
. ser emon•lada e alterad~: eu penso que pl)del'i\ 

set• emonditdn, mas J'eje1tada," uno. · · · · 
E11 Yl)!;l>·qllo a e.-.·uara 'tome· cm considera,,no 

a.·m:ltei'~a; que n reroi:me e. alter~. mas nà<> a 
rejeite. Nao tenho ouv-1do ate a11u oousa pela 
qu11l este projecto deva ser i·ejeitaJo. 
· Um 110111·'1.d» · de~u.t.11.·.\.{) . si) ad.u,iro\\ , de ter-se 

, C$cfsph> c~~-0 arlig<) ; o a mim paroçi~ que mio 
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.'10 SESS10 E» (j DE JUl.llO D.E J82i 
deviA isto .cau;;ar aõmiração. Parceo ser priva~ 
tivo ao poJer j 11Jicial a conce,;11,to das revista.'>, 
quando ueste art. 156 que trata do su1>remo tti· 
uunal de justit;a, diz que a este trib111111l compete 
. . . · , mo uao cs a cita a 
lei ·à este respeito, e este urtigo não está cm 
cxecu<;üo, e póde ltn,·er alguma dm·ida por sc1· 
revista de- graça especiali~sima, ci;< o motivo p_or-

portancia. 
· Otrereceu um 81·. dcput·1clo uma emenJa cuja 
11ccessidade con heç.o : mas como isto é uma lei 
11ro,·i.so1·ia, <'Xigida pelas cr rcumstancias, parc
·cia-me que mio tinha lugar nesta lei, uiio po1· 
não sei· neccssaria, mas por ser necessario não 
estender o projecto, e cou1plical-o. 

Disse-se que é inconstitucional • e o illnstre 
deputado, que acaba de !aliar, disse que de,·ia 
ser o almirantado, e concluio que se devia 
.rej~ilar projecto, llO -mesmo tempo que uiz · SCI' 
o objecto de deliberação. S<l assim é c m 
-quer o no re epu a o que se rl'jeite? · 
. Disse que e1·a contra a constituiçi1o <1Ue o con
selho de· estado se incumbisse de tal materin, 

-cntiio tambcm ti contm a constitui ão · u 
exerça qua quer out1·0 cmpa·ego: ums ell Yejo 
que exerce, e não é tal anti-constitucional. Seria, 
se se quizcs!ie dar -conhecimento· ai·bitral'io, corno 
se tem dito. Estas causas de rtl\'istn ·pertencem 

· · • . · iz par teu ar, e por 
consegucncia dar-se-lhes u111 juizo · particular 
niio é- ir · conti·a a constituição, nem a ofTende 

· cm cousa alguma. 
E'-necéssnrio que isto srja feito por um juízo 

· particular, _não só pelo dh·eito das gentes, mas 
lJOr autoridade de todos o:> csc1·iptore.o. . 

Este tribunal, que conllece do dirr•ito da nnção, 
- não ·J>óde ser outro senão o conseH10 de cstnd<>. 
este ê · que· ha de ·julgar desta; i·eyistns; e ú 
Vista do di1•eito das nações e Jos trat-ldos deci· 

· dir-se-ha ·ou niio, inju:sti~a manifüsta, para re\·o· 
· "Rr a s · 

Çreio que . o . illns~re · deputado, . quando disse 
que estas causas de\·em ser revistas pelo nhni
rantado, não c:>ta\'a n1uito ao facto cio que lm ' 
a .t>ste r · -

·Nnquelle 'tribunnl todos os membros jnlgiio, e 
por consequencia, scnd,1 .as "ªusas jul~adas por 
toclos, .Jl:1o pólle :ser n mcsmn causa ·1·evistn pelos 

_ urnsmos ·vogaes, que proferirão !' · senlenr;n. 
- Portanto dc,·c usar-se um tl'lbunal . especial 

· pura isto; e, ;;e se julg l que n:io são aptos os 
· conselheiros de estado, para dar esta.'> i·evistas, 
· ofle1'eça·se · uma emenda; mas não se rrjeite- o 
: p1·oject•1, como anti~.constitucioual. · 

o Sr. Lino Coutlnltt>:- Se o conselho. 
de est1do é mais apto, mais capaz de .julgar ii 

- cerca dest.'l.s causns, porque deve conhecer todas 
, as leis, saber o direito publico uni\·crsnl, .e tudo 

quanto ~ pertencente aos tratados; então o con· 
selh9 supremo· do almirantado não deve julgar 

. cm Jlrinieir.a instaucia, e como ó , que quer o 
honrado memb1·0 que seja o couaelho cl\l ·estado 
'lll01ll faça as revistas; quando cllns devem ser 
feitas pelo ti·ibunnl que sent.inciou? 011 o suprcrno 
conselho do nlmiranta!;lo sabe ou_não. dest.as leis 

' -

fiCllSlle pára a,; revistas ? Po1·la11to a base que 
apre.ieutei, é justa, é constitucional. - . 

:!!:' o mesmo tribunal qu l dá a scnlA!nça, e a 
re\'Õ ; e or isso deviamo · · ·- · · 
a marcar o -numere de -juize.s para a pri111ofr~ 
julgação e par•L a revista. -

Mandou esta 

« Que o p1·ujecto se limite unicamente a 111ar
cn1· _o numer•> dos vogaes do supremo conselho 
do -almimntaJo r,am ·.a primeira julgação da.; 
prcz.ls, e o numero dos que hão de fazer a revisLa 
neste mesmo tribunal.-Josê Lino.u-~'oi apliada. 

O Si•. A.Lnicido.. ·Albuquerque :-Eu 
acba\·a de.snecess·uio fallnt· mais sobre a matcria, 
se não ,·isse sustentar doutrinas, que niio são 
vel'dadeira~. ·. 

Diz-se que o artigo contem . uma tlisposiçi1o 
"61111 sobre reviat.as de "rnr.a es ·ar · 
que isto é nccessnrio, porque. determinando a 
constituição que as revistas sejüo cúncedidas 
pelo ~1·ibunal supremo de justiça, e não se po
dendo pr"5entementc conceder a;; de raça es e-

• · i Jll'OJec o reme iar isto. 
Po1· este mesmo funda111ento digo que se não 

deve ~dmi.ttir tal 1n:ojecto :. po1·!111e. se ao t1'ib111111l 
s'!pt•emo e. que J?C~tence concecle1· as revista:;, 

, , ' 
exemplo'! das nações dvilhmdas, e que sl'jiio 

os conselh<'ir•1S d'estad:> quem co?Jheção de taes 
re\·istns, mas porque rnziio não segn il'emos · nús 
a. pratica cJ,\. nuÇt\o d'o11de proveio a nai;â-0 lira
silcirn? Po1· \'enturn a unção portugueza ê-algunm 
noçiio ba1·b>1ra? Nti.o estava cll1\ ·no nitmero- das 
nações ·ci,•ilisadas ·da- -Europa'/ Forque _mio im
vcmos· ele SPguir, n ·pmtica daquella. na1:.ão? -No 

· -entretit11to digo -·qnc temos lei existente ·para a 
concessiio destas l'llvistas, e não ·acho-· ser ,ulJ.~ 
~ nem admitto de maneim nenhuma, que se·fa~m 
um -projecto,\que ê contra a con:stituiçào, pa1·,L 
a!IN·ar uma lei existentP.. - · 

Diga-se o que se quizer, este 'projecto é iimtil, 
é incoustitucional, e como t 11 inad1uissivel. -Voto 
cont.m ellc • 

O Sn. _CLEMEJ\.~m PEmmu mandou esta emcn:la 
como addit 1me11to. · il do Sr. Lino .Couti111to; 

_ Elllli'iOA 

Querer-se que um ji1lgue e outro faça a revista, " Que se emende o projecto 1n fónna d>t emenda 
de certo e cousa nova e üxtruordinali ,·entre nós. olTerecida pelo l:)r. Lino Coutinho; e que s.i u1l-

:5c isto se n;lrnittir, ent'io -:teabemo:; com o dicione que no cas•1·d1} haver r.:iclamaçtio de lia· 
:_ilmirantado, e .dign111os que quc1~1 d..!_lve julgar --r.ões cstrm1geiras pelas seutem;as serem offcn->ivas 
•J ~ co11selho de c::;tado, P daqm nuo su póde Ílos principios do direito das gentes, se suspenda 

. ftig1r.- . _ . o processo, e o conselho de· estado fique auto-
--. Disse-se que en.não_sabia.....q.u.e toJo;; os vogac . _ "· _Jmr~Lfixal:-O direi~q.n.e,...se devq seguir 

do conselho suprem<l do almirantndo votaviio na a respeito cio principio do dh·eito das gentes .con
primei1a julgação, ora, Si·. presidénte, porque . tt·overtit1o; .e segu_ndo. esta decisão.julgue-afinal 
propuz que se marca5sc. l~ltl munero cc1·to . para J o ·tribunal do ahnirantndo:-Clenu:1Jt~ Pe1·!.lil~a, " 
n prfmcirn juJgar.ão, senão alim de que ó Otttro - -Nilo foi npoiada. · 
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SESSÃO El\l 6 DF. JCIJ(O D~ iS21 -1· ·' 
<a liir. Paula e s.-.uza: Von expô1· a no:icl!•sarío alte1-ar a; signillcaçile;; das p:\lavras. 

minha opiniifo sobre este projecto. Não eut:mdo No tempo d::u cõrte.i de Lisboa, ba\•endo duvidas 
quó elle deva· rejeitar-se, e põr isso talvez seja. a este i-..ispeit1, decidío-se que o governo conti-
justo que en o cncÍlre em toda ;i extensão. O nuasse nesta pratica ua forma da lei .. de lií8, 
primeiro nrti_g.:i parece ser. uma di~posic;ão para declarando que,. posto foSS-3 1ro rio do oder 

• · • ·j • como naQ e:s va em exercício. o sn-
qll·~ el\,s sejt'i.o: disposição po~ém que 1\epois premo trib1u1al de j ustiçn, deveria continuar-se 
l'e applica circumstanciaJameute ás q1lestões. d<: nesta prati.:a.: eü o cxe111plo de uma nação, que 
presas, alterando-su a actuul legi~lnção. . Pare- mostra a necessidade de a loptar o projecto, . e 
ce-me ne seria n • · · · . · ·• e um 
projecto · se limitasse unicamentti a essas ques- 1·. deputado, que '{ner que sigamo:< o exemplo; 
tiíes. d•} p1·ezns, e não so occupasse tle todas. as !lâo das outras Jm!,--ões, mas da po1111g11eza, muit•> 
re\•istas em ger11l; e que portanto se suppri111isse lllustrnda... . · . 
o primeiro artiRº· . . . · . E-st.e poder ni\o P.(>Je .competir por ora i& t1s~em-
. Algnns Sr.s. ·deputados :f.l~m entendílo que o go- bléa, posto que sejl\ uma espec1e de sn,;pen~o.~ 
,.crno tem o podtir para conceder as i·tlvistus; de lei, tanto 11orq11tl tem umita,j cou:11as que fazer, 
outros porem ent1ndem q11e o ·não. tem. Os p1·i- e cstí1 muito oc~upada, com as leis 1·e1tulmneuta-
111eiros. sustentão a sna· opinião fui1dados na lei rcs. como Jlorque, .n1io e:itando reuuida sempre, 
anterior,. mas outros, ( e · sou desta opinião ) poderia prejudicar as partes. . · 
entendem que 11ua11do ·a ·constituição :diviJio . Disso-se <1ue,-.111io. pode11do o. almirantado jul-
0:1 poderes ubolio essa ·Jei, e ficou o gove1·no gar desta,; rnvistAs, por -n1\o wr sufíleiente eonhe· 
privado desta attl'ibuiçiio, p01·q11e rnvista é ~imento dos tra41dos sec1 .. ltA:ls, tambem não devi:& 
11í. · • · • · pmne1ra sen e11ça; o a nmantado julgn, 
ri11 conce1ler ao ·podei· executivo~ por e quando a s1mt .. nç·\ fõ1· opposta a um trntallo, 
causa, n meu ver, o governo· n:io póJe dai." estas Otl 110 direit<J da; gentes, depois se roformn. E 
revlslas, mM sim o v.odel." l~gislatiVIJ cinqmuito te,n isto ulgum inconveniente? .Emqtiant.) se não. 
se não instnlln1· o tnbnnal sn r · · ·., ·. • · · , er 

11 entendo que nó> dc\·r.mos uuicamcntc limi- re,·ista• pelo conselho de estado. Por is~ serei 
t.nr-nos 1\:s cansas do presas, pot·qu~ . siio as de opinião, que o a1·tigo lo seja concebido como 
que urgem e demnn1l:io immediata providencia ; diz o Sr. vergneiro, porqno ª' 011t1•;lS. 1·evi~tus 
o so11 de opinião qno estas questões não devc·m 1 o st · • · , 

: • • ri 1mne:1 01 mai·1os, porque, diJa p1·ovisol'in : esta é a minha opiniii.Q. 
sendo t.nes questões d<i lln.;i\o a nação, não podein 0 Sr. ·verguei ro: _E' 11 :ices;ai·io declarar 
ser dcciJiJlls pel.is t1·ilmnaes, 11110 8lio · crenJo;; como devem ser füitns esta.~ re\·isl!ts. Qu mdo foi 
para deei•lil" questões c.le ind1v1duos a· ir.dh'idno!I; foit.i a lei', que prómeltia as revistas, os poderes 
o por iss11 1111J parece qn°'J estas questõ.!s Je,·em 
ser d~idiuns por um podei· que esteja em i·eln- esta vão accn.nula-lo.s no moriarel111,. e o go,·erno-
çào com outro podei', e na hypotlicse de qne nomeava comtnissiio pura fazel'-'as l"evistas. ~up;, 
0:1 · cont'!ndores stlo chefes dQ~ t.'Statlos, <levuío ponhnmo;; que o governo tem poJe1· de conceller 
estns eaus1s sei· julgnililS do modo que se obt.:- ns revil:lt.as de gmç' especinlissiml\ ; mus a lei 
nh.\ 0 nccordo delles, e Jiajn sufficientes dados se tornou imperfeita peh\ diviis:lo de poderes, e 
p 1u-a se decidirem us qnestões coniplicadas: eis eis íJ.UC é neccsmio suber como se 118 de 'fnzer;: 
porque 0 Jirojecto qner muito b.mi que estas pol· isso acho que· a emen•la' do Sr. Lino Con-
c1uestões seji\o jnl adas no conselho de estndó linho,- par•l o futuro podert\' ser· mui boa mas· 

• · i 1 n·o nr 1go, po1·<1ue .• . · 
en niio q1tui·o que 0 projecto teubn pm· fim 0 principios utl. direito social; niio de\•e111os des-
oonreder · todns 'as revisfus; ·quo:ro sõ que elle . p1-<is:1r os esc1·iptores, devemos' examinar o qu•J 
Possa concodcl-n'S nas c:ms:ts de presas. · escreverão, p11ra e.xnmium· a rilZ•lu cm que ·so·. 

fnnd1\ o direito socinL ·; :, 1 

Por isso eu substituirih 1em lttgur deste !'l"tig:G Os·escriiitol\!s·têin feito a ·Jinbn· de demlircaç_iio 
outro qne dissesse qn_c todas ns causas dt? p1·c- _,. . 
5118 fossem th·.idns dos ·tribnnaes .. onliniu-fos, ·e do que perunce· aos- juize..-·e' no'governo;: e uos · 
julgadas 110 conselho de. estmlo, bem· com& re- niio- o kmos feito ·por urna· 1ci, porq·ul' ag•ll'n 
\·istas no mesmo ns quo -jil, estivessem findas, principiamo.> n. 1·efo1·m111·. as il1-st1tui1:ões, ·e ha- · 
antoiisnndo-se , a:fo .!!OVtJ~no para em tal cnso vemo~ de qúore1· nestas cit·cmnstnhciiis segnil' os·· 

d - D d · erros ndmi1 tidos ·na nctua\ l gisla~i\o? Nt10 \\e-· 
r,0ncc er n grnt;:a de i·evisln. este mo o reme~ vemos procur,u. seguiL· ó' modelo dus cani:inisias; 
d1\a-se n~. passado e pre\·i·rie·se no futuro.· devemos sim procumr 05 c.-;criptortJs mais abnli---
. l\lnndon esta · sndM·· na ·matcrin, e se não valeL· a ·autoridade 

EMEXD.t. . del<es, -va!er1\ nu,;so mi:iocinio. 
· ·Ainda· se não mostrou que cstns questõés fossem · 

ci Supprim"iio-se os dous nrtigos prfolctrós; e. em , judfoiariits e. ·nào' politico-admiuisu-.ttiv:1s; e em
SClt lugar.-Todns ns qlleStões sou1·e l>i-ezns· serão· quant•1 se niio co111l>11te:rc1'1 estes prfücipios esti10' 
daqui cm dia11te decidid,1s no conselho de estado; C•l\·\>é o, meus m·gument<J!!; . . · · 
Jlcnndo a respeito dellns · cxtiucta a autoridade . ·· Ha. demais a mnis 1111111. i·a7.i'lo para que o go
c..lc tódos os . outros tt·ibunae;;. . · · , , , ver .. o deva ter. 11111a iutlncucia iunnediuta· nestP. 

u· As questõe·s até a ora "â ·ui"'adas nos outros ne ocio · li · - · · 
ti \ naes po er1 u ser novnmcutc con .iecidas e de- .tmtatlo~ ; e como lm de rcspond.,r .. ús. nai;:ões .se 

cididiís ·no consêllão elo estado; por meio. <lc revista; "uilo tein intur\'eni;iio nos n.:gocios? Não so pódc 
que o gove1·no fica antoí·isnd.:> n conceder neste~aso. s11ppõ1· arl>ih·ariedat.le ueste ·tribunal que se criu 
_;.Salva a. redacçào.-Pai&fo Sou:a .. »~l<'oi apoiaJ11. , 110 eúnSelho de cstatlo, porque e beln claro que 

· 0 ·s· :,.,. · ·• 11- D' ;.e.. · e· stJ 'ae··õ J'ul.,,,11r con•o1·1·í1e··a~. · "'.1·..:..-: ·· ·'•" ·· '· · · · ·· ·. r ..... a.concc os·: - 1s .. -se nu ·e e ' " '" 
b -a. - · Póde acontecei· qut- elle so. 11parte dellns; ml\S 

pi'C>j~cto · ~ de mero capric. o; ji\ exp~;:_ as razoes; todos os tribunaes ·Se. 11p111·tiio, o inco11venie11te 
em· "9lle ·me .'fundef, e· scgurido à mmha · fraca não cresce A 0 mesmo.. . 
Ol)in11\o ·\l(lderà talvez plll.".,-cer capri:l10· ·n ~etn, 
tendo~o: defendido em·· outras~aes, boio se o sr. Souai:n: Fio«n~11:-Toâos os ·senhores 
oppoem •t\ il\les ; mas ta\ vez nitO ·s~la~ e sõ sejn-t--n-:'11""1..;1"":n1.il.)_ de ~~niod., e i11ú nn$ç~ clo,~1!VJ~ 

;•-. : : e' , • . -'. . . . • . , 
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SESS.~O El\l r, Di~ ÍULÍÍO DE i827 
rnço qu~ nns re~ultn quando se quP.1' ~b~erva1:_ a 
coustituiçiio em c1tsos 1ir.:1ticos <fa ndnumst.rni:no 
da justiç:l pela legisl:ic;:io .ex~s!eute quo e mal 
casada ·com a mesma cunstituu;ao. .. . .. . 

aqui se comprehende. 
Tem-se dito que os p1·.:1cessos de p1·esns inil~zem 

q11estrio eutrc" as putenciaK quo s:10 nellns mte
ressmlas; poré111 eu· entemlo <rnc taes p1·oces_sos 
siio como quuesquer outros cnti·.i o ~st1:11~ge1ro, 
ou apresado e o apresado1·, e11t1·c 111di\':duo· e 
i1itlh-iduo. 

Estamos por exemplo cm guerra, os nos~os 
cidadãos ·armiio coi·s:u-io,;, 011 nossas em barcaçoes 
de guerra faz<!m p1·csas, o me~·ito ou dem~ri~o 
destus renuliio·se por nossas leis e SJ a lei .:io 
pniz, d}ss~r:._te1·ão tanto das presa.;, t~1·~0: _quart'.', 
vtt qurnto, po1· cxemplo-ellcs ud•1mr11·ao o th· 
rdt•• a essa quota parte de p1:esa pelo neto _da 
toinadia, · sendo fcitu em 1·ei::1·:L e pela,; instruct,;01~·s 
dadas pelo governo l•aru as Jlostilida.tes. Ifa 
por~m, (snpponhamos) quem queira com~atci· a 
j11sl1c;n com lJUe os . apresadoros apresarao esta 
v11 nquella cmbarcaçà_?; o que _i·esulta dessa re· 
clàma~o? Uma questuo coatonc1os1\ entl'c o apre
saJoi·. e 'o ·a re;;. .. do e uem a <leve JcciJii·? 

trit>urial e:stabclecido pc:!a .lei. . 
J~o'go a s~1itc.!1t;a desse trjuunnl ~rma o. dii·~ito 

das !Jartes colhtigantes n tnl respeito, e por isso 
11iio põde mais liavei· quest:'io purquo é senten<;a 
vassada em julga1lo com exclns:'io de r~vi;>tn_ por 
sna 11ntm·eza, sal\'o a de gra«;n especmhssuna: 

Orn. a respeitocdestiL nad11 podemo:s fazei· alte· 
rnndo. o .di1·eito preexist~nte; o ci.s ~ i·uz:'io ~or
'JllC digo· que não.,se pode suppr!n111· o 1° ~rt1go. 
l\fas so:nilo. necessarios outros Jmzes do tr1bu11al 
<li v.-rsos , d9s que derão n sentença piu·a ~·e\·e~·em 
o' pleito; e n~o os havendo tornar-sdu;L metlic.1z 
o 1·.,cm·so ;. mas esse i.:co11\'enie11te qno é de mem 
pratica i·cri1ov .. ~se; pois quaut•> :tos togados são. 
ellcs tirados da casa da supplicati;iio, e cessa o 
inconveuicute; e quanto ª''.s militares,· cm se 
nugmente o numçro que é inde_fini_Jo, 01~ s_e no
rntem os ·que 1101· ''.tntura uno mternerao 1111 
scuteu1:a ; o qu11 quero nlinnl concluir é, qu(' se 
não deve fazei· um clit·eito novo parn caso> pre· 
teritos, a constituii;iio o niio pel'luitte. 

~ Sr. May: - Sr. presidente, niio é esta a 
m111hn scnra, com tudo dc\•o Jizcr ª'"•t111a cousa 
sohrc a 11111terfa. "' 

'l'eubo votndo com to.las as emendas nm w·r 
·. • gnçao a 1s.:itssüo eu me habi· 
htnv:i parn dizer alguma cousa • 
. o nub1·e autor do pi·ojecto o Sr. Vasconeellos, 

disse, _e e1~ l)le refiro !lº que elle clisse, que 11iio 
. . , . -o, a ra ·o; 

~!D~_?m; mas }'eJci.tal-o 111io, é sobre este prin• 
' !!1p1v q1~e tomo a hberdnJc de nonu11cia1· aJ1ruruns 

1dcns 111111Jms. 0 

A neces.;i!-1ade que lm de que continuem por 
or~ as revistas de grm;a espccialissimn seja de
ba1x., deste notn(', Sl'ja de outt·o que não <lest1·ua 
seu c1Toito, é claríssima e salt:L nos olhos de 
todos; porque póde mesmo acontecer um ca>0 
em quo seja. prccho que se, conc.cda isto; po1·· 
t:_m~o !1estnur agora . as 1·ev1stns de gmça espe
cmhssmm; sem substituir al1rnm rec111·sJ ou fazer 
algllm neto legislativo que. :;ão sendo nnti-con· 
sliltteiounl nos li\'l'c do cmhnr11ço 1mo havend.1 
?!lll'O ~emcdio para casos fut11ro~, e isto desde 
JIL, sel'ln quant11 a mim mui nocivo assim como 
produzia·ia confusão o niio applic:~1· 11 extensfin ,.. . . . . 

' • o 
agora, na Í•!lta de outra legislação se consei·vlio 
todas as !eis velhos e Yelbissi111ns. 

E" porem pi·eciso que lixemos ns iJéus sobro 
n necessidade de se C11zer alguma eonsa pau a 
futuro emql!anto niio passa a lei do tribunal 
supremo. 

\'amos no art. to. 
O_ Sr. Yascouct·llos atlmitto que so cubr.l o 

pr0·Jecto de .emendas ; . estou 11isto, e direi quo 
ol_!c de.\·e1·iL s.:i· c.mceb1do de uma maneira,, 11ne 
nao_ choque com n constituiç1io. Aqui tem-se dito 
111u1t~ · cou•.!.1• so.bre o quo talvez eu. niio {>OS~o 
l'CJ>!:llr senao o que alguus senhores Ji'L nqm d1s.; 
scmo, po1·quc nao estudei bem a muterin. 

Diz o mtigo (lei~·o). Eu dit·in as rovistns, que 
:1te 11gnra S<.: concedit'io debaixo do nome do i;ruç1\ 
especrnlissima, eonlimumii'i a ser cocedid.ts (leio 
g~\·erno, cmqunnto 1i:'io se estabolece1· o sup1·emo 
t~·ilmunl de JUStii:n, 'ou outi·o qualque1· fo1·mula·• 
no; comt111to que ns revistas, que e1·iio chnmn-· 
das de m , · · · · -
revogadas. , 

E" necessario por or.\ conservar a éxistencia· 
de lias, emgun .. to se niio crêa: este, suprema tri•: 
buual de justiç1, pam no.> livrar. de algum in· 
conmod1;, ori embaraço subve11ie11te. Qunnto a• 
ser 011 uiio o conselho de estado , . que de,·e. 
l'CVel' ('Stas. COUzas, direi que O que é bom pnl'a 
o baço, é m{Lo, pnm . o figadn. D' um lado existe 
as razõ!s que sn tem dado, e de outro lado os cm-; 
uamç~s; VlllDOS poré~ll füzer algumas reftcxões SO· 
u1·e o que. s l. l()lll . di_to. . . . . . : ; 
· Parece-me ']1te o 1ll11stre · deputado disse que 

C'SlaS cnu,;as er:\O nd111inistrati\•us, 'é niiÓ de. tudo 
· j udiciarins ; vamos a· ver se se ligiio as idéas, 
por.1ue, torno a dizei·,. podem occonei· cl\sos, quo 
ter:io de lcvnntnr uma pi>eir•l por qualquer qnes-, 
tão in;igniffcnnte de: cascas d"alho.-: U1~!. chnveco. 
por exemplo que 1>aJa vale, da1·1Í occnsmo a uma 
reclamaçiio; p 11·' não est:\1· o, govet'no hiluilitndo · 
a decidir com alguma . nttitlidtJ. :Mns o que. v;ii 
fazei· o conselho de eshdo? Irá · con,;iderar as. 
qucsloes po 1 1ca, ou JUri 1cnmentJ ? Pergunto :<>u, · 
qual sert\ a marcha d? :·conselho de ··estado 1 · · 

DtE:sD.\ • · Eu julgo, Sr. presidente; que hn muitos· ex-
pedieutes pnrn o poder executivo i'cmedfar isto; · 

e• Art. 2.0 Qt'inndo. as· revistas versarem sobre o a praticn ingleza é de certo .mui Jignn de imi-
sen~enças da~·1s . em caus~:s do. presas pelo. c:on· · taçiio. · . . · . , . .. . . · 
selho do ahmrantàdQ,. semo. 110111eadoe os JUizes · Em Inglaterra, quando, n'o .b-ibunnl do; atmi·: 
togados· d' entre os· da cn5a. da, su pplicaçiio . e o~ mntado · :Sir . 'Villiam · Scott · decidio: a . favor. de • 

__ 111ilitar•'i se .os niio hon'l'.e.t.J.•l> ti·ibunal P.~-~~i:--+-111·1· ····til. Jc.s algi111s 'cnso!1, o góve"i·no. brit 1JiniCo sabia, : ... ser·· 11omeà~os7 -pelo~governo d'ei1tre··os Offic'11\e's ;e unpnrcialin~nté .sou~_,<!isti!1guJr _:~'}!lellas."-pr!l: > 

de patentiis ·superiõres de qnalquer nnnn. -O de· ,zas·7 que e1-ão 'filbas da mã execui}ae. das orden!i, 
J>ulado Soic;a .Z.'r«tlfª• ll-ApoiRltn. da·1ucllns que erão fllb11s <lo syst~ll,ll\ do goverm> 
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SESS.lO El\I 6 DE JULHO DE 1827 73 
mais ou menos necessario, posto que talvez il\e
g1l ; sigamos O· mesmo exemplo plra c.s casos 
escabrosos, em que nos possamos ver. 

o Sr. Ferreiro. F~·ança r - Peço a pa
la"Vra, p~rque não sei pelo que ~ei d~ votar, se 

quero ser illustrà o; pergunto - nos negocios de 
nação a nação são partes as nações· ambas, 011 
é sômente uma dellas ? Eu não sei fallàr sobre 
esta materia·; i· isso 1-utendo ue nem o con-
se o e es o, nem a gum outro conselho da 
nação pôde julgar em ultima instancia. Eu fazia 
tenção de votar contra tudo ; mas como paroce 
mal, Jl<!r isso fallei, e de:>ejo. que se discuta se 
es:>e 3uizo _!leve ser composto de juízes de am
ba:> as naçoes. 

.o Sr. Cle:rne:ntc Pereira.: - A questão 
que acaba.de mover o nobre depulado, é fundada 
nos princípios que aqui se tilm exP.endido para 
sollicítar a app1·ovação ; pois um illustre preopi
nante tem repetido que é necessario que as 
questões das er<lsas vão - ao conse!ho de estado; 

• n 
asserção ha uma eonfissão de nação que convem 
distinguir. 
Dào·~e questões de presas entre nações, quando 

nat;ao, 
e neste caso as nações dcciíiem as suas desaven
ças por tratados ou pela força das armas ; e 
muitas vezes commetttm a decisão a uma ter-. . ,- . -
destl\s quest.ôes, que se trata aqui.' 

Trata·lle de presas feitas pelas nossas forças a 
navios de subd1tos estrangeiros; e ninguem pôde 
deixar de reconhecer que esta qnest1io é de par
iiculares, isto é, en&re os nossos. apresadores e 
os apresados. 
· Todavia a questão póde tornar-se iuternaeio· 
nal; o que muitas vezes acontece, como por 
exemplo agora se ''erilica com a França, que 
reclama a presa füita a um subdito francez, fun
dando a· sua reclamação, em que esta pre1n está 
"ui ada contra os rin i ·o · · · ·· · 
que ellf\ tem adoptado ; mas neste ceso õ neces· 
sario distinguir a -quest.110 da presa entre as apre
saJores e os apresados, da questão do governo 
francez com o goTerno do im i·io, or uc a rt-.sa 

e· r e1 con orme os princ1p1os e ll"etto 
maritmo que este tiver adopt.i1do, ser por conse
quencia .tioa presa e bem julgada, e ser ao mesmo 
tempo offenSlVI\ dos rrin~ipÍOS adoptados por 
aquelle goYerno; em ta caso exige a j11stiça que 
a sentença subsista, e que a presa se Julgue 
boa, porque os nossos ·apresadores têm adqui
rido um direito perfeito a ella, que lhe dão as 
leis do imperio, e as instnc.;ões do nosso go
verno ; e fpelo que respeita ás reclamaçõ11 da 
França ou. de . outra. qualquer . potencia em igual 
caso,' considere o governo o que melhor eonvem 
à dignidade e interesse da nação, indemnisando a 
dinheiro os apresados desta nação reclamante, 
sempre que se niio achar com força pars repelli1· 
taes reclamàções. todas as vezes que -ellas forem 
~njustas. 

I~!ta·se eontra estes pri'!_cipios, dizendo-se que 
se nao deve carregar a naçao coIO um pagamento 
que ell1\ não llÕde fdzer; e que as sentenças do 
conselho dó' af1J?irantado podem ser injustas, ue 

em ser revis no eonse o 
i:le estado ;.porque o D6'f(>cio deve .. ser olhado pelo 
lado politíco, e nesta hypothese ningllem melhor 
do. que o ~nselbo . de est.ildo põde · conhecer o que 
conYem decidir sobre· as . presas. 
. Eu conc:edo que ·a naçiio·nâo deva ser obrigada· 

a pagar o 4ue'se'niio',i!ever, e·ninguem talp6de 
queror; ú.&Jl}bem reconheço que. as sentf!nças po
dem. ser >DJutas· ª·''que :devem. ser. revistas; ao 
que me'opponho:.unkamente: é·'a que cllns·sejão, 

TOMO 3. 
~··. Íf.··",,P..: 

revistas no conselhe de estado, e esta é a unica 
questão. 

.Já mostrei que o conselho de estado pertence 
ao poder executivo, e nelle infiue immediatamente 
porque o . aconsell..ia; _e não será dar o. este pQ:
aer uma m erencia directa s r · · -
ciano e tãó directa que se vai dar aos conse
lheiros do executivo a attribuição de destruir 
sentenças, que o mesmo poder j11diciario deu 't 

Mas eu ,quero Sl!ppõr que se não dava. esta 
1 1 pnoc1p1os; eseJo sa er po1·que 

regi-as ba. de o conselho de estado eouhecer da 
justiça ou i11j11stiça das sentenças do conselho 
do almirantado '! · · 

Pelas leis existentes ou pelo seu livre arbítrio? Já 
disse um dos Ulustres defensores do projecto, 
que pelas leis existentes: a ser assim, destruído 
fica o ~D!- 1ue tem em ':ish o _projecto de que-
1·er dec1d1r lias presas dip~oniatieamente , e pelo 
lado politico por qne ellas podem ser olhadas, e 
destruído este p1·incipio, destruído fica o fim de 
projecto e por t·~rra todos os argumentos que se. 
tém • 

Guardem-se, r. presidente, ns leis existe11tes. 
e segundo ellas sejão sentenciadas . e revistas 
todas as causas de prezas feitas até hoje : . para 
o futuro estabel iio·se as leis ue · uizerem 
mns nao se inste em sustentar uma lei que vai 
ter um efteito retroaetivo ; uma J, i que por este 
principio e pela ingereneia que vai dar ao po
lf~r executivo nas attlibuições. dC? .Poder judicia-

, ~ . 
Contra uma tal l .. i eu me opporei com toda; 

ns minhas forças; concluo votando 9_ne o pro
jecto não passe nest.n. te1·eeira discussao ; que :>e 
rejeite e se não adopte. 

O sr. Paula cavalcantc: - C-Omo e> 
Sr. Ferreira França quer esclarecimento sobre 
uma cousa tiio simples, digo que as leis sobre 
prezas ueee>sariamente obrigii.o nação a nação e 
neste caso é n nação CQmo particular, ou ambas 
as nações ao mesmo . tempo , porque sempre. o 
ap1·ezador é autor!sa~o pe~a .nação como subditG; 

põJe ser Juiz nenhum. dos governos que são par
tes. As nações têtn consentiiio que o tribunal da 
nação julgue ; nii.o é portanto de administração, é-' 
de º 11d1ciario. · · · 

Agora se se que1· que o conselho de estado 
conheça disso ê outra questiio mui differente, · ··. 

o Sr. Sousa França :-Vumos pôr uma. , 
hypothese. Dão-se cai-tas de corsario; e o mi
nistro, consulta. o conselho de .. estado sobre -as 
instrUCi;ÕCS que deve dat•· aos eorsariOS antes de 
s 1hirem a füzer prezas : ora pergunto eu - este 
conselho de estado não fica de .-lguma màneira 
co:11p1·um2ttido nessas instru~ões,.que deu.?. Não 
é responsa\·el pelos seus co·nselbos '! Neste. caso 
servindo de _juiz não pôde ser responsavel. Para. 
se sahir pois deste embaraço, deve-se remetter 
para o almirantado. Portanto ine pronuncio con
tra o projecto nesta parte .. 

o sr. Po.ula e· Sousa: -Parece-me que 
o projecto não é opposto á constituição , nem 
opposto ás leis; mas o· meu parecer é que o 

· projecto só tratasse sobre as rev}stas das preza~. 
Emquanto dizer-se que o negocio vã ao. alm1-
wntado, precisa·s~ àe uma · le~ nova. Tem-se fal· 

·sempre é manejado pelo governo respectivo. 
Disse-se que não convittha que o conselho de 
estado jnl~sse porque então se tirava. a res
ponsabilidade dos ministros, não entendo assim. 

Ó. sr. Cu•todlo :Ola• :.;...Nunca. me ·\-i mais. 
indeciso do qúe sobre este negocló, nã:>. só por
que a materia niio é do meu conhecimento, mas 
porque tem havido. uma divergencia de.opiniões. 
que. me tem embaraçado. 10·-·· 
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7i SESSÃO Et\l 6 DE JüLHO OE 1827 
Vejo que li constituiçãõ prol1ibe commissões, 

mas ao mesmo tempo Yejo que os subdit••S da 
nação. bra~ileira não pod~m ser prh:a~os de te
rem uma revista quando as1~1 o necess1tao. 

se não commetta esta revista ao consel o de es
tado, e Yt>jo . por out~a parte a necessi~ade de 
determinar esta questao e dar-se remed10 a ma
les "á acontecidos. Reconhece-se ue as r13zas 

e lord Cochrane forão prezas inj_usta~ e que ~e 
julgárào boas ; e como se pode.ri\~ yri \•ar os ci
dadãos dos dh·eitos que a constitu1çao lhes dava? 

Diz-se que o couselho «!e .. e_stado não ~óde ser 
occupado disto . porque erao ripansos, e nao serve 
senão par.\ uma só cousa_; m.as elles d!lvem 
servir para tudo que a naçao tiver necess1dad!J 
delles. 

Entretanto vejo, que tambem a le~ · f!ã~ pó~e 
ter elfeito retroactivo porque a constatmçao nao 
o admitte. · 

~sta c~nara já julgo11 este proj_ecto obj.ecto de 

jeitar. n"um' ras"o de pcnna. Quanto t\s questões 
que podem hav~r de nação á nação, ainda não 
appareceu um eodigo de direito universal das ,, \ . . . ~ 

-por umn lei d· s chinas ou dos turcos? Este la
bil"into do <lireito das uações é muito dillicil de 
se combinar. 

df1de expor n minha opini.'io 11'11mn questão que 
tüo sab1amê11te se tea1 dcsenvolvi<lo : todavia eu 
me pronunci<l pelo primeiro artigo ~o proj~ct~, 
ao meuo;; que não contenha tanta latitude, hm1-
La:1do-se unicnmchte nos casos de prezas. Em
quanto a se a11torisa1· ao conselho de estndo, 
não noto inconstitucionalidade desde que a con
stituição dividio os poderes politicns e reconhece 
jnizos particulares de 'Prl\'ilegios de causa .. Con
sequoutemente , conformado-me com o proJecto, 
emquanto particuhrisa os casos de prezas, vota
rei contra elle, unndo se .approve l>a1·a clausu-. . . ·-

suppressão dos dous primeiros artigos ;--não foi 
approvada. . · 

2.0 a emenda do Sr. ?tlaia;- tllmbem não foi 
approvada. 

aven o a gumas re exoes 
partes da emenda d<l l:ir. Paula e 
tavão ou não prejudicadas. 

Prõ oz 30 se a ·emenda deste Sr. de utado 
estava prejudicada tambem em todas as ·partes. 
Decidio-se que não. 

4.o A materia da emenda do mesmo Sr. Paula 
desde-todas as q ue~tões-até-de todos os outros 
tribunaes ;-não foi appro\"ada. 

5.o O resto da emenda ;-não foi approvada. 
6.o A emenda do Sr. Souza França ;-não foi 

approvada. 
7.o A emenda do Sr. Lino Coutinho ;-não foi 

appro\•ada. · 
8.o Se estava concluída a 3a discussão ;-deci-

Propoz em ultimo lugar se a camara adoptava 
o proJecto. 

Venceu-se que não, sendo por isso rejeitado. 
e 10 a pa avra o r. secre rio aia, e eu 

este officio do ministro de estado dos negocios 
da marinha. 

« Illm. e Exm. Sr.-De ordem de S. M. o Im
perador transmitto a V. Ex. para ser ·presento 
à camara dos deputndos, o ter o proseguimento 
marcado pela con,;tituiçiio do imperio a proP.osta 
inclusa pam a creação no arsenal de ma1·mha 
de primeiros carpinteiros do numero na. fórma 
da mesma proposta, sendo as suas obrigações 
as que constão das instrucções a ella annexas. 

«Deus guarde a Y. Ex-Paço, em 30 d~ Junho 
Je l8"2i.-Mai·que; de.M~ceiú.-Sr. _José da Silva 
Maia. »-Foi á. comm1ssao de Marmha. . 

Passou- a 
em discussão o pNjecto sobr& a arrem:1tac;iio d!ls 

vo .. co:ncello•: - Sr. pr.:siJente, direitos da alfandega: (o qual se acha na sessao 
actuaes siio permittidas as revistas · de 2 <leste mez reâigido pela commissão respe

graç lS; e por conse11ucncia h~o _de. i<er per: diva.) Teve a palana. 
· · " · " · , ·· o S1.·. Clen1ente Pcre11.•o: - Depois de 

aqui o i<obcrnno conc ... <lia est11s - rc\'istas, mas é se ter fechado •l 2• discussão deste ·projecto, tive 
preciso est·1belecer uma nova fórma para se co- moti\'OS parn temer que a passar como es~á es~a 
nhecer della~. En juli:to qne o conselho do al- lei clla vá aui;tmentar os males d'\ delap1daçao. 
mirantado niip pôde fazer estas 1·..:,·istas, porql}e d~ alfandeg~~ em vez de as cobibi~, pelos meios' 
qualquer n lç110 que faz reclama.;oes . talvez nuo de maior facilidade para os extrav1os, o o con-
quizosse sujeitar-se ao voto do alm1ra11tado; ·e ti·abando jit ponderados na ta discussão pelo il-
por is~o julguei que devia ser o conselho de lustre deputado 0 sr. Araujo Bastos, . se por 
estado, porque é onde i:esidem. !'laiores cO!·h~ci- ventura a ai·remntaçiio das rendas d1s nlíanâe--
mentos ilos nossos negocios pohti.os e dos d1re1tos gas vier a cahir uas. mãos de licit~ntes' ~stran-
das outras 1.1ações. · geia os, como é poss1vel, e p!>r alu se 'diz que 

Esta é a opiriiiio geral; e por outra rasão Jia de ncontecer 11 
ainda, porque o direito de_ fazer prezas <1 direito Se tal acontecer, muito mal nos sahiremos <la 
da guerra, e os que aprezao, o fazem po1· conta empr~sa, porque todos os fins _desta lei ficar_áõ 
do governo á quem te.u de dar as contas; e por parnhsndos; e as alfandegas pe1or do -que estao. · 
isso devem ser os mesa1os comitcntes <J.Ue exa- Os estrangeiros são hoje quasi os. exclusivos 
minem se foi conscr\'ada a commissiio nos li- importadores; e é nos direitos. dos gene1·os- que 
mites em que fui dai.h. . elles despachão nas alfandegas que consiste o 

Ainda ha outl"Os casos nlém deste, por exem- principal, e mais forte 1·e!1dimento.desta. • 
plo, sob1·e os limites do tenitorio, ou sobre uma Logo é forçoso concluir que O$ estrangeuos 
parte do tcrritorio, que se quer annexar. recebem beneficiÕ, e proveito, em ue us alfan- · . . - . .· . 

• egas con muem no mesmo V!l · e m a mm1~- · 
rios ? De ce!'to que niio. _ · ·. . tração; 11orque. tod!l .a melhoria. que. ellas' obt1-

E eis-aqui tm breve as. razoes, porque Julguei verem na s11a a<lmm1straçao, redundará em· pura 
se devia continu1u- a esLabelecer as re\'i,;tas, por- perda delles. 
-que ellas .. esta vão estabelecitla;; na nossa legis- Nem se diga · que elles interessão :Tia ·refor-
lação; e.o cons.ilho d,e estado melhor póle co-, ma porque têm interesse . 00 -terço -do que as 
nhccer <lestes objectos, · alfandegas roJnderem para. mais, e perda no .que 

.Julgada a materia sufficientemente discutida, · re 11d.,rc:m para .menos:. este· argumento -é todo 
proceâeu o Sr ... pr~idente á \'otação pela ma--- -eõutraprodncente ; porque .sendo, como. é · Cllrto 
ueira. seguint_e: que. a maior pa1·te das rendas, das ~lfande~as, 

Propóz l" a emenda do Sr, Paula e .. Souza, na. proyôm dos direitos;. que os. estrange1ros_pa1ao, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 10:59 - PÃ¡gina 10 de 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSlO EM 6. DE JULHO DE J827 75 
tambem é certo gue a maio.r parte dos c:xtra
vios vêm dos dil·eitos que . estes deixão de 
pagar. 

Logo, toda a fiscalisaçiio, que estes fize· 
rem, para que as rentlas subão, vale o mesmo 
que diminuir o extravio dos direito 
mesmos pagão; e por consequ.;ncia a fazenda 
ganhar dous terços ca11sa aos estrangeiros perda 
de dous terços'! Que .. na verdade ellcs viráõ a 

agar de mais ~m _pena .da sua fiscalisação '! 
., , . ue ·o ex ravI<J con-

tinue; ainda que pet·cão no te1·ço,, porque os 
lucros dos extravios h:\o de d:ir para tudo. 
Igualmente se niio eonseguirà que se po'Ssão des· 
cobrir os melh.ores meios de reformar a admi
nistração d•is alfandel;tlls ; porque os estrao· 
geiros nada . hão de ad1anta1· em meios de me· 
lhor fiscalisaçào ; porque o seu interesse é, como 
jà disse, que· ella. peiore, e não que melhore. 

Nem se <liga, quu não devemos fazer esta 
excepção contra os estrangeiros porque convém 
protegd·os; concedo que se protejão ; mas não 
seia a rotecçào tal, que nos re"udi ue; não 
seJa a , que nos e1x.e sem a andegas, como 
já nos deixou sem cómmercio ; não :;cja final· 
Mtmte tal, que, o espírito nacional se converta 
em estrangeiros (ap1Jil.zdo) •.. Nunbuma injustiça se· 

, . • • J 

admittamos: e ~or isso niio se podem queixar. 
Neste senfülo fiz uma emenda, que vou e:1yiar 

à mesa. 

" Que se ilddicione como condição que não se 
admittão o fazer esta arrematação, senão cida· 
dãos br:1sileiros, e que se não admittiio nego
ciantes estranseiros. -Salva a i·edacçiio.-Clemente 
Perei1·a.»..;..Fo1 apoiada. 

o Sr~ Araujo Ba•to• :-Não duvidando 
concordar com a emenda do Sr. Clementa Pe· 
reira, tenho de propõr · outra. Sr .. presideute, 
esta lei tem em vista a melhor fiscalisação dasta 
parte das rendas publicas,-direitos de importa
ção arrecadados nas alfunde as -evitando com 
o p ano a. arrema aç o os extravios conside
ra veis, a. ql)e taes rendas estão sujeitas: mas 
eu assento que desta arrematação devem sel" ex
ceptu~dos os direitos impostos sobre a e;ierava· 

, - i es s 
a razão do extravio, como tambem porque con· 
cluindo, segundo foi justo ·na convenção com 
a Grã-Bretanha, semelhante trafico, é consequen
cia necesl!laria, ~ue no prazo mai·cado para se
melhante aboliÇGo deve consideravelmente cres· 
cer a importação, e os .direitos devem "avultar 
em muito maior quantia : por isso Jlr<?ponho que 
da arrematação se exceptuem os d11·e1tos sobre a 
escravatura : . 
· Leu a seguinte · · 

l!:ll'.ESDA 

<t Que se exceptue d·1 arrematação os direitos 
impostos ao trafico da esCTavatura. - Ara~o 
BU8tos. » - Apoiada. 

o Sr. Va•concell.o• :-Eu desejav;l. ouvir 
ler outra vez as emendas. (Ltrt%o-se.) 

Sr. presidente, cu me oppoDho a lls,;a emenda 
que e.'tclue os estrangeiros da. arrematação; ella 
nãu pôde ter outro fitn senão re"udicar ao the-
souro pu 1co, emquanr.o vai exc Ull" os · negociun-· 
tes estrangeiros que podem lançar e lazer subir 
muito essa terça parte da arrematação que se 
vai pôl· em prac;a; logo, é contraria ao interesse 
nacional e aos fins .deste projecto, que se dirige 
a ftscalisar e augmentar a..q rendas nacionaes; 
essa emenda vai. produzir .efl'"ito opposto. 

Accresce que convém muito que os negociantes 
estrangeiros entrem ·· nesta arrematação, porque 
ellea são de ordinario. ~uito babeis neste ge.1ero 

de especulações, e podem com a sua adminis~ 
tração ministrar-nos meios para as reformas . 

. Voto pois contra essa e:menda, e ''voto tambtlm 
contra aqmilla que exclue os direitos do!P es-· 
c~vo~ novoa. Es~a emenda .ê opposta uos fin>1 e 

guar quanto podem réoder os direitos das alfan
ileg'ls, e isto por via . de arrciilataçiio, pois que 
se accusa a actual administração; logo como se 
hão de excluir os direito - - '> ' 
os u·eitos dos escravos podem haver os mesmos· 
abusos que com os outros direitos, e po1· i8so 
a razão do projecto os comp1·ehende. 

Nem nos persuadamos, c"mo nos quer persui.
dír o illustre. deputado, que não convém a arre •. 
mat'lção destes direito3 porque subiráõ a muit<>' 
estando para acabar a escravatura, pois muitos 
se hão de importar; isto não é assim, os es
cravos hão de augmentar de preço, e todas as 
vezes que um gcnero sóbe de preço diminue-se 
o numero dos compradores, e por is:>o t'llvez que 
a importação diminua s não se augmente, com<>' 
se ensa 

Eu sõ tenho uma observaçã<> a fazei·, e é
sobre us palavras - na fôrma dos tratados d•? 
1810 e 18-26 - que se achão na. 4• condição do 
20 arti o. 

n en o que o me or ize;·-se na fó:-ma dos. 
tratados, pois que o ~overno está f 1zendo trnta
dos com diver;;us naçoes, e e muito provavel 
que nellEs entre uma igual estipu!ação; e. con~ 

t , na S•'} 
comprehendllm os tratac!os posteriol'es. 

Como isto é de redacçii.o fiq_ue p1u·a a com11e
tentc commissão, e por iss ' nao oft'ereço emenda. 

O Sa. G.\Lvio não foi ouvido; e n1andou a 
seguinte 

EMENDA. 

« Primeim !?arte. -Em· lugllr da terça parte. 
seja metaie. Segunda parte. - Sendo igualmente 
admittido~ sem distincção o.i licitantes com res
pon_sabilidade solidaria, <lividindo-se para este' 

quanlas o governo julgar convenientes.-GaZOcto.n 
-Por havei· dado a 11ora, foi apoiada. 

O Sa. PnESIDENTE deu para ordem do dia i .' 
• - n mu çllo a ISCtlSSaO o proJeCto 

sobre a arrematação dos direitos da alfandega. 
2.º-A l• discussão do projecto ácerca das ses-· 

marias. 
3.n-A 1• discussão do proj<?eto sobre o eoin

mercio privativo da compra e venda do páo. 
brazil. 

-!."-A do projecto sobre as pedagogias 
. 5.0-A 3a discussão do projecto sobre os officios. 
de justiç·l e fazenda. 

6."-A 2• discussão do das ordinarias que se 
pagão ao escrivão da camara imperial na mesa· 
do desembargo do paço •. 

Levantou·se a sessão depois das duas horas. 
- Jo:;é Rica1·do da Costa Aguiar de Andrada •. 
secretario. 

RE:50LU(,.'.ÕES DA CAMARA 

Illrn. e icm. Sr. - A camara dos deputado$,. 
afim· de resolver sobre o requerimento incluso · 
de Joaquim de Seixas Corrêa, capitão de mili
cias da província do Maranhão, que se queixa. 
de se lhe ter denegado passaporte para regressar 
áquclla provincia contra as garantias constitu
ciunaes, precisa que pela repartição de que V• Ex. 
se aeba encarregado ae llie forueção. os ne~s
sarios esclarecimrntos sobre o· contendo do-d1to-
rcqueriment_o. O que me cumpre pnticipar a. 
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Y. Ex. para que suba ao conhecimento de S. M. 
o Imperador. - Deos guarde a V. Ex. - Paço da 
camara d.1s de_putados? cm 6 _de Julho de 1S-2i. 
- José Antomo ·da Silva }.faia. - Sr. conde de 

Illm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, 
para deliberar sobre o requerimento incluso do 

adre Antonio Jo11 uim de !.folio ue ede se 
e _passe provisão vitalich da cadeira do gram

mabca latina da vilh de Iguaraçít com augmento 
de ordenado, .o qual requerimento fõra commettido 
ao conhecimento da mesma camara por officio 
expedido por V. Ex. em 5 de Maio proximo 
passado, precisa saber: lo porque ordem é o 
desembargo do p'l.ço autorisatlo a passar estas 
provisões; 20 qual a natureza. das mesmas pro
visões e a sua duração; :Jo a que direitos e emo· 
lumentos s1'io sujeitas. O que me cumpre parti
cipar a .Y. Ex. para que i;;uba ao conhccimonto 
de S. M. ·o Imperado1· -Deos guarde a Y .. Ex. 

de l83i.-José Antonio da 
conde de S. Leopoldo. 

Illm. e Exm. ~r. - A camara dos deputados, 
a m e reso vc1· so 1·e o requer1men o tnc uso 
dos negocinntes nacfonaes e estrangeiros da ci
dade da Bahia, que pedem a creação de um 
officio de cscl"iv1'io ~rivativo do ponto e r<!testo 

das su'.ls transacçõ~s commerciaes, precisa que o 
governo de 8. 1\1. o Imperatlo1· lhe ministre os 
nccessarios csclarecimtntos n este respeito, con
sultando-se a junta do commercio sobre a ne
cessidade da creaçiio de srm1elhante officio. O que 
me cumpre l•articipar a Y. Ex. para que suba 
ao conhecimentJ rlo mesmo augu•to senlwr.
-Deos gnm·de a V. Ex.-Paço da camara dos 
deputados, em G de Julho de 18'2i. - José An
lc>nio da Silva .Maia. - $1·. cqndc de Valença. 

Illm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados 
.,• • T .. • •• • 

l\foio proximo passado, acompanhando a cópia 
da convcnç1io celebrndn pelos governos de Sua 
Magestnde Imperial e Su-1 l\lagestnde B1·itnnnica, 
.., ex oudo os motivos ue te1·e o overno brn-
.silciro pa1'i1 concluir n tlita convençiio : e depois 
de maduro exame resolveu n1'io tomar delibera
ção a respeito deste tratado, i·eservando-a pam 
tempo competente. O que tenho a honra ele 
participar n Y. Ex. para que suba no conheci
mento de S. l\f. o Impcrador.-Deus guarde a. 
V. Ex.-Paço dn cnmara dos deputados, em 6 de 
.Julho de 182i.-José Antonio dtt Silva lofaia.
Sr. marquez de Queluz. 

Illm. e Exm. Sr.-Tcnho a honra tle partici
par a V. Ex. para que seja presente, e se tenha 
cm consideração na camara dos Srs. senadores, 
que. a camara dos deputados tem . tomado a se
guinte resolução. - « Organisar-se·hn na cidade 
de S. Luiz do l\lamnhão, segunJo o que já se 
indicou no plano approvado pelo decreto do l• de 
Abril de 1813, uma academia medico-cirurgica, 
conforme as estabelecidas no Rio de Janeil'o, e 
Bahia; regulando-se este estabelecimento pelas 
mesmas le!s e disp~sições, que regulão os das· 

a utorisado para fazer as 'uecessarias despezas.» 
-Deus guarde a V. Ex.-Paço da camara dos 
deputados, em 6 de Julho de 1827.-José Antonio 
da Silva }.[aia.-Sr. yisconde de Congonhas do 
·Campo; 

Illm .. e Exm. Sr. - A' camara dos deputados 
representou Cypriano Jo5é Barata de Almeida , 
que have.ndo sido condemnado ·por sentença no· 
-dia 22 de Noyembro de 182.3 a prizão prepetua 
-em uma das fortalezas da côrte, não tem està 

sentença sido f'Xecutada n:> ·seu litteral e mais 
fa\·oravel sentido, cnmo ·exigem os princípios dà 
justiça e da humanidade, antes . se lhe tem de 
tal sorte aggravado a pena, que o seu gráo não 

demnou, mas até ãs garantias, q;.e a constitui
ção tem firmado ; porqu-uito sendo as formaes 
pa_lavras do nccordão : - Condemn~o o réo Cr-
em uma das fortaleza.. esta cõrte-fõra o sup
plicante para cumprimento desta pena encerra
do em uma masmorra aberta na espessura da 
muralha _da fortaleza da Lage, estreita, humida 
extremamente quente e privada totalmente da 
circulação do ar, mais propria para dar morte 
lenta ao supplicante, do ·que para sua simples 
segurança, contl'a · a litteral intelligencia do so
bredito accordão, e o § 2l do art. 179 da cou:
stituiçüo, que muito exp1·essamente ordena (}Ue 
as prizões sejão seguras, limpas e bem arejadas; 
accrescemlo não só as circumstancias de não . . . 
como são outras desta cõrte, sendo o supplicante 
o primeiro e o unico, que cumpre a sua pena 
em tal fortaleza, como t-1mbem a accumulaçiio 
d utra nn u :i · · na 
mas que de facto soffre; pois foi m·bitrariamente 
declarado incommunicavel com a especie hu
mana, n não ser com sua fllmili 1, com a qual 
jámais se poderia communicar, visto residir elln 
na provmc1n a 1 ua, evan o-so es e rigor a 
tal ponto que até fui privado da communicação 
com um unico escravo, que o ser\·ia : Repre
sentou m'.liS o supplicante que tendo dirigido ao 
governo de S. M. o Imperador pela·r(lpartição 
de q_ue V. Ex se ·acha encarregado , tres re
querimentos , que ajuntou por copia , pedindo 
allivio de seus tormentos, só pôde obter le
vantar-se a i11commur1icabilida1le do i·ef.:rido seu 
escravo, e permittir-se-lhe pas'iear pela fortalez1\· 
em occasião, em que não possa a ella atmcar 
cmbarc'l.ção, mas acompanllado sempre de 1tm 

uarda ara o não consentir comm11n1car-se com 
pessoa alguma. E couhecen:io· a ·eamara a ·ne· 
cessidade de dar-se prompto remedio aos soffri
mentos, de que se queixa o supplic~nte, causa
dos pelos excessos allegados,- o inteiramente pro· 
va os com os ocumen os que. JUn ou ao seu 
requarimento, e considerando que taes excessos 
n1'io são compatíveis com a justiça,. que elle re· 
clama em seu soccorro, nem com a disposição 
do citado paragrapho da constituição, nem com· 

: os sentimentos da humanidade e c"mmiseração, 
de que é digna a sorte desgraçada de um prezo, 
mórmentP. a do supplicante, ·cuja pena, segundo· 
a opinião dos melhores publicistas é mais grave· 
que a mesma pena de morte, resolveu de con
formidade com o ·parecer da· com missão de le· 
gislaçiio levar estas considerações ao g•>verno ·· 

· de S. M. o Imoerador recommendando o exacto 
e litteral cumprimento da sentença proferida 
contra o supplicante em uma das fortalezas de· 
clarada~ de prizij9 . civil, e a observancia do· 
mencionado ~ 21 do ·art". 179 da constituição,_ 
guardadas toiia;ia as cautelas micessarias para 
a sua segurança.· O que me ·cumpre. participar. 
a V. Ex. para que suba ao conhecimento do 
mesmo augusto senhor.-Deos guarde a V. Ex. 

Sessão ·em 'f de .lalho 

PRESIDENCIA. no SR •. ARAUJO .LUCA . .. . 

A's 10 horas, feita a chamada, achraão-se pre
sentes tia· Srs. deputados, _faltàndo com causa os 
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SESSÃO EM 7 UE JULHO. DE 1827 77 
Srs. Ferreira-de .Mello; Gomes de Campos, Ber
rara e Corrêa; .e ·sem ella. os -Srs. G•lrcia· de 
Almeida, :Maciel M9nteiro, Faria Barboza, Castro 
Vianna e Silva Guimarães.· 

.O Sr. P~s1DEN'Í'E~ decfarou aberta a s_e.Bsão, e 

Aguiar, .!oi approvada. 
O Sr. secretario May, leu o seguinté. officio do 

ministro .de estado .dos negocios da justiça e 

OFFJ\:10 

• « lllm. e Exm. S1·.-De ordem de s: M. o Im· 
perildor, passo ás mãos de V. Ex. para ser pre· 
sente á camara dos deputádo~, po1· depender de 
medidas legislativas a consulta inclusa da mesa 
da consciencía e. ·ordens, ácerca da elevação em 
freguezia, que pedem os momdores circumvizi· 
nhos da capella de Sllnta Luzia, filial. da matriz 
de Nossa Senhora. da· Guia dos Patos do bispado 
de Pernambuco .. 

« Deos · uarde a V. Ex.-Pa o em 5 de Julho 
de 1827.- Conde de JTalença. -Sr. José Anto
nio da Silva Maia. »-A' commissiio. de esta
tística. 

" Illm. e Exm. Sr.-Fiz presente ao senado, o 
o cio e o corren e mez, em que . x:. 
participa ter a camara dos Sr>1. deput11-dos íeito 
nomt-açi\o de prcsiJente, vice·preshlente e .secre· 
tal'ios, que hilo ·de servir no 1'.0ferido mez .. E o 
mesmo senado me ordena . que communique . a 
V. Ex. para o· fazer p1•esente á refQrida camar;i. 
que fica intelligenciado das pessoas eleitas para 
o exercicio daquelles lugal'es. · 

" Deos guardo. a V. Ex. Paço do senado, em 
4 de Jul110 de 18'~1.-Visconde de Co1~gonhas 
do Campo.-Sr. José Antonio da Sih'a l\lnia. » 

neeessaria discussão, adoptou inteiramente · o 
projecto do lei enviado pela camara dos Srs. :le· 
putados, sobre o estabelecimento de dous cursos 
uridicos e tem resolvido leval-o em forma de 

decreto a Sua ·r-.fagestade Imperial, pedindo·llte 
a sua sancção. O que participo a V. El<. para 
o fazer presente á mencionad11. camara. 

« Deus · guarde a V. Ex. ~ Pnço do senndc,, em 
4 do Julho de IS-27. - Visconde de Congonhcis 
do Campo. - Sr. José Antonio da Sílv:i Maia. « 
- Ficou a camara inteirada de ambos. 

Vierão ti. mesa as declarações de votos dos 
respectiv:>s Srs. deputados a favo1· do projecto 
de. lei das. renstas de grãça especialíssima, eri· 
gindo o conselho de' estado em tribunal judi· 
dario e são as seguintes : . 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

1827.-: O deputado·· Villar.- Xatiw1· de Ca1•i:alho. 
- Josc de Sou;a Jlello.- Miguel J1Jsê Reinaut' 
- Diogo Duai·te Silva. " • 

« l)eclaro que votei ·pela emenda do Sr. Souza 
França. - Rocha Franco. >: • · 

.· · i pe a emen a o 
e Souza ao. pl'ojecto sobre as· r.ivistas. tle 
especialíssima nas causas ·de prezas . .:.... O 
tado Cunha Mattos. -Ilricio. ,, 
. · · o r a reJe1çao o pro- . 
Jecto sobre as revistas de graça especialíssima 
- ltfarqucs de Sampaio.- Jf. J. d'Albuqwn·que

0 

.- F1·ancisco Xavie1· Fen·efra. •> • 

« Na soissão de hontem l\·otei pela ~d~pção do 
projecto de lei sobre as revistas das sentenças 
de prezas. - Verguefro.- Li:itao.- Lobo.-N:eti
des Rióefro. » 

« Declaro que votei pela emenda do Sr. Paula 
e Souza. - Costa e Silva. ,, · 

« Votei que passe o . projecto. sobre a.<i revistas 
de graça especialíssima. - J1Jsé Custodio Dias. 

· é ias. - opes en s.,. 
Os Srs. Teixeim ,tJe Gouvêa e Limpo de 

Abreu declararão os~!neus votos em sentido con
trario .. 

« Declare que na sessão de hontem 
tra n sancção do projccto de lei,_ 1::1~ 

rever o processo de prezas. - Teia;efra 
vea. -Limpo de Ab1·eu, >• 

O Sn. VAsco:<:cELLOs pediu. 'uma scss~o se
creta ; e ouvida a mesa, o Sr. presidente de-
clarou quê ú uma hora teria lugar. · 

Antes · de entrai·· na ordem do dia, marcada 
para a 3.• discussão sobre o projecto de lei 
pai·a a arrematação dos· direitos da alfandega, 
apresenhdo já na sessão de 2 do corrente ; e 
que_ficára adiado, houve lugar ás seguintes i·e.• 
ilexoes. . 

o sr. ·vcrgueir.~:,- Esta declaração, que se 
acabou de lei', niic> estt\ em forma, porque não 
hou\·e sobre isto, privativamente votação. De· 
clare antes quem quizer que votou pela emenda 

o r. au a e ouza. 
O Sn. FEIJÓ : - Para não dizt:>r - a emenda 

do fulano - digo q11e vottli por esta doutrina da 
emendo.. · · 

O Sn. PAULA E Sous.1..: -Accresce que ~ '1linba 
emenda tinha duns partes·: se alguem. dissessç 
que votou pela minha e:menda, ppdl,'lria .decl.~rai; 
que votava ·po1· ella em uma das · par~!)S pela 
11ual não votou. O nobre deputado podia votar 
po1· uma· e rejeita"r .outra parte. 

O Sn. :VEnauÊmo : - Eu . éréio que nãQ se 
admittem declarações,] ~pelo que .já se -decidiu 
contra. .i, 

O · Sn. G.\.LVÃO: - Umà vez que ·niio deu·' os 
1i Declaro que votei pela approvação da 3.a motivos. e só aponta a ·ma teria, deve st1r accceita 

discussãó do projecto sob1·e revisti\s. de gra.;a a declera.;ão. (Apoiado.) · 
especialíssima nas causas de preza.:_ C~sti·o e 0 Sn. VERJOEtno :·_Nem houve aqui· está 
Silva . . n · t- · · · ques ao. " .. •: · 

« Na sessão de ·honten1 vote~. q~e · o conse· 0 . Sn. GALVXo : ~Houve votação :i ·cerca. de· 

eidir em objectos de prezas. - Feijó. 11 sanccionar oti não. 
11 Declaro qúe na sessão de Jiontem .votei Ó S~ .. V1m~uEIRO: - Não houve prop~s~ rie~-

pela adopção do projecto de lei para as revistas tes termos. (A' oi·dem, d. oi·deni.) ·. . 
ae sentenças sobre prezas. - Vasconcellos.-Mon- o sr. Lino coutl:nh·:>::- Sobre a ordem s~ 
teii•o da F1·cit1ca.-M; bispo eleito do Mai•anhâo. » se falla uma vez. O .que cu creio é que se quer 

<cnmrtaro que na ·sessão. de hontem · voteL.!L. _ fazer por este mod? a votação nom.inal : pois eu 
fayor da _sancção? ou. approvação do pr?je~to de declni·o_:-que v~te1 - c~ntr.a . ...o pr<>!.ecto .. · porque ... 
lei sobre as revistas de graça espec1ahss1ma. » as;;;ente1 que assim devia votar e nao quero fazer 
Paço· da eamara' aos deputados '1 de Julho de declaração de voto. . 
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78 SESSÃO EM 7 DE JULHO DE 18!7 

o Sr~ Pauxa e Souza!-Apesar do que aea
bn de dizei· o Sr. deputado. as declarações de voto 
devem :idmittil'-sç; porque o .1~gimento _as ~er
mitte ; entendo P.Orém que dev_mo ser mais· Sl1!J· 
piices e que •lev1ão dizer-votei contra a adopçao 

. dtl tal ro · ecto 1 ue é como se costuma fa~e1· 
a votação} . ou _,·otei pela . regeiçiio elo! tal proJe· 
cto - e estava tuJo explicado'. ·· · · · · ' · 
· os~:. l\l:a>·: ..:_Eu não jÚlgo nécessa~·fo _fazei· 

de L11p1·ens1i para a explicaçàC? das nossas _opi
niões ; por isso desist:i da licença, que t111ha 
pedido, de declarai· mett voto. 

Entrando-se na ordem do dia, leu o Sr. sec1·~
tario o supradito projecto sobre a anemataçno 
dos direitos, da alfandega. 

o Si'. Clcan.<-ntr J>crclro:-Fallou-se 
hontem cont1·n uma emenda minha, ·em que pro
punh·1 que un arrematação_ de uma pai::te. das 
renda~ i:las alfandegas se nao· devem nihmtt1r es
trangei1·1is ; e apezar de que eu fundasse o meus 

melhor perder um terço ~ara . ganhar dous ter- · 
ços, do que g.1nhar um terço para ·perder doua 
terços? .... 

A i~to acc1·esce, que o projecto . tem por fim; 
ou direi melhor, por meio para chegar aos seus 
fin-; õr os · - · · 
das alfandega;; p1ra os f;azer . entràr nos ' seus 
deveres. Mas a pravaricação actual na;ce de que 
os officiaes das alfundeg1s.·estão combinados com 
os negociantes im ortadores e -est~ -
ge1ros, como J• mostrei ; logo o meio de fiseali
sação, quo se quer d'lr aos officines das alfande
gas niio só ficará nullo, mas antes se converterá 
contm a mesma fiscalisaç1io, pelo cont1cto mais 
imme•liato, em que· ll<Juelles ficiio com estes. 

Disse-se que, de se admittir a minha emenda 
resultará um menor numero de licitantes, e por 
issn não se obterá um preço d•) arremataçiio tão 
vantajoso ; isto é verdade, ·e é este o unico in
conveniente que otrerece a mirilia emenda : mas 
esta diminuição · possivel fica bem compensada, 
po1·que o projecto exigtl ue se. não possa fazer 
a arremata ào sem rinc1pios na razãJ do interesse das rendas pu 

· a me 1or sca 1snçao a :i mm1s-
traçiio' dns alfanuegas, fins q~e. s i podem ;:;_!)gu il·, 
se os csh·angciros forem adn11ttidos, p~los mcon
v..,nientes, c1ue niio ponderei; os meus princi-

p r cento sobre o rendimento do trieniiio ultimo; 
1 e aqui temos a fazenda nacional interessada já 
·com estes dez por cento para mais, o que não 
é pouco (apoiados), por• ue óde hnver no trien ·o 

• . - .- . • o ' 

.- a questão versou sobre o menor 111te1·esse, que 
de se adoptrn· a minba emenda pó.le resultar á 
fazenda publica, porque ba,·erá menor numero 
de u~· au .• 
o preço do contracto a muito menos; e disse-se 
que como o fim d<J projecto en procurar obter 
o mri01· ren1limento possivel, niio devia excluir a 
licitação dos estrangeiro:". 

Sr. presidente, quando se propoz este projecto, 
dous foriio os p1·incipae;; fins qutJ se ponderarão; 
um foi o dl! prncui·ar um: meio, que fizess.e subir 
o rendimenw das alfandegas, porqne ninguem 
pôde uegar que nesta repartição ba grandes ex
travios em prejuiz,; da fazenda publica; outrú, 
quanto 11 num principal, foi para se poderem 
descohrir os. melhores, e 1!1".i~ se_guros princi-

. ' 
arrematação, segundo o projecto, não pôde durar 
mais de 3 annos, o o system:l de administração, 
se esta for tão bem fiscnlisndn como convém, é 
certamente referível. 

ogo, o fim ln·incipal, Sr. presidente, desta lei 
é descobrh· os melhores meios de reformar os 
ahn,;o" da ndmini~trai;i'to; e o de augmP.ntnr as 
suas rendas no trienafo futuro é secundario. 

Mas os estrangeil·os não podem fornecei~ meios, 
que nos levem áquelle fim; porque o seu inte
resse directo está em qnc a administração se mio 
reforme ; por consequencia devem ser excluídos. 
Demonstrarei estn proposição: toda e qualquer 
fisct1lisnçiio, que uma companhia de negociante:; 
es~ra1JgeirC1s possa emprega,r,- é cantra: os seus 
intete!l&t!S,' ·enes si'io .l.ioje .. quasi os · unicos im
portadores, e a causa da del ipid·1ção consiste 
em que r1ão se pagão· os direitos dos efl'eito~, 
que se deven1 pagar. 

Em a mão de quem está boje, Sr. presidente, a 
importai:iin dos generos na nlfmdega? Na miio 
dos estrangeiros : os nacicmnes pouco importão. 
Logn, quem faz a maior :parte dos rendimentos 
da alfandega? Os estrangeiros. E' pois evidente 

ue, se entrarem nn em preza da arremata - o 
'· r , em vez t e . e1·em 1n resse, t:m 

que a· fazenda ' nacional ganhe, é do seu pro
pri•J interesse que haja prejuízo ; por quanto para 
.elles ga11harem uma teri:a parte, õ necessariu 
que perciio duns; porque toào o angmento, que 
·houver por effoitC1 de uma melho1· fiscalisaçào 
será devido a direitos por elles pagmqior rntêiro;
visto que são os. unicos · importadores , e per 
conilequ~ncia os unicos que actualmente tirào 
proveito dos e:xtravios: e quem. não vê que é 

grnn e, 1mmu11;a;i' de direitos, cm :1 azão 
dtl que a eutrada de generos é prP.~aria, e é ne
cessario contar sobre o abatimento de 21 para 
15 ~r cento, que os direitos de algumas nações 

Disse-se ,qu11 os negociantes estrangeiros não 
tinhiio interesse na prevaricação, por11ue· virião 
a pe1·det· na diminniçiio do terço de sua arre
mataçiio, · Sr. presidente, este argumento ó· falso, 
porque, como eu j:\ dhsse, se perdem nesse terço, 
ganhiio nos outros dous terços, e por consequen

. eia o seu interesse é perder um terço, pura ga-
. nhar dous terços. · 

Disse-se tambem que era f:llta de liberalismo 
excluir os negociantes estran)?eiros. Eu digo que 
ao~ estrangeiros se não fnz injustiça, J>Orque elles 
nenhum direito têm a serem admittidos • e s':l·a 

, o en en 1 o que isto e liberalismo 
é elastico, e cá para mim o verdadeiro libera
lismo está em pro.nover os verda<leiros interesses 
da nação, porque já disse, e tomo· a dizer. a 

· · · · ~ · -o, e .. 
protesto qu.; não teuho c,,.utra politica. (Apoia-
dos.) · 

O,; esti-.mgeiros o que vêm aqui fazer ? Elles 
tkm atrazado a no.;sa industria; têm tirado o 
tiafico de C'\botagr·m aos nacionaes, por isso que 
têm maio1·es meios do que estes, e se lhes. têm 
pr(·stado uma immcnsa prot)cção uesta parte ! O 
qne acontece puis? Não temos dinheiro, as casas 
d<> commercio que ha no B1·azil, serem to.Ias 
<los e:;trnngeiros ; · e· em uma palavra, não temos 

•.' çorpo ,de:. cu111mercio 1 .. Julgue-se· por ãqui, para 
. SI.!, calcul..r se é ma a proposição de excluir os 
e:stmugciros 1 ! Todwia cump1·e observar q11c ella 
niio é contra os estr.mgeiros. · 

Eu quero que se admittão em outras socie
d'1des, em que não possão prejudicar os nossos 
interesses, e em que elles possiio tirar ganho, 
assim como nas companhias para formar estra
das, pontes, etc., etc. Mas em uma adminis
tração que interessa de tão ·perto aos direitos 
nacionaes ue od ,; · 
vreju<licados, C?m.!' m()stnil;. >otareL•empre con-
tra a sul adm1ssao, · · 

Mas disse-se que se precisa de estrangeiros, 
que com. as suas luzes nos descubriio os me
lhores meios de reforma, que desejamos para o 
melhor •ª~Tanjo do;i ,.~negociQ&- da· alfandega! 1. 
Sr.' pres1de11te, não nos illudamos l Os estran · 
geiros que temos entre nós, poucas luzes podem 
ter deste ramo de administr&ção; e se :1s tiverem 
não se C!>pere que_ entrando ·.11a arrematação fação 
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SESSÃO E.li 7 DE JULHO OE 1827 79 

poa· esta emenda, como um m ·io d•• m~llwr fisca
lisação, e como um contrapeso a esta pre\'a
ricação que se quer fHzer. 

Plllu •1ue respdt.a á~ acções que a mesma 
e1uend&; IJropõe, antes quereria que a arremataçiio 
se fizesse segundo as leis existentes, porque. 
segundo estas, os arrematantes são todos fiado
res, e garante 11111 por todos e todos por um. 
Não duvidaa·ei porém votar pela mesma. e.nenda 
no caw de não passar a .minha, com a co.1dição 
porém que se decla1·e que bave.l'á ~umero certo 
de accionist~;;, que não poderão entrar com. mai.~ 

menos •le 50 ~u 00: e isto é uma í1ova garantia 
que vai produzir os mesmos fins, o que eu me 
prõpon~10, e como (\Uero os fi..s, pouco me im-

Pelo <\Ue pe1·tencc à emend ~ do Sr. Araujo 
Bastos, Já foi proposta em 2• discussfio, e votei 
entilo contra ella; mas cumo nã" s.1a vergonboi.o 
mudar de 6lpiniiiri, '·otaa·ei por ella. 

Nilo 11ehis l'azões que tt:nl10 ouvido produzi1·, 
de que a fazeuda uadonal pcrdel'1Í muito se 
entrarem os direitos dos escravos na arrematação,. 
porque se e~pera quo ·será muito grande a in
troducção de º"cravos nestes ultimos 'tNs annos: 
não é por este principio que yoto por clla, por
que eu espero que a intró1I-q.ci:ão não · ;;eja t~o 
grande;' como· se presume; mas porque· receio 
que seJ<i menor, e que por isso se não animarnõ. 
talvez os· neg.>cia:ites a entrar na: a:Temataçiio · 
com·as mesmas esperan<_;as de vantage1n; e neste 
sentido a e'mcn la convêm· á fazenda pública e 

·aos especuladores; e ainda mais n estes do que 
· âquella; e como tenho vontade de ver o plano 
em· execução, voto p~la · e!llenda. '· · 
Dis~e-se que haverá: grande introducçiio de· es

cravos,· orqu~ c•>m a' ::erteza de· ue este com-
merc10 1a e nca ar, os un os que estat> etidos 
hão de· ter · sahida, · e se hão de destinar. n ·este 
commeri:fo: · islo é· um p1·iticipio. de economia 
politicà', ,·erdadeiro; mas ·além · dos principiO.> 
the~riéos .tenhv : mett:>. principios. de pràt~cl!o, f1u1•. 
dados na~ expeiietteia do p:issado; tl · por elJ~-ª
digcf 9ue'não ha. de'. lmver essa gra.iJe entud 1 
de escravos; 'e dou. a razão. ,, . . ... 
· . Sabirão da9ui. n«;> ;'Blln~ _pas~ajo·. 50 nav1os pãt::i 
11.. costa de' ·:Afriçà,_além -dos ·que. andavao 01·dt-

narfamente nesta carreira; e o que aconteceu?. 
Tivcrão viagens muito denioradas e não fizerão
" negocio que que,.ião, porque. não .achárão para 
comprar er.crav-0s, que não siio agua de nas-. 
ce_nte que_ nunca se ·esgote! Todos Sabem que 

Tudo qnnndo então se dbse, para mostl'ar que 
o Bl'i\zil não p.:idia pas~ar sem esc1·avos, fR;z que, 
ago1·a que vai ser abolido este ti·aJico, se iuJgue, 
qunsi com evidencia, que a importaçi'i() ha de 
ser muito grande. Eu. entendo que isto é uma 
couclu~iio uecessaria. 

· O Bràzil precisa de escrn vus ; nãfl :i;iõde pa.;snr 
sem elles, l<·"º estando breve a abolição 1\0 t1·a• 
fico necessal'iamente a i:nportaçii<. ha de ser mifr 
grande. , ·. . 

Existem cnpitae:?; 11ão d1 \ler empregac!os :logo 
os escravos i;erib importados e n grande numero. 

·Seria por consequencia dar um grandti luc~o. aos 
nrrematantes, se ·incluissemos a direito que pa
gão os escmvo3, não sõ ·porque a importação 
ha de ser· muito maior, como porque não . s~i 
que calcult> vamos fazer para. al'l'cmatat· os d1-
reitos pelo triennio, visto que no;; annos nntece-' 
dente;; não era tanta a importação de escrayos ;. 
e se neste calculo se atteude, como .o . proJecto 

~ ~. ... . . :-.. 

· que todo º' lucro revertera sómente ou . e·m g1;ande 
parte pa1·a os negociantes ou arrematantes. ?t.; . 

E">tà portanto em pé a minha emenda,· e escuso· 
· responder.,ao Sr. Vasconcelfos porque; ape~ar de 
serem ns s1\QS ra~ões fundnd 1s em econo1ma po~ -

· liticn, erão sõ fictícias; em qul\tquer objecto !' 
verdade -e so ·uma, e · \1ma vez· .que· se· queu~ 

'combater n' ve.rdade, cahe-se ·em erro, . ·" . 
1 • Ó Sr.' D.:&p-·tls~Õ. Pereil-a.;.- QÚa]\do. hon.~ 
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80 SESSÃO El\l .7 DE JULHO DE 1827 

tem pedi a palavra foi para sustentar a emenda 
do Sr. Clemente Pereira; e. bem que as razões, 
que acaba de expender, me dispensaisisem de fallar 
aindn, sustentarei comtudo a emenda, produzindo 
os argumentos, que me occorrerem. 

r. pres1 en , nao vejo que a exclusão dos 
estrangeiros neste negocio se oppunha de alg11n1:1 

•maneira.. áquella protecção, que a estes devemos 
dai', e .que_ é funJiada no d!reito d11s gentes, por-. ~ ::; ' 
e contractos publicas ; entendo porém que uma 
tal admissão envolve implicitamente a exclusão, 
ou a perda dos nacionaes. Todo~ sabem que o 
grande commercio brazileiro está em poder dos 
estrangeiros, elles têm toda a importação ; des
graçadamente f1zem melhor uso dos seus_ cabc
dacs do que nos, não os applicando em sup~r-. 
ftuidade, a .• tes empregando-os de uma maneira 
prodnctiva ; á vist'1 do que não podem os nossos 
negochntes entrarem em concurrencia com elles 
neste acto de arrematação ; e. se algum houvesse, 
que a despeit.> de tncs razões ainda se obsti· 

1, expun ia-se a car com o anço 
tão subido, que seria infallivel a sua ruína. 

Nen. se diga que a medidu, que se pretende 
adoptar. tende a ele,·nr a renda ; porque quando . - . 

pensava,· algumi. cousa tinhÜ:o de semelhança 
com o tempo nctual ! Os gregos não simpathisa
\•ão com os e-<t1·:10geiros, e nem eu. 
. A ezar de e o · · 

Uni\·erso, e a política nos tenhn esclarecido sobre 
o;eus interesses; apezar de que eu s.iiba que· a 
humanhiade se extenda a tod,1s os povos, com 
tudo tenho mQtivos . bem ponderosos de recear 
que se não augmente o numero de nossas des
graças, filhas de esperteza de uns, e da tolice 
de outros. . 

Não estamos na razão dos' Estados-Unidos; 
além de que eS-.;e fuLuro remoto quiçá abc>ne o 
meu receio desse amalgama politico. 

Emfim não me convenço da utilidade nem 
remóta, deiisa adnussão. · 

O negõcio e •brasileir:>; e "SÔ .. delles deve ser. 
confiado;, e po1·que não seguir.e.mos o seu exem
plo fazendo o que elles íios ftzem? Consta por 
ventura. _que algum brasileiro fosse ádmittido em 
Inglaterra. ou França nos co11tract'Js publicas 
desses paizes? Os estrangeiros já nos têm levado 
tudo, e porque havemos de proporcionar-lhes 
mais meios ? Deverá ·esta camara fazer o c<mvite 
do ente1·ro? · E ue politic.1, senhores; é a nossa. 

a i 1t 1r os es rangeiros . a um · 
rna,is .perfeito conbecime11to do triste estado. dP. 
nossa administração?· Para o faturo não seria 
de pessimas .. c~nsequencias? Qne tristissimos re· 
sult.aaos. ~.,:111 ·· · · 

. --~ pàra que havemos de..procurar envolvermo-nos 
com . os estrangeiros, :1inda considerada a materia 

· po~ _out1·0 la.lo ? 8upponhamos que essa.· coinpa
nlua commette .. um crime na nlfanaega por occa

. siào. dessa arrem·1 tação. nós fracós, 'elles fortes 111 · 
A quantô tios não comprometteilios ? ·· Fica'remõs 

mal ; e até porque elles não fazem caso de nossas 
leis. . . 

Não ha muitos dias que se vio no Rio de. 
Janeiro um e,;trangeiro matar um pobre menino, 
e o. ueselh · 
tencia. . . . 

Acontecerá isto na Inglaterra com qualquer 
brasileiro ? As nossas leis não valem nada; a 
protecção, o patronato e re tencia- ue os estran-. 
g i os m en re nos, muito grande 1 E qual 
será a razão de nos querermos expôr a· entrar 
em uma luta que nos será desvautajosa, se não 
dc,;airosa? Não convenho, e não vendo n~ta 
lei conveniencia alguma para a admhsão de. 
est1·angeiros, voto contra ella. 

Ainda ha Qutra razão, que me pareee de todo 
o pezo. 

Admittidos os estrangeiros, q.uem nos afiança 
que não fação uma grande m1pórtação nós 3 
nnnos da arremataçã;i de maneira, que sobre

' carre~em o mercado, e nos 3 subsequentes ne-

ernsidente, eu sou rasileirtl, ·como tudo quan~' 
e bmsilefro, assim como -opponho-me a tudo 
qu~nto. é estraugeirü, .uma vez que nos possa. 

re ud1car. · ·· 
uanto á emenda do Sr. Araujo Bastos já se 

disse quanto. se podia dizer, e eu· sô accrescen
tarei -que o maior ou menor preço d~ qualquer 
mercadoria depj!nde da abundancia ou carestia 

. • es e epen e a maior ou menor· 
demanda no merendo. 

E' certo que ninguem compra um ~enero -quando 
esto está por alto pr01:0 ; este pri 11c1,pio porem de 
economia politica sotrre excepção quando o· ge-· 
nero e de primeira necessidade, e o comprador 
não pôde lançar mão de outro equivalente; tal· 
acontece com os escravos, por mais caros que 
elles cstejão 11ão de achar compradores, o ·alto 
preço não diminuirá a compra ; nós não temos· 
machinas, uão temos outra applicação que fazer 
aos nossos '!a):>edaes, hayem•>s de comprar aquelle 
gcnero, este a car... este a· barato. · 

o sr. ·vasconcellos 1 - Esta e:nenda do 
~r~ Aranjo Bastos quer faz~r _uma àlte~ção qu•( 
e uma verdadeira contrad1cçao das v1st.as que 
fizerão r õr · · · · · ·.: · · 

Jillgn o. illustre. deputado. qu~ ·· S!!r ~xc_!lptuadi>., 
este i·t:nd•ments; isto e uma contrad1cçao> por-· 
que OU ~ OU !lâO necessaria a. arrematação ; . s;j é· 
neces~ana deve comprehender este rendimento, e 
se não é necessaria então não l1aja arrematação;: 
isto e para mostrar a incoliercilcia desta emenda· 
e a contradicção em que fica pifr.i ·com ·o pro-. 
jecto destruindo afim do mesmo pi'ojcêto. · 

· 8r. president~, restilo tres annos para se acab!lr 
o trafico . da escravatura, e os ·negociantes que se: 
empregavão neste· commercio, ·hão. de necessarill-' 
mente desviar os capitaes, por9ue se. continuarem' 
hão _de soffrer grav!,;si.mos preJ~izos; :niio · s~_p_óêl~
d.uv1dar ·que este e o motivo porque o governo, 
~anto tr~balhou para con~egui_r este prazo ·e esta., 
e. a razao po1·quc nenhuma · nação· abolio este 
t~afico senã9 . com certo. 11razo para se irem des:.; . 
v1ando os capitaes daquelle ~mprego e serem elles ._;,e; 
empreg:l.dos :_em.outro emprego. ·. , , . · · · · 

Disse-se· que não era assim; e que lia vião ca- · 
b_edaes que estavão dormindo e úe hâvião de 

_ rega os. s. supposiçao é <:hime~ict!- .e,. 
nao tem lugar~ · .. · .. 
. Qual é o. negociante que tem capitães ·11ara; 

dorm!r? . Sô -se estiverem. loucos; o~ cy;pítàes :a~, 
dormem ·: quando: não ha confi!lnÇ'l' ~~- gc;iveroo, 

· o_u . ·q·u· ando . se. es_ pera ·alguma çf uerra; D.1_ª15 se_ n_ ão; 
'ha-esm· guem;·se lia· courbn nõ-~verno, ell~. 

não est..io dormindo; e seiido ·anuri ~íiào será 
mu_i facil tirãl-os da circiil,aç~o e1ii qii_e.àe;,a'chiio.:: 

Esta ·mesma regra é applieavel quanto aóà·rie-
. gociantes de BS1<rBVOS, '.porque ;por ;,isai>· mesmo;: 
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SESSÃO. El\l 7 :inf. JULIÍ<f o:E. f 821 8t 
• que eJles viio desviando os capitnes do emprcg•> 

em, que ·se nehiio, ·e os vão reUnndo deste tra
fico·, necessariamente biio' de levnnfür nr<>çÓ dos. 
escravos, e é ·t·e~ra infnllivel que, qiuiildo os 
pre~s·,1cvantiio diminuem os 11mncros dos coni-
pra ores ; e; i;cm is so~ isma? . . 

. Acho portantd que não· pótlc' pJ.ss:u· a emcmla 
pm"·ser coub·ádictoria aO' fim; pór quê' foi. pro-
posto O' projecto: : 

O Sr. Ar .. ujo :oa: .. t .. ii:-Q1nnu!) própuz a 
111inba emenda, tive cm yisla que os escravos 
não esta,·iio sujeitos ·no exfrnvio. 

Aqui niio sei, mas na Bahia nunca .soube que 
deixassem' de. pagar direitos os cscnivos, e por. 
conseguinte nii.o estão tão sujeitos a extmvio · · 

·Julgo p.Jrtanto qi1e cahin o àrgnmento do nobre 
deput.auo .a· sustentar que .os ne::tociantes hiio de 
i1· <lesvíando os cnpitaes do trafico, isto poréni 
resta provar. . . .• • .... , 
: .. 0.;.ucgociantes que tlim os cnpitaes empr.igndos 
no trafico· Mo. de iifar · delles o maior luc1·.o que 

.~·· ,• ' .·• •!.. ........ .. - • - ? 

nquelln fonte de riquc·za. para. elles l'ai-se extin
guir, e por conseqt1encili · tódos' os· capitiiés que 
Uni em. gi1·0-se hi!ó de npplic~r .a· isto: , ; · .. 
· 1161na1s or ventnro o ne cmnte teni na costa 

Alrica capitaes empt1tados? N1io; os capitaes 
\'no· nas• embarcações que ; \"Üo 1\ este negocio; 

, esta embarcac;iio leva fumo, agua .. dcnte e outros 
generos proprios p1m aqueJle, tr11fi~o; é _quaudtl 

m r 11 n 1·oca . es es ge. 
neroR; niio ll'm portanto ó negociante que desviar 
enpitaes. · ·· , · . . 

Quanto i\ concurrencia <1;, compradores, o que 
diz o nobre depnUiUo é ndmissivul n. 1·espcito de 
generos qne não são de primeira necessidade. 

S1\ppC?_nllamo.s ·que a carne levanta o. Preço: 
déixara\o por lS!lO de n comprnl"? Nno, 1>0rquc é 
objecto de primei1·a necessidaae, e n mesma razão 
existe a l"ll:'peito da:·escr11vatnra; qtie sendo objccto 
de t•mta uecessiilndé ha de conser,·ar . grnnde 
preço em razão da muita concurrend'll de iiom
radores' e da · roxima extinc ·iio dos escmvos. 
o ·sr; ·I-t:oünnAn. onvâicnnto.:~Sr. · pre

sidêiiW, niio sou dos, :inais in'cliriados a · fayo1· 
iést~ pró·~~~; :.ap1l7.lir do que tenl10 ~~vido,. uiio 

iiicilborei resultndoS.· ' • ' . ' ' . 
Umit vez· qúe so raça· esta arrematnÇiio .dos 

iendbilenfos ·ihis lttfandegas, ,fica sem. duvidá. o 
~orp'~ !~gisht,,·,o··füJ.iibl~ó do podéi'.ftll~rn(à 1;1à1·te 

' q.1 ue •. re.gula .. ·u.ae·s·· ~!J'~i.~os,·qu.a1!d(>.~. CJa co,11.·ve. ~1.e_nte. 
líizer 11e11a·"Bl~ t't!f.,mil\: e guem nos diz· q11e 
~u#, IJ!!ncro ,qu!l>s.c :~chã .. l1ojo~ i1egú~do nà ·pauta 
cmi$Umt\ qu1wtia., ~!ll> · ~~ve '. nm·:n.ha, s~r ~Itcr~do 
n,a, su~ q~~ta d! , mlp~~t\)S ?. fc~~., po1:r a 11rre
ma~c;a~, · p()de1·t\ o yo1'.P.OJ~1:nslnt1v~ .~,lte1~a1· os 
üírcstos ' d11 · entrada • .e · saindo . dos gcneros na 
nlfürídegn scin ·. ulian 'núi.nife"iiti\' contraveneno· do 
cêiiltfui:tof':E~ 'sem"''.duvldli i•t:J: um e1nba1:aço 
9uó; j~niai~( s~ 1itiii\ prov~ltosci no3 -iiit~resses· .do 
estado;• · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· . . ... . . 
:'t Pe1-sundo-me que a anecndaçiio dos direit<.8 dâ 
: alfandega,, é-- suscepti\'el._ de ·milita •r'eformà"'e ésta 

1 ef(>rma 'nãoipodentos• füzer depoi,; 'de 'contmetiidn 
ª"1nrematac;i\o •.• ~ ...... ·' ·'"··'· ··, .•. • .... '' .• ,. .. ,, "' · 
. •·· Eú quereria· nddiéiolltlr o que. cstt\. nesta minlui 
emenda• leai·a • .. 1.11· uo s.,fütó - os direitos'' "';a-
gamente · cOtnOHIO • ac 1a "·eriuncindo' iló' 'Pl't'ljei:to 
e "P.Ode~do»c'11:lve1• 'u.m .. ge11er:o 'qUnlqner em/qmi só 
poãhiio·• novos:dlreitos <JUO'' vonlii\ó z t\~ fazer êr~ce1· 
1nuito· •,as:i-endas flnciomies';' sem· cstà dilc1m"lic:iiô 
vinlião 'J•endimentos'n · flca1·. para·.:0'~1-Cndefro .. · ··· · 
.• Póde•il[Ualment..i:baver .. umà. de~'rniiiiaÇiil)tcgis• 
lativár ;que<Jd!!f11nitli, 'o. renililliól,it'o '~~ •'certos' ge~ 
neroa ;ecque '>Vel)ba ;por ~"'naoi]Utmctn a nltemr a~ 
?e~dài• e;atnl'Jdlteltó !4ir~cl.ftil~~•: ª!l par~ dqa_ 
ronttetro.,-,_::,~:,r.· ~!·~~::~!. J; -":~: .... :·:;' ···~ • ··.-·A.;~ ·1

_--- .. \, __ '.:._·_·.l':'. 

Els I!. 1·nzito porque q\\ero· 't}uti·í~ftteclâa'é "'ittd~ 
TOMO S. 

siio os dh·eitos aclune;;, e que o;; que se puzerem 
de novo niio entnio nesta fll"l"Cmataçiio. 

Quauto :\ emenda do Sr: Bi:;tos sobre a escrn
vatum, cn a apoio, . não pelnS' mzões que teuho 
ouvido· mas or ue é <le mui 1 • : .-

este dir~íto; uiió é ncc~ssnrio ser :irrem·ata.Jo ;· e 
de facto, {nindn· que eu não a:dmitto :i genera
lid•lde de· que se não faz contrnban•lo . nos es
cr1wos. po1·que conheço que se faz algum) acho 
c 1 u o quo o ge11~ro e menor .coulrn an·., 
é, d~ inui facil .~rreiii,àüiçiio. E p1fra que IÚ\'eníos 
çlc arrematar umn renda cuja art•tJcnd·u;ão não 
~o.fü·e emti1frnços? Po1·q11e )m de o governoo su
Jeitnr·se nesta rendi\ no calc11'10 <los rcnileiros? 
Isto cmbiu·aça ao .governo; cxclun·sc pois da 
ar1·e111ataçiio esta .rendn: e onti·a q1111lq11er qne 
e~tiver em· identicns circumstancins; éu: apont1ll"ia 
qne fossem óxcltlidns. . .. . · 

Niio posso' conci1rJar que o Drnsíl 4wecisi\ ti~ 
escravos, o Bmsil abunda de escravo;;; cixaliL 
qne tivesse menos escmvos cili todo i) sentido 
apoiado geralmente). .. . · 

:só · para as ch·cumstancias piu·ticula1·es da nmn 
p1·ovincin, sem ntter.c;ào i\:i maii. provincins, 
faz-se l\111~ injus.tiç~ . i:uanifestn; niio se pótlo 

. . no; temos àlg11n~ ne· 
gocinntes 1111ci1.1naes, nns p1·ovincins temos m11i 
pol\ccis, ou quilsi nenhuns; e se nós niici tinir 
mos negocia11te;;; . nacionnos para faz 11· este 1:en -
ditn~~t.o. o que· vii;;, n aco.nt-ice1·? Eli .devo_ p1·u: 
vemr que nno sou contra po1·tug11eze.ti, mas u 
necessarió filie diga a verdade do f1cto: no êom-
1riercio <lo Brasil tem um.a g1·nl}de preponuornn
ç!~ os port~guezes, e os portuguezes vir.i:io n t~1·, 
a prefe1·encut~ · . 

Devemos· .anednr o. mais possivel .está prcpon
demnch, nlils se só1riente Corem admitti<lo8 licitan.: 

·, · · ··- _ , . · _ · · · . ~ ·.., - · tn _ la 
_de nppnrecer em: l\~ac.eió, na Parnli}·b11 dó No•:!c 
·e n'outr~ P.r~\·m~ms . di:stn _natureza? .E~ nno 
qu~1·0. que se a•lnnlt~ poB .~om prefe1·enci~. ~sjo 

com . igualdade.· , ' . • . . . . • · 
. 'l'mnbein não posso âdmittir à elrienda d.o Sr .. 
Ga~vão; qu_o quer que. ~e· csh1beleçri. uú1a compn-
nlun. (Apoiado.),. . . · . . . .. 
. Alem . dn p1·evénçiio, que tenl10 contra cofripn

i11iias, (o que 11iio õ do caso), ,acho que· a·1ui 
não podem ter lugar essas .comp:tllhias. . · · 

Uns poucos do nccionistns emp1·egiio seus· .fun
dos ef!l un!ti li.rr~inatáção: est11. e!)l!lpi\nhfa éxige 
úma achnimstrnçno, os seus ndm1111stmd<.11·e;; tõm. 
lúi\' fotercsse nl~m tlo dos accfoilisin~; e podein 
i>ô1· a n1imi11istmção ge1·al cm ~1'1111ile desonlem., 
. _D.:iti1nis ~uppo_nhmnos _que n~o )íà 11ccio~istns, 
nno . se · füt. (( arrematn•;n., ! Eu .. nito .. qnenn sei· 
11ccionista, porqlie t·win um 1·endirileni., núli pe-· 
t)umo. além de me ver. sujeito· ri .iúl\n :i h1rhlis
fraç1io, qnó me niio' merécia ncnh1'111n·corirta·11•ç11.· 

l'.:lo eontrni-io; sendo' ô• 1·en:dch".) uin hoil'icni sô, ô lucro qno tivc1·,' õ pe1·ten'ceiito iodo ·n·. clle' 
SÓi .e á administmçiiõ scr:i. ITIC1lioi\ , . . .. · . . ' " 

'l'<Jdavin · cémi ·ist > niio • ·1for,, • ti':zu1;· "1ib ·ô · fi; 
vemo' n exelúa; niio nos importcin<>s com' isto~"' 
se li'ôuver uma éomp11nlda; quê 11i(iirn Jâífoi_ Q, 
111·rn111\:\mcnto que o faça; e se"n:1o·houver;·n110 
ó"· faça; comLnnto ·que os m·1·éniaajntos ,,;éjlio' ho~ 
mêÍlS nc1·cdit>1dos, O' qÍ:tc lfojiió tód11s n; gnrl\uiins.: 
· F..ls'p~rq1~_c§nwri a··~'ricosJ~- s1~iilvii~ 
_:En · ~na11~m·e1: ~a~hem .Ol}ter!•là. ;p~r.~ ~ .. ~P.~~s-, 

~!10:-il~ qm!lt~ cl{lµ,sula; ·. quo nç1_1g .<f~s.~~iis.s.11.~~ ;, 
e amr!llnrer iiov~n:i.QJlt9 ,, que· :e .•.11ocea,s11r19_:aJ:tb~b.'.' 
t~lr .· dtryllt~• . actun~s ,à 'l'i!'lnv~n~ di~elto, .. ,lle' qud .. 
011 · J1\• .. fitlle1,·• · •· · .. , · .. .. · · .. , ·.. .. ": · · · 

11 
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SESSÃO E1J 7 Jlt,Jutuo DE.- J82i 
Mandou Íl .mesa a seguiute 

11e todos o~ di~eitos - se addiciorie - actuaes 
1.!xcepto os de escravos/ de eutr-.. da. u • 

·~ No artii?O 2.0 - Que s? suppri!n~ a _base 

o sr. Franc;..o:::. Trnta uma emenda de 
Fxcluir desta nrrcmntaÇiio os dir.iitos de escra
vos que se import11rem nos tres am1os : se a 
cnmarn quizer ''ot:ll' por isso. eu tambcm ''ota· 
1·ei. E' i11diffc1·ente a qncstão. niio faz nenhum 
in•ejuizo â cnusa de que se trata. Os ·nego· 
·~iant..•s estudiio muito> o seu offieio, parn o fazer 
lucrativo ; nenhum appnrece em 11raça seln ter 
cnlculado l1em .os interesses, .qne lhe podem 
rnsultar da especulaçãô : su algum erro póde 
!inver nisso. será d.i parte dos exact:nes da 
fazenda ublica. 

ort..'lnto uo fazer da arrl'mnt11ri"io tanto im· 
porta que se compute os . dil·eitos dos escravos, 
como 111\0 ; tudo se nttcnderá · no preço ql\e se 
<Jfferecer. porque os <.."'lll.tractadores sabem calcu· 

, e - s. p r · n o o que evem nnc;:u", 
eutrnndo os direitos dos escravos e quanto 
devem offerecer ni'io entrando esses direit-is; Se 
11 i111portn_c;iio de escra:os _tem sido pt!r. cxef1!plo 

• • f e • 

mil, ele,·arúli o contrncto no 1usto preço, cnlcu· 
lndns ns circ11mstctncias que prcsumum e e~pcrão 
de. 111;1io1· rendimento 110 trie1111io da arrematação 
comparn•lo com o nuteccdente. 

'N:io Uses ,.e.11 ])Ois prejnizo nenhum, ném t\ 
füzeuda pnblicn Ú\ exclusão ; porque ·tncJo se 
calcnla e por isso convirei pró e coutra, como 
cm qncstão. qnc é inJilfor('JJte A utilidade cl<J 
prnjecto. Fnlla1·ei sobte a emenda de admitir 
contratadores por meio de ncr>es, para St'gurar 
n fazenda publica ; er1 achq que isto nao é 
preciso e <tlle o illustru depiitndo m1tor tless l 
. <Jll 1 uma e1 P. 
fazenda, .pell\ qunl o simplc,; .facto de interesse 
de um pm·ticular com ·outro em contracto' de 
renda publica o fnz resP.ônsavpl solidamente pelo 

rcs l'Xplicit~s todos siio respQnsa\'eis uns pé!~s 
outros e suns l1nbilit.nções JC niio pro111111cmo 
sl'ln nmliencia do. proc111·m.loi· ela fazeud 1, que é 
informado pelo coh-ctor lfo f1tzendn sobr•! as· fa· 
cu Idades do:; habilitutlos liqjtnntes : isto ·digo 
pelo 'l'}e se pratica. u~··ctil"te1 uiio sei se nssi~u 
se pratica nn.:1 p1·vv mcrns. · 

1\lns conrluo que dizo;ndo-s11, co:no .se diz,, que 
o governo fie-a nutoi·iso.ilo pnf<\ nl"l'cmatn1· .seg.1.111-
clo as leis existentes, est:í. cpl'O qne so h t de 
fnze1· a cousa em regm·' seg11nJo a. lei: Olf.!i·e
ce11-se uma onh»l cme11da, q'le creio poJeria U.r 
melhor 1·edncçiio dizcndo:se ~na . fórmn dos trn
tndos com as respectivas· nncõ~s. ~ l\la.ndarei a 
respeito u·ma ememln, que · tuin!Jeiu csq1ieceu. 
(leu-a) Qnnut.l no mais pal"ecq·mc. que o pi·ojecto 
pôde· pns•nr. Hn um~ em.c:idl\ que excluc estas 
pnlawas :-- no cnso etc gmndp perda etc. ; - eú 
votãrei contl·a a suppi·e=?~iio, po1·que a lei do 2-~ 

. de déz~~nbro . de. 1_7ül . nt~111Je11Jo ás trnpar~. 

possiio os mesmos contractadores recorrer :í pl• 
ternal bcnevo!encia do .. impemnte- C<>mtudo não 
põJe ora ficar ao governo o arbiti:io de julgar 
estes casos ; e. se deve recor.rer ao cor l~isla· 
· • . · · ue JU gar convemente.· E: pois esc~suda a ase que .vejo por emenda.: 

assim \•otare1 _pela . suppressão pda ·não julgar 
uec~ssnria. dan•fo a lei~ como tlà. :o dir!!itl? de 

e 

E»ÉXD.\ .. 

« Supprima-se na rcdacção . da quarta base a 
clnusufa. 

" Na bnse quarta se eméill~ ~· ~·~cçii~, .fi .• 
cnndo. nssim - Na fón11a dos tratados com as rH1· 
pectiv.1s naçõe::;. 

" No m·~. 3° se accresccnte . depois das· pala
v~s - Lei de ~ de Dezembro de '17Gt:- o !lll-

1'',·ança. 
o sr. Lulz CnTalcnnt•:-Eu me declarei 

contra esta lei quando se tratou.da .suu ndo · iio · 
· cs a 111c ma a a que passe 

vou· fallar. . .. . 
Diz uma emenda ·que. seja o preç..; da árrerna· 

tnc;iio di\•idido cm .acções• cada uma com obri· 
" .- . . ~ - . . r 
i;nda 11ma acçi'ió: ter um prei;o difl"cftent.4!, ott se 
e _para to la:1 ~rem um 11rt!ÇO: C?Sta ditrerenc;a 
uno está dE>clnrada na emenda. Eu niio sdi a que 

'vem n obrigac;i'ip solidaria kr : em caJa acção; 
po1· e.ite m~o · viio-se diminuir as garantias da 
faze;nda publica ; porque podendo ter ncçiio soli~ 
d ma sobre todos os anematnntes, vem a tcl·a 
e~n cada acção : se • é pa1·a que tenha cada ncçiio 
d1ffere11te preço, enta.o ó contrll as razÕt!ll de oft'e· 
rccel' mnior Ym1tàge1n nos 01·i·enial,lln.tes que .aqui 
se tem dado, e porque se .t~ln. querido que :se 
a1T~m11tc a metadt?. . , . : . 

i . so re uma emeada doe. S~. Clemente 
I>ei:eim que qo,er_ qne se cxcluiio. 'os, estrnugeii;os i 
c:.pponho· n,1e: n · 9sta eí1\erida; niés_jliQ~ )ior ._ P.r~nci· 
p10::1 de hbcral1smo. Qunnto 111ms e:1Sons,'c-On· 

• . .. . . ç- ., ma1ôr prcic;o. se. p· o 
consegnfr; portanto a a<\inissi\O · dosêsti·a·ilgeb'c>s 
ti em _favor. da . fazend:a, pu!Jlica. é~ .niio, dos :es~ 
trnngcn·.:is. Os ,estrnngeh"Us jt\ . têm·".tibiiÇa do 
desp11:charem na alfandega o qU:e era" pril',ilegil) 
esp~cml dos nacionnes; por isso com.ml\ih rnzão 
devem ser adniíttidos · a· ai·rcmataÇã'o: .' 'l.'llmbem 
eu seria de· opinilio que .:euf'll1g11f' .~. dizer .a 
terçn _ou qu111·tt1'.j;111rte ; . CIJ\ lugn·1• . ile'decl~rá1.;.J:uri~ 
q11'!11t1a _.~(!rln ~e1.~11sse·s9 .. ao ,gtjy~rpo;, ... , · . • ······. 
. Eu nao ·adm1tto, e;: ext1·.;.1vio'ncs: escravos: seniio 

po1· 11111 desleixo ·o mnfor·· possifel' da 'párte. ·do 
1:x11ctor, ~ç. iis~.nrre1nniações liõo· de 'sc1'. dividi._ 
da.;· cm.,. 10 . ·a.cçõ~s 1liill' v_àlc*(i 'a 'j>eri.!_l ~ ; po,ii~as 
pessot1:1 ~apazes ·cta fiscnl1::1ar · entmil\o · ·no eon~ 
trnl!to poi· ser pequeno 'o 'negoéió. ·· l!:ii''hii(>vejó 
a. ,·autngern. .. -:. ·, . ~ . _ · .::. -~ ·_··~- ~-isf:. 

: o sr. A°i~---old~. Alb~q~~-.i~·: ~Ó~. 
estrangei~os , niici._ podi1io eutrai·.; 110. p11i~ .aeniio por 
uma licem;n; ni'io podhio vm1der, .sem~o·por, uma 
lice!'~; ,ião · popiiio gosnr do =: certosi âil"eit s 

u ,uma. iccnça;.,e,co1110: ó.que se quer 
.tios seus contractos. nllêgnndo· pN·diis. pnm ·os ngoi-a dar uma .ampl~tnde, de direiLos ttio.graude'l 

' encampar, assentou que todo· e qualqüer contrn- Vejamos. as, ~c.~s ,lln~igas;, ,e. conheceremos,gue 
ct.1 ·de rundn nacioual devia lc\'al° a coudic;uo ellas não. comp1·cl1e11dõriio· iiemelhante , idéa, ·Por 
expi·êssn ·que o .co_n~rnct~il_or rl'nunci~ todos ·?" is:10 acho: :que. c··desnece~ária:.a :~e~e.ud·a;quc:r=ex: 
cashs .cogitados e.~º cogitados, ali.m de se .n(l.? ..• .tl~os c,11tran1firgg · oorq\!o.:.ninda. que .:o'. go.,. 
pode·r· em va. • .. er de cou.sn. ª .. lguu.'. "· P.ª. •:.ª e. n .. campnr ve1 .. ·no. qu. e.lr!', n<~ Jl<)le nd1111tt11,'. .. :,oa.,e1tra.ngelro. s, 
os. mesm()s"'cqqtra!!l!>s; ora ~tan~o Jsto. ~o ~r- nsi•• .e da sua .attribulção, ·.Será ,preciso 'urna lei 
m111!lntl!mente dec1d1do. !'ª lei, !1iio tu:bana:,1?º1}· P.a1·ticubu· tnra,il!to. l:'.or iaao ,reJeito :a, émenda ... 
vetuente eata auppl'eaano_,e ~ru1. bo~1 . l\<lm~ttu· rampe~n n~o,nwroyo uma .emenda, quei dia iP.QI; 
e~ta. ~on~lçio, porqqe IURP0•~.11a.n1e1m1& le1 1e bai10 a li• .~r&e, porqqe a aeho do:Sueceaaria;. 
dlJI 11ue -110 caio de · .J&aver couaa. a~t,Ddiv~i E•~ <Lo me\1\fJreC:~&·. .· . ,. .. ;· 1: 
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SESS,\O EM 7 DE· 1ULHO .·DE J82t s:J 
Julgula . a ·tnatcría dí~utid11, pôz-sc á. \'Ot.'lç.'io 

a ommda do . Sr~ Ulemento· Pereira , nlio foi ap· 
provada. - · · - · 

A do Sr. Bastos, 'Coi appro\"ada. 
. . . . ' . . 

parte,·~' segunda_ não passou. 
As do:s.r~ IíÓllanda Cavalcanto, · approçadas. 
As d() ·sr. ·Souz.i ~,rança, forão a rovadas. 

· . Consultada ,a camara se julgam fin.da a Sª 
discussão, assim se venceu; se passava o pro· 
jecto , assim tambem . se venceu, e foi á com
mi:1são de redacç.'io. 

O Sn. · Ltxo CoUT1x110 por pa1·te da coinmissiio 
de constituição mandou o seguinte parecer aeom
panha~o-· 'de•. um . vrojccto de resolução r pe.lio 
urgenc1a. foi -apoiada ; ··e approvado o parecer 
por votação a qne se procedeu para dispensar 
a impres:ião; e.· lieou· a resolução para ser dis
eutida na seguinte· sessão. .. , . 

t•.\RECER 

11 F1)i vista e c~'lmínada na commissi'io de con
stituição. a. indicação ~o Sr. de utndo Bernardo 

creira e aseonee os, cm <1u11 propõe que na 
cleii;õe.> a que _a constituiç.'lo man11a pl'ocedel' 
nos casos dos· nrts. 29 e . .W,- seji'io feit11s pelos 
eleitorca, que o. tiverem sido da ultima legisla-

' • - e llOVOS 
eleit.o1·es para aquelle fim~n mesma commis
são . achando que . a, indicação· ó digna de consi
deração, .e reconllceendo a necessidade do uma 
medida. legislativa a tal rnspei to, oftt:1·cce a so-
guinte ,. · · 

. . RJ·~SOL uc; :to 
. -,, 

(1 A assembléa geral, etc. 
11 ATtigo .uniêo: Os c\eit•)res. q•1e tive1·cm sido 

da ultima legislatura, procede1·áõ as !)ICiçÕ!!S Ol'
den~~a~ pelos. arts. 23 e 4iJ da eonstifiiição_;·nas 

li ver· proee ·1dó · À :nomeação de ·novos 'eleitores, 
eompéte'• a estes fazer à rcferidà eleição na pre-
sente }é~is~ntiir!l: · · · · "' . 

lho dê· 1F121;-At1tdnio·Paitlmo Li11:pa d'! Ab1·e11-
J. Litto Corititiho.-L: s. · Tefo;eim de Gouvea. -
Mcinoel':A11toiiio. Galvilo • ... JJ. P. de V<lScon. 
cem~s~)i, ,: ; ... · ·.·· .. . . . . . . -. -
· P~89ü-s~· ~·2.•.: paT~e da '«?rdem- .do· di_a, e1_1-
tr.uido çm .I~a . djscussao. a lc1 . das se.imar1as ; J1\ 
lid~ ,Jla 'sessão anteeedentl). · · • ·· · 
o SI:'. ~IoJtan~R: cavai1.conto: -'-Eu 

raç~: .u~ i'~querim~~to á ~a1DariL;_ para que cst.e 
i>.roJeeto que tell} _ +t arttgos1 . · cnyolvendq . r~g1-
mentos ·'e dispos1çooil, que, não siu . d!! maior 
urgência,· ~- qu~. ,!là.o .:r~z. senão,. dar. lugar .it. eon
fu.s1io na ·d1si:nssno;· se1a. reduzido cx.tmhindo-se 

. delle" ns providencias 'esscneines, .que' sobre t.al 
objecto pU:derem desde já ser uteis á nação. 

Eu peço .-venia --ao- honmd~ :deputado 11cu autol', 
bcm;q~ me•'c.o~forme: n1u1~, com algu~as de 
suas! idnas.· emiti.idas no pr.>Jcc~, e requeiro que 
elle ·.v1f á:_eommissão ·para que com audienefa do 
ntesmo · autor o, reduza aos:-. ririci ios csseocin s 
afim:·:de.:.cntrar.em 2.• discussão. · · 

o '~~~-- ~t~i:: 7'Eu_;.,:~i::Jiré~idcnte, ~stOÚ po1· 
es.te :proJe~~. ,_ eq!11,J1 '· .J>:ll,'.Íett!i 1·c~lya do •• meu 
plano ·~l;lS J.>!lf.<?~1~1~, t1:~0.dtzs.):A. cant!1ra Jª ap
prov.o~-.~~- ,.1~pr~l),;;,:,cl~ .. li~ ,de. :\'tr, porque 
tce1n_ um!'. gra~ulJ~U)ta eo~µe~a.o_ com .eetti .pto· 
ject0• _ .. · ·~ .• ; ·, .. ,,; · · · , . 

osr•'VerRueb.•o~"- E'allarei· sómente sobre 
o requerim~nto do llonrãdo'.membro';' ·e ·notarei 
~uo · este· ?rujecto ~ã fo~ ú; colt!~is::i~o; o ~ã so!fl'c~ -

alt<!rações; para· qtto ag•m1 ''oltar à eommissâo?
Se é pira fazer supp1·e:1sões, o illustre deputado· 
na discnssão as pódc pt'Opõr ; e a camara as 
t.oma1'á cm consideraç:lo: entretanto ·ir ,_o proje-' 
cto á · -- - " · _ 
. O l'!b·. Costa A.guiar : - Se ha lei, que 
quanto antes com•ém ser attendida, é sem d1t' 
vida çsta. ~ela sita falta_ es!A demorad~ t~ma 

ningucim certamente póde fazer idé:& do que exis~_ 
' to no desembargo do paço ácerca de negocio~ 

relativo;; á sesma1ins. Desde o anno de . 162-i 
estão su;;pcnsas as decisões sobre futura.<> ses·. 
marins, pois que a resolução de li de Jnlbo do 
mesmo anno assim o determim111 até a convoca
ção da assembléa: constitnint•). . 

Ainda que a portaria da. secret·1rfa do estado 
dos 1egoeios entt'io do reino de 4 de Setembro. 
do m mo anno deelaro11 que só e1'ão suspensàs 
as no s sesmal'ias, ni\o o andamento das já: 
concedi as ; eomtudo a resolução de \J de No-' 

paço de 2·1 de Ontu To de 18'3-l expedida cni 
virtude· dii resolução dei de Outubro do dito 
anno detcnninou · t't.5 jnnt 1s provisoria."> das pro
vincias do im rio uc dcb:uxo da mais re:>tricta 
rtJsponsabilidade ·se abstivessem do conceder ses· 
mnl'ias, até que este negocio fo,;se regulado pelo 
ptlder legi,;lativo. Por iod11 esta logi::ilação tlca· 
riio parai:lo.; todos o.; negocios o pret,,nções, assit.n 
sobre novas datas, como sobre a;i Jt\ conecd1-
das, ni'io p.;demlo muiL•1s serem medidas porque 
o,; sesmeiros hn\·endo passado o te1·mo · mareado 
só o podião então fRzer conseguindo as dispcn· 
sas do lapso do tempo. · . 

E' portanto minha opinião que este projecto 
passe já pa1·a a 2a discussão, e pa!:_a então !'ª 
devem uardnr os senhores que 11ao approvi\o . "' . . -

melhor 1·eforma do os emenllar,. visto que ni'io ó 
possível duvidai· d11 convenienciii o necessidade 
sobre. tão interessante objecto_. 

_ REQUE!UllEXTO 

!I Proponl10 que o projecto yá a uma cómmis-
. são para com a andieneia do autor se1· reduzido 

a 1~enor numci'<> d!J' artigos, que detc!'lllinem _as 
providencias ~nc1aes sobre a materu1, e assim 
disposto entre ~m ,2a discussão.- Hollanda Ca
valca11te. 11.;.;. Apoiado. 
· O Sn. l>ni;:swENTE, eonsulto)t á el!mnrn se pas
sava o proJ&:to par~ !L 2a di9cu_~sao;. venceu-se 
qutl sim, .ficando. 1·c1e1tado o requenmento do 
Sr. Hollimda. Cav111cante. , 

Entrou-se na 3a pa1·te da<ordem do dia, ver 
samlo a dis~ussãu sob1·e o projecto de lei áee1·cca 
do pão brazil. 

o SJ:". I-t:o1lun<la. Oava1cantc:-: Este 
projeeto ó de summa utilidad_c ;- .todavia _as ~dé8:_8 

. em··que· se fixa o s.iu dcse11voly1m.e1~to sao mte1-.. , . 
Pdni:i)?ia por np?i,u' a siri1pl~s: li.herdade da 

trn'nsaeçao 111c1·cmnhl, mas depois vm. apre.sentar 
certos· pontos com distineçõe,;, quando deve!n . set· 

. todos aqnelles onde appar~c~r es~genero; Ilª~sa 
a querer, uma no,•a adnumsti·aç!lº• · cr~nlio. o 
góverno, empregad_?s para clla, .'?_que vai co~

, 11licar ·as· transncçoes e daT ocea~1ao a l1aver mn1s 
delapidações, qu·J ~ o que nõs queremos ,estor-
vat'" .. --- . . · · - . .· · 

· · Q,mõ ·e -pois .que este projecto ·quer. alongar o 
1*J~l, qu'lu~o I}Õs !r<~b~~h~~<>:. · Pº! cu~tal-,<r? D!l~ 
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SESSÃO ,El\l i DE Jl~LHO .DE 18:27 
tj/ 

8-i 
mais Yai nlacn1· o .Jh·cit.l de :prop1·Í1edrule, \'ai 
cm·oh-e1· questões, de111·mdns e Jinmcnsos males. 

Um uuico artigo \'ejl) nelll', que deve merecei· ntt m
r;iio, que é a probibição da cxpo~·tação d•l genero 

or conta da fa • • · 
Eu per,o pcrdiío ã illusfre conunis~ão de fazenda 

po1· fazer estas obsenilções. . . . 
Sr. ·prosidcntc, o páo brazil é um. genero de 

riqueza nacional, como outr•> uai ue1· o caft! o 
a aco, etc., mio ''"e portanto sei· )lrh'ativo do 

go,'erno; mio é propriedade da nação, embora 
se t<inha dito que pelas leis o seja: é pr.1prie· 
1IR<le sim dos ag1·ic11ltores; essa lei é uma lni 
barbam. 

ncconheçnmos que cs~n madeir•l é pNp1·ictladc 
dos senhores 1los terrenos, o qnc, bem longe de 
ser cm detrimento da fazenda publica, se1·-lhe-lm 
ele .~randc ''antagem, po1· isso que em lugar desse 
éxclu;ivo <lc propriedade póJ1:. largamente sei· 
ind1mmisad 1 por unm conti·ibui<;ão do quinto nos 
~cus expJttndore,;, contribui<;iio que me pnr.•ce 
muito ro <Jrcionadn aos ln · · · • 

1 rt?gnncn .1s ·1s; reser\•an o o esenvoh•iment? 
11:n·;1 a discuss11o, dc11ois do npoinmcuto. 

lnrcs Yiio t-0r por esse no\•o ramo tio industria. 
])ebnixn destas Yistns cu mando :'i mesn um 

novo project·->, que seril ndmittido como emenda 
ou como novo· projecto, segundo melhor 1u·ece1· 

!Xtio foi li(lo o 2wQjcr.to, 2101· 11<io si:r a1wese11· 
tado em t.::m110 01•11ortw10:j 

inissão suppoz qn·e coniljurnvão out1:1s cnns·1s: 
111·imdra, n grande q11antidnde em que ns provincias 
110 meio da.~ suas com•11lsões politicas, lmvrno so
~irecal'l'eg ido. o mercado d.1 Europa: seg1\nda, a 
falsa ·qualhhide daquclle geuero: assentou p1Jis 
clll. ncaltti:.far a Ulll e a outro moti\•O ;· bem 
Jlersuadi'd1 ql1e s.mdo o p:\o·bra-;il até. hoje uma 
11i·bpÍ'iedadé publica,· e atti . Jiypothecada ao pa
p;:1me11to ·elo·· eú1prestimó de l .. ondres', nào · ccm
vi11l1a abandonai· nos particulares essa renda, 
que· cm .tal caso· deveria· sei· suppriila por outi-a 
<litücil de encontrar, e cuja uovid'ule encommo
daria, como sempre, aos contribuintes. 

Debaixo d6'>te ponto de- vista, organisâmos 
este· projecto co'n disposit:õe,; sem duvida mui 
preferi veis · á. legislação uctnal, pois que segum 
no proprietnrio cJe niio sei· invadido ua sua pro· 
pricdade por esses anti~os cortadores.; deixa a 
cada um o direito do corte; e só impõe· o onus 
1la .'v.!ndn .:'t. nação; esta unicmncute . compm e 

- - - - ~ .. . •·· 
que. uiuguem ign.ora .que as empreza-;"'quer' sejiio 
do .commercio, qw>r de industria, em que. o ·go· 
Yeruo tem· i;i maut~o, s1io 5cmprc cm pum pJrd<t; 
os yalore:> co11sm111úidos para a p1·ut1uco;;\o, sito 
s1iperiores aos pl'Oductos. · · . · 

Acautela-se a dcpr<;>ciàçiio elo gencro, f.t:z;en
do-sc cortai· sú nquella q nau tidade que dc1iiamlar 
o' cousummo: põe-se um _olJice à iuà ... qualidade 
pC!os exames prc,·ios, e assim beneficiando-se '.ao 
})articular, .j:::ualmclltc se aticndc ~\ f1zcnd11 pu
\>1ic1,' que :rccclJc ·uo }lUÍZ ·essa fe~c\a. 0 'c'sládQ . . . ~ . . ... - ... -- . - .. . ~ ._ . 

snhe fúra da eathegoria dd negoJciante; . fu1·ta-11e 
a ca111bios, a\•arias. conting(!ncia-; do cambio, etc,. 
etc. A queima é uma p~na imposta :i. mã fé; o 
recu1·so do exame ó 1;una s~lv.igu.·uda no e.rime 

. o árt; 70: p1·ovém :Sobre os· inspootores; sujei
h·OS a uma rosp"lnsabilidath ··severa; cmlim, 
todas as parte; se aéhiio cm harmonia. e assim 
en a • ;- • ~ • •• 

i·nzõcs· poniJci·ad:1s ·tenlle11i (o· qU:o ·cu .be':n ··dP.se" 
jií.ra) inteiram!nte n soltar n n:ío do omis de 
contribuir.ões; mas en niio sei qu ·t possa um 
goite1·110 ·êxistil· sem· ena,: ci1 ai; considero ·comi;> 
a base d•l totl•is os t.lirdto• · e obrigações t>Oli
ticas, e tal vez a unica garnntia ellicaT. do pacto 
:<OCilll: 110 cstacl.J nctual dns sociedades, n:io 
luwcndo uma renda independente de im~stos, 
cOllJ•l ocC<.l1·rer de outro modo ás necessidades 
p11blicas? Emfim, Sr. presiclente, nós precis:unos 
de mcius; .e tu•lo quanto Có1· vi;;ionr .sem inno
vnç:~º• <>s qué j

0

1í. t1m1C?s o se a~biio como ador· 

ti<,;a, a mesma h~politicn, o 11 mesma ou t.ulvez 
mnio1· opposição nos . interesses do estado. 

O p1\o-b1·aidl, ti ctu minha opiniilo, uma acccssiio 
naturnl do terreno que o 11roduz, e, se O.ito 
t•!l'l'tJllO foi dado lle sesmaria, é.cla1·0 que o domlo 
a·lqnil·io o domínio do acce11:1orio c·•m o do prin· 
cipal. Nem se diga que J1ouvc rnsenn deste Jli10, 

J
iorque de certo nas ·antigas sesmarias n n:io 
1ouve, e sem en,, 111mc:.1 S\l podia e11to11dcr 1·e· 

sc1·.vado; por isso qne ·. ello U1io ent1·á na gene· 
1·alidadc das C1Ji1sas, cujo · 11:10 é commmn, e que 
sem declnraçiio exprcss1t se jul1;1io implicittimoute .. . . . . .. . 

·as.;inÍ que ·.em injusta a lei, como 
inYasóra da propriedade· pa1·ticuli11-, mostrarc.i que 
éra · impoliticn e o·ppcista nos fote1·csses .. publicus. 

" · · esó cor r-se o 
páo-tirnzil, tolheu no p1·opfo!t~rio 'do '.terreno em 
que o ln, qualque1· uso clelle; e ficou-lho desdo 
então S!!iliio niio só inntil,·m·as até _odioso; por· 
que n defesa· trouxe ·após si n 'denuncia pela 
contmvençiio; e n.ào poµcns vezes vi eu êidadii?à 
incommodados, p1·esos, o c1·iminados por denuncias 
de havc1·cm cortad•J, ~ueimado o· roçi1do cm te1·~ 
rono . .:; de pilo·brasil: e"'º que se segnio cntilo ?· 
Soguio-sc que o . proprictario_, pugnan~c> ~m 
interesses contmi'los, .p1·ocm·a v.t. p procum arnda 
desfazcr-'!e 'a· todo o custo - do p~o-brasil, cçi1no 
1le um ob,.;taculo no Ii\·1·0 ·uso do seu tcr1·cno, o 
a nies:nn lei ·ou ,01·Jens i·olativas lhe abl'Ío o campo 
a isso, emqnanto fez liv1·e n todo.s o córt.e· di) · pt\o· 
bre\Sil, comfa'1to qu~ o viessem vendet· ·M estado, 
tjU•l sempru a pagou por uma tax·1 desp1·opo1·· 
cionada_. .· . · . . . . · .. , . . 

Ora foi <lahi que dntou a dcstl'llição desta prc· 
ciosa. rnadeir;1,. pois que o propi-ictlll'io da tenu; 
e nquello .que o não· era, .co1·tlt.1·iio ,não. só com 

. ,. . . ;-- , s .. ra 1.zes, para 
<lc uma vez se livrnrem do que .os p1•eJ111licava: 
J.;to ó tão certo, .Sr. pt·e:;iJentc, quanfo Pcmam· 
líuco jií. ni'io toim pão-Tn•a:c:il ~ E 1'1inl1yba, outr'om 
abund-mtissima, tem· j{1. ·.muit '· pouco· e; inuito· 
lon"c da costa .. Espernv·a c'n que no·=1·ena3cimento 
polfücci do: nossa existencia,· na época · ft.-liZ da 
nossa justa libe1·datlfl; c.ste objeétõ tivesse uma. 
reforma, q u} restituindo <>s direitos â justiça 
calca ln,. m~lhorasse · o. uegocil)~,con.;ull_asse. !l.~con· 

. se1:vaçào Ileste ._ramo de i·iqucz \. nàtural .nosso, 1l. 

.. !? c1c:v~ssc· aó ,i>Qntõ ~e 1j!~c~ê~se !'ú~Ui:O; :4e- qu~· 
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S.ESSÂt> ; .EM · '7 ·DE: JULHO DE• 18!7 85 
! · !Jttsccptivcl': . mas . infelizmente não 11uecede 
asam\ com este 'Jlrnjecto, em. que ·se continúa'a 
fovasão ;dai; propriedade ·:partieular, emquanto 8tl 
.declara o -.páo•brasil (!roprie~a~e da nação, de 
que!'t se .f.1z .º comnaerc10 e,xclw1v.1, e se m1itte 

• • e portnntu contra 
o proJect<> · em geral pela ·baso · em que ·assenta· e· 
se oontra o 1ne1.t .voto.passar á 2a discus,;ão n~ll~ 
pio.rt.rarci ern detalhe o ·que agora em • gl~bo . só 

O Sr. ~ou~~ >:"'':"ªJ:_tQ".1: - ~ste . p1·ojeeto .;; 
.run~~do '! u~ prmc1p10. mco11testa:vel de economia 
poht1ca, 1sto~, <iue n f1zenda publica não deve 
c~e1·citnr . elipeculnçõe·!!! de éoi1uuércio, as qu les 
~o podem ser pi:_ove1tosas por· sua natureza a 
especuladores pa1·t1culare11. · · · ' 
· 'Não se tmta. pois· por ll"Ora se é ou nifo in
justo !' : ~"taneo \lo _ córte e "venda dQ pão Brazil, 
essa e uma .questão, que cumpre ser· debatida 
sob~o o~tros princípios ; o que se trata ó da con
vemenc1a ou desconvcniencia do meio em pt·atica 
de apurar a i·enda desse est • 
çocs commcrcines, exportando-se o genero por 
1:onta da fazenda pubíica, para os m~rcados da 
Europa. · · 
· A. eomm~ssiio. entendeu que este meio é da • 

· 1 Cl)S evcn-
t11.acl! e despezas imp1·oductívns de fl'etes, co111-
,m1ssocs etc. ; ·e por outr11 rarte, não· sendo o seu 
co~sumo tode ·feito cm Ingl~tc1·r11, · pam ·onde 
umc!lmente o exportamos, ~elbor é que os con· 
sumulores das outras naçoes venhlio .compral·o 
aos nossos mercados do .que aos intel'postos do" 
portos da .Gri'i·Brctanh11, pois que coui isso ba 
de crescer n .renda e estend~1··se o 1.'0mmercio do 
genero~ .pol' quanto se me tem assegm·ado que pói.le 
se1· ,obJecto .de .consumo mesmo na Asia, para 
ond~ .t.od.o o ~1'1·ei::.amento que fazem os 11ossas 
n1u:1os, e de dmbeuo. Cnm re ois ue asse o 

o sr. C::'lc1ucnte ·Pcrclro. :.;..;. Teln-se op
pos~o. contra· o projecto, que atfoa a pi·opriedaiJc 
mJ1v1dual dos donos dns tenas ue · · 
. ra~1 , e que cs~abelece e proteje o im;nopo-
10 do seu mercado. · . · · • 
· ·Estes argumentos, Sr. presidente, seduzem mas 
n~o. convencem._ O primeiro até é falso, p~rque 
lll!lg~em póde lgnorar. que todns as terras no 
·B1·~z1l, exc~P.to alg~~tns ·hav_ida-5 por occupação, 
fo1:no ndqumd95 ·por se~manas ;:quer isto i:fü:er, 
qnc to.Jas ns terras ÍOl'l\o propl'ledade dt\ nação e 
qu~ es~a .as deu de sesm_1u·ias; ninguem ·igunl-· 
1•1e11te · .ignorn, que a uaçno ·.sompre reconheceu o 
pi\p ,brazil .como propri~dade sua, não só' pelo 
nc~o .de .resei-var uos t.1tulos das .sesmarhs as 
madeit'M de lei, em cuja clas5e entm o mesmo 
l>áo brazil, como muito .mais porque explicita e 
tlçcl.!lradamentc nrni~as leis fizerão . privativo da 
naçno este cvmmerc10, . dando-lhe um regimento; 
declar>lndo-o contrabando e i·o11ovnuuo a o::ite rcs· 
pcitg .1·epetida~ providencias. . . · . . · 

l\la,s .con!r~ 1s!o se oppõe que nes~a legislaçi'iO 
ha grande mJ1tst1çn, porque de quem s<'io ns tet·ras 
devem· ser .. ns .u1ndemu1 que estão dentro dellas .. 

•• • • • vc que _!lsium se tenhiio .em des
prezo. pnnc1p1os que ·nuo podem deixar de ·sei· 
rcsp~1ta.df?s ·? Creio que ninguem contestou ainda 
o .prmc1p1~ de. que esses pos.:midores de terras 
as .houverao, porque a· nação lb'as deu ou a· iseu~ 
nn~ç-possuido!es; e .se' a nação 1h"as deu; porque 
cmo .s~~ •. ,nno podJR ella:doal-as·com a:climsula 
",condlçaf-1 de q!1e·rc11e1·,•ava ·pam'si o páo brnzil 1 
~ -q!le~ .:as· ·,a~e1tott•. com.· esta• chusula; 'eut 'qtte 
J~sto t1t.u\o · podu ::.fu~dar. agora ·a·. sua "deção, para 
tl~j':c1· ~ue a Wl?O· ll~vadç c;otrendc a 1;ua ·pt()· 

. . . 

priednde, quando ·lhe:•probibo:o. domlni1J .e us" 
ao pi\o brJzil? Sejamos conseguentes, Sr 1•resi· 
dente?... · 

·A 1'.lação tet~ seus direi,to~ d.e propri.edade,. assi.!.11 
como os ar ·~ • -
póde . invadir .. a . p1·op.riedaJe destes; porque· 11ie 
obsta 7 a ecnstituição e a justiça, tambem estes 
não ·.podem invadir .a propriedade da nação, .por. 
que lhes obstão igunes p1·inei ios; 

cso n a a pmneu~& questão ca e · por si 
mesmo o argumento do monopolio, porque se o 
pào b1·asil 'é propriedade da ' nação, é oonse
quencfa nece~sa1·iu que ella · tem a faculdade de 
dispor da sua venda pela fórma, que julgar mais 
co11vcnio11te aos seus mteres~e.;. . . . . 

l\Ia5 a questão deve ser outra, é ou não ,util o 
systema de administração.deste ramo d~ ren.Jas 
publicas, .que propõe o projecto ? 1.'udo .quanto 
se dillSC1' fóra deste sentido, ~ fóra da ordcim, e 
contra o regim1mto.. . . · . 

Eu acho alguma,; utilidades no projeetn, poi:· 
ue elle vai remediar or em u 

males, que os P.articularcs sotrl'em por · accasião 
do3 co1·tl!s ·do pão brasil, e O!t desperdício!? q Ufl a 
nação so!fre en1 levar o mesmo .p;io ao mercado 
da Europa. . . . . . 

e o systema nctunl o;;.proprictnrios das matlas, 
onde se encontra o pão bra11il, são obrigados a 
.Ycr com 'ri:signação· as· suas mattns devas'Jadas, 
e em gt·ande pat·tc destruídas pela altiva con-

• · • , . 1 g va .execu.; o 

nos cortes; e conduções do páo bra~il at.6 os 
portos .da. Europa, o. depois 18. em conunissões, 
e .oont&s -que a naçiio não póilc liscali~ar; .pelo 

:, t t:: ue 
venda e Íllita cm cnsa. . 

A estas considerações de manifesta 11tilidade 
déve accrescer a que resultá !Ia pro\•idcncia, qt..e 
o projecto ·pNpõc .de se regular :a porçãQ de 

· pào brasil, que ba de entrar . annualmente nQ 
JUercnclo, po1·quc, send•» CQnbecido de .. tod<?s· Q!te 
un~a da11 . principaes .causa11. d~ !-1ecadiin~1a de 
pr,.iço, que o me5mo pão . )?i:as1l tem t1~0 no 
mercado, é devido á dcsproporc1onada quanh,lnde, 
que se teju embm:cado 1>m·11 a ,E~n·opa,. ciite mal 
se remediará ·em parte, regttlaniJo o governo .. o 
me1·cado no Brasil poi' fórma;·quo nu~ea chegue 
a itccumulm··se · uma porc;.ão· exeessiva ·nos da 
Eu1·opn; · · · • · · · . .·. . ' 

Concluirei, Sr. presidente, que· :o páo brasil 
fiz um r~1no impo~tante uns rendas publicas;_ e 
que as ,c1rcun5ta11cms em q~o !los acham~s, uno 
permittom que ac.a1Jo111os coi!l 'éstes rendunento!> 
sem primeiro termos prepar~do !llltro~, que . os 
substituiio: e por tod11s ns l"azoes, que deixo 

.' ·,. . . ''· 
iscítssão.··· 
:i'.>~d~ a hora indicada' pa_ra:.a ~essão secr11ta,_ 

o S_i'. presJdcnte Aeelarou que 11.1n . p1·oceder a 
ella: o ~co1t pôr 1s~o mesmo .adiado o projact" 
cm ·questão. . . . , .. · , .. . . 
. A' 4 .. 11~1-às :tornou-se:ã s.ct'siio. que Ióra in.· 
ten·ompida ·; e . por ter· passado n hora o. ~r. pre
sidente deu para ordem .do .dia.·' 
. :1.0 Conti1iuàção da :1!' , discussão do proj~cto 
de lei so.bru o !'ão . brasil ; . . 
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Sf; SESSÃO:EM D Dl~ JlJLHO DE 1827. 
2 o Resohu;ito da commissi!o. de constituição 

sobre as eleições: 
3. o Projecto da pedagogia: 
4.o a:• Discussão do projecto. dos officios de 

JUS iça e azcn 11: 
5.o 2.• Discu~são do projccto dits ordinaria . .;. 
T ... év!lntou-s~ a sessão depois dns 4 boras.-0 se~ 

RESOLUÇÃO DA CAMARA 

Illm. e Exm. Sr.-Accuso a 1·ecepção do officio 
de. 4 do. conente, com o· qnal V. E:oi:. me i:nviou, 
para ser prescrito ii cnmara dos depnt ldos, outro 
tio vice-presidente da provincia de SerRipe sobre 
a -representação da camara da -villa Real d'El-Rei 
do. Rio de S. Frnncisco, pedindo · providencias 
contra os .insultos, que . sollretn .dos índios. E 
tenho>· a honra· !1e 1·esponder. a .Y;.. . Ex. qu.o n 

conveniente dh·ec_ção.-Doos guarde a Y. l<~x.-Paco 
da· eamara ·dos deputados, cim 7 de Julho ·de 1s-i1. 
'-'-José Antonio tia Silva Maia.-Sr. conde de 
'ai n · 

PRESIDEl'CI.\ DO sn. ARAIJJO LUI,\·. 

A's · 10 ·horas,. fciti .·a. cl1am:ida, nchái·ão.se prn
sentes 89 :S1·s. deputados, .fHltnndo ·com··-can,,.a os 
Srs. Corrca. o-Pe1·eira de l\lcllo; o sem ·clla.os 
:Srs. Martins Pereira, .Pinto de. Almeid:J; -~aciel 
:Monteiro, Faria B 1rbosa, • Garcia d.ti Almeida e 
Castro Viaima. _ 
. - o Sn. PnESIDE:O."TE clechmm abert.n a sessão, e 
lida: pelo :sr. secretario Galvão ·a actu da ante-
cedente· foi app1·ovada. · · 

Por não ·ha\•er ex· cdicnte. entl'ou-se Jorro na 
·. m o ~n, con muan o a. ~ discu;;são 110 pro-
Jeclo _de lei .sobre o -commerc10 do p:io brazil. 

o Sr .. Luiz ca~·a.1.c"anto 1 - Insisto na 
o p<>siçiio a este · ro · ecto 
cl e nao :pode ser sustentado. 

Abandonarei mesmo os interesses dos pnrticn
larcs, e a<lmittirei o princip:o de ·que a fazenda 
1mblica é p1·eprietaria do páo braztl. 

Não. me impot'brei . com os ni:&les quo esh 
a1lministmçiio cansa · :i. economia nacional, mas 
limitando-me· ã 'questão· de-. an-ccadat· maior lucro 
liquido piara a fazenda publica, mostrarei qne 
este prt'>Jecto é contrario mesm•> ã economia li-
11anccira. · 

A nossa passada ndniinistrai.;iio, f1111dando-se 
ha · propl'icdadc jla ·r.1zenda publjca sobre o pii•J 
brazil;· cst-lbelcce.u · uma _ndministratiio cxdusiva 
desté ri'tn10·; porém,· occupando-so · iuais dos cnr
reg,uuentos para os . portos estrang11iros, \•io-sc 
1111. ·precisão Cle deixar a i11iuda a1ministrnção ilo 
córt~ e 1:stabel!J_ce;i a . pratica de compi·m· o pão 
b1·az1 l ll'?S çortadores no porto . do embarque po1· 
uma·· ltixa estabelecida. 

A comtriis:são, api"O".Citando-se . deste mcthodo 
' . - ' ' .·. . . . . -. .. . . . . ' . . . . 

pcriéncia nos 'tem sido coiitr~ria". nos cnrrl'g: •• 
mcntos para. . os portos estmngei1·os, e estabelece 

.no art:· 4° de:;te··projccto: - ~··livre· a todo o 
tidiidà,ó fazer e<órf"eá .~<J '11ão bi':tz1l para ·o ti:azcr 
11~ .porto·-110. mercado -:-·e n•> ·ar~~ \!º: - E' pro
l11b1da .~da a ·cxp•ll't:1ça9 do páo brazti por cuutn. 
da f.izent.111 ·publicn. ~ Port 111to. a pro\•idencin 
vem a se1· - cobrnr- , no· porto do mercado um 
valor pertencente ·à ·fazenda nacional, ficando o 
~ran:;P.o.rte. jutcrno .. e :e11terno, ~ cargo dos parti-
Cl!larc~, ,,. · , · ... _ .. 

Para.este fim niio mo posso .. conrormar .com a': 
eommissão em desprezar a simples arrecadação· 
por consulado. e preferir este metholfo de ·com-. 
~ra .. e· venda l>rivativas ~ais. compligado e pre-: 

O ajuste que propi)e o art.,f>c! é impraticavel, 
pois sendo o cortador obrigaJó. a vender neces
sariamente no commissario, niio póde oppõr-se ao 

re o ne o com · · · · · ' _ · 
nem mesmo se sujeita·1·á a uma avaliação pelo 
juizo do comprador, m~s de nece~sidade .se. b:\ 
de estabelecer o que está cm pratic1~,, que é -de
clarar o governo· unm taxa que . baste. pnm, con
\•idnr o cortador, embora· se po.>siio qi1nlificar o' 
gcnero e graduar a tnl'a pt!lus ,quâl_~dn_d.es. ·. 

-Se poréni a co:nmis!lãO : imaginou.: quu .se pa-, 
gas.;e a. despt>za maior ou' menor. que cada cor
tado1· . fizesse, é isso. ent.'io muitQ mai;; -iuconce-· 
bivd, p·1i.i daria luga1· . a justificações·dolosas. e. 
mesmo a . liquidaçõtJs l)etuoradas.e dispendiosas 
que de~a.nimarião nos .cortadorei> !l redundarião 

comparação com 
dcs·. 

.• ' • • . t 

quota il•> va 01· total do genero., deixa utn · ren~ 
dimenlo mais certo 1\ fatenda publica fic•1ndo a 
maior pnrte da eventuafü,lade 110r conta dos _es
peculadores. . . . · , : 

Portanto, havendo sobre a. mesa um projecb 
que est·1belece · est:'\ . iir!·ecadaç_ào por cons,ulado, 
que a meu ver _e .mmto. ma1s lucrosa1 para a 
fazenda publica, voto .contra. o projecto cm dis
cussão. 
- o · sr. s :>u:r.a Franc;a : - Sr. presidente, 
qual foi a raziio po1·q11e ·a· fazenda publica ·p1·i11-
cipiou n exportar ·o. pão -- bmzit para ·Em·opa '! 
CllmO os · portos do Bi·azil eriio vedados ao ~m
mercio com o.:> estrangeiros~ os quaes ~ão ·os 
unicos con>1umid1•res do ge'ne1·0, o não podendo. 
vir buscal-o aos nossos -portos, força era· que o 
governo o cxportas:;e po1· conta- da-·fazenda para 
nlgnm mercado onde os mesmos estmngcil·os · So.l 
fusscm fornecer daquella _mercadoria; mas desde 
tl:iO.S ccss'lu o . motivo dessa. cspeculaç.'io, · °'' inte-

. ~ . ã 
se tlzesse mei·cado .. delle. no p1·oprio. tenitorio, 
cnmo. se· costuma fazer ao .café; assucâr. e outros 
generos. . · · ... - ·· . , ... "" 

Quem elevou os nos15os .. productos de. agricul-' 
tm·a ao p1·eç.l quo tem sustcut~üo, ·!leniio.. a c(?~
veuiencia dos compradores ? Se os tmhamos pq1s 
á po1·ta par11 a expo1taçfü> dos. outros. generos; 
pQrque se havia. faze1· excepção del'\te:? For ven
tura ·o· páci :.bra•il dccahiriil'.. do ·preço .. se: fosse 
vendi!lo. nos nossos. ,mercados. monopolidado · 1llllil 
f.!~e.:1dll pqblic~ cout, a. f!scafü1a~ào oneceJ!saria? 
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SESSÃO: Ê1l ~ DÊ :JUtliO D.E 181'1 87 
Todas- as razões convencem· de que n füzendn 
publica nunca deve exercitar nlgum!l operação de 
commercio Oll ind1tstria; porque bn de acontecer 
o mestpo que aoontece ª' todos quando os , sons 
negocios sao tratad_ os por ng1mtes secundarios 
que se locu letão ti custa d1 · · 
propr1et.ar10 verdadeiro •. · · 
. Sr. presidente, a verdadeira cs11eculação deste 
g.mero era vcndel-o immetliatamentd nos mer
endo!!, do .. Brnzil a todo e ualquer. esti·an eiro 

1 rar, ev1 1111 o ass1111 ·os cx
traVi<JS•· despe:1;01s · de armaz~m, -.commissões, etc., 
que importa a especulação· dessa mercadoria eu-
Yi ada para Inglaterra. · • . 

penha os ·fins pelo;; quaes se deve enenrar a: 
mnterin, e em consi:quencia npparecem emendas 
desde o lo artigo, que uma vez npprovadas são 
cm inteira _opposkiio no desenvolvimento do pro
jecto em disc1tssãÕ; continuando então a dis-

~ ,- . 
laborai· em contr11diuçõÔs por 11aver' a emenda do 
primeiro desligado a; connexã.:. que os outros a1·
tigos Unhão; é 1mis · mister novas ·emendas a 
cau" nrti""' ara batmonis·1r o . ne se for ven-

A conim issii() teve pois ein _vi si.a emendar 11m erro 
quo ila~mínistraçiio.da faze11dadr.sde 180:! tem ml
iuittido; e. por .·ventura haverá maior demanda de 
púo b1·àzil sendo , lcv11Jo aós p-0rtoi1 de Inglu
terra, Ú? que. vendendo-se no Brru:il 1 Não, se
guramente; . antes direi. o que jú didse outro 
ilia, e é que . teremos um:i. .,de~nandn vrd màrin e 
r1.-gular de páo . br,1zil pelos. negociante~ estran
geiros, que1· haja· ab1mdancia ue1· falta elns 

Ct!mlo, e cnt:io não só.os antores do projecto que 
jú · solfrcu uma primeira discuss1io niio p.:.dem 
sustentar o seu systema, mas até os autores da;; 
emendas nppmvadas siio obrigados a desenvol\'er 
novas idéas até a conclus1io da·projecto, e sobre 

: estas idéas far-se-ba. uma votação t11nto mais 
prccipit11da qunnto ellas são apresentndl\S no 1110-
ment•J da deliberaçiiQ; · e será este o verdadP.iro 
m1·thodo de so·discuti,roni· ns m1lterias dignas· de 
deliberação 1 Certamente que nii<l. . ·· . 
. -Por isso pará niio · emuaratnr n regularid:ide 
dos trabalhos d1l • camarn, se · conbecemos na 

es 1vM qu_e es e ~.inero fornece ás .emba1·cações 
que vito para :1 Europa,, e que se fazem, 1.0 tódo 
nctualménte com c lbrns de, assucar. Isto é em 
geral ; ~gora vamos a tratm· do particular. 
· n o o .. pao. rnz1 ; como é, monopolio da 

· füzcn~:& p11blics, · uni.c11· l'e.udedora. deUe, com·o 1111 
de de1xn1· de lucrar no seu cornmercio quar1t.lo o 
'.\'em.le :·nos. mercados..:_ do Drazil ?· Ne~ar isto é 

11 mo n uz o meio 
dill, porque todos os estrangeiros que vêm nos 
110,;sos portos o hiio de comprai· e a fuzent.1:1 pn
\Jlica é que lhe: ha de põr o preço sem conc1n-
1·eneia de outros vendedores;· d' onde pódc sus
tenl.tu no merc •.do o pr~o quo quizer, po1·qul) o 
vegetal é propriedade, .sua~; <le que se não puga 
muis :do:.qu!l · 11 mão de obra do córte e cnrreto, 
no quil podem lucrar os donos das: terms que o 
ti"ere~n; o o. cortarem pelos lucros dos joruaes 
qnA tlrarem. - . · · · · · :. • · " ' · 

E' nec_ essa rio ·que cst_e]_amos pc_1·:malidos . de 
uma VP.r<.f~dc, e ó _ ue. a fazl!nda ublica niio 

e e esp cu ai; •!ln commerc10, sóínc11tearrccada.1·; 
ConsequeÍlten~ellt(\ O q11e, dfa .. O'º.pl'Ojecto é que 11 

fazenf,ia pu_ b. l1ca pó_. dd pligm· ,o có1·t..~, e .este. cúl'te 
Pº!-"· lll!i p1·e.;!) ." uiuitQ"· .uío1inuto, porque o· pro-

.... ' » . ·. l"llZI, e e l\CI .· 
eonJucçiio; ,e ·vir' que· lhe', u:io .·serve nqnelln ma~ 
~Mra <!e cousa. alguma, tir<1râ o .lucro ·que pôde 
i:Mla. tirar; _qt\ll é. cortando-o . o pelo preço que 
lhe. 0,pag11~ :\'~lltajo~a..1!1Cllte _O. jornal' doii ·tr!lb:tlfia
dores., . . . · . . : . : ·' . . . . " , 
. Aého ;1íorc is~o · que' ape8'1!"' de . sJr . o projeeto 
sn&ccpt1~cl de. emend1s, a idén capital mio póde 
desp1·~z,u'-se _elJ!bo1·a ~o.ta . n doutrm,l seja i:efu~ 
ta~;i., ... <?. qµe. n.a.o.,me cm~~r,,çn; n~m Sll persuada 
R cn1~ra., _qpe •. l\ .c~:>n1m.i~:l~ se, attl'ibue grantles 
C !Jerfe~tâs r~~ lS , CUI _.11!3(erta.S. d~· ad1ninistraçã9. 
)ln~ )h~e):cs.c .• que ~ · ut!-Jn. capital tio. projecto. deve 
~i:;p11lznr:~.º ... e .. aJ-,car. ~-."l~., J.1. rnzào ,que· ,nos 
1 .mn~pa •.. ,, .. , ... , ...... ,.. , ... ... ., ., 
.. Orsr.:Ho'llo.nda--Cla'Vn.lcnnt;o 1-Sr: pre" 
s1dente, •ªº"eu ente!} der· que 'o·' projecto é mál 
baseado_ e cd~ve . ser..iutei~~ente dei1prezndo; por• 
<1neit-azao nno me serií. -11c1to· fallar contra elle? 
Nlioc'vejoi'inconveniente.; algum,. e t 1lvez ·uma d-;is 
cansas d~;terinos,,com lieado• as discussões ·as 

· i' . . 1 r.!'ço~s • r -~si o _por~ terem. passado 
110. ê1la .dl&CUSSllO proJeCtOS. CCUJ<IS bases• ·não· SâO 
bem estabelecidas. · ,, · · · .... ' 

4p~seripa'.~e·~)~füri_ )r~.il!~t~ s~brc :nm . objí!CtQ 
dlgno·dcr.·~ifl~beroçao·,m_as·hao bll!lend.o noif ver~ 
da!1eiros 'j>l'iijpipiol!. cm qne s~ deve . e~çar~i; osíe 
obJecto~ .vota, (,)..1av1a, u .• camarn pal'a. q11e~pa1ae 
a ll~. :di1Cua.do~:'~õ;,: ~·· M!r.'a"'--materi'a<·dlgnai do
de~ib.ençio;:1,n1t .,~-,~i1c~ão: rec!>nhllé.e1e,: pel• 
'111i:1&111o·:f0r: ffLi~o1. qqe-, o.· pro]eeto:u~1Fdeaem-. 

la di,;cu • · · · · - · 
v-erdndeiros .priricipios cm guc. eleve ser encnmtlo 
o negocio,. convém rejeitai-o logo; rl!jeit.ar um 
projectv mal traçado u:io é dizer que 11 materia 
de que. eHc trata nãt> ó di nn de dl'libcrn ·ão. 

sr. pre,;1 ente, eu J•l d111se qu1111Jo Jwntem 
fallci sobi·e . n 111nt<Jrin, que este p1·ojecto \'ai 
complicar u ndministrnç1io, \'ai fazer continuar 
os embaraços q~1e tó1p_ ha,·i,Io atti boje no Druzil 

.. Di:;se~sc cm opposiÇiio ·a.1s meus princípios quÕ 
o pilo brnzil é prciprieda1le 11ncio11nl ; eu não 
quero. entrar nesm quest.Jlo ; cu nno sei se ns 
sesmarias· falln1·t\õ nesta exclnsiio de propriedade 
(1.,. ptfo b1-azil nod St·nhorios dos tm·enos que 
l> produ:i:em, não q11ero entrar n 1 questiio' se 
r.stc _privilegio excluisivo do g.werno ó. ·uma· ver~ 
ilutleira m·bitl•aricdndf': um verJnd1?iro monopl)liO, 
um v.crdudcfro despotismo.;_ toda\·in, sc11IJQres", 
p_l!rguutnrei eu, se um nA1·ieulto1· plantnr em.sua.i· 
ten11i1 o pão. brnzil, se npplicar os seus dei;v.elos 
nn cultura desse r:uno. de mdustria, se promowr 
essa· riquezli. · nae1ona , se app cnr a sua a enç o 
em.fazer prosperar essa plant1,. ·ser1\ justo ·que 
o gove1·rio obdte. a um tal proce.timeuto, to>m1111.lo 
p lra ~í o fructo. do .trnbalho de . um . particular 

n nação?'Nein sc<l1gi qu} este.pito b1itzil nã" 
ea.reco de cultura; é precisJ c1íltivat-o. é preciso 
presta1·-lhc · li mesma flttflnçifo o ctiidu,10 lJll'.~ ·se 

· costmnn prestar -i\s plantas que · constituem a 
rjqueza agricoh,' é ·!!Cm d_uvida a· fül~-. desse 
cuidado,· dess:1: attençao, que· tem ·occas1onado a 

• n'iingua_que h•)jc -sentimos de noss':l tiqnez:• ness~ 
• manancial. · · . .. · · . · , • · . . ' · · 

'l3ut>poi1hn111os quo 1rn lavriltlor· tem plantndo 
p;\o fü~i.l, e , t~m feito . uma · cú~tura;; regular, 
como de q1ulqncr !>lltro g1J11ero de mdus.trln, que 
tlireito teili o góverno de p1·iva1· a este cidadifo 
do. pr9dueto de .. · su1,1 indust\"ia ! Não acho ue~ 
nhumn. . .. . · 
· 'O 011r9} que ~ 1nnls · pr?ci,;o, :e qúe·>é uma _pro· 
pri.edade -_do_ ·g. _.werno 111 us_ lc __ sal_,_ do, q1.1e_ . º .. ·_ 11t\u 
bí·nzil, niió; é stthito· ~Ó IDOOf?PO~io, com() .é ·ç,;t~ 
madeira:"l\liH demos· qne seJa de propncdade 

· nncb11nl; pois por isto ·s·~gue-so qm{niio se possa. 
dar uma ·administraçiio.co11stitui11do:se, como udmi· . ' .. .. . . 
Q1\a,ndo se· .. estabelece uina contrlb11iÇiiei tão, fort_e, 
como a· c:iuc ·eu. propuz,. sobre· o· pi\u -braz1l,.nno 
se . rec1111 hece. nesta -contril;>Ui!(ãO 11111 .::v~rdadeiru 
ti tido de.: prop1·ie~ade "t: Em- .uma .p11lavm :co· 

· nliCce-se pelo. 01e10 •. que-. en. ,proponho, .. ·que;- a 
nação. niio::,vem-a-11eL:· preJud1~!1; e .• :nem. é. ao 
me.1m0Hempo · prejudicaílo o i_ntéres:ie- 'dos. _par~ 
ticula1·e1:· .. , ,- , . ··'• .: :.: ' '" , . . :: ~ ' ·: ·. 

· .9aando ditio quo deve con1iderar~aoo:pAu,br'11il 
eoíllo propr1e411'1e ~01· 1enbor~ doa· ·\~rn1101, e 
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gg SESSÃO~ E)ldl DE· .• Jutuo:. Dlf -18i7. 
dos seus cultivndores, 11dvogo o interesse dn nn~io 
cm gernl, e n fazenda. publica cm pm1icular ; 
JIOis augmeut-0 os seus lucros, e dímiuúo ns- suas 
élespezn,.,; · .. :· ·!:•' 

A fazenda publica póde impór n .este ·rnmo de . . . . - - ; 

este onus, o vejamo-nos li'\"re:1 úll qllnlquer fraude, 
fJUe pó11e l1nvl-r nestns tmnsuc(Ões? Nó;; temos 
nqui dito, e eu reconhc(o ser inncga,·él, que o 
uvernt• ni'io. deve t-ncnr1·e •ar-sé de es cculn ·ões 

menante11, no passo que niio vejo. outro meio 
do que aqnellc, que eu proponho parn vodermos 
tirar tttilidnde dá: refomm. 

O. ~overn'? por este meio !1iio sõ pro.!11o'·erli 
estn mdustrm, mns nugirtentam o seu rt:11d1111e11to, 
evitando . immem:ns fraudes que pcssii.o. haver 
11 t nrreclid11çiio; é o mesmo guY~rno a seu bel
·prnzer. augm .. ntn ou' dimim1e este rendimento 
1·1ncion111; conforme as necessidade!!. 

Sur.ponbamos que o governo quer que o . p:\u 
brnz1l pague a metade da éxportaçiio, e qu·e elle 
\·,~a que aind~- assim ós culfü·ntlores füzem um 

supponhnmos quo . li concurrencia de ve_ndedores 
i10 . merendo é tiio g1 nude, O!le desce o •preço : 
o g·werno;_ pnrn impedir tiio • grnnJc expot"tnçiio, 
ím õe in11ior direito· eis o mcthod<i < ue o o-
verno de\'e ãdoptnr. Estes são os ,·1ndndeil"ús 
priucipios de finanças. . 
.. Sr. pre~~dente, tu niío s~i q1Hi 11mà couza tão 
!Jlll•Pl.~11.- p(i!!Sa ser despr~7a~;•, para se nduptnr 
um prOJC(llo;·q\te n_ conumssno p1·opozern. quun<lo 
elle em. todos ':os artigos, e, logo 110 · 1° :dú t:io 
mi\ iJcO: de si ·; porque principia 'luerenClo que 
1\ fa'ierida pnblit-a façn espéculll(Ões; quando o 
]o priucipio de finanças é que o guvemá e\'ite, 
qu·anto pn<lcr, tnes especulntões ! ! ! 
. Rdf>rmilo-me pôili no c1ue s1.1 tem dito contra 

o µrojectó da commissiio, o meu po1·ecer é que 
St•jà .t'lle. rejeitado, ê que sendo 11 SUi\. materfa 
digna ilcº tomàr-se ein considemçüo, se adupt'e 
qualouer outro projeclo, que a camara .. julgar 
111.eH1i>r I.>nzeado; upresentndó por quúlqner Sr. de
jill:h.1do. Ó'lÍ me~'1ió,. pelá COlllllliSSÜO; QÚBfldO ella 
s~ .. quem&, encn.r• e~nr de . o n_pr.~simtnr 110 sentido 
que a camara encara n mitteria .. 
.ºsr. :eaptt•.-t~ PcrcJ~a:-~htito se tem 

q11P. elle niio se ache revestido de todas as pro
videncias, que 'deyem ·com põa· uma· lei·;· mas ne
nlmma -razoo· ouvi> que- disto ·mn com·ence:sse. · 

O cc'.Jrte do pau-brazil pertence A 11açiio ; nisto 
--todos os ·lienhc.1es têm~oncordndo:~m11t•fes te1·-

111os é 'claro que n nação pôde organisar ; um 
plano ·1ob1-e··o .aeu cõrt.e .. e Yenda; isto:é o que 
fez a_ commi:>ãão de fazenda ; e contra i•to .nada 
1e;p0de' dizer•·.''·. · · .• . ~ . ~ · .«:.·.;;;·,;. 
•; Q'l111nto A vnntPglJllT deate· tirojeêto~ º6 queiLtto; 

que se rcsol ve, lrinçnn lo n vist:l sobre o . ren
dimento· ::ictunl> que. este.· :·gener.J traz á fnzénJa 
iiuhlicn ·" .. · · · · ,. "' 

O mi;1ist;o ·-aa .fózenila .. ~:~a1m'. de dizer qu11 os 
mercados da füu·opa ·:-st aclillo sobrecarregados . . . ,, . . -
estii. 'que 113io é o ~"u prodiuito_por ~rn de vnn, 
togem nac1onn1,· nsto ·que "nno . se·· cortii' só 
aqnellt>, qnt! é uecessnrio ; o que tmz :o. empnte 
do enero e nulrdml da· renda : . con ·a fü s 
niio lm argumentos; 
· Or:i, sendo o metbodo; até agora s·egitic!o; pre

judiciltl pel<i motivo exposto, e teudendo· ó pl"Oje
cto, q•tc se apreseutu, a melhornr está 1•â1110, 
de'\"erá ser. desprezniio? Mus dizem alguns' ·se
nhores que é melhor o· methodo proposto cm tini 
prujecto, que aqui foi op1·esentailo, . e que• teni 
"ºr lim di:ixnr livre a éadn· . um ·p1·0P.riet11rio de 
terreno· o cô1te e veildti do paú-brilzll •. Sr. · pre~ 
side11te; isto vni atncnr n proj>rie~ndc iláciorinl; 
e uma b~'potlJeco; a que. estú· '·sujeito · 11qµclle 
pnn. Ne!tbt'lm dos nrg~ml!n~>s,_qu~ se'.tem apre· 

dizer-:;e . que, para .se nngmentar um ramo d<! 
industria , deve sobrecnrr.,g••r·se · de . tributos 
(apoiados); é n primeka vez que vejo enunciado 
semelhante rinci io, ou: l'llrndoxo· uc' no :meu 
''er, niio merece resposta . ! 

Uma das objec(ões que se tem posto, é que 
o gov<'lrno faz um graudc avanço de capital ; 
mn11, Sr. presidente, se combinormo;; a despeza 

• que faz· o goverllo, quando mnnda trnt.álffàr 
por sua couta, veremos que as despezns siio ·en
tiio incomparavelmente maiore:i;. nlé.n de -qne 
o governo por tal projecto n~da avanç'\; ntt1m· 
da-se a isto. " . · •: · 

Emfim, Sr. p1·esidente, .passe o projedo pora 
2• 11isc11:ssiio; e niio queiramos confundir'ª l• cotn a 2.• - ·· , 

eü entelldo' que qunsi tudo quân~o' ~se tero. att,o: 
é contrntio áo regimentó; Nesta primeirn~dis
cussiio úãa .. se t~atn d' lll&!eria ,pái:tje1:11~t· )l_e 

' . - o ' . '.' . ''' '• 
lidnde ou não utilidade do . pr .. jecto; e. ·e\s o 
object.o dá présentc· discus.siio. w ritil ou não' Q 
lilll rcgul:ír por este 1neio ó' coinmetcfo do ·pai(~ 
bruzil ? Eis a questáoi · AttimdeudQ . que··P., 1,\~iti> 
préjudicial o sy>tema seguido, e qué ti gover:1iô 
mmcn .i-õde ser .prçid!letor,_ pois. que.,t~d~~:~a.'1 
veze:.1 q1!e. elle tem esta 'nt\t.nl~, nec~ss~r1!1~el!tQ. 
perde o_;; 111teresses ·da fazepda e pren1~1~a ... 11~,~11to 
os particulares ; e sendo· ve1·dnde; ~·-~ que Ç•)U·. 
'"ém todos os· economistas; q11e : têm _escriP,to; 
•11ie longe de ser util, é pi:rjúd~e.ii;il. e.;ta ,j!•;o:: 
ducçiio;. é bem clnro que deve cessar, t!lI..c;;paa;i~ 
commercial do go•ernç._ com_ que elle.,c os P.~".t{~ 
se têm d<ido· mal. Por 1sso .. <111ero, e 'julgo. muito 
neces;;orio que se reforme n legislação· ti• esfü 
respeito •. ,O .. governo .mesmo: C?nlM!ccndo>que• .º 
a'ttual ><ystema: é::pes;iimoi assim o. confessa no 
relatorio. npresentndo:·:a. esta. cam~n\; ·. O:p!eço 
de~te ,producto tf!m consideravelmente -deeaJ1~do~ 
e, é l'recisn. ncudirn1os : a este" ramo.• das.· rendas 

1 n o o. iio. necessnrias. novas · rov..iilen.,. 
eia:!- Eu,. :·a, fallar. ª'verdade,· não·· nie: conformo 
muito .. éom .este pr(ljecto ! : ma~ ,não f!'llarei s.1?bre_ 
os st•Us nrtigos, porque isto e propr10 •dn~segttn• 
da .discussão •. Voto 11ois que passe,,p:na .s.cgl!ndn 
~\#,'n#a'"~~dÇ,,oft'~rc'cere1. as. émen!l~.:,que Jul~ 
gar, melbçir. , ' . , : .. . ·r. ~- ,. 1.. ,.,. :'-:; ;·· . 'º sr;·'Llnq Cou-iin-í~~ :~Nã~ dnv!do' <jtie . 
eite· .. ,ubjecto preci1e' de' medida .fogi~lath'a;·, e· 
qÚl! JiaJl\··uma lei ·a,_mpeito ~do i~u•l)ta.1i1t'ctUe 
t<Jm' atiloi 'PQr \\sttm: "SIC\'i · li'l f\lri~·nUv4'·

0

-:v1l1• 
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m<:1·cio da nação; mafl, S1·. ·pr~sfdente, pel'g•m~ . · 
ta1·ei, se acaso nos ·rosse dada: uma indomnísa· 
cão nas i·endas,- de maneira, que se pudesse 
~Xtin;..UÍI' O Comri1ercio . p1·ivati\'O do ll1U·bl'azil, 

o .· .. . ':a ... 

·aireitos deve só . sobrccarr~gar :iquillo, 'JUe de 
fóra s~ imp:irta para nós, e ó deste modo qn..: 
faremos vi\'ilicnr as nossas plantações, e fabricas, 
e ofiicinas bl'azileiras. {Apoiaclos.) 

sim "enero. no mercado. t'ení. por este meio que 
se p1~1110Yeril a cnltnm do páu-l1rnzil ? Antes pelo 
contrario. 

Qnondo fôr Iin·e a rocnrar 
. , ., m•) 101· mcrcac o, nno lhe cnstnrit tanto o p11gnL' 

darou, o· pau-brazil toruoa por sna espontnnca a imposição· i1 nai;ão .. Por isso preferirei .antes 
YC"etatâo prop:-iedndc nacional, porque na dcs- que so conceda esta liberdade, elo qne S!} 11npo-
coberta do Ilrnzil os individuos, a que se clcrnm nha no la\'mdor o onns de sujeitar o seu gencrn 
te.Tas, j:\ ·pelos seus scrvi~o~, j~ de .colonisnção, a um compmclor 11nico. Opponho-mc portank1 a 
e já de gue1·ras contra os md1•ls,_ nunca recc- este l>r{ljecto, porque a sua base não. é _jn;'t:t; 
bcr1io a condição de qne o pau-brazil, que nessas qnanuo antes deve le1· por . base um prmc1p10 
terras se eni:out1·nssc, não losse. proprietlatlc sua. muis conscntnneo com as hléas do tempo, u111 
Este monopolio foi estabclcci01.l l!le~mo tempos principio de maior liberdade, pondo-se · us cnn-
dcpo!s· que ,os portnguez~:>. pos1nuruo terrn~ no telas para que a 1mt;ão JHio perca os lucros, · 
Urazll, o tanto que so !10JC . cm algnmas data,. de quu tira desse commcrcio. 
i:;esmn~ias tnnto, que so hOJfl ·cm 11Jgumas dntas ])~mais, Sr. prcsillente, es~o commercio.·. \'ai 
de sesmarias se ,.ó a clausula, que exccptua do , . . . . , . . , . • . 

• • · · Eu p{lde1·ia cit11r trabalhos chimicos · franr.ezes, 
iHitio considerado como propri~dadc da • n~!)ào ? como . J.e <;:lmpta!, que ·tem · des!'oberto feculas. 
Se pelo contrario sempre se no o · arb1tr10 llo com qac tmge tuo bem, 011 melhor, qn~ · ~n~ o 
governo, que o mnnd 1va tomai· · pnr~ si e.m qual- l)Ílll·hmzil; e e por isso qne tanto tem d1m1i:t!t1d(l 
111ter lugar· que ·estivesse? Se 11~s 1m e, como de seu 'pt"o«::o, mas niio ·pelo. sua nbumlancm; e 
uào acabaremos com este monopoho, que se op- este pr.iço · lm de. ir dccahindo á m~did-1, que se 
põe ás.luzes ·do seculo: so as nossttS idéas libe- forem fazendo mmta,; d·~scobertas. Nao cspe1·0111os 
raes mandão que se acabe com todo o monopo:' pois nunca mais. pelo lucro, qne th·cmo;;. no iu·i-
lio, q111;1r :pnrth.:ulnr; 9ner do go5erno? O.orno e mitivo tempo· da dc~coberta elo. pàn-bmz1l; e uem 
que iremos fazCL' · ho1c uma · 1e1, que sus_tent.a a Asin precisa dest:\ dr!Jg'1 .• _pomnc no gcnero 
este monopolio; ·e qne marcha· cm mnnife:>t.a dJ tinturaria a As1a chi hi:•.oes a toda a En'.' 
contrndicçiio ·com· no; idéns do tempo? A base d•> ropn. . 
projecto me :parece contmria. ás ~nzes do· se_cillv. ::;r. presiJc:lfc, n Asi~ tem. um metl1o~l~ tnl 

E' verdade que tambem mo nao parece Jtt,;to de tingir, que as sn~s tmt.as tem toda a. t1x1dcr., 
que a nação p,ercn .de i·ecebP:r cst~ Incro,_ mits 0 scgurnnç••, 0 ns cores de seus estqfos se co!.1-
não acharemos nós 01tt1·0 meio <lo mdcm111sar a sern1o por muito tempo, de m.odo . que .clles sao 
fazenda. publica? ·.Se; ·ncaso,: se .. con_ceder que o mnit•> estimados por .to(la a g;mtc. To.Jns ns fn. 
corte, a venda .do p:m·b}·ar-11 ~Ja hne, ~lese.n- zend(n da India morrem com as cores, CO'.n qn{I 
uenhando. assim_ nossas 1de:u hbcrae.;, na~ po- sahii·n., üas fabricas, o ii11•1 niio. ·acontece ús 
úei·e.mos, para· nuo,pe1·41lr~1~s e;ta r.!.nd:l nac10n11l, cm·ilpi!as. , · . . •. , 
<lete1·min.u· uma co11tnbn1ç110, OL\ d1rc1to~ nlgnm Opp:mho;me pois ·no projecto;' porque: •l c.o~tm 

· · ·· "'" · · · tis uzcs o- secu _u, e con -ra ·os pr1nc11~10. 1 -
pán lli-azil ?. S•m lo .assim, desapparcco ci mono~ i'aes. · )forque-se·• outra base, declare-s.~ h~Te o 
polio, e. :ri~ l·i·.·nc. 11 .to lo. o., ch.httliio •:01·ta1· p.i~~ · collim ~reio do p.hL·hrn.;il , hn.ia · concurrencia nn 
hrazil .de.:.sua;; · ten·as, .e vcn•lcl-:>, .a qnen~ 1!1ª1S mcr,;,illo, e \'el'·Se-h 1 ;1110 o· nrnsil ha de g::inhar 
der .. no mercado, corilt,mto. qnc P 1g1u os dm1itos_ ................ ,,,.l~ coni este mcthgfiW:l. · .:..,.,..····. . . .. , . . .. · 
que.po1· csia lei foro n impo;to;; · ' • : . •.·. · 0 s ... -\~cri;r:ucir<> '".7'Aiiida qne, sou ... dQ çip1-. Mas ainda assiin,81·. presiJente., este;;• direitos . anilo 
elevem acabar'. CIU tempo ·co:n·~111ente, qnamfo. nii'iJ IJllC. S) dC\'C rejeitar um Pl'.OJeC.tO!,.q\~, d . 
as .renda.;_ 1111.ciqnacs fm:em ,equíhl>rad:ts, .. •l ~em. seja rP.prova la, a Sllil · base, po_r•111n sena. P.er er 
fun tnméntatln.s :.pois qne llP.llllll!ll .ge.1e1:0 Je .. p~ 111-•• : temP'> ndmittil·o,. (c1.111;>om s~ d1ga_.que. s_~:P()de~ 
taçi1o 0 · i 11dus.tria; }.tac.ional <_leye Pª;Sª~ .,d1L't.lltos. • fazei· emendas ua s!jgun~~ 1hs.c~1ssao,;;e~yu:~ e1Ren_-
pel·> facto de sua sahl•.ln, quando o rezo desses da$·. p1·011t7.h·it.õ tn1 ct.Jnfn~iio, que nunca po l!rll. 

12 'l'OllO lJ. 
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!)0 SESSIO E.\l 9 DE J[LHO DE 1827 
ficnr u1~a l•~i _ organi_sadn em tenno!>}_. __ e<()mtuJo 
conio ·muda 11ao oun ::ugumento;;, que. me con
Yenc;ão que se deve reprov111· a hase tio pro
jccto em questão, votarei· por elle. C",onside
r:mdo nós o estado anterior , · e· o actual da 
.mtministra ·ão, :u·ecc iudis utavel u 
jccto tende a melhorai-a: sendo assim, o seu 
lim é util. :M:ns di;;se-se; isto é opposto ás luzes 
do seculo, e olfensh•o da propriedade, e a este 
respeito trouxerão-se .varios argumentos. 

. i n , niio sei como as nzes o se-
cnlo coucordiio em ceder o p1·oprictario aquillo 
11ne é seu ! ! ~ão sei como se possa oppü•· ao 
direito. de propriedade, o vender a nação mn 
objecto; em que tem propriedade ! ! Quem tem 
propriedade no pi\u-brasil uão são os iudividuos, 
ú a nação, mas como as luze;; do sE.culo cou
demnüo o- direito de propriedade di naçiio ao 
pim-hrasll, esta Jeve ceder essu. p1·opriedade aos 
ir.dividuos, que · 11ào são :seus prop1·ieta1"ios ! ! 
81·. president~, não póde entrar em duviJa que 
o púu-brasil é propriedade da nação, porque na 
coucessiio das sesmarias Ul:mda-1-'e resen•ai· cm 
gern o pu.n e ei, ·e eu uiio entendo que seja 
páu de lei senão nquelle, que a nação tem re
servado 11nra si. Não sei verdadeiramente qual 
•! a lei, •l nc regula isto ; mas, para julgai· pela 

· · · · o assei e em 

lares licem.:n de vender este pán-bra::;il, mus 
chamar-ll1e 111011opolio, q unndo cada um \'onde o 
c1ue é seu,· é s~gurnmeute 11111ito novo. E11ca
J0nndo este uegocio pelo Indo da couveniencia, 
uiio w!jo que se tenlla proposto meio algum, 
)Jara 'l Ue a nação fique . imlemnisndn por 
ceder u sua propriedade, o para torna1·-se 
~sto conune1·cio mais Ynntnjoso ; tem-se dito que 
•Í melhor acabar com o monopolio, (quo é o 
mesmo que dizer, que a fazqndu n·1cio11al não 
venda mais o quo ó seu, 1ims que conceda qne 
õutrns negociem liwemente),. porque n fazenda 
nacional se indemuis irá por 1ueio de impostos 
de suhiJn; e propüz-se que se pagas::;e o quinto: 
consi•le1·omos isto· bem e vcre111os quG os resul
tados que se hão de th·m· 11eccs:s u·inmente da 
liHe exportao;iio deste g.inero ~om o imposto de 
:mllidn, lia de reduzir o preçp d..i páo-IJrazil a 
tão pequeno valo1· que a ua~tio tirará 1 ucro mui 
1>eque110 e não aprnveitará então c;;te ramo de 
riqueza nacional ue a uattfrczn lhe dcn com 
cxc u,;ao ·as outr11s 'tlaçõcs que niio o tem no 
caso do favor11ccr de tal sorte estt.i C;)lllllle1·cio 
com as outras naçõos ha de fiem· c111 muito 
lmixo preço, o que não é ueccs::;urio par.1 .que 
cstu niercadol"in eulrt.l ein concurreucia no me1·-

- ·cado com_ as outms lr.T'i;ões, · porque nêinmm L 
outra nuçao a tem. · 
· Qnando se trata de favo1·ecc1· o commercio do 
~fé, assu~'lr, n!Jil. etc., convéni fuzer que ·Sl!us 
'pNço11 s_eJtlo 1Jn1J>Qll pa~4 PQdei- conconer co11rn11 

outr:is . nações; mas o. páu-brnzil não tem con-
1·urrcncia. e pelo. commercio exclusivo qu·~ temos 
feito tem consen•.ido certo preço muito acima do 
valor do tml.Jalho, o que ilão acontecerá assim 
se se admittir o systema ' ue se propõe, porque . . .. . . . . 

do 1>áo-bi·uzil e levar ao mercado ost..-1 claro que 
ha de havei· gmndc concm·rcncia e cada um cu i
dni·i1 em fazer o seu negocio, uma vez que al-
cnncP. um re o ue cubra as de · 
110 có1·te e transporte ao merc·1do, ficnrà satis," 
feito e po1· isso ticai·á em muito baixo preço, e 
po1· c.msequcncin os direitos l1iio de sei· mnitu 
t.liminntos. · . 

E que utilidade tiritril 'o Brazil em· n11resentar 
pno-brazil no mercado por l.Jaixo preço? Longe 
de ti1·n1· 111c1·0 iri1 favorecer os tintureil·os da E11-
rop11 •Pie é só quem pól•l tirn.1· p1·t.lveito, de ma
neil·a que a unção nada lu;:ra e muito pe1·t.l1!. 

.Aconteceria demais que havendo o. páo-1.Jrasi
lete chamado, que ·muito so confunde com o p:í.o
Lrazil, have1i;i muita falsificação, o ue lhe faria 

r o e e 1 o, o que mui o cumpre preveni!·. 
Isto t!!m ncontecido no tempo das ·~ommoc;ões 

políticas cm que os governos e os pa1"ticular.is 
ma111!Ariio p:im a Europa g1·ande qunutidade de . . . . . 

. ' 
O methodo c:;tabelccido pela commissiio niio 

pút.le sei· rejeitado: ella pmpl°•c uma fiscnlisaçifo 
muito exaclll, por isso que faz cahir n respons:1-
biliJade da escolha do pi\o-brazil, 10 noº que córtn 
e leva. no mercado, perdendo-o se niio für bom ; 
2° ao commissnrio, o q uc o obriga a fazer 11s 
ncccssari:ts provas para conhecei· a sua quali-
dn•le. · 

E' preciso te1· muito cm conta est.n fiscali!mçiio 
como meio ele conservar no pi\o-1.Jrazil o credito 
e de o não deixar descer a · baixo preço. -~~ 

Yoto portanto que nssc ·o ro" écto ú se nnil ' 
1scussno, po1· me pm·cce1· bou a base e não se 

ter apresentado out~n melhor. · · · 
o Sr. Lino Cou~lnh.o: ~Disse-se- que se 

não óde combinar co111 ·· · . · • -
tivo ilo pi1u-brazil fosse contrario t\s luzes <lo iie
culo; mas é porque o illustrc deputado uiio o 
considera como monopolio. 

O nobre deputado que1· encabeçar o p:io-brazil 
em propriedado nacional e diz-a nação foi· e ha 
de sei· smnp1·c p1·op1·ieta1·ia do páo~brazil, e por 
conseguinte mio ó moiiopolio, e se qualquer pro- º 
prieta1·.io póde vender o" que é · seu, t.a.mbem a 
nação o t1eve fnzer ;-se .o negocio e assim con
sidci·ado, está claro que o illustre doputado não 
púdc de certo achar aquillo cm que isto-se opponha 
í1s luzes do· seculo; 111as se pelo contral"io com
binasse commig<J cm 11ue isto õ monopolio, ha,·ia 
do immoJiatamcnte encouti·ar ·o que me parece· 
obvio. 

l\Ias cu,. S1· preshfonte, provarei que o p:\o-
1.Jrazil nàt.l é prop1·iedade da nação. · · . 

Disse o honrado membro-desde que se dr.s
cobrio o Brnzil n naç:'io vendo o grande preço 
d~ pit.~-brnzil, til·ou-o p~m~ si e decla1·..iu que era sua 

razil ao mesmo te1ren•> que o· p1·0Juzia-mas 
tot.los sabem ·ou devem saber que e::;te paiz'e:xistio 
muito tempo conhecido debaix•> do nome da terra· 
da Santa Ornz, e seu primitiYo 11ori1e foi este, o· 
não Bi·azil; lo~o houve um tempo em que este· 
p:í.o::l.Jrazil · não tinha aprP.ço, ·e por isso os por~ 
tuguezes quo se npo~sámo· do terreno, que fizérão 
gu1:1·1·n aos donos vordadeiros deste paiz, isto é 
uos indios, tivea·ão todo:1 te1·raa 11onc1:1didas sem 
R_ clatisul" <le fll\e o .vao·lmliil el'll prop1·leda.<te· 
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SESSA O EM 9 DE JIJLHO DE f8.2i ,91 
da nne.ã3 e. só · cllc - so fomon assim muito ao 
depois pJr um acto de arbitrariedade. 
Ainda~ assim a natão o não tomou para ai, 

Sr. presidente, t>orque elle ficou se1ído um patri
momo pt•ivativo da rainha de ortu" 

IAgo, assim fica demonstrado que uiio 11011\"e 
de~e esse tetn(l(l çssa pi:opriedade nacional, que 
se mculca e que foi depois de nl~nns não p.;111cos 
annos que or uma arbitrnricdaiJ 
po1 ugut!z se privou aos verdadei1·•1s proprietarios 
desta mercadoria para se dm· á rainha de Por
tugal. 
· Nós marcamos uma éJ!!lca posterior, e como é 
que se pó~e dizer que aesde que o Brnzil foi 
d~coberto isto perteuceu á nni;ão? Nüo foi s<?
llJlO, torno a dizer, poi· um neto de fo1•ça e arbitra
nedadc. Por eonscquenci11 o commcrcio privatilro 
do páo-brazil ê um verdadeiro monopolio que 
eleve acabnr, e quando nós estivermos com as 
1i!lanças liío bem montadas que possamos pres
cindir. da contribuição que devem pagar os ven-
dedo1·es d s ·· · -
tambem devem ter fim. Deve-se acabar com tudo 
q~anto fô1·~ monopolio. que1· pai·ticular quer na-
cional. . 

A conslitni('.ão arante é ver1fode a 
1rnc1onaes, mas o que quer isto dizer? Quer dizer 
qtle se conservem as rendas, mas não prohibe 
que usemos de algum meio mais conveniente 
para as conservar. 

ü,. ermos a 1 cr a e e se 
Yeudf:!r ~st_e gene1·0, cmn~nto que se po11h1 uma 
contnbu1ç:10 de ~rodue<;ao .equh·alcnte (que niio 
podemos Julgar--amda qu~ deva ser, po1·quc não 
s~bemos quanto rende o p'.'to-brazil sem o qnc 
"!'º. p~demol! bem marcar esses direitos) nada 
dunmmm?s. u r!nda llltbliea ao mesmo tempo que 
ÍllZlllllOS a r.nçuo o ~rande bem de t>eabarmos 
com os monopolios, que niio devem cxislh· onde 
bn consti tuiçiio. 
... Se não toma~mos a .medida que aponto, Si-. p1·e
s1dente, tudo isto vai de mal a peior. 
· To o · •· 
priehrios não que1·em tal páo-brazil nas suas 
terras, porque se quizcrem cortar p.ua fnzer nm 
esteio, ficão s11jcitos a um eminente peri .. o de 
padecerem n>uito estão finalmente e, o • 0 

1~0 mew e um rio morrendo á sêde. (ApoimloY. l 
l orque tendo muitas rnattas deste páo não podem 
cortai· Uf!ta estac:\ para o sen uso ; e não po
demos_ nos obstar a este mal? Os proprietarios 
arrancuo. até as rsizes, Sr. presidente, daqui n 
pouco o páo-brazil não será encontrado senão 
uos. sertões; e qual é o cortador que 1ui de ir 
cort1r entre os indios, para vil' vender à nação? 
Nenhum. 

Embora estcjiio na Bahia, Rio-Grande e P 1rR
J1yba muitas füitori~s, se_ não ba quem venda, 
que grande commerc10 famo ellas? O púo-bmzil 
~mge· .~st,i, )!\. fi.ca1·1\ com o:> seus legítimos donos, 
~st•>. e, os mdios, e d11qui a dous dias adeus 

. Jl:'fo-brazil,. e as feitorias ficarúõ abandonad.1s its 
!lh)SCllS,. Pt'r não. terem que comprai'. 

o· Sr. l\Iny :-A questão tem snhido fora dos 
.S!)llS eixos; este pro.jecto é de lei ndministra
t1 va,. parece qne o fim delle v1>m a se realis·ir 
1ío Brasil (aqui no Brasil) aquillo t)ne ató ª"ora 
se fazia . lon e de scn · · · · º; 
mesmo Brrunl. Como ta 1 considerarei o projeetl) 
e como tal o acho bom, mas não é esta ~ 
.questão. , 
· ~ .minha questão 1i pelo lado da constitnicão, 
.e. e para a commissão da constituiçiio que eu 
qnizera. -que. este projecto fos:>e já. E~ não 
e 'º pãu-brasiL propriedade da nação? E' on não 
propriedade individnal? . Nâo é esta a dn,,ida 
<1ue se tem . aqui. ·agitado? Tem sido essas .as 
duns ~ubclivisões da qnestão, e tnolo o .que so 
tcri! d1to 1110 ubriga a fü')twrcr q11c vã is~o à 

com1nissão~-âe- Cti·nstit11i~~:io, nãll como projecto 
admh1trutivo, pois como tal o acho bem, e nada. 
haveria a dizei· eontl'a elle, pois é .uma.couse
quencia do relntorio ~o m~nistro o ~~- sen~o1· 

tr11tiva niio Jm nada a dizer-lhe, mas como 
questão constitucional IJa muito a rellecLir? 
· . yrambem Jia,·er1\ n1uito qne dizer diplomatica-. . ... ;-

este páu-brasil possa estar em· virtude. de. trn
tados ou conve111;.õe; que se possão ter feito, ou 
pelo marqucz de B.irbace11a, ou outro qualquer. 
Por is~o é necessario primeiramente considerar 
a questão em globo, depois pesar s,eparadam~nt<.i 
e·1da elemento dclln, e ele ·per s1: para isto 
tambem deve1·á ir ús commissões .de fazenda, u 
diplomatica, e depois .serli necessario dar-lhe um 
golpe de vista nesta. eamara, erigindc-se. a ca
mara em commis!ii'io geral, segundo o meu modo 
de pensar, avan.,ando cada um as suas respectivas 
idéas : isto é, pre,;tando o devido respeito ~os 

inuito. 
Ha dilforenws pontos, que é necessario toma1· 

cm considera.,ão, como siio os tratados _dos cm-
. .- "'lll' 

se deverião attender as cons1de1·ações da econo
mia politi~a do l31·asil ; . ~ _ tah·~z devesse ~n 
eut:io man1fosti1r uma opmmo, e e, que se nau 
de\·eria cortar i\u-brasil por 10 mrnos i1 vista 

e te.das as razu,!s, que se em ai o so rc o 
estado deste gcnero, e su·1 c~:lS.sez, e ~~s seriãu 
as 1·nzõe~;qne eu accrescentar1a aque~hlSJ& dadas, 
qnc talvez se ndoptasse o meu }>l'OJecto futuro 
do se sÍlsp•mdel' por 10 annos todo e qualquer 
co1·te de pán-bmsil lJOI' todo o imperio. Esto11 
lon"C das iJéas ordinarias; eu niio posso ex
pressar todas as minhas idéas u um tempo, mas 
entretanto fixiio-se como lei de fazenda ; o pre
sente projeeto está mui. bom, mas aqui uiio sa
bemos das convenções, que possiio haver, pelas 
qunes possa estm· o páu-lmtsil obrigado ao mcr

.o res. E' ro\•1wel mesmo ue os n~-
gociadores inglczl!s tenhão tido esta preyençào e 
cuidado. . _ · 

Sr prcsilente, as minlias idcas fixao-se, e cu 
considero este 11lano, lJOsto que bom, eo~10 me-

1 a a nums 1·11 Ya; o avia m a e . 1 •> 
parto do relatorio do l:\r. senador ma1·quez do 
Queluz, ello participa . ~as quali~adcs daquelle 
relatorio : apontl remed1os pa.rciaes ; t.orno a 
dizer, é uma secundina; não tem Ctl} :vista um 
systema geral ; necessariam<mte havia .. de s~r 
assim iL vista <lns nossas cousas! Itequeu·o p.11:> 
para ulterio1· oouhecimento que v1\ á co1~missüo 
de constituiçi\:o; de lt'L ti. de fazen?a e d1pl_o1~m
tica, p111·a se apurarem tod!1s a_s <l1trerentes 1deas 
em um methodo ·de fiscahsacao .. neste . gm}e!o 
do pilll-brusil, e mantiarei n mmha rcqms1i;ao 
ã. me::.a. 

Dito isto, mandou n sua 

Elll::NDA 

" Qno se remetta o projccto á conn1i;sào d e 
constituição. »-Foi apoiada. 

o sr. Cost11. Agnlar:-Sr. presidente, en 
· · · n verdade os honrados 

membros, que me precederão, tem dolucidado a 
materia assim dcfc11dendo, como ntaeando n. dou· 
trina d~ 1wojecto cm qncs.tiio. J:'imitn~-n1e-hei só
mente no t)Ue .nesta J?l'tm~n·a d1i;cn;;sao nos dev.:; 
occupar isto e, se e ntll este proJecto, se a sua. 
dout1·im~ convém ou uiio ; e antes ele !Jntrar ntl. 
materia; en devo fazer algumas r!lfl:xoes, para 
ddles poder deduzn· quaes as rl!zoe~ e motiv?s, 
porque voto para que passe a segunda !11s-
cnssfü•. ·· 

Nuu cntt•twei nn quetitão se l!Sti! 1!0inm~rc·) 
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9.2 SESSÃO · Ell ú _DE · j lJLHt} ·DE 18!7. 
pril'aii\'O do })tÍO·brnsil - constituo ou 1ião um 
!ll li~• iiolio; e menos tm_tarei da justiçi ou· i•!~ 
JU'"ll• a, com que a uaçao se :iproptrou cxclus1-
,.a 11• ute destc mesmo co111ui;;rc10, liasta-nos po1· 
ora saber, •1ue clle conslilut• uma propriedade 
uac oual, .de que não e possi\·el abrir. mão já . . . ' 

}JOjC ~Íllflllelll dU\'ida de. que• e prohibid~ 
. o seu co1·to e commerc10. 

As mais antigas sesmarias desta proYincia, de 
c1ue eu tenho uoticia, siio as da imperial füzcnda 
do Santa Crnz passadas a Christ<:Yiio )lonteiro 
velo loco-teneute da capit::mia de s. Viceule, .Pedro 
fi'erraz, sendo capitão e go\•e1·nado1· 7\lnriim Aflon::;o 
do Souza, 110 anuo· do· lüii7. T1tnlos que depois 
))llSsa1'ii1J pol"" disposi«,:ilo t.eslnme•• ta1·in aos l•Udres 

· · jesuítas po1· morte tia vin\'a <lnquelle sesmeil'o, 
· alem das .outrai; cou\·cnçues, que depois se 11:.ie

ruo com os hertleiros tlcst:i rnulhel', et..-. 
_ e m•uin, · ussim como cm ou 1:as 1gua -

· mente· antigas, se não' foz. ·menç.i"io d.i ta), só alli 
Yôm ·expri!ss:ldus aquellns' clansulas. gemes, de 
<JUe cm to,!11>1 se . usa •. como exclusiio de ll~ntcs! 

J•ropriedude e11hio da . corúa, t·~mos o regimento 
datado n · 12 de Dezembro de lüllú, e mais ontt·as 
clisposit;ões, <iue · se -Jlo<lem \·er lins me11101·ias 
historicns do uosso honmdo colleg.1 o Sr. Pizal'l'o, 
110 1.0 tomo n P•ll-!. 103: eis u mzih )JOl'qun em 
taes sesmarias se· não foz rneu..:ão desLe objecto. 

Em o"uh'as ·porem d<i: uma dutn _ma.is mode1·n11 
,·em jil cxp1·es~a tl;i'lll prohibi<.:iio: o que igualmente 
ucontece cnm as chamndas rnndeirus ele lei, e de 

.. _const.nw;ão,_. ·e rst!ls 'mesmas pro\'id,.ncins em 
nlgumns províncias são· de uma _dntn muito 
pro2'.!nm. 

• .. . ,.... -.o ~ t..: , e. ' ( Ü: 
ele justic::a· oti injusti<'n, ·.Mm que :n111çào se a1·1·0-
gou este c·ouimercio -privativo; liorque uão é este 
o lugar. • · ·· · · · 

lutumento contral'io' ·a st•111dl;m1to .. s,·;tema do 
.mouopplios (a1ioiados; : elles siio coi1demnados 
11or: conspícuos eeonombtus, como. co11tr111·ios ü 
rndustl'i~ .<los p~rticulnres; uiio ü daquelles. que 
trat.io .. com cllc,· ·e ·que ·se :u-mnjiio para não 
ve1'de1'e1'n ·; mas . :'t iudus.tria de -~o·Jos aqnell~s. 
•1ue aliâs pod~lió' ser seus. concorrentes. nemais 
tfüto o_ governo. não púde -~brar s~nüo pelos seus 1 
ngente~; · eujo_s rnteresse5 sao--rnmto d1ve1·sos do 
s·eu, e esta e'\ ·mais· unia razão p:i.ra evitai· seme-
Umute emprer.n. · · . 
· Aléiu destes ltoi.avcis inconvenieiitcs ha muitos 

outros, étíja delttcitla~iio · n:'io pclteucc para uq ui·; 
dles são bP.m couhêcitlos por todos os que têm 
a meno1· hlea de economia politica. 

'l~udo ·isto é Yerdat!e, sen lwres ; cn 111 p1·e porém 
utteude1· pma as nossas cil·cumstunci11:> pecnfün·es 
e ,para o. ·êstnd·J. nctnal da nossa .re1Hla pttblicn, 
ú Ç .po1· ·to.idas . c.stus cou;;idern~õcs, que eu me. 
Ycjo fon,;a<lo u moditicm· os 1111m;; pl'incipios; . ._ . . . ~ .. ,,. -· . . ~ .. 
'\'Íl' esse tiio gralide mal, q ne tem sitio rcccia•lo 
JlOr. muitos 'liorirados ·membros: mas sim elas 
falsas idêas e coucebe1·111os da; e.rnsas · e dos 

.. factos; · . · 
Appliquc1u.1j. todos estes principio!>, · tolhs ns 

reJlexõe::i até ·aqui feitas ao . caso em que ;;tiió.· 
Est.'li'ií. por Yentura a 1iossa renda .publica cm 

estado de fazer face as - immensa;; àespezas qno 
15o!m~ a· 1m-:fü~ 1:a1-regã~: se tlesde já ubrirmos 

mão deste commereio primli\"o f . .A i·csposta é bem 
Ob\'iO. . . . 

_ Poderemos 1Íú_s já,· sem prepm":at'lll'lS o terreno 
colb•1r os fructos, que desejamos, e.acabai· já e jú 
com este, e outros rnmos de riqueza publica? Não 
11or certo. · · 

Se muitos honrados membros têm lamentado 
os males, que até a11ui pesa\•iio sobre. os impli
cndns neste commercio 1n·ohibido, Cl art. 6° deste 
p1·ojecto r~duz a questiio aos termos de um mero 
conh·abando, o desdo ji& flciio li\'l'es o quites dos 

. rl.,sg1w:ados 11roccssos crimes, em quo el'iio em
brulhados, o <JUC muit-0- convi1·ia-esttnder aos cx
tt-aviadores das de mais madeiras de consll'llci;iio 
o· aos da madeira denominada-tapinlloã-que pela 
provisão regi:1 de 3 do Agosto tle 1788 -criio con
demno.dos ·em 800$, nlóm do. i11·uces:10 c1·imc; o 
que depois foi reduzido ela carta. renia de 8 do 
.. 1uo e , , , 11·1g1 a ao mn rq uez o a\·ra io, 
então vice-rei aq1li, 1i. pena de pagar anoveado 
.o valo1· das madeil'as vendidas ou desencaminha
das. 

emendado, . e en mesmo, me não confo1·mo com 
pal'te da sua doutt"iua; mas isto .não é pa1-n ago111, 
é para .a seguud11-dis~ussão. onde·. cump1·e emen
,Jar. o que ·não fui· . bom, e . pa1·a. onde se deven~ 
guàrda1· . os illuslriJs. deputados, .. que. o têm com-
batido. ·. , _ . . ; 

Toes siio pois ns rnzões, porque \'oto pa1·a que 
este proj ecto p:1sse á. 2a. tliscmHiio. . . 

o S1•; Clcni.cnte·Perc.trá:-Tem-seim
pngna.Jo o pl'ojecto, e·ntrnnao· uo ·cxnmo de todos 
os saus artigos; a· qnestiio ·porém· de que ora se 
trilta;. fünita-se 'a co11hecc1· ·se ha ou ·não utili.; 
dade neste -p1·ojectó, : e'. _se offeNet:f melhores in·o
Yidencias l'clativnme·IÍte no··seu objccto do que 11 
11dmi11ist.r11<,;:io hoje em 111·ntic11; : . 

E11 su.;tentarei <I•te o projecto· é .de utilidade. 
O p1focipnl mal que o cúrte do· ,páo-brnzil oc• 
~·asfona, e· o dib!it_o 'com que ··se ent1•a pelas fa
zendas do~ JJárticulnres, <111c··tém a desgra..:a de ter 
nas suas 11111ttas esta mudcit·a preciosa. sem a mais 
peq nena a tonc.;uo a suas p au çoes v1zm ias, que 
muitas \'>Jzes· lhe erão destruidas, nem ús suas 
mnttas quo fre11nentemente ·fi.:iio ·de:vastadas; .ou
tro grande mal é· n. prohibiçào ·'de fazer dei;riba
·clas nos ·tugarcs coitados,. pol'' nelles · h:wer abun
·_da11ch1; de páo.-q1·ázil, de mane\r·(que o propr~etario 
uiio 110\le desfrutai· o ,seu terreno,:: nem adiantar 
muitas \'ez~s. a sua agl'icultum· e· industria. . 

l\la.S o llrojeclo occor1·e, ii e8t3s · . males,. porque 
est~belccc~do-sc qlle to4ó o d•l~(\â·:> pl·opl'letario 
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93 
de.úr1u-~otaJas,depáo-l11·azil póile.Cazer u:i..aua j· agorase_q~erdize1· que o páo~braz~l é p1·oprie· 
terra os cortes dell..i que quizca·, fica. focbada · a . ·. elide-: particula1· '! 
P?rta. ~ que entre, nas t.e1·ra:; d~ . cada um: com·: 1

1
' · Cóncli.tirei. portanto que o p1·oject;o ~- :ut~l'pelos· 

v1olenc1a o damn()_ dos propnetanoa;-e todos os melb••ramentos que olfei·ec:e na admmistraçào drul 
qu~ th·erem' inter~ss~ eni. fazer del'!ubadas para l i·endas .do pJio-~1·azil ;· q11e· não é injus_to, po1;qu~ 
atlian~r a. sua agr1cu1tut'll, as pode1·ão fiu:e1· quan-· 1 · o lll~m~ pao e prop1·11:dade da naçao ; que. e 
do quuercm. · · · · · 

1•r a1_1 • o P}'oJec o oft'e1·ece sobre o systema de rendas · naciouaes. 
de nduumsb"ac;ao actual, pelo menos as v.mta- Portanto voto que o mesmo· pr.:>jccto~pa8se :A: 
gens que acabo de ponderar; desembaraçándo 2ª discus',,iio. · · . 
. ns;i!ll a agricnltum destes -~!lh-n\•es; o que ser:\ 

CIO, porque DlUI o so •. 
fria com e~ta pr:1bibi~~o ; por consequencia o 
projecto é util. 

- O senhor que o combal.l!, tem querido mostrai· 
que c!.le é prejudicial, porque o governo nuaca 
deve enti·ar em especulac;õtlS commerciaes, pois a 
experiencia ensino que sempre lia de pe1·de1· nel· 
las; e que é melhor deixar aos particulares o 
commercio do pà•J-brazil, porque o interesse des
tes dirigil"á a marcha, q11e este ramo de commer-
cio (Je\·e seguir. · 

Este principio de economia política que cm these 
é um axioma, não úde da mesma fúrma n 

os o:s mais prmc1p1os, e1xar de admittir na 
p1·atic.a alguma'i excepções ; e no caso i1resente 
clla · e netcssnria. 

Poderia acontece~ a lleixa1·-se este commercio 
, . s quazessem es-

füzer do 1Ji10-brazil, e doutos com Yistas no in· 
tercsse da sua ,-end:1, · se apressassem a fazer 
gmndes cúrles de maneim, que fosse tal a quau-. . - , 

d . ' compra ores a preço vantajoso; e assim de\'l1t 
acontecer necessari:unente, po1·q110 é da natureza 
11as cous:1s, que a abuuduncia faz a barateza, e 
llJenos l'rei;o. 

:pnqu_1 resulta que f>Rl'a o pâo-brazil poder dar 
alguma' 1·enda e p1-oveito ú. rmdio, convem fisca
lisar a sua venda no mel'cndÕ; o que tudo fica 
p1,ev~nido, admi.ttindo-se como propõe o projecto, 
que .o ~ovcruo .1ique•auto1·isndo a augmentar ou 
diminuir o preço da .sua compl'a aunualmente, 
segµndo · v!1· que con,·em; po1·q11c quando o go
'"e1·no _ abaixai· o p1·eço p~1· motiYos que tenha 

. , c.; • zer con i-n aos ve11 ~ 
t.ledo1·es, deixaráõ de: trazei· páo-bi-azil ao mer
cado ·ou \"kà muito pouco; e por este niodo preen
che-se o fim do go\'"erno, que neste caso Yc:n 11 .. - . . 

. páo-brazil, para que· não l1aja demasiada Ílbu11-
<lancia···11os..me1·cados da· Europa; e por este modo 
se 1wiln a sua· dccadencia• de preço., . 

Nem se~ diga como· se tem querido susteuta1· 
com fo1·çi1 que isto oftimde o dkeito dos particu
lares; tal otren:1a não existe. 
. ~s.te projectó não estabelece nenhum direito 
novo ; ello limita-se a dar uma nova fórma de 
admi~~str11ção_ a. u1n direito muito a11ti~o. . · 

o. p110-braz1l. que ha ·em todo o. impeno, e sem 
<lunda alguma p_1·opriedade nacion•ll ; e não po· 
del'iÍ. a 1iação dispor da súa propriedade, como 
entender melhor p111·.1 os seus i11te1·esses? E uiio 
é· o pãó-brazil uma das fontes da riqueza na
cional, d"onde se podem tfrar grandes luc1·os ? 
Como porém se quer acabar com este ramo de 
interesses publicas e desconhecer que elles são 
justos, nascendo de um ·producto que é de pro• 
priedatie nacional? Isto não póde admittir-se. 

'l'odos os pmprietarios· de te1·1·as o!Jth•e1·ão es-
tas 01· sesmai·ia • ·-
i11a1ilis.·. se impunba, e impõé a .clausula d1l re· 
sel'Va de -. madekas úc . lei pa1·a a nac;iiu ; e o púo
bmzil ;seu1p1•e foi i·epuhtlo por .madeira .de lei. 
· liayia além disto e ainda .existem diversas leis, 

.que, p1·ohibem o .;ôrte-do pão-brazil: e pelo .me, 
llÓS_desde 1605 .. 0S;fez .. privati\"O da nação O côrte 
do vào-brazil; este dil'eito' por c:onseqnencia C..itâ 
J1a mais. de 200: a 300 annos. na naçao, 011 p:tnl 
~iZ<?r ,nt<llhOl", n~nca S9:hio della; e êolllO e qu(j 

!\Iay, não foi 11pprovada, e conclnida a discus:· 
1 

são, pondo-se a votação. a ; materia, decidio-se 
que o p1·ojecto pailsasse pua a· 2.a leitura. 

Entrou . depois em discussão a resolução pro
posta pela eummissão de CJ>nstituição sobre ll't 
~~~ . . 

· o sr. s-.u:r.a. França:- Eu desejaria quó 
tivessemos attenc;ão ·ao que ·diz á constituição no 
art. 4J, isto é, que os lugarns de senadores se1·ão 
preenchidos pela ri1esma fón11a das primeiras 
eleições, ol'.l, o art. 48 diz que as eieições do-'> 
se11adu1· s i·- f, • 
dos deputados, segue-se portanto que a con
stituição quer que tant<:> a;; primeiras· eleições ·dos 
senadores, como as das substitilições eru vacrmcia 
sejão feitas pela mesma maneira ue. ti feita a 

os eputa os, mas nos com essa i·esoluçiio vamos 
talvez J'rcscin·lir das assembléu pl'imarias, subT 
stituin o a autoridade destas nas lilecundarias ou 
dos eleitores. . -

O Sn. M.'l.IA úcerca de l.• t>a1·le da resolução 
em discussão apenas otre_reccu a seguinte 

EllE:SD.\ 

u Os eleitores nome11<los para a 1.• eleição de 
qualquer legislatura ficaráõ sendo competentes 
em ' totla u duração · delln, para· procederem a 
outt-as eleições, que· forem · precisas_ nos casos 
dos arts. 29 e 4a da coustitUi\'ãO. - Maia.11 _.. 
Apoiada. · 

- ... , s 
á •t.i:;nção, foi approvada a ·resolução, sah·a u 
em~ndã p1·opusta, considei:ada como de redacçiio: 

Decidio·se sem . deI?ate que o pla~o ge1·al sob1·~ 
ss ss~ 

i>:i.ra a 2.• discussao. 
. Seguio-sc a 3.• ·discussão do projecto de .lei 

·sobre as ofticios de justiça . e faze'!eia. 
o Sr. Pa~11a cu.vaican1'c a- E' necessa- · 

rio declarar que não se póde arl'endar ; é mister 
que· isto ,.u. llem declarado. · · · 

}'alta um artigo actditi\·o entre o 1.o e o 2.º> 
ue~ta fórma-qu ! n'\ falta de· ser..-entunrio serve•·· 
a pessoa chamada pela lei, ou· autoridade com· 
petente. , · 
. Esta idêa é novll, · aind-\ uào estâ aqui; por
tanto oft'ereço um artigo adJitivo. 

EllEXD,\. 

« No impedimento dos sél'ventuarios se1·á o 
emprego sen·ido inte1·inameutc ·pelas pessoas 
chamadas p!la lei, ou pala autoridade compe
tente.- Panla Cavc1lcal!te. 11 7 A1~oiada. 

(1,~tt o artigo.) 1\Ias e;t1·e nós h'\: tàmbem pesió,;s 
~ue servi1io officios a tifalo 'de sen'.eutia vita
bcin·, e que por inipedimetitos·phisicos já. os não 
póde.m servir: crei.i que taes pessoaes não devem 
perder esses officios, e que ante.s é. conve11iente 
que llles sejã.> consc1·vatlos, como se fossem de 
P.1·opriedade, visto que já: tê.m um direito adqni~ 
ndo. · · · · · · . 

r.1ra. O futUi:.) fii}QC Uiõ~entldO q~e _lliUgllOUl 
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94 SESSÃO~IF·9 DE 1J(jLHO DE, 1827-
.possa ler ollieios, uma vez quo os não sirvl'io 
pessoalmente; mas quanto no pretcrito, a cousa 
pareée-me. que deve ser de outra manein. 

Sujeitos conheço eu, que, possuindo ofticios de 
serventia ·vitalícia, até já os têm com sobreví
vencia a filhos : não é isto bo111·: porém passe
mos por e5sas desigualdades, tolercmol-as e cou-
eu e1110-nos que para o u nro o nPgoc10 tome 

um melhor andamento. Port·mto julgo ter lugar 
esta emenda, que ahi•"t·cmctto á mesa, para s·~1· 
accrcséent:ida ao art. 3°. 

EllEXDA 

" As pessoas, que actualmentc se :1cl1arem na 
posse da propricúade ou d-i serventia vitnlicia 
úc algum ofticio, que pcsso11lmcntc não possão ser
vir, o:tc.-salva a redac1;iio.-Odorico.11-Apoiada. 

O Sn. C..1.~DIDO DE Di::us mandou tambem esta 

EllESD.\ -

ter autoridade publica pa1·a o razer po1· um al\'1mí, 
c111e se· obtem ; e· já se -i·ê que cessando o imp«
dimento, que o fiwra impetrnr c;:;sa concessão 
ou merec o ro rioitnrio de,·e entrar n seu o · 
porque, se o seu exercício fui iuten·ompido, tod•l
'·ia ó a eUe que o goYerno tem cnca1·regado do 
<>ftieio : esta emenda }>01·tanto 11ii.) sc1·,•e de coui>a 
alguma, e não sei q_ue haja direito 11lgum pam 
YeJa1· ao prop1·ietar10 o servir E'm qualqner 
tempo o seu officio, 110 qnal não te1u perdido a 
posse ci\·iJ, que se 1fre;;11111c continuatla, 1mr cuja 
l"•ll!:io uiio se pa.~sào os prn\'huentos ao ser,·eu
tuario, senão p:>1· seis mezc.s, como é p1·aUca 
de11dc Poru1gal. . 

O l!!!Jr. ,~osconccllo": -Eu ~onde opini:io 
q116 o projecto passe com algnmas idéas,:qutJ nelle 

1, ue, ei quon o a maior pnr e . os 
nrtigos eu vc;taria. pela supp1·cssão; '·ou· port-mto 
falln1• SÓ ue uma C01l51l 1 que me Jlllt'ecc de l'edac
~:.io. Todos os officios de justir.n e de fazeuda 

a• ; ••' • ,·" • • - ... li. • 

bido, é contr:iditorio, porque os ofticios nunca hão 
de ser conforidus por se1-ventia vitalicia ; todos 
sã,l temporarios couforme as lei:; : di7. tmubem · 
o art .•. 4u·(leo) :.quem h'\ de pagar? O serventu·'l-
1·io, on o propl'ietario, ou tot.los ellcs? Acho que 
n illustrc coiumissão de redactão tambe111 expli-

. lJtle isto de maneira, que tire todo ? equivvco: 
'. e este a1·t. 5o deve passar p;i11i . depois. · .. 

Quanto ã. emenda do ~r. Paula Cavalcante, 
acho-a muito ncccssai·ia, e os m·gmnentos o.lo 
i::r •. Souz.a Fr.inça forào fundados 1111 lllgishçi\o 
actual ; po1· cousequencia deve 1·e111euiar-se, e cle
chuar-:>e que é quando líoúver i111pedime11to tem
Jmnu·io, que não estii comprebeud1do JIO 11rt. ü0 : 

mas i:;to é materia de i-eu 1cçào, e assim \'Olo 
11uo o projecto passe>. 

O ::;1t. P AUJ..\: E So11zA. mandou à mesa esta 

EMENDA. 

é 1kpuis da publicn.,;1io da lei nos rcspecti1•os 
logarcs, e não na cõrle .-Paula So1~.::a.»-Apoí 1d l. 

sc11Jo postas ã votaç.'io todn8 11s emendas, forão 
approvadas tres, ficando i·ejeitada a do, Si·. Can-., 
d1do de Deus. Consulblda depois a cam.ira se dava'· 
po1· coucluid,a esta di;;cn.ssão, e se adopt tva o pro
jcclo, dccidio·se que sim. · 

P11swt1-~~ á 2" qisc1~ssão do ~1·o~eclo· sol:lrc as 

ordinnrfas qnc pcr<!ebe o escrh•ão da camara ·fm· 
perial nn mesa do desembargo do paço : !'elll debato 
forão ·ambos -approvàdos os seus arti~os, e jul
gando~se concl111da esta discusaão, decido-se que 
passasse para a 3". · 

Acnoada ·e;;t-i parte da ordem dia, o Sr~ C1mlui 
. ' 2 . .- . 

o projecto :mb1·e pedngogias . vistà a sua m·ge11-
cías; foi favoravelmente deferido pel;i votn<;ão e 
decidio-se qne teria Jogar ua sessão do dia sc-
nuinte. . 

O S1·. secretario l\~aia deu conta deste 

Ol'l'I•:IO 

« Illm. e Exm. Sr.- Passo· ás mãos de V. Ex. 
por copia o oOício que a commii'si1o uoml!ada 
pela assembléa geral do· banco dirigio aos di
rcctores do mesrno banco, sobr'l os embaraços 
qitc. occorrem para imt.lrpôr seu parecer ácerca 
d1\ fundação d·\ dh·ida do gov.:rno ao · ditn 
banco, afim de que V. Ex. levando o i·eferido ao 
conhccit!lento da c11mara . dos d~putados ! possa 

Sr. secretario por p:irte d,t ·eommis
ll!is apresentou e leu; a.ssim 

PROJr:CTOS 

l".-Dos juizes de paz. 
" .-\ asseml>lé.i geral Jegislath·a do imperio, 

decreta: 
" A1·t. 1.o Em eaJa dish•icto dedignado. pclus 

c11mrnissões Jul\"erii wn juiz Ja p1iz e 11111 :mp
plente para senil' no seu impecJirntmto. · 

" Art. 2.n Os juizes de paz serão electivos pcfo 
mesnio tP.m 10 e manl!irn , orque se clc.,em os 
yeren ores ns camaras. 

" Art. 3.0 Podem ser -juizes de paz os que p!J
dl'm ser cl.eitortJs. 

n , :i-~' tT 

causa que o impossibilite, pro\•ada perante a ca
mnra, que 11ésse caso chama1·ú o immediato . cm 
yotos pam servir .de supphmtc; mas o 11ue tiver 
servido dulis veZ<'S succ.essiv.1m1:11te poderá- cs 
cusar-s~ por outro tanto tempo. 

. " Art 5,n Ao juiz de paz compete: 
cc § 1.o Cmcili~1· as pw~e~ que_ pretend.em dn_

mantlar, por todos o.; mews pacdicos que cstt
yerem ao seu alcance; mandando lavrar: tcrmi, 
de resultado; que n.s.;!g:nai.:_à co!o as par~cJS. !1 
e:;criv1io. Par.1 n concllmç110 nao se atln11U1 rn. 
p1·oc111·ador, salvo. por i1_n1.>i:o.limento da part.c, JH"O• 
vado tal qlle a· 1111poss1b1hte Je compiu-eccr \>OS· 
soalmente e sendo outro sim. o pt·ocurado1· mu-
nido de pode1·es illinHtados. . · 

" § 2.0 Julgar pequenas demandas, r;11jq valor 
não exceda a rnsouo. ouvindo.as partes e a vista das 
J.•rovas apresent11tlas por cllas, r.eduzindo-se. tud<;i 
n tJ1·mo na fóm1a do paragrapho antecedente. 

« ·º Fazer se arar os a·untamentos em ue 
ha manifesto perig•> d<J .desord.im; on fizer vi
ginl-os afim de .qu!! nelles ~e muntenha a,orJem; 
e em ca.;o de motim , · depre~r a · fürç;~ arma~a 
para ·rebatel-o ·sendo, necessano: ··A .acçao p<11·em 
da tropa niio terá lugar , , senao · por ordem ex
pres~a do jniz de_paz_, .e depois de serem os amo
tinadores · admoest11dos pelo menos .. trt's vezes 
para ·se re~olhercll,l ás S?JRS c~us ~ 11ão . ol)~
c.!ei:c~e111.-
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. SESSÃO E~I 9 OE JULBO>DE 1827 
« $ -l.n Fnler prender o bcb ulo duránle a be· 

beilice. · · 
"§ ã.0 Intervir nas rixas. p1·oc11rando .conciliar 

as partes e fizer que os vadios, mendigos, 
bebados por vicio, meretrizes que perturbão o 
soceg". publico, e os turbulento.i se· corrijão·; 
ourigándo-os. sendo necessario a' asili"11ar termo 

• 1 -v1v r, com commtnação de pena, e vigiar 
sobre o seu procedimento ulterior. · 

" $ G.o Fazer . de.•truir os quilombos e provi
denciar a que se niio forincm. 

11 § 7.° Fazer auto de oorpo de delicto no.; ca
sos u pelo modo marc:1do 0 na lei. 

« _§ 8.0 Sendo indicado o deli11q111mt1>, fazer con-
1\m.it-o 1\ S\\a presença pata interr.,:,'ftl-o ú vista 
dos factos existentc:1 e das teste1111mlu1.<1., man
dando escrever o resultado do interrogatorio. E 
J>1'0\'aclo com ev~Jcncia quem seja o delinquente 
fuze:- prcndel·o 1mmcdiat:1mente e remettel·o com 
o iuterrogatorio ao juiz criminal 1-.:specti\·o. 

« § D.o Ter uma relai;ão dos criminosos . para 
fazer prcndel·os, quando S.l acharem no seu dis
tricto ; podendo em se..,uilnento delles cu r 

· ·e os ,·1s111 os. wn o noticia de algmn c1·i-
minoso cm ontro distrieto, avis1u disso no juiz cri-
minal respeeti vo. · · 

" ~ 10. 1''1izer ob.;ervar as stnr . 
ruaras, unpon o~ as penl\S 

vlolado1·cs. 
« $ 11. Informar ao juiz: dos orphiios úcerca 

do 111eno1·, ou desasshmdo u u m {. "' · · 
ou que se. ac 111r abauJun:td•> pllf11 nus.meia, ou 
llosl111XI) do mes1110. lnfu1·mar igualtneuto ao mesmo 
juiz úccrca de direitos, q11e come~arcm a o?Xistir 
11 füvor da pe_s~oas, ,9Ue ·mio ex11rce1·e111 l'le.111-
111c11tc a ud1111111stmc;no de seus bens; e uce1·ca 
dos bens abandonados pela ansenci.\ de seus 
douos, Culta uu <le:!Jleixo de seus procuraJores. 
E, emquant" o juiz dos orphiios n:io provi
denciar, m:autelar o p::.rigo, que passa Iu1ver, 
tanto sobre as pessou:i, como sob1·e os b.rns. 

<1 § 12~ Vigiar sobre a conservaçiio dus mat· 
tas, e fturestas publicas, onde as ho1l\'er, o ub!'ltar 

· · p 1càs, ou par 1cu ares, 
se tiz.!rem no seu Jistricto,· de quaesqner }>ro
ljucções uteis do 1·eir10.mi11eral, Tegctul, ou ·uni111al, 
i·emett.endo-lhe as amostras. 
· « § .. H. Proc1.it·ar a coin posição de tóda~ as con
U!nda.-;,_. e du\·idas, que· se suscita1·em eutte os 
1nu1-adores do seu disti."icto ú.c'erc1\ de .caminhos 
particulare.'l, atravessadoitros_e p:1ssagens de 1·io,,;, 
ou_ r1beirlls; áce!"Ca <l? uso ~bs uguas em p1·egadas 
na··agrlenltura; ou m1nemçao, dos pastos, pescas 
11 cuçudas; dos limites, taj.iagens, cel"cado.:1 1h1s Ca· 
zendus· e campos: e ácerca tinahncnte Jos_ dam· 
nos füitus por escrn vos, fumilh1r.is. ôn auimnes 
domcsticos •. · · · · · 
" •< lÕ. § Dividir o 'di::iti·icto em quíirtei1·õés~ 
qn'C ' mio conte1·<\õ · màis de 2S fü~os; e n..imear 
para· cada um dellcs um. official, que o· avise 
o.te todos os aconteeiment1>s, ·e eitecuto suas ordens. 

« "'Art. f.i. o . Ci\da juiz de . paz . tel«\ um escii'i vão 
do· seu_ c~rgo, 111;>111eado, e _jurum~iitad<i pela· ca-

stij11i~·~â pres
0

taéd~ ulgm~_:. 'k::itc es~t·ivii~ ~c1·vi1·~i 
i~ualment., · de talíellià" üo notas no. seu districto 
somente, c·percebei·á'os emolumentos devidós aos 
escrivaesco tabelliiies. No ·impedimento, _ou falta 
do escrivão ·servir.\· interinamente· um<.boniem 
jurameritaào' pelo ·juiz de· paz~ ··. . . · • . ·, . ·~. 

ri Att. 7.". Oj~i~ .d!J .P~ te~ 08JllCSlllos emo· 
'l"UlCIUQ~ 'l"º o JUIJ l.\e 4n·~i~o~ . . ' . 

eumm·as. 

[lAA->llll. 
o fim 

« Art. 11. A nlc;a.la · tfo Juiz tl~ paz om ohjP
cto do pena 11iiu exccderí1 á multa de 3080011, 
· á. p1·isão de um ll)e1 .• o í~ easa l\e eorreeção 1 ba· 
vendo no lugar) ou ofiicinas public UJ, po1· tr.i7. 
·mczes. . 

« Art. 1·2, O termo de bo?:n-viver, e ·sentença, 
qne impõe pena,' terá ·lugar em consequencia 
de prova de dnns a trP.s test.lm1t11bas com audii!ll· 
eia da parle, E nestes dou" casos poderá o réo 
fazer pc1·gunt i,; ús testemunhos 8obre seus dll· 

uimentos e tanto estas · -
cscriptus e a.~sig .. adas, 

" Art. 13. Quando o Juiz de paz 
scrà o rtÍo co11Juzido Juut unente 
rio erant o · uiz · · . 
por este immediatamcntc confirmada, ou l"l!\'ogada 
a sentem:n. 

« A1·t. U. Ficiio rcvogadi\s 
estiverem cm o · · •i • 
semclhnntos nttr11Juições n outra autoridade 
baixo do qnn\qnel' tlcnominnçào qlte seja •. 

" P11ço da camRl-a dos d1!putado11, . 6 de Julho 
de 1827. - Oaudido José d-: Ai·aiiju . l?im1tia. -
José da Costa Can:<ilho.- José Antonio ·da Silra 
.Vaia.» 

2.0-Dos abnsos da liberdade de• impa:cnsa. 
<• A as,<1cmbltia geral legislatlvifd·'.!Creta : · 

TITULO l,o 

I} SUlt.'I. 

seus pe
0

ns:•mo11los p~r. esc1·ipto ou por ·p11la vrn, u 
füzôl-os imprimir e circular 1i vonhde .sem depon· 
<le:-.eia <l>! · c;.ms,ur \.; c9m\,anto que Tespondà->. p.)).os 
nbiÍioS, ·que commettcrem no· e:otercleio deste di· 
rdto. . . · . 
· « Art. 2.0 Abusiio do direito de ci>mmuni(nr os 
se'us'.pe11s11mentos por escripfo,. os q,!-le'·l'01" i1!1-,,, 
pl"Csso, tl~ qu:llqn~r, ·nat1u~za q11e seJa, os .euut· . 
tircn't.,. . . , . . 
· 11.,1.e. At:iqncs .dirccto3 contra ~.syst-ima 1nonnr· 
chico represent 1t1 vo, nbraça1lo e Jurado p.!la nação 
e se11 eb.eíe. . . · 

« Qs. N:>ponsa\'cis incorrem. na· pena de prisiio · 
d~ ti·cs a nove annos, e na pccunia1ia de um a 
t1·cs eontos de ré~.;. ·,. ,, . . 

,; 2.Q l'rovocnções direet \s. on 1mi:a n rcbel· 
lião contra as \eis, e contra as a)1tondatles con· 
stituidas·; ou pau n resist.eneia, com furÇa e vio
lencia ás injus~~ç1\S vc1·Jadiin1s, o~· ficticiasi. aos, 

ção, e das nutorid~des. .. . .. . . . , 
. (( o(·:rcsponsaveis. incorrem .. ~a pen_n de. p~i-' 

siio. de do•\S. a. s~~s .. nnnos,. e, na ,pecun~ar1.a. 
de oitocentos a. d9u;; coi:itos·.e ql\atroeentos-m1l 
réis. :· .. · . · .. .. . . . . , . . : . . ·: .. , . 

« s.o ]3hsphemias contra Dau~. . ... . 
<t QÍ ·res~n~:tYc.is incorrçiii' µJ.S: meim~ pentlll 

do po.ragrapbo antecedente. · . .. . . ; 
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91. SF:SS,\O''E~I !J DR JrLno DE J827 
" 4-º Cnlnmnins, injtuias e z<mbaria contra n 

religião do imp.,rio, assim pelo que pert<>nce nos 
seus dogmas, éonío ao seu culto. Evidente oft'eosa 
d a -moral 11ublicn. ' -

" Os respolisa\•eis inc01·1•em, pelo qne pertence 
aos dogmas, nas mesmas penas do puragraplao 
segundo, e pelo · que pertence ao cullo, e ia moml, 
na pena de prisão de seis mezes a 11111 armo, e 
nn pecuniaria de cincocntn mil a cento e cincoeuta 
mil -1·éis. 

" 5.a In"nrias aos ' 
Pstabelecídos no p:aiz com pemaissiio, e garantia 
da constituição. · . 

" Os responsaveis incorrem na penn de pri
siio de seis mezeo1 a um anno, e ml pec1mi:11·ía 
de cíucoenla mil rPis a cento e cincllenta mil ri,is. 

a 6.<> Injurias contra n pessoa do írnpcrndor, s11a 
augusta esposa e príncipe Jaerdeiro. 

« Os responsnvets incorrem na J?Cllll de prisiio 
ele uni a tres anno!Ô, e na pecnniar1a de tresentos 
mil a no,·ccentos mil réis. 

" As injurias feitas a todos, ou cada ·um ilos 
agentes do poder executho, niio so cratcndem 
Jireda, nem indirectamcnte feitas ao impe
rador. 

" i." Injurias· contra as pessoas da familia im-

" Os respons~veis incon·cm na penn 1le t>risão 
de seis ~ dezoito mezes, e · na JIPcnni.arm de 
cento e cincoentn mil a quatrocentos e cmcoenUl 
mil 1éis. 

« 8.0 ·Injurhs contm :i. assembÜ·a geral fogis· 1 
lativa, contra cada uma das cam111·as, ou con
tt·a - n maioria absoluta dos seus i·es('ecti\'OS 
membros.· 

« Os i·esponsa,·eis incorrem na pena tlc Jll'i· 
si'io de um a tres unnos, e na pecu11ia1·ia de tl'e· 
sentos mil a noyecentos mil i·t!is. 

« !>." Injurias, que t-0nhi'io por fim impnlai,:ões 
centra qnalque1· pessoa, de acção ou ncc;ües, qt\e 
a lei classifica em crimes, e a que commina 

en'ls ; sendo da · nntnreza da uel111s 1lc 110 
1111zo e a m1t 1 a .a_ denuncia e sendo n pessoa 
aft'rontnda nominalmente ex1,1·essa.-

" Oa _. respons:n·eis são obrigndos a Jll'O\·ar pI6- i 
namente taes im uta .õei; ·e na falta desta· r · 
a m· , e serem declarado!!', por senteni:n, calum
niadores, incot'rétn - na· peun de -prisão de um a 
trcs annos o na pecnuiaria <le <ln:i:entos mil, a 
seiscentos mil réis. 

« 10. Inj mfas que tenhfio por fim imputações 
de nc!;iiO 011 aci,:õcs, que supposto sej:\o das que 
a loi classillca em · crimes, e a que conimrna 

- penas, · mio siio todn\"ia dnqnélla;;, do qtie em 
JUizo se admitte- denuncia: e imput.a~ões de todu, 
e --qualquer acc;ão o\\ facto: da ·vidt\ p1·iynda e 
do01esticn. · · · · 

" Os re;;pons\vei~. que neste caso 11iio s:io ncl
miltido~- a provar as irnputn.;ões, nem os motivos 
deltas, mcorrem' na penn de prist'io de tl'es a no\"e 
mczes. e na pecuniaria de cem mil; n tresentos 
mil réis. , . _ _ _ _ 
-: u 11. Inful'ias,-'q1ie tenhiio por fim deprimir o 
cidadão por qualquer maneira. 

· « Os responsa,·eis incorrem nas penns do nu-
mero 10. _ 

« 12. Esta mesma . disposiçüo se observnrú. a: 
respeito das Ílljnrias, .Colt imputações CQntl'tl p_eS· 
so"s encarregada,; _das funcçõe~. public~s, qu:ando 
se dirigirem ãs suas pessoas; vida pl'i'ntda e do-.. 
mestica e relaçõe~ parti~ulnres _ _ . _ · 

~ Ar,t, 3.0 Não são ·criminosas. e por iÀso não 
di:o luga1• á fotmar;iio de processos e impo!ic;ão 
de peuM ; . · ·· - -

fraci,:üm1 das leis, ''iolações e quebra.o;, da. eonsti· 
tuii:;iio, machina~ôes contra o estado 011 conh·a o 
i;ystema monnrchico l'eprcsentatiYo, e t'ldos os 
delictos de ual ucr natureza contra a 11 iio on 
parte de la. sna segnrnnça, 'sna honra e sua fe-
licidade. - · 

u A11 • .r.n T:ambem nbnsiio os i]nc publicarem 
gl'tn·11rns scdiciosns dift'amntorins e immones, rli • 
-ri~id:is a algnm <los fins expt•cssndos no:; arts. 1" 
C :.,.M. . 

" Os respousaveis inco1Tem Jla met.'l<le dns penaR 
que em tnes casos se ímporião nos que nb1tsassetn 
por es.:r1ptos impressos. 

« Art. 5.0 Xos ínesmos casos em ~11e p.:>r- esta 
lei são puni\·eis os abus1•s <h liberdade da im· 
prensa, siio igualmente pn níveis os almsos das 
pnlnnas e elos escriptos não impressos, comtanto 
por~m 11ne se pro,·e eYidentemcnte •1uc as pal:i
''ras fur1io p1·ofüridM em publicas renniôtis_ e 
qtrP- os mnnuscri tos s:ahirã.i do 1binete Jo 
nu r e se zc1·:ao crrcn ar com - seu cousentt:.. 
mento. 

'' Os rcsponsavr:is incorl'em nn:; mesmas pen:is 
do m·tigo unteced.•ule. 

" :\ri. 6." Toclc> o escrípto sen\ lido e inter
pretado p:irn o jul~ameuto coufonne as leis da boa 
l1ermcncntica: o Jl'amnis ser:'i julgndo memmeule 
por phrases isoladas e dcslócndns. 

TJl.UJ.O JI 

I>os ;•.!s110Hsm:i:i ~ 

,; Art. 1." E" rcsponsnYel por q11:1lquer escripto 
ou gr:nura uos casos do ti tu lo antecedente: 

« 1 .o O seu l t • 
<< 2.0 O editor. 
« 3.o O impr.assor. 
" 4,0 O \"endedQr. 
« r-,.n O distribuidor. 
" Fica porém sah·o ela responsabilidade cadn um 

dos quatro ultimo:; que apresentar umn obrigllÇno 
de responder pelos resultados, do impresso_ ou grn
vuru, a,,signadn por aquelle de quem recebeu a obra 
para ser publicadn, imprcsS'.I, \'eodidn ou dish·i· 
buid:a, sc>ndo rer.onhecida a -as~ignatnra- por __ 11111 
tabelliiio~ ou- por d nas testemunbas fiiledignns. do~ 
miciliádas no paiz,. no caso dil. tc.:r o assignante_ 
o seu Jomicilio cm oub·a parte. 
_ " Art. 2;0 Nenhum impressor poderá imprimi!• 

ou publiear qualque1· -esc1·ipto, sem : .:iue nelle 
designe em dons difft!rentes lugar<lS, .e · de' mn.
ncira qno ni'io possa cortar-se~, a denominnç:lo 
da typogl'npbi:í, lugar e nnno ~m que é impresso. 

« .\.rt. 3." Todo aqur.lle impressor:' q11e ·- im1wi
mir ou publicar qualquer. escripto, : incurso e111 
algum dos n1·tigos desta lei,. deli :ixo d_e nome de 
pessoa qne se aulo _obrigiira_a· ~·espon.de1·, na, fúnnn 
do art. lº deste_ trtnlo, pagam a. multa . de qnn
trne<!nt"s nai\ reis a\ém . das peilllS 'em que, . in~ 
co1Tc1· pela qualidade do· escripto.- · ,, · 

« Art. 4.º Nu .mesma- pena incorre o.impressor. 
éonvcncido de .haver f1lsamente .·designado. n tr· 
pograpbia .e luga1· da impressão• do ~cripta, que 
conti\"er. algum dos .abusos -exp_resSl!dosnao;tiL:l0 . 

de~ta lc1,, . . . _ - .. - . : _ : -) .... _. l ;: , _ 
cr Art. G.o Tódos .. os-'que)mprimiretn; ou ,publ.i• 

carein, 011 TeJ1dcrem escr1 [1~01> ou gn\ n\rBs, J1' 
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•. .J~ . f-; ! .·.... i! _- __ ._ ... ' -- ' ! ~~ • '_'-·i. 

SESSA O El\I 9 DE ·JULHO -DE 1827 
con.lemnadâS-cmVirtüílode . algum dos artigos 
di:.s_fo. lei, incor1·em n:1s penns impostas aos prí~ 
me11·03 .réotk· -- _ - . , , · ·. -- · · - .. 

" At·t; G.<> Não são responsaveis os que ·im-pri
mirem •ou de qualquer· modo fizerem 'cit·culnr' o.s 
opiniões· e os discursos· emmciadó"s 'pelos sena-· 

TITVr.o )II 

tJl'maç"o 

" Art. 1 ... 'J'odos os abusos decla1·ados crimes 
nesta lei senio jµlgados pelo t1·ibu11ul dos ju-
rados. . 

port~s. <!ª!! .P~ruch\~. ~- • .Publ~.lr'"-em. t6~~;j_ ~s 
JOmaes -~ :~•t} rela~<;> _d'Qs 9~e ··11110_ dé .. s~~· Jl~1zes,. 
de lacto, i:i.a</-uélle -'!~no. . , _ -: : ___ :· , ,, _ ,.: 

« .Art. 8.0 Reg1~e1:ondo o p1·~lllº~r l\ convoC!'Çii'o 
do JU!Y::!!. ~!.nn~1111t~nJ~O ~ !lÇ~IJ$W::~O -e df>cume!l.Ló:i 
Jena 'nQ :J u.1z_ P!ll'!l '!Li fQrm~i\\). ~o p~·oé,csso, _ e_s te, 
fn!á' C:.Q[is,_t'l!'.: por ·e~it(!CS nffi!'C-1!-~9$. nos, lugáros. pu·~
bhc!J!!i:~o·._q1~ ~-11~1·11. C!l~"'qi.ie i;\e;1la dç, prQc~iler 
:\ eittl'llc;~no dos· J_urnd,'2,~ .: Pí!l'~ ,Jfll c11u.~ l ,_- e,. m~n ~ 
dani niltrftca1·, pam: _ço1np11recer -· ness~ dia, assuu 
o accus;idQ _!:011~0- o·auto1·, se·'o-.huµver:, • ,-

. " Art/!!~.;~ N!'.!s~'e '..d'ia '",apr'á_z:-\l.io;_ s~_ri" /. p1·~sentes 
o presidente, ·o p_romotor,. as· pa1·tcs e o ·esc:rivãó 
qud lavrara ·o' nnto necessário; sé procederá ti 
e~tracção \~e' doze nomes: da. urntl. para füri'na1'-Se · 
o -grande JUry~ Neste :neto .. se :.dmii. 'ªº accusado
um .trasladG··dà culpa~.o _·o:. rol dns·-testenufohns 
hn"cndo.as, com a -âesignaçiio de· suas· Dl{lradicts 
e 9fflc~q·~·J..·> ·--- . . 1-:- · ~- ·, · • :: : · . • . · · ~ 

. 11 Se-'o -réo:-á1iió · comparecer, á: revelia ' delle· 
s gm _ •o·-p1·ocessóq1:suamarc a.·- · _,-: · · 
-« :Art. 10: Formada i n' lista dos doze apurados,. 

o escrivãG~officmrá- a cada um deUês/nótifican
do-os{ pira--:•iómi>rit!lcenint;, no•• dià;-q uo ·O·· pre!;i. 
<!ente: tiver•ml!ligqnlado,~ e-· que , nunc L' pnssal'á ·de' 

. quiuze;dépoil!,,·da•npumç~o;,:; :.'• 1·;i; .·: •. ,_- :. ~--·· 

«10i nitfi, tiiió':~fomnnrêceri>m·· 'si>i]i .. -..n•1sà ;J.ustt~ -
" ::1·•.1 -·-~ __ ,._ -_ .. • •. -.-- .. 1t·--,_-d·_--"'_-__ -_ •. ,.t .. _'1 __ ·• ·=1_ .,,. . -__ ·_- . .. c-a.:J>!l5 ...... ~:'n~'111u .n .. _ ~,,.,~ e-m_1 -ro;1s, e _a 
\\Qbrar. nas ~me\\\ont1t\~ - - -. · -- - · · · ·. · 

TOMO 3. 

H7 
« Ai·t. 11. O promotor, ·r111~ lia IÚ ·s-ér::-telrãí.lo;

ser{L _ nonwado .:'í. 11111io1·ia .1·elativa .:-pelo collegi., 
eleitoral do circulo. n ·que p~rtenee-o 1 U"nr, onJe 
só esfa~eleee. o j1fry, _ _ ·º __ . , 

~( l't!~á _ poi· ea~a acção, "qt1e -intentar e em qu~ 
o JUI' · nao acl ai· mate1·ia an - -
riu10 e quatro mil réis; e por .nquellas, em qnf!· 
li ver lugar· a iiccusàçilo, e elle le\·ai· ao fim, o 
h.moral'io de doze mil réis. 

« Art. 1'2. O mesn10 1·0 oto · 
e~to, 1cando .porém ao sen nrhiL1·io aceitar ou 

nao a nomeação : e quando niio nceitnr, s11ce1for-
1he-h:i _o .immedíato em votos. . 

« Art. 13. :, Os que · actualmente ·ex-ist~m co~ti
num úõ a servil', emquauto, flndn a actual. Jegis. 
latura, se niio. proccde1· as nova-; efoiçües .; e nni-; 
comarcas, 0111Ie os niio houver, . se proce11erii · :í, 
sua clciç1io, ua· fürma do art. 11. · _ ,_ . _ 

TITCr.o IY 

11 Art.• 4•;õ'Quandi:>''n.docisiio ·a;,· j~frf: í<;>f.'.·n~ga:. 
tiva;, o 'p1:ésidéntf ~i!ó·, conse_l!i~, . p!)t' ',· $er1~e111;n __ 
lmu;nda nos·'ntttos,• 'Julgar1\··tlJ 11en1_mm. cft'~1to .u. 
denuncia, COUdemnando O deUUllCÍillltC nils' _CllS .: 
tns,-so fõr pnrtie.~l~r;, :< · .':,;,,.. _ -. , .. · : -

= 11 At-t. Õ;º''Q1iand..r a· dcéisiio •ror affiriri'aíh>ii. a' 
' sentença; dechtmrá que tem ~1u~n1·• _·a º:icciisnÇii'q·:' 
·e ol'Cltmai'á o s -"lttestro: 'de' ;to füs -- 'O:i _, 'i111prc11sos: 
denunciados (qmndÇJ o• abuso fôi·)ieln imp1·én;;:~J: 
e a deteuçiio -do' reo · em -custodia, snl\"o ·se '111J1 

. me8mo: neto presta.i.· fin:lçn, que o juiz <le dit·eito, 
· com approvnção :·do- promotor. ou_,. autor; ".iulg.U' 
' idon<l!l, lavrando. de. tu.do - o- p1·ec1so· ·termo/ ., 

11 Art. G.o Immedi:itnmcntl'.l, antes' q1i.e 'o '1'éo ou~ 
preso, ou nftia11çatl6, ~e. n.•i;cnte, p_1:<icelcr-s~-lra 

. ,\·extracção da$ cednlns para fü1~11u·-se o J1try 
de jnlgação, que s~rá compos~o. _de 11,o~.e VQgno;s. 

« ArC7.n Lidos os "noine~. poderl ·o.·aiitor· ou 
o ·promotor rei:us~1·-_ n ;1jiP.tade 'dos,_ elcito31·. s_e_m; 
motivar a recu·sa · ·ali} se .. lll1da yoz i11clus1\'0 • e· .. 
o ré» d!ias tcr~ns p.u;tes ~te a.,terl!e_it'.â y_~z .in~ 
clusi\•e. · - · · · - · · · · · · · · · ·: . ·_ · · · · . 

« Se os· réó:; ·.- foreiu Úcms:~ ou: m1is: podc1;A<:! .• ; .. 
combinai· ns suas 1·ecusnções; uiio combinando,:- .• 

· recusa1·â cada üm ii -parte,, é \'Cze~ g~e lln n 
. licito 1·ecl\snr, _ o da· urna se . ostraJur_!lo. ,tantos 
nomes '.mais; qhantõs~ CorenV o('r~cusndos._ .•.. ,; 

- ci·Art~ 8~~ 'cànclu'id1' á r.icú.$ação~· se- p1:0c!tléri~. 
· nt\ .. ÍN'l\\t\ do urt.- 10 d;1 titub :J0

•• • • • 

13 
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·SESS:\O E.M !t DE Jt:LHO ·DE 1827 
... 
" .Juro ex:Íminnr cuiàndos:imentc os factos, que 

<m 11ou,·cr de jul:.;nr, e ('Xhibir o me11 \'Oto com . .· . - - . -
:•ccusnçiio por odio 011 mnlicin: nã~ nbsoÍn~r }>01· 
fraqut>za <•ll lucro. e declnm~· em tntlo~ e • 11e.r 
rnda n Y<'rdnde, s·<'guudo n mmlm consctcncia. 

TllTl.IJ ,. 

lia Jm·!J <la julyaçtio 

" ,\ri. J.o x.~ di:i assignalado, rcnnido o con
selho, o prcsitlenle. presentes o prnmotor ou 
autor, o r~o e sens a<h-og-a•tos, deJ>llis de t~r 
•lefori<lo o jurnme11lo no;; \•ogacs, ·pel:\ fo1·mul 1 
:.!mixo deseript.a, fü~1í. ao 1·éo us iJe1·g111.tns, que 
jnli.: 1r ueccssnrh1s. 

" PrcceJnntemente Sll teriii'l t ransmittidtl ao 
n~•l o trnshtdo do libell "" 
us docnuwntos, •111e SI! tive1·em prnduziJo 
110\'o, e o rol Jns not·as tc!'temunhns, se as 
lw11\'e1·e111, de sort l 11ue trn..; <lia;;, pelo 1111mo~, 
n11t1iE <h J'<'uniü_o, t.enhl\ elle de tudo conheci-
llll!ll o. 

11 Al't. 2.o Findo o int.errngato1·io, or.ie111~ril o 
presidente. primeiramente no autur, depois ao 
n\,1, que leiao, a'}uelle u nccusai;tio, este outN 
11 s1 a e eza, po em•> CI\• a um e les dar todo 
., 1.lcsent·ol\'imento i1~ respectivas nllegnções : 
s1muidn111cnto i11q11irit·1i. as tcstP-munhas (jtrn se 
a1~·e . .;ent111·e111, dcf<lrindo-lhos j1m11ne11t-0, e n•I· 
111ittindo t·111to o nntor, como o 1·.:0G a ftzcr-lhes 
•>S inte1·1'o~nto1·ios, que lhe com·ier~m; e se. t':r· 
rninaril este acto co111 a snst mta~atoJ ílc Jirc1to 
!JOI' nmn ontn p:u'le. 

11 Art. ::: ... For111n1.h nssim o processo, o JUIZ 
tio direito, l'Cdig;nd.1 u JiypotheS!", que fi7.t;1· a 
111:1teria dn nccusaciio. e as razoes expcmhtlas 
pro'1 e contr.a, p1·opo1~·i .inry, com a mnim· 

.;·el'elll de ser decididas. 
" Arl. -l.º Retirando-se o.:; j<.rad•>S pll'a outra 

sala. o escolhido o sen 1>resiJent<', conferen
c:i:i1·ilii SOl1re ca.h Ulllll da 1 <JllCSlÔl'S !ll'6pOStas, 
•J o que fl•r julgado peln nrn_iol'il\ d~ ~··•JS qua1'
tas partes dos.' otnutcs, sei:a ~ dec1sno, que ·o 
presidente publicam na p1·11ne11"a sala com as 
formaliolades 01·donatln; nos arts. 2'> e 3° du ti
tnlu n·: nhrnngcndu·SJ na mesu1a d~cis:io o 

""grilo de <lelicto. . 
" Art.. ;;, .. Se n <lecisiio ftir negonli\';I, o presi-

1le111e do consdhti profllrir:i n s.,uteni,:n .de nb· 
snh·içuo 1!0 rú .. , 01"<lcnm1<lo n immedi11ta. soltnra 
olnlln 11 o levantamento do. sequo:;tro \'}nand.1 
tP.nha titlo lngnr): o. condemnar;'L o. a.:cnsador 
nas cust!ls, s:1 f<ir particnlar. 

,, .\rt C.n Se f•i1· a decisiio nffim1nliYa, a sen
teu~ 1 condcnmar:'t o l'i•o n 1 pena col'l·e.;pnu<lent ~ 
,. nn;; cnstas <lo p1·ocesso, ordcmnn1lo a s11pp1·cs· 
!!:io do.~ imp1·essos denunciados. · 

Fo;·mula do jm·ameuto 

- " .lm·o pronnnci:u· bem e sincc1·ame11te nesla 
. , , 1. \ ··me com ra11purz:1 e Ye1·dac e, só 

lendo di:lut.o de meus olhos D.ius e n lei, e 
J•roforir o mcn voto, s<'guudo· a miuhn con· 
:scfonci:l. 

TITt:r.O 6.n 

Disposirõ:s 9:mcs 

•• .\rt: 1... Os jllÍzcs d.1 dh·cito, prcsidentils dos 
jnr~'s, sei-::io os j11izcs '_dq · fóra. das cidades, ·ou 
''il.a•, ofülc cllcs lli!l formnrcm ; e nas. comarca;;, 

ondc_nii0-J1ouv-01·· j11iz l.:tt•l.lo; s~râ o ·ootregédor 
presidente do j ury. . . 

" Art •. 2.0 ·rodos os àetos expressados ·nesta 
lei serão publicas· mas nen ·. _. · ·· ·-
ll" a e es . çom am1n:>, s-üiio de q 11e natureza 

forem, sob pena de ser pr•isa'eomo· ·em 11:tgrante 
delicto, e p1·ocessada na fó1·ma da lei. 

" Art. 3.0 Todas as · questões incidentes que 
OCCOl'l'Cl'Olll, tantl) cm lllU, COlllO n'outl'O jury, 
;;crüo decididas pelos jurados·: ·e, i.e envoh·ct't;m 
materia de .. direito, será 011\'ido. o juiz~ , 

" A1't. 4.0 Nos delicto.;;, ein 'l ue · esta lei im
põe uma pena indeterminada, ~xândo .sómente o 
maximo e mínimo, coMid<'rão-se fre;;' :;ti•ái);;: Jn 
da maior gra\·ida<:le : o a0 o da menoi·; e o '.!0 

c> medio. · ', · , . . 
« A1·L. ~-" · ,\o lo SJ:•fo sa appli~r~. 'o !11DXimo 

d:1 ·pena_; .ao a0 o~nun1u10 '; e .no.;?º ·o !lledio entl'-3 
est~ e · a'}uelle. . · · -" -··" 

« Art. C0 • ·Nos ca". 
1p 1car, a· pena pelo numero deli~.;· • . 

i< Art. 7° 9 producto das multns será ª!?Plicado 
a p1·01 de qualque1· estabelecimento de candnde do 
lu«ar em ue i . . n 

" Art. 8." No c·1so do impossibilidade de pa
g;1111e11to dclS multas, se1·üo commutaJas na terça 
pute mais da pena de _prisão comminada nos 
i·es >ectiv s ·,. - · , · 

<< A1't. 9.0 Das decisões do jucy não. luivera'i. 
recurso. sal\·o os casos 1° de p1·eseri1;>t;ão do crime; 
!,!ó de jt'1 ter sido p1·occssa'10 o reo pelo. mesmo 
crime ; ~". de falta de 1 .. galidade no proéesso; 
4°, de imposi~ão de pena maior que a· <lecretada 
na lei. 

" A1-t. 10. Os. racnr.ros, nos casós mencion1do11 
n;> a.l'tigo prccede11t'!, serão. para\ as 1·elaçoos dqs 
d1str1ctos, a que o JUry pertencer. . .. · 

" .\l't. 11. As i·elações, se julgarem proceden.te 
i º· recurso, por _!l~r '\'erdadeira n ~n;;a. ue o mo-

cessado nos dois priinciros ci\sos Ao.,art. 90-; e 
no terceiro e qnurto 1·ee11viari\õ,' .º processo ao 
jui7. de· direito 1·espect.ivo,. para _.que :o façà for
mai· de no,·o·, qunnJo uiio estPJa l~al, .c:onvo 
cando para t>sse fim outro jnry ; . ou para qua 
rofonnc a sua sentença quanlo· ·,ai impusii:;ão da 
pena. · .. · ~· . . . 
·." Art. 12. · Nenlnun p1·i~i.l!)gio_· _!senta .. o denim
c1~do, po1· algum dos crm~IJS . exP.1·~~ilados n~sta 
1<!1, de compal'eCJr ante o·· JlllT; ·seJa qual for a 
sim jerarchin •. ,., ·'· •.·" : .. ·'.: ,., · . , .. 

« Art .. W. Nenh11mn sentc:ita sobre taes c1·i-· 
mci; s1wil v llida q11anda fõr .dada ;pot'. outi·o qual· 
q11e1· trib1111nl, pormnis ~~d11ndo q~~ sej;1., Os juí
zes qne a dr.rem·serno rcos.;_de lei não g~1:vdada
e re:-1"1.msavr.is J>f!los danino:-., que o ._se~,e~cind•) 
<'Xpcl'lment u· om conse•111enc111 delta, , . ·, _ 

" Art. 1 t Os .• i'npr~sôrcs. s~o:9~°iiglldos.~ !Dªº' 
dar ao pNmotor fisc:!I do. Jll!'Y, ug,1. exe1!1pl u· de 
tollo o q11alqnel' csc1·1pt'> que, 1111p~1mire~1. · 

" Art. tr.. :,Q promotor fiseal dó jm·y.só:nente 
far:'1 o ofiido _de ni:cuin'1or publico .nos casos do 

·art. 20, § lo nt.; oitnvo inclu~h·tl. Nos ºmais éasos 
sú a >arte olfondid \· S'!ri't · • · · · • 

" Ar. rn. ;~os caso~ em que o proD'!ofor fiscal 
fizer as accusó.çôe3, em razão · de sei1 :. officio, M 
a. clenunch fór julg11da de uenhnm·.; effeito;>o.n o 

! réo. f<ir absiJ!yido, se1·ão pagas .as · cu_stas ;.[leia 
, fazenda pub~•ca· ,. " .. , '·'•, ..... . :·:.,.,.,. ''" ! . . . 

" Art.-17 ••.. .Todo o cidnclào. póde;.liv1-eme~te 1·e
p1·esent.'ll' ·ao. p.romotor. fiscal qua~«fUer:escripto, 
vu· gravura,:qµe se comprehenda,;ea1,•algum dos· 

1
. a_r_ tig?s_. da .p. rt!]!eute.)_ei,_ e ,s_o __ Jicita·. r~:p~.!l_.·!"··o_bse1·

. ,·anc1a com ·a i-est:u:.ção do· art ... l.,,.doafe .. t1talo,, 
) . e satYO O. dil>eito de áUignar~ãV "o\\, 'Qio por' parti:• 
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SESi;lOEM 9 . .OE .JULllO DE 18;2;. 
- ' .·- - ~ - ,;__ • ' - - - ' -- . " • J, 

.. 1.cA.1:La11Jo l'ClllUgnantia no Promotor_, tcu1 rc· l Foriio fükn, e c1ürárJo -0111 di:;.;u:;:;ã<J 
curso frarico ao. juiz' de direitô, que "em tareãso-, · guintes - · ___ .. _ ------

03 :;:.:· 

fará ~ que cump.i·ia ao fi_seal ~ · P'!rticipando-llie i . P.m&-1"IU::S 
}'ara eire p1-osegn11· no mais: que llie eom11etc •. 

ci Art· Ui:: ·.~Niis>eases de abu8a po1· pai:nra o . 
prou~ót!lr. fiseal .. !!Õ. proee~ci'á Juiv~nuo parte, que 
Jeuunc.'le o debelo e e:du1Ja· as testemunhas. 

" Art. 19.. J..'iêKo al!rogadas todas as.-leis, alva
rás, tlttcI'€tos e mais resalueties em eontrm io. 

(( Paço da cam:fra dos deputados, em.6 de .Julhu 
de 18-27. -José Anto11io. da Silva .Mairt .-Candido 
José de A1·aruo .. Viamia. -José da Costa Ca1•r:r.t· 
llto. » 7.Itorã.~n,ibos approvndos, e·determinou-se 
<1uc passassem' para o senado. ·• · · · .· · 

O Sa~ Cu~m lfaTTos," por parte <111. commissiio 
Ue DIQl"ÍU)U\ e gUClTQ }eO Um parcctr relativo á 
Pi:opost.a do.~o\'crúo . sobre. a crcaçiio de carpin· 
te1ros da. armada ; o· qual volt<>u á mesma com
tnissio para o apresentar em fónna de vrojceto; 
e tomar-s:e c11tiio conbecimeuto dclfo. · • 

O Se. FEnanâÁ FnANÇ.\. 01Je1·eci.iu .um p1·0Jecto 
de lei SO\)re Ó meio 'dê' libertar OS CSCl'aYOS COU· 
ccbidos · nestes · fu1"ri1os; · · · · 

•. -;·,. - . .'# •· : • ! • -· • · •• ' -

« A assembMa garal legislatim cleer~ta: 
rc Att. 1.0 • Os escra"'ns 'ficàdos do senhor, que 

moner sem hel·deiros fo11t.ados, ser ão lin cs. 
" Al't. 2.o. ·De' senhor, qno deixnr l1crdeiros foi·· 

çado's, a· tert"a · parte proporcional dos escravos 
será .Uvre:-Esta terça ser:'1 pcrfóita .dos escravos 
lnais velhos; . . . 

" Art. 3.0 Em aeral: os escravos "iiascitlos fúra 
do Brazil deixarâõ de ser escravos, depois Je 
vinte e·~nco a:nnos de escravidão ; e os nasci· 
dos no ·Brazil, ·depois de trinta e .. cinco aunos 
do idade. · · 

I.• ." A comuussao cfo legii;1açüo e ju;;Li~a ch·iL 

interessante e pia a p1·etenç1io dos supp\ica.1tcs, 
e é de pal'ecer que se lhes deiil'a na fõrma d•J 
seu requerimento pela maneir•l.- seg1liute: 

" A assembléa gJral legislath•a 1·esolwi : 
« Art. 1.° Fica autoris1do o gove1•110 l>nr.1 con· 

ceder ú ordem terceira de S. F1·ancisco do Paula 
da capital do imperio n graça po1· ella pedida 
no seu i·cque1·hnento junto: e a mesna ordclll 
supplicante obrigada n 11prescntar ao - exnme,. u 
appro,•ação d.a nssembléa gcml kgislati\·a os 
cstntutos dos dous collegios, que p1·1·tende esta· 
lleleee1·. 

<< Arl. 2.0 Suspendem-se pnra esta fim súmento 
ns leis de amortisa~ão, e o regimento di! 11 do 
Abril de H.ilil. 

<< Camnrn dos Depul-lilos:, ~:O de .J uuho de 1&'!7. 
• -J. ela Cnt; Feri·ei;·a. - Josc Cesw·io tfo Jli

i·anda Ribeiro. - ..rtntoHio da Sil!;á Telles.- Au· 
tonio Atty1isto ela Sib:a. - José Carlos P'<:;·i:ira 
d:e .tlmeida 1ºon es. » Foi app10• .tdf): e qmmto 
it 1·esoluçiio dccidio-se que cnll'll5Se Jogo em dis· 
cnssão, S!!m ser imp1·cssa; mus, havemlo oppo

' sir;iio, ficou adiada. 

'ic Art.' '1. 0 ·O escravo, tomo.do .lifrc .em con;;e- 1 

qnencia desta lei , sen\ "desde logo con,;idemdo 
irmiiá da ·confraria de ·pi·etos"on patdos. etc., (to••· 1 
forme o'"lib'ei:to fõr)' do 'domicilio· do liberto,.110.ra. · 
o fim ·de 'a confraria •curar o"novo. irmão. E ús 
i·eferidíis Co'rifi'ari".ls·'pertence' procu111r a execução 

~-º " Aº c.immissiio de legi,\n~iio e jnsfü,:11 civil 
e criminal foi presente o ofücio do ministro o 
!i!P.cl'etario de estado dos negocioc ela justiça • .::m 
que expõo a dm•ida, que se olfereco ao chnn· 
e.illei· tnõr. do imperio, constante da l'epresen
tnçiio qnc o acompanha, e vem a. sei·. Qne, 
havendo o marquez de Can'tagnlJo e outro~, 
~lado por suspeitos a alguns conselheiros rio 
conselho ela faze11da, que ({e\'aão aen tenc1111· n1111 

da"presén'te'lei;' ., ,, ·'·-: ·. · · · 
ic Árt:"-5.~. Aquelle,. que cóÍ1servar um cscrn.vn 

como ·tal, além elos termos dcstn· lei, inc<•rrerá 
t:o cl"ime de Iadt·iio. 

·« Ca:qtn~·~ .. '.(i?!? d~putados.:- 4t1tonio Fcr;·cfra 
F)·anç<l::!' ~Ficou :pai:a a 2ª leltnr:i .. 

Tiveriio 2;., ·leitura os seguintes· pÍo0jectC>s : · 
1.0· ·,'Sobt;.e.-as isentões concedidas nos lnvr.lClo-

1·i!s., ·quc,,lav~rern.:·com a1'1ldO,· · 
2.,; So'brc'·à '·e:(tineção dosl!omni'tuído.ntes geracs 

illis "\·Hla<J. ·. .. .. - · ' • · ' '" ,.. •· ·· · · · 
":Jo Sbbre n.'~1·eaÇii0. 'de 1\n~' }ui.~ de· fóra para 

as vil!as. de Campo-Maio1:, ·e Marvãe>.""':"Julgou-se 
11àó. ,serem:;•materin.. de. deliberaç!o. 

· 4..o ~·g9\ii_·il 8. Cl~êatãÓ .de· ui11 juiz de fóra para 
n vil\a: dó ·. Símta1·ém. · 

P~díi:> ·ó'1i1ésm<{Sr. dêputa,;10, se11 nntm·, licem;n 
Pl\l'.ll 'it retirai·, · e assijlr se :111c pe~'míttio. . . · · 

t.o .. Sobre ª't!."llnÇiio ;dos lugares dé intendente 

embargos na causa, que trazem com. o Banco 
do Bmzil, pelo fundamento do serem os ditoi; 
conselbeh·o~ necionistu:i do mesmo bauco. não 
se f>óclia jull!'IU' e,-ta sn-peii:iie pol." falta de .ui-
nistros d1\ uíesa do d~semb,argo .do paço, 011~0 
apeuns se achn ·1un su desnnpcd1<10 pnm. sel'\·1r 
de ndjm!cto, cm raziio de existir .o mesmo. em
bam<;o pira com os mais, que actnnlinentc· alli 
se aehão cm cxercicio.s, e pedia poi· is.~o provi
dencia, '·isto que a dita sn~peitão deve SC!" 
jnlgnda no pnzo }}l!!"emptorio dn lei. Accres · 
ccnt:\ o mesmo minish'o que, niio parecendo 
conveniente, pen· um caso 11articuln1· e · extraor
dinnrio, se haja de ncme·u· mais deseml!argn
dores ·pira a mesa ·do desembargo do pnço, e 
po1• outi·n part", não compelindo ao go\·ernv 
decl wnr ou disp~1i;;m• na lei, para poderem ser 

1 nomeados pal'a adjunct<:is alguns · desembargadol'es 
· dos agp;i.'avos <la ·casa da snpplicação, como s~ria 
mais· obvio pat'n· este e outros casos semelhan
tes, 'ÍtlZ por isso p1·e;;ente :\ camara este negocio, 
1>arn que ella o tnme em considera1:ão, e resol v 1 

como p.'lrel!e1· m lis convenicnt:J 
11 Julg t Í\ eommissão que não lnerece. ser to· 

mada · em eensidera~ã~· r. ·duvida '}}r6Jl6sta e per do. ouio desta cõ1·tl! e da cidade da &hui, ofle
reci11?, pela. 'cqmmi~são' de faze~1da. 

. Eói.' :àJ.'imprímfr_ "por· se: J0 Ul"ar .· matc1.;ia: de· ; 
U'elib~~#çilo. ·· .. ~ .. .• : ··. · . ' ·; .e . , .. 

isso é- desneeessario qtie ;:é n.lte1·e a d1sposiciio da 
ord. do"liv. 1.º tit. ~.· § 7.0 afim de se permit
tir estn conhecimento aos désembargadortIB ·da 
casa da süpplicatãó, como propõe o ministro, 
p1,rquanto constando da me;;ma representação <; Tambt~ teYe. segunda leitura:.~. seguii:te ... 

··-~·::~~::·~;!~~;,,'), :::• ;~~~igA'~ftl:~: ., . . 
' ,i(.!~i:.s~ :eiffi~'i'ã";'lícf~Hv~i·n>ó·.st>l!re. ã·, cciu~lhsão · 

da·estrii<lá.'dá-'Estiva'.no Müanlião.:.::..!i'oiren1eltida 
~i. C<?H'ú1~ji:i~•f ,ae·,~9íiA11f_!'Çi0; ~ .. ag;1:iéulti:ra,. ·. ;·" · · 

·informação do chanceller-mõ1· , h'\ve1· · desembar
gadores do paço, cujo. impedimento não e s'enifo 
tempornri~ p;1r se acharem actualmentc · occu
pad!>s na cama!-"ª dos sen11dot'tlS; é 'visto qu~. o 
1m1zo .dos.-1'1 dms que estabelece a. ol\f. do. ln·. 
;;:·•' ti~.· 21.$i$ 21 ·".: .?!, niio .c?rre_ cm_q11_mto _ nf!u 
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100 SESSÃO Jnl .9 DE-JULHO ·DE·,18!1-
lia .j11izc;:, que couhcção da suspeição, como 
expMssumettt:e-se-nchn ·declarado no assento ·:ac 
!.1 de Julho de IlílG ; ·e portanto é de parecer 
«J uc nestu conformidade se 1·esponda ao g•werno. 

" Pa"o da cnmara dôs de utados 7 d 
e ~ ~- osé Cm·los Pereii·a de :.Umeida Torres. 

-;~ü1.tonio :da :Sifra Telles. -José· Cesm·io de 
.\lii•anda Ríbefra. - José <la Crtt~ Fen·efra. -
Antoniú Augusto ela Silva. "-Foi approvado. 

i1.o <e A commissilo ·de minas e bosques, exa· 
minando a memoria oft'erecid t pG1· um dos mem· 
b1·os do. conselho da 11rovincíu de · Goynz sobi-e 
n riqueza J:1s minns nurifems da mesma pro
''inci:i, é de parecer que niio deve passm· a 
ulterior discuss:io por mio contei' medida alguma 
le~islativa, e' só ter por fim animar n companhia 
inglczn, que pretendendo e:>tnbelcce1··se nu·. pro" 
\'incia est:i · dcs·mimnda pela difilc11ldnde ·dos 
transportes e outros obsfaculos, que embnração 
o ·est.alJelecilncnto projectad•l, ·· · · · 

" l'aco da ca111:u·a dos d 1 

lll'O •le tS·!ü.- José Ribei1·0 Soares dll Ror.lu.1 . ..:.. 
.tntonio l"mTefra F1·auça.- Jose Ccn-tfoso Pe1·ei· 
m ele Jiello. " - Foi approvado. 

. - . . 
Do1·mimd. » - Foi 

5.u « A commissiio de commercio viu a reprc· 
1<c11U1çâo que ao governo fez o ·conselho do so· 
v.:mo da provincia da; Alngôa,;, ·:-em que. pede 

·sPh nutonsndo para Sllpprir co.m dinheims da 
faz...,i;da publica d;1q11ella provincia para a abe1·tum 
1le um cmwl tio trapiche da hiu·1·11 cm direitura 
it. vilh de 1\hcciú, afim de facilitai· o commel'
do do illterio1· e mesmo. p1>upa1· despezns li fn· 
z~uda. publica ; e diz que pm·a. este fim já- se 
havia procedido a m11·1 subscripc.;ào · voluntaria,. 
''inclo a. ser o. sup1n:iment•J ~ó pura o que fal-
1assc, qnaudo esgotada a subscripçüo· mencio
nada. A couunis,;iio co11ve11cidi1 da utilidade 
daquel\a ohrn, e do devei· de se concorrer pela 
fa_ielnd~ public:i pn_r:i clln, 111!1-S com·indo qui: 
uuo St!Ja defer,do Ja o. suppmuento pedido, e 
de parecer que se officie no go\•erno par11. •que 
mande avaliar a .. obra do dito. canal e que in· 
forme it camnrn 1h\ 1 i · · 
s111Jsc1·1p~ilo voluntaria, para· que à vista· dest"...s 
<lados indispensaveis possa" a· connniSsào· . da1· o 
seu pa1·ccer, e- a camara rnsolver a 1·espcitó. 

«< Paço da camaru diis deputados, 2ó dé .Junho 
•fo 18-27 ·-:- Jose da Costa Carvalho • ..:... D. M. A. 
Pires Fe1·1·eir~.- Diogo . .Duarte. Silva • ..,...~[-;· A. 
G!1lrão.-J. Clemente Pe1·eira. 11 - Ficou adindo 
por luwer opposkão. · -

o sr. Pires '.Ferreira.- Ha te.mpos ·fiz 
llJ!1 re11ue1·ín1•.lll tu ·para -se · pedir· ao g·1v1:1·~0· ~\ 

cQpsulta ... sobre .. o ... req_u u,êJ·imen~•>,.71ue.-f~z;-:_º· b~·. 
··ébarel Antonio ~óse Coelho' Lom~ada;· e·_o· nu-
ni6tro ~ao.dou. dizer :q~e tính~ •dado:. a~ _-or!fel\S 
necessums: ··como, p:>rcm, ntõ ·a::oi:a nao: t;ern 
,.indo ·essa consulti1 re uei1·0 novamente- ra 
que se torne· tFpe ir•ao go\•e1·00; afim• do"que 
não fi•1ue -no CS'}tiecimento.- · · · · ·- • : . 

MandC)u o · seu . - · · ' · - · · " · · 

· nt:QCt:Ull!ENTO 

;, -Ú-iqueít·o que se peç.i 111wm11entc ac> governo 
a cousulta do desembn"l.N d<> piço· sobre o ·rc
guerimcnto do bac.harel. Antonio José Coelho 
Louznda. - Pii·es Ferrefra. » 

o sr. Son.za. 1'1cllo .. - Sr. 11residente,. no 
anuo de 18"~, qu:mdo. e"tnva nos· seus .trabalhos 
a asse.nhléa t·-011stituinte; · apparecou ·nestà casi1 
uma representação da camara da·,•illa da·Atalaia, 
pt·ovincia das. Abgóas, em 'que se queiitava-: d~ 
arhitra\"iedudes e vexames que ha ua· exec11çao 

·, i p ic1 · os ar:i.. o nnc_o ~ · r.az1 , 
pela lei de 20 de· Outnbm de. 1812, e dec1m~. dos 
rredios urbanos estabelecida- peln ah·ari\ ·de. 3 .de 
Junho de lSO:J: a nsscmbléa ent.'fo, roc~nheccndo 

mento é este (leu e mamlo1i d mda; . 
Sr. prcsid.entc, éxiste na proyineia uas·~Al_a_gôus 

uma alfandega crea.da no anuo de _ 182J' e de 
notar que os em:Jreg~dos ne!ln se1·ve_m . ·sem OI'· 
àenudo algum, nascendo disto si:anélcs :·t.'xtr~
vios; pois quo os cmpr_e~ad_os s~m 01-d~nado .nao 
tiseulisão os interesses aa niçao, e d1strab1dos 
pnrn mil outt·os <;ilii~tc>s . de s.eu~ interess~, afim 
de pod ... rclll sub:nshr, fazem 11~d1rectame11te c~m 
que se percão .·as rendas pubh~s: ·e co1!._vcnc1do 
cu de que os emp1egadc;is _pubhcos fürmao ·_uma 
partes dos nossos const1t.umtes, o d_evem ~conse
seriuintemente mercce1· u. uossa eons1de1·ac;ao ; 1·e
q1feiro que se ·trato de estabelecer <!rdenados. ~?" 
empregnifos da alf11111!ega "da~ · A!agoas;. e · d111Jo 
parn ·este fim a segurnte 111d1caçao. (Leu.) 

Mandou á mesa o seguint!) rcqu•irimento e Íll· 
dicacão. 

REQUERUIEXTO 

« RequeiM que. a commissão de fazendo, exa
minando os pape.is te.nclentes .. a . U!na. repr~,se!1· 
tação da camara ll.a v!lla da Atalaia, provmc1a 
das Alagúas, so.bre o imposto . para o b~nco .do 
Brazil 11a lei de 20 de Outub1·0 de 1812,: e o dos 
predios urbanos estabelecido pe. lo _alvará de a de 
Junho de 1807, cujo ·negocio· foi jii discutido na 
assembléa constituinte em Setemb1·0 e Outubro 
dé 1~3 ; haj!. de. propqr""o que ,lh!f :~ai;ece( 5::'~rc 
as informuçocs, qut:; cnfü~ ~e ·pedirao. a·t~l 1e.,-
11cito ·no· goveruo ·por offie~o ~~ 'l~ ·de· Ou~\.~bm· 
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~~q~1~ll~:~t.i~n~,o:~.:$!u~a-c-Mello: » - Rémett~do 
a .. me~~ª:, co~~1-~sao. · · ·· - - - -

•. :-~ . _,, • • !' ' 

: · ... :.. ..:.;; i 

.1: .indie<> ·. quó ~ª commi.~são .. de fazenda, á . vista 
do,; orçamentos: competentes; pro:Ponhn · os orde
nados que deveráõ vencer por lei os officiaes 
cm re ados na alfande ·l das lanóas v 

JOl. 
· -4~0--'l.2 ·Di:M:US3iio do project<.> sobre. as-pada~-
gogias: - · -

5.o - 3.a Di.:;cussão do projecfl.> sobre o priv:i~ 
legio do fõ~o pes_:ioal : . . . ..: 

consLituiçiio e ecclesiastica sobre ·as .. bullas. · · · · 
Levantou:se a sessão á;; tt"es hora;; da tat·de •. 

....;. O secretario Almeida, Torres. 
esdo . s-29 som orden~d'!_.algum.-Sou..;a e Mello.» 

.....,. Remctt1da ó. eomim.ssao. . . I 
o sr. Ledo representou a demor:l que tPm 

h>l\>ido na impressão das peçns que acompanhá· 1 
RESOLUÇÕE:;- DA CA?llARA 

rão .o· relatorio do .ministi·o da fazenda, e sobre Illm. e Exm. S•·. - Sendo indispens,\:vel pa1·a 
que a eommiss1'o re.ipootiva tem do dar o seu l os trab1lhos da c~mara dos deptttados sobre os 
p:\recer, :e -r.;rmar os seus trabalhos. negocio;; da fazenda. puLlica que na .typographia·. 

-'!'ornou-se 1Ldelibcração de se officiar ao mi· · nacional se ultime com a maior brevidade º' 
nisti"o> 4a ~fiizenda · para par as providencias a 1 urgencia a impressão dos balanços e orçamen-
cste respeito.· · 1 tos apresentndos por V. Ex., resolveu a . mesm11o 

- · • camnra levar esta consideração ao governo de, 
·O. ·sl!' -~º~J:d.']:,SILY.A _offereceu este· \ s. l\I; 0 Iniperador,. para que se dêm as pro·· 

·."'; ,:: 
PROJECTO 

··'. ; •.... 

namlmco se estenderá d ora em diante ó. c·1ma1·ca 
das AJagfia!I. _que. pa~a ~t·i l?ffüito' fica desmeri1-
brad_1! .•a,a ·i:éJ.aç~fo ~a · Balna, salvos os 1·ecurso~, 

cac;iio .~c'spi léi:""."" l:'nço da cnmnra dos <leput11dos, 
a.os l_l;.!fe •• ~Jünbo .. de '.1827 • ...;, O deputado Joi1o da 
t;!Jstt,t _e ~!(!1~~'! ~ P1e~u pam s~gunda lcitul'll. 

O Sn.~XAyisn o.: C.uiv;1.1.110 fez esla · 
· . .:.. .. -(:. ·" 

. ~ '.''.. ·~· ... , .:: •. l:SDICAÇÃO · . ; 
- "_ Pl"oponho q~ir a· illils~re commissão de legis

lac;ao se dê ao . trabalho de · prop•}r o p1·ojceto 
~e , lei, que :·pón~a. l!_lll andamento t> § 9" .do 
a1·t;- l~ da cou~t1tmça,o~ .para que o povo h11ja 

lhe .. óJferece; mas ·iie•·que ainda ·está: prh•ndo.
Paço d1\, camua_ dos. deputados,• 'J de Julho de 
1~27.-,--xavier de Cm·valho. » - Remettida ã re
fc:l"ida cJmmissão, para· tomar em cousidera~ãa. 

'. O_Si-. ~V.ascon.•~11?;..: --s1·. presidente; na 
sessao P~.ssad'.1 ouvi aq1;11 ·um -pl'ojecto · que obr:
gava. no, mtcndente geral da. · policia e á junta 
uo ~omm~reio:de dar ·cont~s ;:·este projecto teve 
a.qm· al$.I.u.m embáraço, foi · entiio. remettido á 
commissno,. 'eu desrjo que ·se· dê· fim· jâ _···a êlle.· 

. 'l'enho ~mais a -'pçdir a: lei• que regula os subsi
thos . dos ··deputados : e senado1·es; · o· Sr .. Vet·· 
gueiro ~pl'~sent!>u e_ste P.•'ojéc~ na se11Siio pas· 
sa_da, foi .remetido· com. urgenc1a á cou1111issão ; 
e el.le aipifa niio· 'está .'.impresso;· mas está nns 
1rossns ·netas, por_ isso· poâeriamos mesmo na 
acla tratat· delle. · · . - . 

o Sr. Llno couUnho: "".'"Tenho ·de fazer 
11111 ·l'eque1'iménh, ê que V .. Eic. convide (não 
soi em que con1mis:1ão estáL para que apresente 
jiL a lei. dl\s eleições ; pelâ constituição esla lai 
deve passar nesta sessão·; por consequencia é 
um pt·ojecto de mui.t.Q . if!te~es~ç ; portanto _'veja 
.V. · Jl!x. em· que comnussao , cstà. ara uanto 
an s. a· ap1·esen ~U". · 

· Por ·ter ,dado. a . .11ora, o . Sr. presidente. ileu 
pal'a a ocdem do dia segttinte : • "' , 

1.0-·A:1.a discussão do projécto .sobre ·a aoo~ 
liÇilo dãs festas ·a cargo da::i camlu;asi '.. •·. 

2.0 - t.a. discússão do. _projecto sobre' ·às: npo
s~mt,ado1·ias ·:do_s ·empregados pnblicds :-- ' · · ' 
· 3.o ~ 1.à Discqssãó·'do- projééió 'sobró :as· · con

ti:ibúições. afrecadâdas . pelo cofre. -dá. . iríté1ideneia: 
geral da polici~ r · · · ' · ·· · 

1 
v1denc1as necessnna.:; afim de se concluir quanfo· 
antes a referida impressão. O que me. cumpre. 

: communica1· a Y. E~· para que suba. ao conbe-
cime_nto do mesmo augusto senhor.-Deus .gua~·-· 

em· 9 ·dê .Ítiii;;;- de 18~7.-José Â~itonio 
~laia. - SJ". marquez de Queluz. 

ollleio de ;:; do Mrrente, com o qual V. Ex. me 
remettcu para ser presente á cnmar~ do.s depu
tados, uma consulta da mes,1 da .consc1enc1a e or
d6ns ácercn do 1·equerimcnto dos moradores junto 
ó. e1pella de S. Luzia do bil>pado de Pernambuco. 
pretendem seJ11 e1·ectn cm f1·egnezia .a dita ea
pella: cump!e-me participar a V. Ex. Q~le n mes·· 
ma cama1·a Já tem datl•> a este negocio a con· 
\'cmiente , direcç1io. :- Deus guarde n Y. Ex; -
Paço da cama1·a •lós Jeputallos, em ll de Julho 
de 1827. - José Antonio <la Siloa .Vaia. """. S1-. 
conJe de Valença. 

Sessão em t.O .Jallte 

l'RESIDENClA · 00 SR • .\IlAUJO Lili.\ 

A's 1'l hora.'i füit-l a chamada, acha1·iio-se.p1·ese11-
tes 87 Srã. deputadoi1, ·faltando eam cau;a os ~1·s. 
:Martins Pe1·eil'n 0 Mendes Uibeiro, Ledo, Paulu. 
Cavalcante, Xavier de Can•alho e Corré11 : e sem 
ella o~ Srs .. Ga1·cia ·de Almeida·; Farh\ Ba1·bosa, 
:Maciel Montcit·o e C.tstro Vianna. 

. O Sn. PnESlDEl'ITE tlecla1·ou abe1·ta a sessão, o 
lida a neta da antecedente. foi approvada. 

O Sr. sec1·etal'io Maia, dando conta do expe• 
dientc, leu os' officios do ministro de estado dos 
neg•>cios do·· iu1_pel'io. · . , · . 

01-"P!CIOS 

(( nim. e Exm. Sr.-Em officio de 6 do COI'• 
rente me communicou V. Ex. qU·! a catitara dos 
de1mtados para delibemr sob1·0 o requerimento _do 

adre Antonio. Joa uim de Mello, ue edio p1·0· 
v1sno o unrn. ca e1m e g1·amma _1ca a ma com 
o augmento de 01·denado, precisa\'a' sabei·. como 
se acha autorisado o desemba1·go ·do paço,· a 
passar taes _provisões, .. qua,l ~ a natu1·eza destas· 
e sua duraçao; e a ·que d1re1tos ·e ·emolumento!$ 
estão -sujeitos; E em resposta p~rticipo_a v.,Ex, 
para· o-fazer prese_nte na mesm_a .cam~ra, :q~e·nf\ 
data deste se expede ordem ao 1·efür1do tribunal 
para dai· quanto· antes o.i indieàdos· '·CschrcCi, 
mcntos: · ··: . - ·· ··,- · · ., 

«Deus guarde' a V. Ex.~Pàço, cm O' de Julhq 
• .• . .. . " • : t 
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JO! 
ele 1521~-nscomle .ae s. Lcopol(lo.-Sr. Josti 
An touio da Sih"a. '.l!aia-"---~'\.-4.oama1·à ficou .in
teirada. 

". Illw. e Exm. ·Sr -0 ,,;ice·1n·tsiJi;ute da p1·~ 
'·iucia. da Pan•J1ylla dQ N Gl'll', cfü igiG 1111H1s dous 
ofticios ·iu;lu~os de :?5 de .Maio e lã <le Junho 
do. corrente anno, ·o lo iellilh"o iL falta .da .reu
niiio do ·conselho .por: niio· Jia,·cr .cm" cofre di-
11lieiro arn as de ezas e o :2., á isem ·iio do 

___ .,IJ.:.!Im<:1._ .. o. algodão 11ediJ:i. . pelos n!'gochu~ti;s,. e 
outros · moradui·es du cn1iilal da dita p1·o"mcm; 
e eu. os .. rc·metto· .. a· \'•·Ex •. para .. serem. presentes 
lia cnmnra dos· deputados. : ' : 

'"Deus· ·:zu~i:dc :a ··Y. Ex.:....Paçci; eu~ 9 ele :Tulho 
ele: 18!,!7:- nsc'<rl~tle dti S.· LcO]JCJltfO-'ISr. Joso Au
ton fo )la" Siha :\!aia. ,_.;..Foi á conuuissão prin
ci pnl de fazenda. 

. .. : • -· ~'r: . '. >: •. " • . •. 
'"··lllm. ·c .. Exm ... sr.-Passo as·.mãos de V. Ex., 

p1ua·.ser ·prucnte--á .. :eamara- uos- deputados o 
officio incluso. do .:OU\'Íd•.q~eial: ,pela lt"i da camarn 
do Ct a1·â, .1icir ti atar .. de uma cre&ftio no\·a, t}U,e 
compete ao poder legislath·o. . . 

" Deos guarde· n: Y. Ex-.-Paço. cm 6 do Julho de 
18<.!7 • ...;.C'cmcle '<lc ·T'11k>nça.-l5r" Josõ :\ntonio da 
~il;ça--Mala. 1.'"ai á' eemmiss1io de lt>gisla1:uo, jus 
ti<'il civil e criininàl. · ' • · : · , 
:\.Út~ de· se enli:111· tin ortlnn do dia, ó Sr • .Yc1·

gueil"o pec1io a. palav1·ii.p<l111 ler o seguinte . . - ' . - ~ '-_. . : . '. 
l'l!OJI:CT<.l 

c1 A ·11esc1i1t.J~.\ · gernl. Iégislaii\'a, decreta: 
·"' i..'o,0-go\•cl·uo, OU\'indo o c911~elbo ilc eislauo~ 

conhecerá tla . yalidadc das preza-? ; cm . ultimo 
lº~CUl"SO.·· 

" 2.o As· sentenças ·sobre· prezos feitas ua p1·e
Séllle :;:ue1Tu, ba•;endo i·ecl11maçües, so1·iio ·revis
tus _pelo · g(•Ye.rn.o, ? ·refo1·111udas nos casos de 
uulhd1llle, · ot1· 111Jusliça~ 

:.!.• Ficiio reYogndas todas as leis· em· co11trn1-io. 
l'ei"!1tteiro. ,, · · · · · · · 
Apoindn. e Ycucida a urgencia, ft·?.·Se a 2• ld'.. 

iura·: e · j 11Jg1111do.;;e ol>jecl<J de· ·de~il!.ernc.;i'io,. foi 
remettido ã commissiio do legislaçiiô. 

Pussou-se il 1• p'li·te .ila orde1n do dia ilcs
iinmta para 11 . l•' discussfio do projecto <le 
ld sobrt: a · aboli~.ão das festas â. cari:o· das ca
mal'as. 

·Passou sem debate p:mi 11 !2•·· discussiio. · 
- ·2.• i?111·te da' oí·J.:iii' do ·uil'l: Entrou ~u1 ·1• Clis
ctissiio "ó'' projêcto· di{ M · sobre as' ~posentado_1ias 
dos cmyJTegados publicós. · · . 

Passou t 1mtiêm sclii · d.cbufo para 11 · 2• · dis· 
cus;;iio." 

-~.·- Parte u11 .ol'uem db. 
1.'1 : Disc-UssllO do ··p1~0jectO: sol51:e 'as. C01ltribui

tues, guc se cou1·ü.o. prlu i11te11deiido. . geral da· 
}.•olicia. . · 

Passon ilo m~smo rno<lO. sc-m dc:bulc }Jarn !:• 
Uiscussfü.J. 

·l. a Parte 1la , 01:,Iêm ui; d ia. . . 
Ei1ti·ou eín 2~ discussiio do 1nój~cto de foi sÓ)Jrc 

as escolas d? 1° grúo, ou pedugosiu: c·:primQiro 
que. tod.o~~ disse : ... · • . . · . . · . -. 

.('.). sf~ 'Ferrdsi·ca· .de Meno: - Sr. ywesi
ut:nte, cu. 11iio me posso ·ccnfonnar .:orno 10 81 t. 
tu! .qual esh't :' p:rec'c-ine ~que ell<l' 'deve ser''innis . 
exteusi..-o, · Pli!11i. ~11l,-'.nlme11lc-111·eencl1er,o. que.manda 
o.· arLiAO •da··consfituitiio-soure instrnc!:.âO piim:ll'in 
p:u·a•t.:idos.os·ei1i-:tdiios-·dofo1pe1·i~1.; ... , . · ..• · . 

· Nós :sn.bemo:S que: lia 1u::ccssiilAJ1l,murgrande' 
<los estabolecimentos".-dns . escolas das· primeiras· 
lc_trn!! ·: l":n· i~~o ')ll(_l'.O •JUC :;Q CO!_!c~<l:'to ;i,; e!-

da.eles, 'Villlls, frcg11~iãs e lugu!"s mais . Jlopu • _ 
losos;· porquanto·-niio. lla run .l'egra .gé1'al~ 
guezia ulgumn,. que não Je11b11 ge11te. su1Jii:iéútc, 
}lara ter direito li, creaçâo. ele 11ma escola: 1Ulls 
o arLigo tal qual. está- redigido .. não cpntempli& 
espeeitieaàamentc as fJ egJJ;ezi:iS ; por isso quc1 o 
mundar ·uma emenda ·à lllesa, cuucebida 11estcs 
termos. 

:EYEXD.\ 

·c1 Em to<las as. cielneles, \'illnS. e, Íregueziils 'elo 
impe1io.-Supprimida 11 · 2• pai-te. do arLigo,:-".Ft!íº· 
'ºeira de .Jlello. »-Foi apoiada., 

o sr. ~lay: - Yoto pelo artigo, ao projt'cto 
com referencia :i fütura resolução. ·que se t-Omar, 
a l"e!lpeito do en!'aiú .-do, no'\'9., syst.e1Da de: ..admi
nistrarões parochias, na porta da parocbia, sendo 

. este object-0 de iustrucçiio publica .. 1\01a das, prm-
1 cipnes cousas, quo dcv~ saltar ,_acs-,nlhos,: .. ,, . 

Por consequencia .• nttento o ·estado da.,popula
!:iio, está \'isto que· a i·~foi·ma · deve-. principiar do 
ponto pcqneni> . para o,. nrande. J>esae·· já insto, 
e insto muito; porque e meu dever nnticipar quanto 
possa este negocio, e porque quero.· íuzo1· \'e1· 
aos "l. ~us·· con.;tit11intes,: quo 1.anto .11isto,. como 
1111 outra· questão ·dos tratados,'.: telibo feito o qut:l 
cumpruí. · · ,~_. . ::. 

o Sr. I•"eri;elrÓ.; F.~··u~e.a·:.',"''E1i assignei 
este i>r!'jecto yên_cid9; e biti ~e dn1· .ti ~Q'po1·qu.;_; 
11ii_o foi. porquo . ~ ma.te.ria; ·de Q!;':P; .~Jl.ç,. c.':!"ªt!', 
St'Jll m11: eu nuo 1·c101lo, .a sun. llll\lcr111c, ·pois 
que ~1111 l)ii~ su ti uti~, COIUO. atti_ é' con~~i~ucio· 
uai: mas foi pelo modo, que· se conceue11. Comoça 
logo a minh1\ dll\'ida desde o principio '"jio1• este 
nome - pedagogia.- Pedagogia e no.mo · g1·ego, e 
quer dizer-guia' de meninot-: 11 maior 1>arw da 
gento uiio entende o que ,l:Jle que1·· dizer, etah·ez 
por osto raiiio mereça sei· rejeitado: fóra. disto 
niio vejo moth•o justo pa1·a se ·despl:t'zar·.o '11ou1e, 
que a constituiçâo dú. al· islo-instrucção prima
ria-; neni tão pouco para se rt-j<>itar, este out.ro 
anti~o de._e.icolas de primeirllS letras-para :>b· 

, stittm·so o uomo · l>arllaro llo pecbgugia · p()rtanw 
senlolhante neme dove-so 1·iscar: · · · , . ._ 

A i·C..peilo elo art. l•, o que dià&e o nobre de
putndo não 'é opposto ao que diz o mesmo ortigó, 
porque ·diz · cst11 que haverá escolas em todos us 
lugm·es, onde fort'm. nccess~11:ins.: o presid!mto cm 
conselho as mandaru «lStabelecer ; e isto nuo quer 
{lizcr. que niio ús haja· e1:n todas· as freguezu1s: 
ha v1:1·â n ma 011 maiK nas. fl'egnezias, segundo 1L 
necessiJauo d!!llas. O qúe aêúõ ·sim ·é.· quti · este 
m t. lo podil.\ ser .. exJ>rimido iilais · corícisanie11te : 
podia~stJ. Jizei·-Iía\'erá escolas .e1il todôti'é os Iu
ga1·cs, onde ·o pre:siJeuLe e o sou conl!ellio-julg111· 
1i e«eilsariQ-e mais m1dn ; om·iclas a.s' cumm·lis, ji't 
se sabe,_ porque , esfos ua v.crd~d~- são.' as qt!c 
podcnt dizer onde .sii? lt~ce.isn,r.ius, ~-ªº .. J1Ro ~uus 
nnda. por ora: irei J1zenJo coulorme (o1· · md,) 
a· discussão para ·dhrnte ·: niils q ue1:0 .. jit umndaL' 
a minbs. · .. · · 

11 :Mulle-se o 1iomc de pedagogia pill'•\ -o ·tlc e;;
col~s de :primeiras ·letras,· e .1·e~ija·se• melhor o 
] o Ul'Ligo:...1"e1•1•ei;-a Z."i-Qat~~a. Íl.;.; l''oi. QllOi•~U .. ·, 

o sa•. oun11u ~~1·1>~,;.à': '~ Ouv.{<fhei-.qu~ 
a pala1:ra pedagogia ê l11wbara l E11;.. ~-ª~ l!ei~111:e1 
passar stimelho.utu tc.itemunJ10; .recebe1·e1 scmp1·c 
·uma p~l~yi~i estml\geir~, quiludo ·o:s,. '~1~~.si.~os 
elclla ti':e1·cm usa tio.-.· . . .· · ... ···. · , . 

Frei . Amadoc. Arrues ·usa · dest1~· palav1·a : .. JlOI' 
. COllSOQUCllcia_. .é:·;ÍlOS!j8 ...... : ·',. :, . ' .. :.: .~. ·. ''. ~·:: · . 

. Respqndend. o.: ago1:a . ªº. 1 
.,illlUI. t.1·e .'.1le. putauo., q. · ue 

· f.:z.' a. out1a.- CR!euda, ·direi que"~a,;_aa,S. gran<ies 
Jifiicnldndcs,, qµe. te\'e, a cp1pµii~são e1n orgiµ1i
f~!r éste p1·0Jet:to.,.f9i. o,·fi~a~ .. i;l!l''~ basa que;~~-
Y1ssc J•nr.-r ~uclâs as: ~sc.:>111.s. · · .. . . · 
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--.-\~.--Ex~,..sabe quanto é. difficil . fixar esta· i,Jéa 
por não termos . cstatistica d<> imptirfo; a popu
ldt.ãó · eiltá derl'lmada peta sua superfieie: a de 
uma fréguezia é. as veze5 ·tão pequena. que n:io 
po.derá ~ar um null;l~ro ~uffieiente de discípulo~ .. 

Pn:r~e-nos vantajoso o fim· do projeeto, ·uma vez 
qnc houvesse• e:le<>las . nos ·lugares mais populo
sos: ·o· que o presidente em conselho melhor pôde 
conhecer do que nós. . ·. 

Voto [tortanto contra U.'I emendas •. 
.o· .. sr. ForI"o11·a. F.rnnç11 : -Commette-s~ 

riesté projccto um erro.·. E$te chamado· primeiro 
grão de\'.<l subentender o qne é verdadeiramente o 
p1·imeir:> grão :de instrncçiio. • . . · · · :. 
. Isto, que o projecW propõe fllZ um3 p3rte mui 

pequena .elo grão. de.inst.rucçiio; quando o pri
meiro · gi•áo e o exe1·cicio da ·sensa ·iio, . como 

eseíivo vt no p ano. e es u os me 1co-e1rttrg1-
.cos que dei. . . . . . 

Estu p1·9jecto ê para lêr •. esc1·ever . e mais nada, 
talvez ~in nlguma e.ousa mais! !l!ISfrn comó o 

eiste em aperfeiçoa1· nq.uelln instrucçiio il~ qi1~ 
são · l!\ipa~s todos os · nnimae-i ; · não é p0is poifa
gogia· o· nome de· q•1e se de\•e usar; este nome. - . . ~ . . 
oonoi~rado .peh constituic;:io, qne todo o m11n<lo. 
entende; nii.o. ha razão p:ira se rejeitnr um nome 
que o tempo p1'z, e q11c exp1·im13 mclbo1· o qlrn 
sa q11or expri111ir. 

o .sr. Arcobl•1ao ·da ua111Ô: - Eu de· 
f!ejaria qllo paSSl\SS'l o projecto. lilendho. fazc>rmos 
emendllB, . porque er•\ :o . . meio .fe . d11rmo1t mais 
Jlrompt.1u~ pro\•idencil\:i a 1•espeit.•> .d.a instru•;Gii.o· 
publica p:r1maria t.t1o imperio:;a111ente .. reclatnmla 
Jleln: mocidnd•J brazileir11. . · . . . . . · 

Para.· mostrar ·o interesse;. a imporfanCia e ·a 
nece!IÍlidade. dei assar e~t.e l'.\ljtlcto. 1lin-> Ul é 

· 10:1 
__ Q_.di!lCio lllTÍQ •h acsufomia ír-.uac:3za dá a .. ·esta 
P!!-lavra · .• tuas ~igu1llca~oe.i, ·a prunéira·~cde. lnoitruc
çao e eJuca.;ao e.n g mil ou em .. sentid, : lato :; 
n segun la de est:1bJlecim·mto d-' um:i . escola de 
edu_eação, ·mas· aecrescent:i que é. OL\Co usa•la e 

Om, não ·~e· p~Je entende~ na.]~elle, se:itidd' a 
e-lucação ·de, que .. falla e;!te. projoc~, porque trata 
do C?Stabeleeuuen~~ .part~eulaa·- d:~dnstr.ueçiio .pri-. . . 

·não déve cont~rpalav~as,poúco usn~~ ha: muitas 
leis que. tnt.i'io de escolas piim'lri·l&., e,. não . veJo 
qu·J em ·nenhuma:. dclla8 se ·us.e,,da,palavn pc
d·\gogia; a constituição ó Jei Ílóvissim'\. e funda, 
n_ientnl,. n:io usa _della; P.ortaii,to..;:;·~}.nda !J.ll'? sejÍ\ 
tirada, de fonte ·,.,t~·~ .. respe1tavel ,comç>, f'.l,.a ltngna 
gi·ega, COf!lµI•l!). ~l~!c:nos an,~~j.!-_ n,'lll~· !latjr1ell~ de 
qnc usa n const1tmçao. ,,,,:,.· -;;~ . . .. : 

A pala_n~ ;:ão 'ó b~rhara, mas .. não significa o 
que. quet . d1zer·· o proJect,,~ Jlfto:• .. é .. quanto•: tenho 
a d1ztir,··uma v:er.. que· ·11e- tratou cte::..fazer -emenda.q. 
porquo 'CU ;tlcst;i11t'i11. ue; s11asse·<tàt,. ual. • 
necessario .·que a moei a e ·br:1zilelra saiba ·ler 
e escrever. -· ·.-·.. >·.-" .. , .•. ,,;,; •. :.-.. 

Já.:: ouvi aqui.ilizer que :algum~ .. ·.iiações.dá En
ropa , sa~ilm rueJos. ler e.·· escrl'.lve1•;. do.· q1,1e .() p9:i;o 

-.:.· ,. · ,· ~ NB .. is o~~·en n-
deado P?l' ~1·11zil, coano en.l outJ1Q,~empo,'~Q!lle11te 
~B provmc111:; d.,. srd; P"''! quanto. ús .. do 11orte · 
e constante. e o p~dem .. chzer . o·:s. meus illuàtres " .. ~.; . . ~ .. '· . . : . ·-
hu sufflcie11t•, numero do escolas, lia uina igno
rancia profnndn. 

Na pl'\l\'inci\ do . ParA l!a algu8'a~ . escolas; 
mas de qn, serve, isto; se ·os ordena los~são tiio 
11equenos, c111o·a m4inr·parte das···~séolas'--ae achiio 
feel111d11s t Da-se 120$0;');) 1l· illn :·homem;' qlie com 
meaor trabalho póJe fazer o duplo em qnalquer 
mmo .. de· commerci.,, em pesc11.l'ia,.em drup;M ex
tmhidai nas lnargen>1 de qnalq11e1· rio;.,et.ck 
· E' p•>is mnito nccea'l11rio que passe o .projecto, 
não sú porqu•l ha muita fattà· d& lnstn1cçlio,-.mas 
porqne-ilevemos segurar aQs·,cidndãos hr&•ileh-os 

necemrio que f1tça1110.11 !"' o.: que est aa nosso i 1 • .1.1r an o vo o 
ali:nf\~e,; nii.) ".'.SPii'';_!llv,;_ n .. ) .snmmo de, perfoil)iio, por elle. . 
po1>1 .. quc ,,!Jl!te ,desejo. ·.t.em . s1d~. cans,1 Ao. se· re- o sr. Foljó :- Como membro d11 commlss'io, 
~l"dlll'~m· _llS .ffi.elh'?,l'CS e .8S IDlll'i 'SllU~tiyezs -pl'O" ·e •ra Cl'itai• questões de nome$,. ·mfnad11 óde 

, · • . . · 1m 0 0 o 1n •lll' .. 11a . !1'3 o_r_m, pçço .. 1ccnt~ par~ .rtotir:1r a 
hon1 ·~: q llOÍ'elÍdO nillitl\s : VeU:"S ·:.(11·zêr COIHâS perfei • pahw_ra, . qne dt\ mot\~O < a. ·questoes. - . , . , 
tiS$ima.-i, ·tom-se deixado'de· fli:te..-:is qll"e siio,mais ·SmlJ.or~s, tra,tem,o!J. sóme.nte. d_a · __ materia, que é 
necessarils e ',raela'nadas como ·disse,. pela neccs- de transce,lllente utilidade; · · · · · . 
sirln:aa,da; nação lfri\?.ileim;,. ·· · · · · ·, · ·· · · · .·. · · O Su. LI:so Ç9uT1:suo.:-.O nobre 4ep1;tad(i niio 

O:, Sr~ Ferreira·:i'.'nnçn;".prev•mio-am na· ei:nénda . ·d · 11 f< • d 
fllll!.,'propoz, niio .. j>-01·qn.~ .. seja·· barbara .. ii palaVl'a. ª .P0~ e i:euriu·~ .·e- .a . 01 apre.ientl! a .Pl!_la ~m· 
- "etla~óg· ia~~ nni~· niio ~e ·pó1\., .. chiimiu llatbara . nussao,. P<ll' · fortn. ha .. Je ha\•er. d1sc1\11sao sobro 

" · 1 · · ~·~1 r -· 1 clla," on :>e, npp"rove on se 1·~geite •.. · . ; . ' 
nma.Jla avra.tlr1l1 a de. uma. mg:"na ma1 t e_tod .. as . Pmpôz-se " 1·equc1·ime11to âo Sr~. Feijt"1 e rc-
a~ lingllas citlias; .-mn:i porque não me parece . l ~· l b d l · 
proprla;-porqíia'lt11,.ainda que o illustro deputado,c:. ~fnh~~-se nn l)rma em 1·n a pe oi;r. Lino:_C-ou-r 
.u11i1nbro d·\ cominissão e-;um dos .redar.tores do . 
projeclo, ap•>ÍOli n i!lh\ opinião cm um .s.ntor elas- . o Sr• Lino e ~u~lnb.o :....;. EfC nu~· fovlmto 
sico,. eotnlndo, segnudo· .11\0 parece, l'Sie nutor . p!lra s1~stentar e ·defe.i•}er "<>- 1.0 • nrtigo · till· quar sJ· 
mm 11õ da 1nlnvrn-. pcc1ngogo .,-doDlle se de1·h'a acha escripto, porqi!o m,~ parece· bem. co.1cebido,. 
..._ pedãgogin. · · ·. . ·: · · , • como tambem n eprgraphe da.foi. rleu~a) ·~ 
· Parece-me ain•la .. que n palana aqninno é pro-. Disse nin honrado membro, qlle estas não siio' 
pr_i~"·porqu'!!:· pedagogo, qllf:l' Aizer .a'lnellc. que : escolas das ·qn{l se cham:io ele primeira 'instmc-
en.s1i1a:·p. a.tti.c11lar·ap·e.nte,nqnel(e.q11e é enca!·~cgado 'ção, porqrte .a instrncçlio, q11e ella.-i dão· é .tão' 
tlll eilti.caçno. particular da :moc1J.11'1e, um. mo pro- · tli<nin11t,1 e· pequena, q1rc apenrui·'de\'é" merecer 
~ria~jntç. e' l}~0''.9.ller · diz_er. um .11omem pago '. es~e no~e, visto .que sc•ndlJ.nire· como ~~;P~P,11-: 

: '~~fÚJ~n~o~,t;!ll 'os' nos!los.· !1~~.ci~~~'rios •. npeza1· 
da .fa\~ qn~ temos• c!_e~ta fol}te0• éle .. eonhecnu.entós 
d·1. noss 1, .hngua, ... nao. achei. nem.: si~ •. acha : ,esta 
palavi':_l ~ pedogõgiâ :.:..; ri11lS-{:"1fosultárido os 'diéci.o-
11nrio3 estrangeiros, principalmente franéei~s,'wjo. 
qu~_.<!;~e:··Leõl'.1:11~;.·,um '~?S r.n~lh'?res; s~ e~p1iea 
l\'4&1m~~edqg!Jg~ ~c~hn. gm. ensagni:, di]s_tmfa~1s. .. · 
d~t1s<c léui;s ,11w.~qn: .. qu1,·111:en~, som.~ dç .:~ui·~ 

• mólrUrs ..... urn l10111ein _q&&e cmda,'dp CRftnO ·q e<n• · 
\\\llltl 49• U\"~iuol eQ\·.t\\lit·:.:a~~. · · · -. · 

. . 
Mas, S1·. JlresiJente, np1·e11dentlo:o papagaio · n~ 

, fallar nli.o. a\}qt~ire, JM.>r ve~tui;a l:l!Uª ~nsL.rucç_ã<!_ ?· 

º ... p ªP. ag .. 'iº_ ·. c.º'.n .. _~a~s .. i'à~gnm·····.gc1t.o,·:. ~~ ª.-P.~.1.d ·.ª.º po<ter1a aprender a ler e. escl'ever. · _ .. · ··, . · ···· · · 
..• J'ndo,quiintó apr~ndê, o'' piipà.~io éi1t q~tÃlqji,er, 
anuna~: ,que «:m ·o a.,,n , df!_ apl'.e~!l~!.:,be.~.: CGl}lO, 
o de. prommcmr, cl)nma-sQ. inªt.t~cçao·,:·pr~ar1a, · 
pin:que õ aquelh .. ·qm· tr~z ªPº.2!, s1., aa:l\\rat!'ll~~es: 
m1uor~•· P9'' conseguinte. ttcbo, qqe.:ó:--n.nilto .J>ém · 
postQ o n?mo d•J ee<;olal . \lo _pdmelN &ráó; ·•· 
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104 SESSÂO'·.Elf'.JO' DE'JUJ..HO•DE ~fs27-· 

cam~n~ o nmigo d 1 snbedor.a; e 11111 termo vag•>, 
qne nada tl!m de pnrticulni·. . 

O" que quer dizer poeta'! Esta 1ialavrn vem de 
um -verbo, que sign1ficn fazer; mos ella csti\ 
consagrada só aquelles que fazem verso11. . 

O gue \•em a ser mathematico? Y em <lo verbo 
manthano, que significa 11prende1".· · . 

Assim- acontece com toàas .. ns palavras scien
tillcos, por isso acho bem applkaJn a pah\Ta 
em q.uestão •. _ . • ·: . , . . . _ . 

.Quantó a dizer-se· que devemos usar de tim:i 
linguligem, que· .t.eilo o mudo 1•nlenda; lm pouco 
emp , , r.· r 11 e , . r . 111 ro, 

11ue tanto combiueu esta palana, apre$entou umas 
J"<·ftexões t'lcere·1 das escolus 'de. cimrgia e medi
ciná;' ·e !JCllas u~ou 'do' terino ~ di,n~1~1iC.n· d!;) pe'L; 

,_ . . 
qi~e. ·~ão; pórque é, ne,cess~ri~. sei· \'e1·s!id1f''pns 
sc1enc1as pam bem o entender, entretanto a sua 
idea foi uoa, e a ineu ver· elle n exp'i'imio~bein 
pela palan·a dinamica, querendo tratar das ftin<"
'.iõe• -p.ms1tivas ·do.cercbro, porque só servindo•sa 
da· palavra grega din-,mica. que signifie:.\ poten- · 
eia; ·donde· nasce· o movimento, ó que podia con- · 
srguh· o fim de se fazei· entendido. -

Disse mith que nada se poJia entender pela 
palnvra pedagogin, e que nem o povo a :entenJerll. 

Nós, 8r. p1·esiJentt?, fallamos a linguagem· iias 
scie!!çi~s, _quando dellns se t1!1ta· ·em um11, lei, 
e. na.o<. aquella:. <)o ~,nlgo, po~ isso assento que 
se deve_ ·cqnser.vnr a .. p~dagog1a. . . . ., , · : . 

E,ta. s~g~'!!da p~rtc do artigo (leu) me parece 
essenc1ahssuna. . . . . . 

J4 . iun ºlt<inrado membro. disse.que nnda sabia
,nw~ :da esht_i,,tic:i. do prasil relativ11 á sua popu
lnçao; que.ª' populaÇiio. está mui~o desigualmente 
espalbad \ pela ~upe1·ficie do . i~perio 1 . ~ q11e por, 

popul~çà<> .1que ;ilxi_-ate; uiio.· podemos "u1arcar::as · 
escoJ!s," ' ' ' . . . •. ; ' . .•. . . . • ' ... ' .. ' ' . ~ . "«;'. 

S_endo assim, a ~<:JU<'D) 1:ode pe,.tcncer, i.sto ?._. 
Quem póde faY.!Jl~o com m.o,i~ eonheci~n~n.to :'.de
c~ms_a. do ·qu.e .. ~. go~erno Illu~ieipa~ de.ci:_i~a,pro- · 
,·meia~ . e os c°'~s~lli_c;is ger~etr C!)lll os, pres1deu~~. 
nas. pies~as prov_me1a~_?. Ji:!!tll!iJ aut_oridades .s0:0,. 
n~ que .pod_ein ·sabei·· ~o~ 1uJt4c.es- Ql!C :tê~ p_rec1~. 
sno destes: primeiros mestres;: ·. ·~ , : • 

· . Nõs não dév.enloa~ ntiancár· dai mãos' diü' niu:.' 1 

riícipalida1tllS 1l · f•\<:t\l<\1''.\e ·<\e cri:iu-em esta' ~s"éQ·: 

!~~í:!:nfir!~~~w:.·~=~~~~~'!~~g:.:tir~~::~i~;~~~· 
éipahuente pelo qú:e rmz rciípéitó':~a .. : iristruc~~(i 
publica "deste. gene1·0.; .. . '·, .. ,, .. ': . '.' . e., . 

' . - ~' ~ ' ._. .·~:.' l .. ,_ •• - ... ··•·• ··;..;. 

dente q~a~1do fallei no sentido~ ~iúlia .eiue,n<!A 
foi bem persuadido da utilidade .·do quç ·.P!."~QUZ •. 
J?is~e·se q.1;1w ha. d~fficul«,lade. en:t cçmlje~r.a.p111.n:- · 

co.nheçÓ; !\\ª~- e.~u\r~ ·a __ eoromis~íló .. :de. ~e~f:átiS.l..i~i\ 
sempr.c dormindo?. Niio apres!Jn!.llfll. ,-0s. ~ens tra~. 
bailios? .Niio ;;e 'dividirãõ -~ .. pa;o-r.ineías .. ~omo, 
pede o bem dos povos? A . lei !l.el1e, oJh!lr.- iwr•a, 
o presente . sim, mn!I .. eleve. ser· "foi ta: tambem 
para o ínturo, por isso. é quo. m1 qm!t'ia que se 
decla1·asse que eni ·todas as 'freguezias · liouve~se 
nula· d.e primeira' letras.:· · - :...: · .. _,,. > '. · . ' 

Não sei se pam o futuro os· presi.dentés dé. pro-· 
vincias Jariio ·º mesmo, mas "o o q'iié seí alé o pí·e~ 
sente . e o. que ·se tem ·visto,· cólii. 'beni' poul!aS. 
excçp5ões, .e ·que· sii'? os ·n1es1i10.!J. · gô~ern~dqrlls P.; 

' Digo isto para que a camnra co1ihei:n qüeº ena· 
procum desemjJenf1ar os sena de'l'~res .e 11ne' nlio' 
ó justl\ n accnsaçiio. Já ·temo:; mnito·'·carhinho·. 
andado, }\Orque ti·abnlllaftlos com 111uito d·esvelo. 

O Sn. F&nnEIIÍA DE MF.LLo·~-Eu ·füfo quiZ 'ê"s-
. candalian1· 11 eommissão, sei que trabalha •e ·que' 

tem· tido 01nbaraços. Só quiz· mostrar que ena· 
apresentará trabalho, que .J1os poderá• servir de: 
base.· · · · _, · ·.-...... ·' .- . 
. o ~r. · Forr"o1_,.~ Fria_n~a :-::-Í>~~1?;~. ~s;.-~ 

de alnvms strnn •eiras e e~_as ado toj~o· w!lus· · 
~:; Iiiagutls, li!ªª s mente qµan o nao ~otwe1· º°' 
l_mgu11: p1·opran, . . . ~;: . . . ._ : . , " ... 

Te1110:1 ~11!1ª phrase .tão b! ev!l e ~XP.f~-s1va co910, 
. a qnc estn. co11s9grnda. pela co11,t1tu1çiip ;· .. para. 

a~º.;~~ ser 1_1ecessa1·ia;~niio' expru11~ ,à::ve1;~ª~!lira 
idéa.? Disse. o mou. digno . .:~mpanl1e1ro ,.qn~. ,_eu; 
usei da palav1·a~dim1mica:~-sµ11, -.usei~e, e~1te~do, 

· que devia antes usai·. de-,. d!namica):lo<, p(lnsa-, 
mento _.-:cio que -éstnticn,: ~o . peusame~~O.~ por

. ,1ue,~_dinamica quer dizer .. o .àes~nvo_lvi1li~to da. 
fo1·ça.- •• Elle. bem sabe .e. eaeuso~ 4Jzel-o~·::•:, .- ..:... 
Q~unto ao 1°· al'tigo, entendo q\1e ~ pódà tlizer-;:;e 

-onde fõr necessario, h1ja estas;' escolas e ()llr~ 
11idehte com o seu conselho, onv1das · a:1 ramnms.
ns manda1·á Cl'<'nr-; nada mais abrevia®; nada· 
mais cla1·0. ·. " . : r;, :· · 

· o s1.•. _Lino coutJn~~:....:sr:_pte~it1~1tP., ,é' 
. ,:erdadc qué 'todos os té1·mos gl'egôs.:·~c .~e~~~-
. traduzidos -nns ontr•lS lingn~s; ·eu~ por_em .. Jttli:to . 
que' 1111 "t:êrmos .i;r~gos,_ <i~. ~ind_a: ~fâp~zt\l()s· ·n1i~.: 
podem. ser expnnu.do.s_ .. sei}ªº . ~o~· N!!l:i _p~r,tp~i.:l•{'.'f :, 
pol· . exemplo-;-- pl~1lo~.op~11a ;-:-, que; .f}l!-~r ,.d~~~~-~-
amor dji sab1'dona; m

1 
asd pqi;qup •.• li,er.~ .~e1 -~.ªd· o, 

. ·· · · · · · · ste 1 · - · o O' 
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SESSÃO .EM 10 DE JULHO DE 1827 105-
-.. em lagar ele pbyno.· logia; _... sciencia de cortar ·1 
o corpo mor&o-eaa Jupr de anatomia, etc. li'. · 

Por estas .. e por -tru.razões,. assento que ·a 
palavra P.é'fagogia ~eve pusar. · . ·· .. 

o··sr. 4e :ooo• e .811 ...... :~A razão que· 
d u ó Sr. Ferrei · · . · 

QUe neeeui.Jade .. ha de usàrn1os de palavras 
estranhas,. que nio aio entendidas por todos, 
quando_tel).los .. pa1avJ:llA,JlQ8sas 1 ·.v..otoLcontu .. isto, 
não valendo a· razão ue se produzio, de ue 
em me 1c: a aao· u.u os ermos· gregos. as 
as sc:ienc:ias têm destes termos, porqne a neces
sidade a ta!lto obriga, e porque rorâo os gregos 
1>s inventores denas· scienciu, mas para e11te 
caso que 11ec:e88idade temos nós 1 
··o sr. :í:.ettãoa-Conformando-me com o que 
disge ó Sr. Ferreira França, dt!v-0 lembrar que na 
cürte não ha· . élise J>residente. dé que se falla; 
nem esse . conselho .. gtlral; ~r isso (levemos no
mear as autoridades· .9Ue devem marcar as loca
lidades p~ra a creaçaó das escolas. 

estabelecer u escolas de pdmeiras letras. 
·Disse-se que em todas as "freguezias, e eu 

tenho muita jlena de não.poder aaoptar \lllta base; 
seria muito bom ~úe tódas as freguezias esti
vessem bem povoadas, mas niio estão, e vu co
nheço muit.&11 que . não merecem a pena de terem 
escola;. ha fr~ueziail que se creariio em outro 
tempo-e,que.beje•se·•eviiio •supprimir;· ao mesmo 
passo que outras· ba· que se assemelbão a bis· 
pados que têm cnpell:ls subordinadas á matriz, 
on1e estão . capellies curados : ora, isto deve 
acabar~ porque um pastor não deve ter mais 

isto . se não fizer não poclem as freguezias servir 
de· base regular. . . . 

Voto inteiramente pelo artigo. · 
r. ran a e ro:- nome que 

se deu a· eitas escolàa é o de ·pedagogias; e· cu 
11. dar-lhe .. álgum nome 'daria este mesmo: mas 
emfim. tem-se ventilado esta· questão,· e eu não 
trat~rei. distó." · 

O artigo détermina ·que ·haja . professores· de 
primeii'u letras·em tódos ·os·lugares maisp. o.pu
Iosos ·do imperio; eu achQ ist.> ·muit<> bom, mas 
o Sr. F11rre1ra de Mello quer que se diga~m 
todas as freguczias,'-Eu acho que a reft1:>xão do 
nobre .~-~P.u~o•me~e;;mmta · attenÇãó ;"'·é pois 
con!!tante quanto· este: nobre· deputado, guiado 
pefo patriotismo o . mais · desii1teres~ado e pelo 
amor de seus freguezes . lhes tem feito. de bem ; 
tem ·promovido o· ensino,~tem trabalhado qu'into 
cabe · em suaà · forÇas .para. os fazer mai!) felizes, 
já ensinando elle ~esmo~ já pagando a mestres 
á sua clista; mas n 'b~e oft'ereeid~ pelo projecto 
me· pareée · · preferivel ·por. haver frogueziàs . mui 
despovoad~s;· e· por isso·ser. mais :pr~veitAJsofun-· 
dare~~-~e . as e~las · em. ln gare!! mais povoados. -

c .• ntiâd~o -·~\\e~pâ~e~. envolv:~ oriprÓjê ·fo; ior:· 
quantó•depé>.is· de "haver adoptado como tm.se os 
lugares ma1s _populosos, .di:i: que o presidente 
em conselho mare1&râ o numero e localidade, etc •• 
ora·se-està estabeleéida•esta•regra; créio que não 
e preci~. deixar: ao· préi.i'clnte·.o arbit.rio_. de esta• 
belec:er:.o numero de escolas que ·qnizer~ 

Tâmbem jà aq1li •se:ponderou que é·.necessario 
marear .uma regra' para· esta 'provineia· e côrte>;· 

TOllO S. 

porque aqui não ha president.6 e conselho ; por 
tudo isto eu redigiria o artigo assim (leu),-porque
assim fica muito claro, conciliando ao mesmo
tempo a opinião dos senhores que .têm fallado. 

:Mandou á mesa a 114!guinte 

f( Em todali a5 .. cidades, -villas e lugares mai$ 
opulosos do imperio haverão e.;colas de primeiras-

e l'i\S que orem necessar1as a co . o mm1s ro-
. do imperio, e lias mais provincias o pres~dérlte. 

em conselho marcará o seu numero e - iocahdader 
ouvidas· as camara~, etc.-Miranda Bibeiro.» 

o Sr. Va•concello•·="""."Eu éntendo que ó. 
artigo deve passar e niio acho colitradicção nas, 
duas parte& delle. . · . 

Póde haver uma . cidade muito populosa em 
gue sejão necessarias · muitas eseo,Ias; e quem 
ha de marcar o nwnero.'l . Quem melhor do que 
o presidente em conselho 't Não é possível deter-· 

. mi?arem-se na lei _os lugares mais_ populo!!OS~ 

assento que diz muito bem· o artigo que ao pre
sidente compete m11rcar .. o num..,ro; não ha tal 
éontradicçiio que se julgou. ~ncontrar. ·no artigo. 
O numero ha de ser marcado elo conselho . a 
quem ·j pela lei de 1 oi encarrega'1a •\ in-
strúcção publica_ primaria. 

Eu niio concordarei que haja uma escola em 
ca~a .fregu~zia, nii? p;irque se não. d~v~ promover . 
a todos os l1abit'lntes do Brazil, mas porqúe ha. 
freguezias que não têm seis ou sete fregnezes. 
discípulos. A quem pois hlio de eusinar esses 
mestres 'l Donde bilo de vir .os que devem abl 
aprender! E' preciso seguir a base do proj~cto· 

. e ordenar· que os fügares povoados hiló de . ser 
determinados e cláss1ftcados pelo presidente -~im 
conselho; iissim se ·evitilo todos os inconvenientes~ 
porque· ha lugares em que ha escolas e não h'a: 
quem aprenda: isto ao menos se encontra n~. 
provinc1a de liinas, no. que é necessari" _fazer-

. alteração. -
uan <> provmc1a o o e aneiro xi<> e . 

talvez admittir~se um artigo additivo, dazendo. 
que o ministro do imperio deverá ma1·car os'lu:-
gares onde é pr~ciso quo se estobelcçiio escolas •. 

esta materia, seJa • a81lim 
um . artigo àdditt.ivo- . . 
· o· Sr. Li:n.o Coat:lnl1.o: - Eu tenho que· 

me oppôr a esta emenda ou addição. 0,ministro· 
do imperio tem attribuições muito altas e não 
pôde, nem se deve occupar. com i.-to, além de 
que um semelhante negocio deve pertencer á mu-· 
nicipalidade, e por isso acho. que elle deve antes. 

.. ser ,in.c-qJllbido à caU1ara, com o·seu juiz de fóra, ... 
rropôndo 110 gilverno o numero das escolas que• 
Julgarem mister.. . _ . . . · 

O ministro de estado nao ha de 11· á camara· 
tratar de.;tes negocios, até po1·que . pôde fazer-lhe· 
conta que a instrucçã() putilica. não pr9grida e· 
por isso não se cr_êem as escoln. . : . . . . 

As municip!llidades devem remetter ao mm1stro· 
competente. as· listas das eiicolas. que. se. devem 
crc:ir .e eiite não deve te·r influencia ua decisão· 
de quantas hão de· ser, nem em que lugares. 

O Sn. PRESIDE:.-rE, ·u1 ada .a materia discutida. 
propoz: • .. · -· '·· . . 

l.• A snppressão da palavra pedagogia da emenda· 
<lo Sr. Ferreira França. Foi approvada. 

2.e A primeira parte.do artigo a~ _ás palavras. 
-dó imperi~passou, salva a redacçao. . . 

a.o A redacção da:prim~ira·parte·da emenda do 
Sr. :Miranda Ribeiro. Passou. 

-i." A suppressiio dà: segunda· parte do artigo:~ 
Nao passou. ' 
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10J SESSÃO EM 10 DK :JULHO DE .. 18~7 

· · ã.o A se;!Ulllla parte do artigo, saka- a seg1wda 
parte· da emenda do mtJsmo senhor. Passou então 
nesta confomlidade. ·. . 

G.0 A materia Ja · mesma se unda arte salva 
a redacção. Pas;;ou. _ 

Ha,·endo cl1eg11do a este tempo á me~a uma 
emenda do S1·. Cunba Barbosa, houveriio i\lgumas 
reflexões se <le,·ia 011 não entrar em vota ão 
e assentou-se que fica:;se para terceira díscu~sào 
visto t-01· vindo depois de fochada a discussão. : 

Entrou e:u discussão o 20 artigo ·do projecto, 
e principiou · · 

O S•·· Fcrrcb•a dé :\:lello: - S1·. presi
dente, se tanto tem-se reconhe.;ido a necessida . .!e 
do e11si110 das primeiras letms, como é que. se 
vai autorisar aos l>residentcs para supprimir"ca
deiras •111e julgarem desnecessarias? Onde é que 
ha cacld1·M desnecessarias? O que vejo é smnma. 
necessidade dellas. . · . 

Proponhn portanto a suppressão deste segn,1do 
ar 1go, e enno es a · · 

EllJi:liD.'I. 

Feri·eim de Jiello.11 -1''9i apoiada. 
. O Sn. LEITlo: - Acho melhor dizer-se cm lugar 

<le supprimir, remoY•·r os seus professores. l\lan· 

rr Q11" cm lugar dl:' se dizei·- re1110,·e11do os 
seus l'rofessor,.~, se dig •-propondo ao go,·erno o 
removuncnto <los seus profüssores.-0 depultldo 
Leitao.-Niio foi apoiada. 

o S1·. Fc1.•1·olrn Fran<:n:-Eu me con
formo com o que ilisse o Sr. Perrdrn de lfollo. 
Diz aqui-os pl'esidcntes em conselho siio auto· 
risndos a extiugnir a,; escola;; que existem nos 
lugnr~s pouco popnlosos.-0 'lUe 11ucr dizer-nos 

• ? 
11a,·e1· escola nes~cs mesmo• lugares, p1·imeirn 
l'azão; e a Sl'gumh ti. que as jil exis~ontes não 
de,·em ser retirada;; pcir desneccssarias. ·· · 

Este arti"'O arc~e-me estar a se ac o 1 
hYpothesc mio ve1·Jadcim, pois qno n;io ln e;;
eÕlas desneces;aria•; além d:sto elle· onvoh·e 
inj ustiçn, porque estes mestres ou pl'ofessores 
forno· postos n~stes lugares com a condição de 
ficarem, e não de serem rem•wi,tos, e é por isto 
qu•i se· lhes deu um ord•:nado pequeno. · 
. E como é que um homem quo •·stt'i. arranjado 

€ID nm lugar ha ele s ·l' remo\'iJo? Isto ó ir 
contrn o cvntmcto .que se foz com el!e, umn ,·ez 
que uão tenha comnieltido en·o de officio ou 
et•ime. · . 

O mai:> que se póde dizer é CJne se houvo.i· 
.algum onde niio é necessal'io, cuntilrne nté mol'rei· 
coni esse pequtJno urdeuado, e que se quizcr ir 
para . outra· parte, terá ô augmento de . 01·de11ado, 
mas nunca deye sei· obrigallo. 
·o Sr. Fcijó:-Este artigo está :issim J'edi

gido por causa de uma representação feita ao 
gõvemo ; onde se diz que em l\f:uianna existem 
.algumas escoh1s que não são necessnrias. Po1· 
·s e A • ... • 

-estabelecer as escolas oride forem necessarills. 
Não é portanto fuadado em hYpothese, mas no 

facto de u-na representação. • · 
·o Sr. e unh u. . ::\:Ca:t:t-0s ~ _;_ Tenho andado 

muito pelo Brazil e ainda nàci e11cont1·ei lugar 
-0nde a escola s •ja desnece'ssal'ia; mas agora ciuço 
diur quo em Marianna siio inuteis ! ! Os ·arrniaes· 
.poi: exemplo parece~1 po11:co . povoados porque a 
maior parte dos parochianos v~m ã freguezia, 
sómente nos dias de ftJsta; entretanto .obsei:vei 

. :<iue· cm q_ uasi todos esses lugares havião. me-. 

· ninos que alli. ião.áiiquirir l11strui<ç~.Je.prirueir11s 
fotras .nas aulas que_pos:~·iiCB:JÓ .êxiat~,- : .. ; .·.:. 

Não são pois dcsnecessarias; c.devem:-se con- · 
sen·ar. Não ·baja.nillto ;economia~"!!iil>'·.~n~a 

,o sr. vascon.c~tlp.;;;_;juigo que e,·: ~rti3u 
det"e passar.-· Ha lug'are~. onde.· llll .. ca<l.:iras .e, nao 
ha. quem a(lreud·1 •..... ,, .· :· ., • .· .... · . . · · -. 

Pelas rcpreseritações.,do governo do-.Ouro·Preto 
jã se assentou qu~ em. alglins lugares ilào se 
provessem aquellas -cadeira$; lo porq11e mio·· 
ha~·ia .• dinheirC?; 20 ~orqu_e_ se .. conhece~ qi{~ .n!fo 
erao necessanits. Tanhão7se creado por motn·os 
qnasi sempre particulSl·es ~en~ utilidade na sua 
creação, como tini.a a: ·exper~encia J& m<?s~1'8do. 

Or;1, augn11mtando-se·o numero· de· caole1ms nos 
lu"'at·es' 1nais ovoados co1no ·sé hão de' cons11rvar 
e ;tas de que nenhuri1a utilidade rnsuftâ; • cómo as 
creadas Tias aldêlld' de. indios· q11e· ora se ·achãu 
desertas? Eu .q11erereL que .. se aug1ilente .. o .nu-: 
mero necessario para,a -J.i1strucçã9 .da mocidade, 

Ye. cai· 110 ar 1 no o . cllns 10. remover 
as cadeiras imiteis, ·por- não··. h11vcr, concurre.n~ia 
de estt1J.,utes, o que se conhece por list:,s, como 
~s qn., lllandou '! . g:overno de Minas. Tambcu1 

não tem }JrO\'isões .vitalícias, pelos ;$tatutos .Utes 
siio passadas só por suis. anno11. ", . . . 

o sr. L<>itd.,:-Yoto -pelo artigo, p,,rque de> 
contrario se iria contrt o· "t"encido; l\fandrlo-se 
cr .. ar escolas nos· lugares mais popul~~os; como· 
brio de ficar subsistindo· as _que .. são :ctesneeessa
rias 1 $11 fossemos a crea1· cous 1s ·novas,, conser·· 
''ando as. inuteis, onde iria ter essa. déspeza? · · 

O Sr. Cun.h.a :\lat-tó .. :~Como o· nobre·de" 
pLttailo disse que ha. ·~l.d«!_ns: de iudios desertas, 
c_oucor~o <i'!º se supprunao as escolas um11: Yez 

.o Sr. llaptls'C:a. J.'erelra:-.Eu voto pelo 
artigo, porque suppl"imil·o séri<i o .mesmo• que 
snP.prirnir a seg111!da .. parte do 1° -artig" .que Já 
~ . ', .· 

os p1·esidentcs a autoridai.le de' marcar o nuinei·o 
tJ loclllidadto da~ esetil.as;. ora, qual é daqui a con
sequeucia eYide'!,te? ~· que poderiiõ. 1-'emoyer 
11q uellns que nao estn•erein. btim , l()çiu~as, não 
tc11do já se sal.111 esta remôç1io· outro füi1 contra 
o IJUe nos pt'upomos: A· lei· o qtio .quer· é; que 
l1avemlo uruu cadeira PDI lugar niio "1úúii.u· fre
qúentado, possa o presiJente;remo,~el~a'pá~a out~·o 
de mais concurso de estudantes, onde possa ser 
mais p1·0,·eit.isa. . · . ·: , . ·' ·. . : · · · · 

Pm· ísso entendo que . supprimido · e8te 2° utigo 
vamo.; co11tra: o . vencido ·no l º· · · . · . . · ~ . · 

Estou cou"fo1·111·i colll o que dissp1iio alguns se· 
nhores, que lltlO ha. cadotr'lS escusadas ; SO ·al
gumas .se têm tornado inut_e.is, procede isso da'. 
imperic1a dos pro~e~s~es._ ou do má!) ~e.se.mpe~. 
nho das suas obr1gaçoes ;· males a .que cumpre: 
dar p1·ompto e efficti.z re1nedio,e. dê que'tódavia 
nos temos es9.uecido. E cciri10 ~ã<? _llà dc .. ~e!"as~~m?. 
Professores bra•Jos de c;arpintc1ros, e sapateiros . .- . ' - . ' . ... . . ' . . ') 

Lembri?mo-nos, senhores, ·que. d~ve1ilos fazer o 
màio1· hem no maior numero, ú com isso co"nteu· 
tarmo~nos. Voto portanto pelo segundo'artigo. 
··o sr. :F~rrc1~J. cie MeÚ~ :-"ii:ii:·m'e' 10" 
"ª!!to ·para . sustent111· · a. ~nién~.a~ .sP.i>~e8A~~ tJ.o 

~~~~:S~º oªr!rii~o;'_dep)ita~o.:i~~-:·:~s:c~· ·~~11ên4a~é 
ccmtra O, yf\nc1_d9 "do,: P~!ll\elfO.,.a,rJ~go~: .e~: .~ao 
o conce'!>o. ,.~~~-1-~n .. , .. ~1 , .... :_, _. "·t :.,+ .. ;~;;t .. : ~-\; ·t' •. ;:::.~ · 
.. ~o, pnmeiro art~go. ~!1t91·~;;a-~~ ,.i~ps ,pres1cl,~tes 
a que est!\belecer~o as que,J~lgar~lll ·~ei:ll.ssa.r1ai;~ 
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SESSÃO Eãl' ur DE JULHO DE 18~7 107 
1nas daqui não~se segue· qüe ·estejão dépcndendo 
d~ s11ppressão das cadeiras: que exis~em ~ d!zér 
que -~:;uma .. çi!~.; em .'.lm, lugar. nao .~·. d,iz!!r 
que ,~esf~"l.""",0 0 ,~n~ .. 1 e!l~ :fe1t.o. em. outro~- .sao 

não. vamos, pois,: 14'al'. .,ao povo braiileiro esie 
niesquinllo, reéurso.' ~·. por. ist.O quo propuz a 
súpreàsió .dõ ,.artigo, e porque :elle es_tá. em. con-
tradicção · co.m a· letra .da .. constitui -o. . . 

O Sn .. ·Prre:;ioE:sTa:;:propoz á· _votação, por se jul
.gar a materia ·b11Stante1nente discutida : · · · 

J .«> A. 'cmendB . _suppressiva do·. al"tigo. N iio foi 

. 2.c. o artJgo. tal qÜal. estava. Foi. app1·ovado • 
. PasStlu-se á ·di:SCusaão do 30 artigo, e rompeo 

a Jiscusaio . 
o sr •.. DftJ>1'1,.1:a PoPrelr.-. :- Este art. 8° 

não se ncha' exacto, ··mesmo porque tem falta 
de doutrinn;· (lêo.) Não diz aqui qunes são os 
objectos· 011 . ·ás materiils, em ·que de,·em • ser e:-t'l• 
minados e5sea pretendcmtes;• sendo o grande de
feito dei!ses professores, como a exper1encia nc
cusa 1 ·o serem· graRdes· ignorantes. Alguns lia, 
que ·não• ~bem nem a· sua propria Jin ua, niio 

' , suita gastár-se· mnito-:tempo nas escolas das pri-
meiras letras> e 'sàhirem ·cb"elos de erros, luvando 
oito annos. em -_cousas, que _podíão aprender 'cm 
eito me:r.cs. · · · · · 
· Diz o artigo que ·á vista de seu exame {leu o 

tu•tigo.) ·Isto vai de .encontro com a constituição. 
Ao poder· execu\ ivo pertence fazei· as nomea

ções,· e por issu acho• que os presiJerstes devem 
.fazer a proposta;, mas .. ~r. presidente. o estipu
lar os orclenados;,de maneira nenhuma, isto pe1·
tenee. ao corpo,legil!latívo.: Ac'!o que é. abrirmos 
a· porta' a patronatos 'pela muita amplitude que 
se tem dacJo ao a1·t. Jo. . · 

Por isso quero que<>a ·autoridade da provincia 
propo .. ba ::1ó um Jrdenado temporario, emquantu 
vai a mppL1>\"ar·11oico1,po:legislativo, e não dei'Xa1· 
ao arbitr11» doa presidentes; e farei,uma emenda . , e a ·seguinte: . ,_. '· . ' 

. . t • l:::\lE.'IDA 

. " .Depois. â~ pata~ra8 --: se examinem .ºª pre
.. t.enden~s:-; acc,:esçe11t.;:-11e, ~ poi:.pessoa~ htteratas 

a é::1colha· llo 'pre:iidimte sobre· as mater1a'3 do seu 
·ensino, ·,itijo : acto, ~etc.~ Ern lugàr da palavra..
:est~p1ila1*õ·-:·~!ga-se' ~ pr<?poráõ ª·º pod·:1· legis-

• - a e.-1m » - 01 ·' a;io1 a . s 
11á pril.ríefr,1 '.parte;' · . ·. . • .· ' · . . .· 

' •, ~ • : ·"' 1", R: ., 'o. ••. . ( '' • • • • ' ' ~ 

.o Sr. Llno.:Cou1;ln.11.o :-(Leu o artigo~) 
Aqui me parece que; .se deve,declarar quem serão 
·ois examioaJore.i ;• ·eu. sou•·. de parocer que sejào 
bo:nens .. de: letràs,.e dtkescolha do presidente ou 
dos co111Selheiros' do .,gover11o;rporque, Sr. presi· 
. dente. a-•materi11· de. ler :e escrever examin!tJas 
por outros Jme11t.M. vem", sempre a .dar uo·mesmo; 

·+preciaO -,que·oe-.hom.ens que exaininio -sejD:o 
. homens· 41ue 1e1tttJnd_àoc:deste , genero .que. e:xam1-. 

O 1!!5r. Lino CouUnbo : - Suµponl1amos. 
quJ passe nesta lei para qu~ os preside_11tes 

ossii.o 11omea1· estes mestres, e o m1<smo ue <> 
zesse o corpo . cg1s a 1vo; .:reio que não ba. ilu· 

vida nisto. · . •.. . . 
o sr, AJ.inelda A.lbnque-rque :-Niio 

acho necessidade de que neste artigo se declare 
as matarias cm que hão de· ser ex'Ullinad'>s, 
porque eatão mnrcndas no arL 60. · • ' 

Parece que não ha duvidi neulmma que possã~ 
ter exercic10 · logo qne sej1io nomeados pelo l>l"e
sidente; e ve1·dade que c:stes devem ter os seus. 
titulos po1·que têm direito a serem aposentados. 
e para que não poss 1 havei· duvida, convém-que 
ó veuhào tirai· na cõ1·te, ma::1 nem po1· isto deixa 
de. ter exercicio. . 
. Quanto ao ordenado a lei o ordena e fixa para. . 
todos os professo1·e::1,. e esto11 que se deve dar· 
!OOh como maximo, mas quer.iria que se accres· 
centasse ·a palavm t.?mpora1iamente para que se· 
,possa ma.1dar pag,1.1· aos professores e tenhão 
exercício ; por isso mandarei a 

. EllE:SD.\ -· 

" Accrescente·se a· palavra - temporariamente 
~ á ultima parte. do. 8° -artigo. - Alouquei·qu.e. »-
- Foi apoiaâa. · . . 

o sr. Vo.scnnccllos : - Acho ,que o ·ar
tigo deve p1ssar a.em estas emend ·s ·que se tem 
•.•fferecido, e só com uma emenda relativa .. ao 'or
denado (leu) ete. . . 

Eis-aqni qutl, quando estes ex'\mes forem feitos. 
em publico, não P.~.Õ haver pnwonatos; por 
isso acho desnect•ssar1a a emen-.lu que quer p:ira . 
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f-08 SESSÃO. Elt JO DE JULHO DE' 18!? 
a; carestia. dos !~ares, í:m :que euiua1·âm .. .,,;. Lieio 
Goutinh•. » ~ Fo1,,11poiada•> . ·. . , ... _, .. :.:, •. 

. o sr. Lobo':~ Sr. íiresidenlc!, o illUtre'de~ 
puUW.o, o Sr <::LÍ!I.º ~Dt!óho; "prev~\o ., min~as 
idé.ui." sobre a •.pnmeu·•··patte· do~ arugo·: porém 
sempr~ .. direi· .algilbía-· coosa ,:para;-iaio deiur ·de 

r . pnnc1 P,IO e :·serem ti~tmt . oa ·:nas · co
mal'C38 ·os candidatos,que,pretenderemcensinar pri
meiras· letras nas- :villas . centraes;.'. êbmo · q11er · o 
Sr •. deputado A.mujo ·Ba&Wa, : porque: a;:eiperien: . ' . . ' - ' . . . . . . 

ções ccintraes de~gi'aç8Clilmente a eiluc'açio '·éati 
sou dd opinião· que· a nomeação muilo ·atr&Zada. : . , .. ~ · · :. ; .. : .. ; .;· :· ·· · .: 

seja tal •1ual vem· no artigo,· porque a nomeação Eu. Sr. preside_ n.te, ainda ha bem pt>uco . .acabei.de 
destes ~mpregados e .n l _fórma d·t lei e e uma testemunhar na _,viagem que fiz do. :Ji!•ra.nhã4? 'para 
uomeaçaJ muito con:;ht11c1onal. · -~ · · ·• esta cõrte, acontecendo .em consequ,eac1&;-d111110 ·o 

E".,preci:;o' accresc~nl!l!": ql!e o. ~rden~o !ej!'_de n~_-. ~aver~m _pel!s~~ nes:ies lu,P._.,.,"-ca~41a __ .4_e 
-- 4001 a 6'.iOS;. porque os homens que. têAu108lquer- .. desempe~ar- as. o"br1gações .. de ·~~ ·• bo.m mestre . 

industria ou outra oc:cuplção podem ganhar mais de primeiras- letras,. salvo ·se qu1zerem. que ::se 
~o que lhe dá o projectn, . e não quereráõ · en: ensme çom'?. até . agora, ac_re~endo::mail!I' nio ha-
~rregar-;;e de um trabalho tão pesado como ·e ver ordma~1amente n•S!189 vlllas homens aptos 
(f eusillo da mocidade• . para examinar 03 cand1dat..,s que ,.pudel!sem·:•p· 

'\•oto; ortantó pelo. a'rti o 11e!lta conformidade. ar~cer, pois que· a falta de pes.iOas ditteratas 
• - . , · · • · • · · :11 m a gnmas·-cap1 es : o 

-concurs•• : porgue e emprego pertence ã:1uclle,. que· 
.no acto do concurso se mostrou mais habll, e 
eese ficou com o direito ; · por consequencia a 
autorillalle ue 1•residio a esse concurso, tem o 

e1 o e ar essa nomesçno ; ,·cr a e que 
fica dependeute de um titulo, que lhe ba de dar 
o poder executivo, por consequenc1a aqui não 
lia contrndicçiio com o que. está nl! consti~uiçiio, 
-e isto "''º é ne\·o, · é o mesmo que acontecia com 
os proft!s.;ores existentes. . 

Ora, o que tenho a notar é, que ha lug~re~ 
mui di~hmtes da ca111tal de cento e tantas le
guas,. e como ba de \'ir .. um homem de tanla 
distancia,.e depois ainda espertr que esteja ren· 
nido o col\selbo? Isto é o que acho muito pc~ 
ClOso e di_ffici_l , por conse1uencfa eu diria que 

A legislação antiga da,·a essa autoridade 1lO cor
regedor de comarca, para proceder a esse exanie; 
mas niio digo que seja o corregedor, porque contra 

... ~ r - . . .. .. 
melbot· qae se dissesse· que nas cabeças do co· 
marcas a re,;pectiva autoridade, que a lei nomear, 
fosse encarregada de fl\zer o exame, e que ao 
presideute em con~elho ficasse e cargo de fisca
lisar se o exame. foi. be111 .feito, Tem<lttend~se·llie 
uma copia de q.uaes '. fórào ns · perguntas e as 
respostas ; e. ult11na1neute a este i·espeito achava 
melhor qae se usasse da legislação antiga. 

O Sr. Llno CouUnh.o: -Tudo quanto 
disse o iUustre deputado, seria muit-0 justo, se 
nós não tivessemos augmentado os ordenados. 
O honrado membro indicou o modo de serem exa· 
minados os mestres, sem· que venhiio· á capital; 
mas quanto mais ·remoto fôr o lugar, tanto me· 
11.or sei·:\ a instrucção, e· não 11averão homens 
de capacidade, que lá sejiio examinadores, :pois 
nesse,; lugar.·s nao ha 11inguem que saiba nada, 
o que não acontece na capital das províncias, 
-0ndc podem haver muit~s· pessoas liabeis. E' 
i~commodo vi~em de longe procurar este con· 

nadas soft'reráõ o iricommodo, porque. o que.·não 
.· os con\·ida, é o escasso ordenado ; um ·homem 
já com o .ordenado de 400SOOO póde ir estabe· 
lecer-se etil. qualqYer lugar, appr.cwand-0-se- · 
oba emenda nestes termos. . . . · 

EMENDA. 

<r O ordenado seja fixado de 300 a 400$ segundo 

províncias , bem como· Maranhão·, Perniioiliuco e 
esta cõrte onde todos sabemos que esse dinhefro 
pa1·a nada chega; devendo -seguir-se que 'só :pes· 
soas desgraçadas e inl1abeis quereràõ occupai"'.tiiO 
importantes funco()es: voto por&auto·.contra à· 2• 
parte do artigo , . mandando • uma · elilend.a •nestes 
termos. (Leu.) · ' · · · i• :· • 

' ;j .. '·; ... 

·';- . t'. 

u· Que o ordenado ,n'\S .. capitaes daa provincias 
seja de 500S e ,,nas villM de· 400#, salva a· redàc· 
ção. -Lobo. »...;..Foi apoiada.. · " ·' ·;... · ·· ' 

o sr. va.sooncctl.os :-:-Opponho-me a este 
exame lá nos sertões : o exame :dos mestrcl8. de 
primeiras letras. e uma .niateria· de' primeirà im
portancia; e se· u_ '!l iriagi.st_ra~o··gasta._.a·,·a~a.vi. da. 
a consult'lr as· 1e1s ;· nào . se p>de .suppôr nelle 
conbt:eim~l!.tos ;necessar.i2s ·pa'fjl, .m~. ~lf~ito~ por· 
que o .m1111ster10 de ensmar. e uma ~usa supe· 
rior. ª<? conhecimento dos magistrados;_ e p()r ili~ 

f.ii~os pelos presidentes· em conselhO. . , ,., ' . 
Quanto ao ordenado .. achava: que "se. -não devia 

taxar um ordenado· certo. para que o;;,pmsidente-
com ··-o-seu cousenio exammiasse,·as c~rcumstan- · 
cia3 loc!les e , a çarestia daqueUes lú.~es , e o 
numero dos discipulos ; pois ··coitfo~e · fõr o· tra
balho dos mestres,ailsim: se deve'eatabelecor:um 
ordenado sufficiente, e julgo qú:e'iiest~.cààO·;-atten
dendo a estas circumstanciaa nio ·póde' ha~er 
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SESSÃO EH iff DE" JULHO' DE 18!'1 109 

.DU::.riA. 

u Propi:inh~ u~ i>~ .'· roresseres 
e ras en no o o ena o· 11 nas c a es; 

de 300fl000 tias jjl"ailde3'vi~lilâ ! do tOOilOOO a ~000 
. nas freg11eziiis . e . arfolaos.- Olilleira Salgado.11 
- Foi apoiada. · . . . · · 

o sr. 'bunlàa· 1'ratto• :- Sr.· preal1lente. 
· par.ace;me~,muit.o . .;. bem, que. os . presidentes · o 
conselho façi\o· examinar · os professores de pri· 
melras letras·~ perante ellea mesmos, ·e ·que • 
taea exames se .não veritlquem indlatlnctamente 
nas cabeças de:.todas··as com'U'cas. .. : .• - . 

Nas cHades capitaei! existe ordinariamente a 
classe mais• scieutift~, o que não :acontece .em 

Tenho' . conhecido muitos ministros, que nito 
obstânte saberem muito latim, direito · civil . e 
canoufoo ·nem sabem fallar, · nem sabem e;;cre,·er 

Ha pouco tempo ~i e~ um papel escripto por 
uma grande personagem ... de magistratul'a, em que 
se acha a . pàlavra-.cabido:-'escripta com a 
primeira.syllaba em letras pe'luenas, e ·n segunda 
princjpiando .por..,....~ - graude l (Risadas.) · 

. No •que. toca .. aos ordenados . parece-me que 
devemos :mar~n, o .. niaxilJlo,: e ·ô minimo;. o ma
ximo · seja de oo:J,fOOO, e o mínimo· de· 3008000, 
confQrme a maior: ou · menor· carestia· das· terras .. 

· Ha m11itos ·111gares om qite ~'.o:'ml!stte' pódti~sub
·•istir:com. SOOROOO:·sem. tlnr perdões· aos meninos 
a· \roco:. de·· JH'.esentes; mas. ha .outros, como o 
Rio.· de Janeiro, Pern'lmbuco· e"Maranhiio, · em 
que. 500S9QO, s~'?.: ainda policq~ para .a s~1bsis
tenc1a .. de• .um .. Pl'.Ç>.~~sso.r._instnudo e morab.iado, 
que possa educar a·· mocidade, e pol-a no cami· 
nho de ·serem bons . ciitailiios: . . . . . . . . 
.$~ Oi!' nies·trils:Jo~~m.'·~~tiuelles,. q\!e, escrevel}l 

cab1~0. çom·~ B ~:i;ra.ndo~ 00)$000 ·sa.o d!3 ma.is 
(apoiado) ; "se···,forem '"como ·.eu os deseJo, em 
aJgÜmàs iprovin'éias'· esta.. uânth ta~.vez eh . 'ue 
para . averem e su s1s ir, mas em ou ras: nao , 
pódé ser· ~e~9s. de f!00#909_. .. · . .. . . · . : 

9.,sr.:.,~~cr~~rJô. lin~·,µÍ1ta émeiida do Sr. Fer-. 
:reHa. Fraa~a •. , .-. , ·". . . ... · , . . ... ·. 

. "" •.~. EX~A. :••.;-
' . ' ·:; "~~·"-,; · .. ~·:/L '· ~-- _;. ·.~':.:~ · .. · •": ;· · .-. • .. 1 ·... ; 1 

.,.,,Pr.efir~ .. os::P.i:ofesso~es j~bilados. em ensinos i 
lll&iore~~' ~ . os , te"!'º" do·s PJden_ .. ado;J sej~ó -t®S... , , 
e. soq~.~.'."'."'. ~~~~>~ .. 1i'm9'çq·'!_-:~pi,apoiada. . 
: .~· sr. A.rnuJO'·Do•tos·:-Eu declarei· n · 

: minha opiriião1de;que··para cômmodô:·dos~hilbi
·tarttes da~ províncias ·houve,;se em cad'a; comarca 
·uma rautondade:.;encarregadt\ ·.de ... fiu:er .. alli "-=os 

; ciiilcw.r:s?9; .· ~.~~~~P!~~i~trl!!>~;:e~,p;~l:tííeá 
. e~""é:r- '·.fossem.·.· remett1dos · ao · : residente· ·ara 

e orar' em .. conse o;:·con otme·quer o projecto: 
· 'porque; Sr; 0 preaide11te;;·e1i. não" sei porqu1f-raião 

ha,·•àe-:-11er excluido • de·•entrar• em 'cciné:urso•. das 
capitacs o·fcidadão,: que ·mora ·~na .extrema· :da . . - . . - ,, .·. e 

r ·suá casa e· familia e vir·de tant.& distan
cia de 100, 200 ou mais leguas, propôr-se a· um 
concurso, cuj·>· resultado·-é incerto; ·eu sou ;obri
gado· a mostrar q1te ·esB:!S senhores ·que se têm 
opposto, estão em· cootrldicção·com o que larga.
·mente têm expendido em outns. discussões;: o 
que mostl'JI, Sr. .preisiderite,._ que_ nesta .clS&. fal~ 
.la-se-muitas ·vezés",- não-confotme"a-v'llrdade das 
COllills, mas sim ú. vontade de ·fl&Uar.. · · · ,.. 

·" Sr •. 1•re,.idente, como eu s~i que nesta ciaila 
nnda agrada feito por ministros, eu logo lembrei 
que se alt-.irassc .ª legislação · uétual, que. 'para 

" g o a comarca ; 
e que ficasse a .Jiresidil~~ o· vigario, o capitão~ 
mór,' ou 'outro .. mail! habil, e· de gosto. moderno. 
·• Em·outra'Í· diseussões, qunndo se toca eni":pr'e"· 

, 1 oonmn ~ 
prepotencia; hoje· tànto bein se diz delles, }>!>rqne 
se quer dai· aos presiJentés a autoridade· de 
fazer concur:ios das cadeiras dQ primeiras l.:tr,ls ! .. . . . . .. - . 
conta-se .de u~ anecdu~~. 4.e que .e.>çrev~:- cabi~Ô 
- e.>m o -ca ~ em lctn pe9uuna, e ·o r:e~to. aas 
duas s\·llabas em letras ma1usculas; e .. Jà parece 
que se" quer estendér. isto ·a ·toda a ·classiç(le 
desembargadores! .. · · · . · . · · · 

. Hoje, Sr. presidente,': só na8 c~pitaj)s ·.é· qúe 
JIÕde haver homens liabeis para serem profllssores 
ae primeii:as letras, e ba bem J>O:llCOS diaa:p&3SOU 
nesa.a ciâmnra um projecto de Juízes. de, p11z. con· 
formo o qual ha éle cada comarca 4ividir~se · em 
immen~os districtos,· e em cnda um de~·e haver 

· ttm".juiz de paz 1 . · · ., • " . . . . - . . -. . . . 
nmplissima=jurisdicção, como seja a que se· contém 
em- prevenh· delictos, como. s .. ja de. ·cástigar, 
!mpondo \>enas-e mil outras .~ttribuiç~3 desta 

não só nas com·arcas, como. em: 1ilÜitos: distl'ic os 
em que ellas se hiio de dividir, . ha ·homens'-ha· 

. beis para exercit U'. , tal. :genero de:· magiatratüi'a; 
boje· na cabeça· da comarca niio ha. home11s capa. 
zes pnra se propõr ao ·en:1ino•de primeiras.leirasJ. 

Diz-se que para o llrovimento: de taes · cadei· 
ras mio seja necessar10 recorrer. p•>r causa ·.da 
mora, do Rio de 'Janeiro·: e. que· nas provinci.as 
os presidentes o fnção. e ao mesmo pa8i3o ··está· 
beleee·se qúe ·nas provincias sómente_ nas capi
taei,, se exaJhiilo para primeir.\s· letras!"· E ;qü,ein 
niilrat· na. extrema da . pr ... vincia ?. Ou .,fique f,\f.l,. 
do concurso, ou camfolie OO:J leguas na incertesa 
de obter ou não a cadeira, ''sem se querer .dar 
peso a que só faz conta set·vir cértos cargos ãquelles 
que já têm sua residencia, e domicilio fixo no 
respectivo lugar, o que raras v~es se achará. na 
capital um liomem, que pot· pequeno. orden~do 
se tet'lte a .ir par11: o sertão,,, do. q~e . ~esnlt~r~ 
ficar a cadeira vaga, como por expertenc1a eu se1. 

·.·" .. · ... 'oii-· 
e 'êllà ·é · tiio "béín' ftindada q ne a sua ba~.e: ~ ,s~i;_• 
tentttda nas·. doutrinas . dos que a ·contrariárão, 
a camara resolva o que lhe parecer. • ' . , " 

o sr. ·cunha 'Í\i:auoss-Sr. presidente, eu 
não sou homem que ataque classes, nem a pes· · 
soa al!!Uma; sou .1. nimigo de partidos; .não .. fallei 

·a. respiito de um. d!ls.em~arga!lor pqr _inj';lrial-o: 
·não declarei o se~ !lºm~ ~·~sto: que t~do~. -~ i;>.!ln1:le
cem. Na classe militar· ainda· lia outros :·pefores 
e eu talvez seja um delles. • · · · · ' 
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.ftO . ~ESSÃO EM, JO. DE JULHO DE 18~7 

· T<idos'nôS convimos que nos•sertões_do Bmsil 1 ·por me persuadir que sem o final-- do artigo11io 
!alt:1o ·homens iastruidos que queirão ser mestr~ 1 cunsP.guiriamos o 11ue elle inculca. . 
de prim~"ª8 l~tra~ : · as · pessoas 'de . educaçao , Diz o artig •, que o mestre, que pelo espaço 
liberal sao · 1ndmar1amente ·os; hzende1ros' que j de 12 ª!ln.os se Jiver distj.!Jg~ido no eXf:l"cicio, do 
uão largiio os;seu;S tt-abalhos para· ensinarem me- · sc11 mag1sterio, se Je mais um terço do ordena.ia..; 
ninos ~u os v1gar1os, que nem querenl4?• . nem _l}la&,_ orque e~te excesso - é .como um estimufo, 

q , JU. 1 o o mestr.:, 11110 •. o. e\"(J 
obrigai,.-ões ! ·:Q11611L encontram&s: ·1!-ÕS. -.c1,1sin.a1~" 1 Y!Jnçer e s.im. fi~r .resvi:v~do Pilr.a o.que: de n!>vi> 
nesses nrraiaes? Homens ign.oran~,;unos; tabel- 1 :entrar, do' contrario wrinm:os de ·sollrec::irregar'âs 
liã_es :inimigos da humanidade, -1~.istres da ihfame r~udas publicas º? pàrai: no prim.,iifo_., ó q~e ,nài> 

dores ·de -todas us desa\•unças que- ha entre. os ordenado que marcava o project.ó, e' como àê!IJ· 
~.·-quc:·;são•·.por ell"8:instigados a de01and1s 1 mnra o augmentou, parece com mais r.1ziio não:-iti· 
-em que ·sempre :·gan1aão ! ·s.'io -esses: homens. pro- ! _lugar a.suppressão . proposta. · · 
prios para educar a mocidade! ,. o · p d - •-· ' 

Não, Si·. pre3ideot<J, é u·ccessario ,...,lis ·que.-o . . · JS!l-'. l!ESID.E~TE, propoz 'se-. ano .a ma..,r1a 
r : ·por d1scut1da.-.Ve11oeu-~-.que· sam. : · -· . · ,; 

go\·erno procure gente instruida.e virtuosa: "ºªs l · ·· Pr.npoz· e· ntiin ·á·v-·o-ta,.11-0 ·•pé.la·.· or· de· m". s· egu· ·1·nte· .'·. escolas é qne se bebe o leite Ja boa educação, 
1 

., 
nns escolas é que se recebem as primeira,; i1n- i I.o A emenda de .suppressiió' dó Sr. Galvão.::_ 
.pressões da virtude e predica.los d•>S bons cida- 1 l\iio foi approvaela.'. , . . . · · 
<lãosl Eu ollio com muita considernçiio para um 1 2.0 A primeira parte do arü~o at.é' ás.paliavras 
perfeito mestre de meninos. Se os queremos taed 1 _ discipulos. - Pa.'iSou . tal qual. ·. , .. 
como siio até agora , l!astào 0:1 ordenado,z que 
elles vencem : mas se os desejamos t.tes qu11es : · 3 ° ~ segunda parte do mesml'I · artigo desde 

sev,uinte : 
J.o A." l • pa1·te l\15 artigo até i1s p·1lana,....:ser 

publico. - Passou tal ual; ficando prejudica.ln 
- r. np is a tJ1·e1r • 

2.• A 2• p 1rte do artigo, até a\s palavras-coii
ducta. e instrueção.-Pas~ou. 

3.0 A 3• 11orte du artigo até t\<1 ·palavras - ele· 
Yem · vencer. - Fvi 11pprvvad11 tal qual; fie indo 
preju ilcl\da por esta ,·otação . a emenda do Sr. 
Albuquerque. • · 

4.• A ultima parte do art:go tul qual está
Niio passo11. 

!i.• Se se devia então marcar no 11~·ojecto o ma
ximo •l o minimo dos ordenado,;.- Venceu-e que 
sim. Em conse ueucia dest•' vota ii • · 

. 6.o O maximo de 800SOJO - N1io· pasi'on •. 
7.• D3 500$000.-Venceu-se que si:n. 
8.0 O miniino de 150$0:)().-Não passou 
·º De 200~000.-Foi approvado. 

Havendc> porém do resultado desta votac;i1o al
gumas reftexões; procedeu-se novamente a ·votos 
e foi approvada a reftrida quantia de 200$00ll. 

Entrou em discussno o art. -t.o 
O Sa. LEITÃO, mandou á mesa esta 

. E~IESDA. 

" .Em .lug 11wle se Jizer-'-'11ão pela m~ma· forma 
autol"isados-' Sd ·diga- o g.•veruo fic·-i. untorisado. 
--o deputado, Leitilo. » N:io fui apoiada. 

O Sn. l!'.1::nni,;1a.\ Fn.~s~:A, esta outm 

EllE'Sl\A. 

" Passados dez annos,- aos r4'ue th-erem. as con
diçõ,,s d<> artigo se augmentará a metade do or
:denado e passados outrns tlt>z, eonti.mando as 
mes·nas'_ condições, se nu:pnen~ri\ outra metade .• 

. / ... " •. po1u a em to 1s as 
suas putes'. . · ·. · · · · · · 

.O Sa. GA.Lvio, martelou 4tml:Ícm esta 

EllESD.~ 

" Supprima-se o art. 4;0 -:- Gàlci'io'. '' Fo_i apoi-\da.· 
O Sr. Baptls~•~ Prrcl:ra. :-Eu voto contra 

a emen,la de · suppressiio . do l1onrado membro, 

S.o Se passava tal qual.- Passou, ficanJo pOI" 
i <so Pr~jndicado. a mnenda do Sr. Ferreira França. 

A este temva, h w ... ndo nssado n hora, . ià o 
• • · "" o . · , po1· uma 
requisiÇ1io do Sr. llirauda Ribeiro; deu para ordelll 
do Jia seguinte : · · 

I .u-Discussão sobrtt n re.;;oluç.'io ácerca._ do 
requerin1cnto dos terceiros. ele ::;. Frilnciscif .!!ti 
P mia. · · 
-.2.•·':'"'" Contiunação da di..Cu11siio sQlii-ti as ,escolas 

do 1° gnio. . ·· · · · ,., 1.: 

S.o-A 3• ,discussiio sobre o p1·ojecto d'\ aboli-
ção Jo foro 11essoal. . · .. ' · . · .. 

4.o- (Se houver tempo) ~· discussão do _:Pro-
. ccto sobroi sesmarias. · · , · 

Le,~ mtou-se a sesllãu 1\s 2 · lwr~ · e uu1 quO:ftq • 
-0 secretario,· José Ricai·da da. Cos"-!. _.ig~ia.1• 
de Andrada. , . ·" 

' 

RESOLUÇÕES DA CAMARA - ; 

lllm. e Exm. Sr.-A camnra ·dos ·cÚputlld~s. 
sobrti a indicaçiiu de ua1 do::i seus meu)bros ·e 
para object.o de . iriteres~e. nucional,' l'.<ll!Ólveu,-.qÚ,e 
se solicitassem novamente do governo;. pelo, iil
tcm1edio ele V. Ex., cópias do requeriment.CJ::é-n1 
qutJ o. baciiar~l _.Autonio Jósê Coellio ,_Lo~St\dá, 

. ped_io sei'.. a_i!nu~tuJo ao:i ;ul{al''(S-' ~e 111ai;.1s~r11tura, 
~en.do cons1àer :do '~omo c1ilail:lo· .,br.11z1le1ro,~ úa 
consulta exp~diáà. pel:l m~sa .. do rl_ese~bar~o.,fto 
paço a respeito deste requemnento .. e, da impe
l"lal res<lluçàu sob1·c ella tomada, ácercn. do gue 
se officiára a V. Ex. em data dê ·.so de· llaip 
próximil pas1;ado. o que mé cumpre. commüni
Cllr a V •. Ex. pm·a que suba aQ·con. hecime. n. t~ d'e 
S. li. o Imp:irador.,.;..Deos guard~ a V. Ex:-l~MP 
da camara dos deputados, em 10 de Julho. de 
1&27.-José ~üitànio dt.1 Silva,· .Maiá.-Sr. con'de 
de Valença. · · · · ·· · , ., 

Illm. e Ex1n. Si·.~ Foi visto· n8. Caulara · 'dàs 
deputl!-dus,· ·a repre,;eutação do cll.ancellcr~mõr' 4!> 
imper10, expondo o embaraço em que ·se achava 
ácerca do julJ?nDlt:nto d11 •i!u->peiçào inten.tada pr•lo 
marquez de Ç1111tag11Uo e outros, contra l!lguns 
'COuselheiros ü>l fazenüa, · na causa . em qtie ébn
tendem •com a· junta do banco · do·· Brdzif; bem 
como o ·conteudQ do''offi.cio de V;· Ex::·do"mez 
proximo passado, que acompanhou.·a citilda ~e-
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pr.•sentação,;.e p_orqu~.- coDS!~~ii .. ª .. duv~da do chan-. ({ Deos .g11&rde a v. Ex.=Paço, esn·i~'deº...Tulho. 
~iter71i1Rr,. .. 11a" fitl~,.M .,µlma.;;tros..:~_na me~a _do de ltt~7 .. = V,i.sconde, de ;S-:L6opo_ldo_;•~~· Sr •. JQsér 
~elf.~i;ií~arg9 <!o·.PIWQ• _pPr se .ac)Jar .. um un~co.de- .t\ntomo da.Silva l\laUL »-Reu1ethdo:á.commi~ão~. 
Slª1pi>l1d.o .• _y1s~ ,.qu'l. ·do~ •. ~?llS, ~11s .estão. na pribn

1
c
1
jpal .. de faze'\da, ouvida a de in.st~ucç_ão; 

l))P'!Pla .. r,~a~, 491!,.«;QllsfilheirO.i av rliado; de s s-

sàrio'alterar âJégisl :Çio,actúal; porquantO sendo mez na <:amara dos deliutailos; e ficou o mésmo 
temporario ~o .. impediménto daq1ielles ministros, séi1hor inteirado .. dó .s~u COÍlt ·Úd~. o que V, Ex: 
q~ se· ácbao pr~.seÍ!~DÍe!lte ·em . e.xeí-cicio na ca- farã presente á. me,;ma eamara. 
:ipãral dos .senaaorcs, e vist•> que o prazo dos -15 (( Deos guarde a. v;·Ex. :·Paço, l\.ffi 10 de Julho, 
dias· mareadós. n!l . ordenação do li\·. 3° tit. 2.l de 1821.-Visconàe de S. Leopoldo.-Sr. José. An-
§§ .2t e·. 22, · .riijo pó.ie .co1T~r emquanto durar tonio da :Silva. Maia .. 11 · · · • · •• 

estê impedimento legitimo nos juízes, que devem. . Fez-sc;depois a leitura do seguinte 
conhecer d\_ suspeição, como expré:;sari1eútu. está 
ciecl'araJo no·àssento de 9 de. Julho .de 1616. O 
quê.me európr..iparticipa1· a V. Ex. para que suba 
ao .. cônbecimellto d~ .. ::; •. M. o .Imperail..>1· • ....,. Deos 
guar.te a V. Ex.~ Paço· da · ca!Jli&r.!l dos de uta-

, . · . e. . e · 1.-. osc nto1no da 
Si1r:à · Jlaia:- Sr. · conde de .V:ali:nça. 

Henrique, Miller e outros, em que· se. queixão de 
terem sido excluid<'s pt:lu junta do' commercio, da 
administ1·ação do:0 bens do seu devedor JoRé Pedro 
Formal sob1·e ue se-. e<f ri · -
repartiçno . de. qu"l V. x. se aclJa •encarregado, · 
cm 4 de Setembro do anno pruximo pas:indo, 
prncisa l.llr presentes os autos findc>s, que a este 
resp~ito se processarão na mesma junta, ''isto 
que .. pela consulta e .mais· pap11is que o a .. tllces· 
sor de V.· Ex. ·remetten em ofilcio de 5 de Maio 
ultimo, se não pôde decidh' deste negocio ~0111 o 
conhecimento que ello requer. E poi· isso de eon
ft>1·mldade. com o pai·ecer da commis..;ão de com· 
inercio, 1·esolveu que eu assim pa1·ticipasse a V. E:oc. 
par11;; subir ao conhecimento de S. l\[; o Impe
rador.-Deos gnarde n.. V. Eit.-.Paço da< camara 

,. . 
-.lblt07liO 

... Sessão em t. t. ele .Jnll1tt .. -. 
"l· 1.>R~:Sil>ENCIA J>O SR. ARAUJO LIMA 

: 
·· A's "10 horas, feita a chamai:la, achâriio-se pr~ 
seiites 88 Srs;· de{>utados, falta:ndo com cilusa <•s 
Srs. Martins Pereira, Araujo Vianna; Paula Ca
valéãtite; Corrêli e Gétülio; ·e sem. ella·-0s Srs. l\la· 
cieFl\fonteiro', · Oasiro Vianna, }?aria B:H'bosa e 
Xavie1· Garcia; ' · · ·· : ·• : ... ' · 
:o- sa: PnESIDENTii declarou abe'rtá· n sessão ; 'e . 

lua· pelo.· Sr.· s!Jcretari~ Oost~ Agiljiu; a iwta da 
ant1icedente,· fo1 •approvada .. · · . · · .. 
· O ·sa:. Sli!<;Ri;;TA.~10· MA.i~'- '(leu · conta . do .expe· 
diente_, lendo,:. un_s · . . . 

Ci1''FlCIOS. 

~« Illm. ·e Exm. Sr. -.Teodo recebido os dou3 
ollicios inclus9S" -dos. presidentes. das provindas 

•. . i 11 e o or e, e d arco 
e·-1 de~l\laio·<Jeste: anuo, o lv relativo ·ao reque-· 
riineuto dos. offic,iaes da secreta1h. do governo, iqu•i 
pedem:• os emolninentos: que 11ercebião os antigos 
secretarlo&.;'. e-º' 2<>; ao: numero. de. proresso_rPs :Pll· 
bllcos. e· .. emprei:talos da· ·secretaria do· governo, 
e, .. 8e11s. ordena.dos; ·remetto ambos a ·V; Eic:....,_e 
igualmerite'· º'"·requerimento• do> .-habitantes do 
arraial~-:. de.' Ca11\andac&ia;•·.qae ··pedem .que · seja, .. 
erigido em villa' o· dito arraia\, para•·ser 'tudo 
pcy~ente __ ·. á_can\~~a, des. d,~p.u~d.9s. ,e_, • , ,, 

PRO.JECTO DE _L,EI 

« A :1ssembléa geral legislativa do i_mper~o ·de-

· a Art: l.o Nenhum· officiu de ju$tiça. Óu fazen-. 
da, seja ·qual fõr a sua qualiditde e. d.,nomiua
ção será conferido a .titulo· tle p1·opriedad:c. · 

.• . ~ s e JU ita ou. ll-
z!Jnda SE)riio c<>.níeridos por títulos de _.st:rv.,ntias 
vitalicias ás pes;ioas, que para .. ellcs t.:nhiió a. 
uecessaria idoneidade, e que oa .. sirvão · pesso.11-. 

. . • ,. • • - ·, • f ... 

petk po1· escala nas r<ip:irtições, ~m ·que ~ 11ouver. 
e< Art. 3.0 As pessoas, <J.Ue _nctullmente. se, acha-, 

re111 I!ª posse . da pr~pr1edadl! o_u st>rvcnti.u !_i-. 
talicia de atguus otllciu11, que pessoalutente· 11110 •. 
possão servir, são obrigados 11 ÍllZE\r a nomlla-, 
ção tle pessoa idonea para a 1>en•ent1a de:.tro, 
de. trcs .mez~s, co.1wdos da d!lta ·da pu~l~cação 
desta lei,. em cada um dos l.uga1·e.s; eiµ · q~e fo-. 
r1m1 os officius, · . . . · . · . . . _ 
. « Art. ·4_.; Se dentro do sobredito. prazo não. 

itzerem ca nomeação perde1·áõ o di1·~ito a· ~lia, 
e a farão os ma istra ri 
raute quem hiio de servir 03 OftiCil\~S. . 

«. Art. G.• Em qual'luer dos c~os · dO.!J· dous 
11rllgos ·antecedentes os. serventu~1·ios.serao pi:o-
vid s or uma só vez ra servirem em 
''iverem os proprietarios, ou durar o· 'seü. -1eg~
timo impedimeut<r, o elles não commcttcrem·cr1· · 
mes, ou erl'O que os i11babilite. · ' 

« Art. · O.o 03 uCJmeaJos para as :serventiã!) 
uã~ . p·oderáõ ser obrigados a pag~r por. ~.lias 
1na1s do· que a to1·ça pinte daqu..,ua. quanti~, e.·!' 
que fÕl'em üu esti\•erem lot1dos: os í11:m111~ ren- . 
uimentos dos offieios sob p~na aos que ~1v~r~m . 
a mercê da propriedade ou· s~r\'entn\ v1tal1C1a, 
de perder~m us officios ; e nos servcntuarios de 

· perdere:n a se1-ventin. e pagarem uma . quanti!l · 
. i ... aal á lotacão de um annu, .a qual se1·á apph- · 
·. c~1da pa1·a. âs obrns publicas . .d.1.1 cidade, villa : 
·ou lugar em que fôrem .os ofilc1os. . . , · • · 

" A:rt; 7.o ·No impedrment_? destes se.r~·e~tua- ' 
rios nomea•Jo;; serão exercidos os ofiic1os mte

irinamente pehis pessc•as que· a lei de:iignui·; ou' 
que é!!eol~or a_ autol'i~,\tle competente n 1 falta : 

·dessa· des1gnaçao, . · . . . . . 
· ". \rt. S:• Ficão revogadas todas as "leis; !11- • 

~ . . . - . 

....:.pªç~ da~ flainar11, ell! ú «e . .r~.i110: .. dé h2? •• •• 
Jose ela C.ost.n Carvallio.-,Jose ~i1.tonio da. ~i~va . 

'ltlà'ia ;, ~·Foi reniettido ".ao· sen·ado,.fendo.-s~do 
previ~mP.nte approvado; ·· ' -. · ~ 
·.Fcz~se mais a· leitura dést.e ; ' ·- . . .... 
~ -· - •, . . -· ~ 

~ ._ .·: 
.... ,.. Pao.TE:~To nE ·.nEsoLuçA.o .·. ,; r ,_,, ., 

e( J;;: ~·~éfobl~à ·gera.\ ~'.le°giSla.t~:':~ ~ ~# .'"iu1~~1lQ' 
rêsólY~} · · . ~· ;.. : • . -· . •• ,.._·. . ... 
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s:Ess~to EM . i i nE · jl1Lno nE ··1s~1 
" A.rtigo"'.unieo. ()s elei~res nomeados para a 

pr-i.01eira· eJeiÇão de qualquer legislatura · ficão · 
'Sendo ~mpa&entes em to.Ja a duração delta, 
'para . proceaerem ás eldções orJenàdas pelos 
arts_. 29.e .. ~..t da constituição;. nas P!Ovinciaa 

ore e • 
cedido á nomeaç.10 de novos eleitores compP.te 
a estes fazer as referidas eleições na presente 
Je~.-l»rço· · da-camara ·dos ··deputados, · 10 
4e•.Julho · de..,18!1.·~~osé -da ·c~tàvCã1"êâllio:-'~' 
· ose 11· omo oa aia.» - ói remettida 
ao 5enado~ depoi~ de approvada. 

Entrou-se' logo na primeira parte da ordem do 
dia sobre 1\ resoluçao ácerca do requerimento 
:dos .terceiros ..Ale S. Francisco de Paula : e cor
rigindo o Sr. Miranda Ribeiro a redacçiio do pri
meiro, mandou novo projecto de resolução do teor 
seguinte: 

PRO.l'ECTO DE RESOLUÇÃO 

"A usemblêa geral legislativa resolve: 
«Art. J.o Concede-se áordem terceira de S. Fr n-

cisco e au a 9.. capital o imperio faculJade 
para adquilir bens de raiz até o valor de qua
tro centos contos de réis ; e não pagará ·pela 
carta de licença os direitos da chancelforia. 

.. r • -·• ren imento desses ·bens .será ar· 
plicado·· á ·rundnçiio · e· manutenção ~de .,d\lus. col
legtos;·' onde--se" aliiriéritêm ... e. sejiio educados os 
or hiios de ambos os sexos, filhos 4iios irmão.; 

· erce1ra; e us :?spezas 
nece1111arius a estes colll'gines até seu ultimo e 
conveniento destino, segundo os e:;tatut.os, que 
a mesma ordem pronu:tte, e ficão pendtintes para 
seu . vigor d•>. exame e approvação da assem biéa 
geral legislath·a. 
' . *'· A:rt. · S.0 • Fic:"io suspensas rara este fim as 
Jels de:~ de Julho d.i 1061, 4 de.Julho del768, 
12 de Maio de 1769 e .qua~guer .outras .-leis .de 
am<;itisiÇato : e -Jie1i t·imbeín suspenso o regi· 
mt1nto da chanc~Jlaria de 11 de Abril de 1661. 
-C:amara dos de utados, 11 de .Julho de lli':n. 
- o.ié e~ - - . - . 
apoia1o. 

Houve uma pequena discussiio, que principiou 
O Sr. Hollando. CaTalca.n1;c:-Sr. pre· 

'. , - - vemo e om~r uma 
medid'l gera • e d·\r a todas as ordens tercei1·as 
esta permissão, tendente :10 mesmo fim ? Pare· 
eia-me melhor dizer-se - tod is as ordens ter
ceiras que quizerem ter bens de raiz para este 
fim, os podem ter.-Eu faço esta reflexão, porque 
me parece melhor dar mais latitude a este meio 
de Cduc1çiio publica; 

o sr. Ferreira do l\l"ollo: -·Sr. presi
dente, eu me r.onformo com qlJe acnba de dizer 
o.mostre deputado. e acho· miiito justo gut;i .se 
eatend<\ ,esta- permis:;ão ·a-tódas ~ás :n1ais '°:9iden::1. 
tP,r~~kas,···p.1rqne ~- dahi· P~!li:•·resultar ·g?indes · 
vant.agans. Q111zera·tambem, que approvada a nov1' 
1'cdac.;ao ap1·es111ntad·1 pelo ~r. Ce~ario de ~Branda, 
nãi;> se especificasse a lei de tantos; e o al va1·á dt? 
tantos porque como a nos.;a legislação por or11 é 
compostà de alvarás, cartas r1igiiu;, provh1ões, etc., 
com f11rça de lei talvez escape algum destes 
alvarás, . cartas rêgins ou provisõel!_, o que depois 
vem a causar embaraço á execuçao. · :Acho or 
· ; e er me .1or . 1:i:er·se em gera -'- fieào 
revo~a.:_las todas·· as- fois, alvar~. cartas régias, 
pro_".~~o~s -11,U.Qi;dens ~em couirimo. · · · 

o sr. l\IJranda ~boiro:...:..sr. pr!Jsidente, 
parece-me que as leis devem ser dispensadas 
todas as vezes que se apresentar motivo justo: 
estas leis ora existente." niio foriio feitas sem 
a)g1~rn mo_tivo ; a .. legislação teve em vista. os 
clli'e1to.'\ ~dos 1'Utros cidadã~s, que não são ~i:
tencentes a estas corpcraçoes, e que ftcão pn-

vados dos b~!JS assim e_mpra~ado.s. Não se ~,uvi7 d•1ndo que estas corporações devem·ter aquelles· 
bens· que sejiio· necesiarios p~ra. àua·11u~te11~,: 
qual!do se ªJ>re~n~r necessidade. ·da,; sua· exl1~ 
le.!•Cia, a legialaçao concede est.ll perm,!!ISio; _mas· 

nas circiuilstancias dest.a, e~ requerimento· ora· 
se apresenta, se aproveitar1ao deste '(11vor, ·e· 
não se preencberiiio os fina-. para que ·se con·· · 
cederia esta permis:1il:o : por isso assento ·'1ue no 
presente coso deve ser dispensada a lei, }Iorque· 
e de reconhecida utilidade, mns · 11iio devemoà 
abrir a pi>rta a abu.so:1. «· · , 

A respeito das. leis, eu sempre julgo necessario' 
que· se faça mebção expressa dhll apo11tàdás. · 
quanto mais q11e fica aaln a duvida do illuatre: 
deputado; porquanto, na reJacção que tiye a: 
honra d~ apresentar, fiz expressa declaração ·de: 

~ . . . , 

possa, haver,· quando queimo npplicnr esta· po·r-. 
missão a quulquer fim dift'crente daquelle a· que: 
s~ _propõe esta ordem terceira, · · 

Mas, se nós deferirmos o sou .. requerimento, 
porque ra:i:ão niio havemos de. deff'rir a todos os: 
outros, nas mesmas circumstancias de ordens ter- , 
ceiras, que quizercm attentar ao mesmo fim, de
clarando já. que é permittido, o que neste re- ·. 

~-quer.iJnento. se.rpede, --qualldo• a •intenção· fõr de· 
promover a: instrucção publica'!· Temos· declarad• 
ent•io este direito a todas em iguaes• -circum
stancias. 

sr. cunho. l\tnttos: ""."'"Sr. presidente, 
requeiro que me mande declarar se vierão os 
est11tucos, e se hão· d~· entrar aqui em discussão. 

O Su. PaESll>E~TE: - · 
p lra serem approvados. 

O Sn. CUNHA MA.TTos :- Eu. fiz. esta pergunta a 
V. Ex., po1·que .sei que se pretendem estabelecer 
out1·as muitas ca~as de educação· po1· varillS pro· 
vincias, assim . co010 já se acl1a úma na serra. 
do c,u·1ça, o p.orque talvez não seja muito con
\'eniente que a. mocidade brilzileira sej1& edúcnda, 
por frades, queria saber se déviiio estes estatuti>s 
vir à camara para serem discutidos.· ·, .: . 

O Sn. AL~~~" :i'gnnt.:~ :. -:. Passo .a i·esponder 
ao nobre' deputado~ .. A., or~_em ~-~~!"C<I!•('.~. apr,es~!l· .. 

• tou o seu 're·qti·otiménto, porém alnda não apre-. 
sentou os estatutos; nem isto deve ser· óbJeé:to 
de questão. porque ê sabido que ella.·não' p6de 
estaóelecer · estas escolas, sem sujeitar o plano á; · 
assembléa geral. 

O Sa. CuNnA lúTTOs :- Sr. pl'esiJente, eu niio 
fiz esta p~rgunta debalde. Entendo que so;deve 
tratar di:sto com muita circumspecção. Se se ig~. 
n1111alisar esta l i ra. t da;; · 
que pretendão iguaes estabelecimentos, ha, de 
)1aver muitos .. ~pu,~çis,: ;~~!~.!!:T.<o.~. cq~~1.iu1a.n4~ .. 9u~~ .. 

·zerem . · e:stabelecêl.:'os,'trecorrao "'à!· esta "·camalâ; : 
.:issim ó que eu entendo que ·deve . ser; porque;, 
se nós approvarmos: nabos em saccos, ha, de ·!ie i 
abusar inuilo da nossa fé. P-0rtanto1 se alguem : 
pretender íormar este:! estabelecimentos: requeira.' 
à camara, e a asSflmbléa geral. deliberan:t o.; 
que fõr justo.-.· · · . : ,.· , . ,_; ' .. 

0 Sr. XO'VJCr do CarTCÜJao : .... ·Sr;.:p're• · 
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Si~SS.~0- E~t· ii' DK jULHO HE· 18.27 11.:J 
Si•l.~nt~, voto. contrn. o·.parecer da. c.onm1issão. p,,r 
mu1s .Justo qu~ co!1si.Ml'e :"<i .fim, .a quo so propõe, 
munt:~n~o. o dmb~iro: que so quer amo1·lisar, n 
u1~:.cap1ta_l exces~1vo.,,·pai:a empregar em bens de 
1·~1z; ~ p:u:a amortu~a1",· .é,. ist-0. uma. especio de ri-

. p [ ICU ar, o que cm a gl\UIR COUSâ· o 
0J1o:;o, uo meu modo ·de- pensai' •. N.o caso e.lo i;er 
menor .o· .capital, . eu· votaria ·por elle: mas ago1·a 
voto ~ntra, porque ncl!o. o capital muito g~andc. 

• t; -

''.~ni~te :. eu. ~reio que êsta educação pai·ticular 
nao. tem na'i1a de vantájóso : â 'cdúcaÇão, 'que con
vem :~ ttJtlos os cidadãos de um e outro sexo, é 
a geral. Declaro-me muito contrn sociedades par-
ticulares. · 

A ·novà redacçiio, ·que· se propoz, remove em 
P!\.l'.te as minhas duvidas; mos· cllas conservão 
mnda toda 1\ latitud•? à· resjl.lito da . amol'ti
imçito · . do nm milhão de· cr11zados, qtie para 
um~·provincia tio impel"io é alguma cousa; ou é 
muito. 

eglo, o 111lo entrarei nas 'thaorias tio nomencla
.turas, mas sim. llll das cousas: quo ó o~quo im-
porta. . 

Demai,1, .Sr. presille .. to, n meu prol11cto e.lo ad
miniatl'ações parochlaea ab1·a11ge tollos .os bons 
fins.· destas instituições do mdo morta, sem conter 
.nenhum. do:1 inconvonlentos que elles trazem â 
sonlcdude. . , · 

E[l alntla niio ealo11 · de accordo com o estado 
em que se acha a mlsoricordl·\ do Rio de Jnneíro, 
.como poder.ei eu Clitar de opluliio a f11vor de mais 
in;;tit[ltçõcs desta nutu1·oza 1 

.A lllUitas pessoiu sórjas a quo cbamamon cor· 
cundaa velhos, Ol\Vi em out1•0 r.ompo 1·oft1Jitões mu.i 
_motivadas o interuaiante·\ a respeito JB ut.ilidmlo 
ou inutilidado de taes oatabl!lcc1111e11tos em onto 
gran e ; ' e1mui, · r •. prea1 eu o, eu n o po.tio 
~eixar .,de dizer qno elles gel"lllmonte são 'ltatlcs 
1n -statu.. ··' • 
· Sr.- presidente, estou mui longo dila ld1jns or

.dinaria;;, jà .o duue outro dia nesta camnrn; pai· 

.snrt\ .este. projecl.!> o . p~aarl\Õ outros muitos desta 
·natureza; to<lav1a não deixnrcL do emittir o meu 
·nareç~r. .· . . . , • · ... · .. . . 

Jà.· o Sr. Clemente Pe1·olra n'•>utro dia doMln· 
volv~u mui siibiamcn.to .o seu motlo "º 11cnsa1·, 
que õ o. mesmo qne o· meu,. o vem a ~er q110 se 
·devia .principiar, não do .ponto grande para· o 
ponto pequeno;. tuas &im do ponto pel1neno pam 
.o ponto .g1-ande. , · , . 

si:. presidente, eu niio estou ninJa reconciliaJo 
de tódo., co:n a casB .de íuisericor\lla do Rfo do 
Janeiro·;· como· poder.ii conciliaNne éo1n este 110\•o 
iiisti~uto.? T()mo·. a dizer •. pnrtce-me status in 
statu. . . . . ·· .. 

Détrinis · ~Íl qµfaé1;a estéi(·, c11tabelccimentos in· 
.cet~()s_: em ,,po1iw. ,.peqt1e.no.-l}as. pacoçhi!ls, _nté 

tngn.~~:,.: · , ;, . , ,','~/ .. :;;': · ." : ·, . • ·. , · : · · 
Facilmente ,se :didg :n as consns pequenas; os 

-rios .grandes niio :se,~ Bssão: com a .mesma raci
·)ldade .com. qu~· se.-... p são ·os:; corregos, o ria-

:º~p~~~t~J~l~~:do.1~~~ '. e~.d~v:U:pnt~~t~r à~·~ 
camata.: <>;"mell. .nlodo Ao', pensal'!., º'o : mesmo q~1e 
.nnvi:m~l{es~1r aos.corctudas velhos, que.do·cert-> ·"º meu .ver ~:'io' :~n1ui: ·t>tererlveia "ºª · con:und~ 
.'1:1,!>do.i:~~~ ; .. ~. ~\\iW ,e1tl\tl1U"~i .q\\O,Ctl!ll,te .aQ ~ra-

. 1'0)10 3. 

?.il;_ qual .é~o meu mouo de pensa1· ·sob1·e est.es 
empi·asameilt_os «le bens de m:io morta }leio ·mal 
q!'º ollcs fa~em no novo· systoma. .e.lo administi:a
ço:i~ p~1·ocl11nes ; e que conste pela tachigra phi:I. 
de uiµ mod1• iri·erra .. avót. · ·. 

l:!!:.:presi~entJ, eu est<)li forigê das id~s ortli~ 
na}·1as,. repito, .e sobre este '.LS~umpto de beus d.l 
1uao m.,rt \ estou com .as. 1dea..; tios corc11nJ.as 
velhos com que. servi. Por cons.lqtieneia não sei 

•,, 1·eque11·0. n x. que mil pcrm1 ta 
uma declaração ile .yoto. · 
. ? S:r. Cust~dl? I?l~s_: - ~11 sou por prin

c1p1os oppostos u.s msbt\uçoes ue bens de mão 
ll1orta; reconheço que não são em tttl•l nteis 
ni\o. estamos porém em estmlo Je C<n·tar toda3 a~ 
excrescencias. . 

_ N:io sendo. da. cs_sP:._ncia di\ r..!ligiiio a conserva· 
ç~o. de3tns mst1~u!çoe~, e. mesmo das corporn· 
çocs qno as ndmm1strnc, e neces;mrio comtmt., 
dispoi· 1\ O(liniào publica e abstmhir todo o f1· 
uatismo ('>eja-me licito <lizer.) 

n matoria pr~po;;~a!. vamos àproveitar-no~ da boi\ 
vontade e d1spom;i10 1.lustes ·homens para · tirat·· 
mo;; a maior utilidatlc possível. . . · · · 

põl-n V0°tOil ;- o foi npprovaâu ~ .. 1 · t~dos os arti"o~: 
P11sson-se ti. 2• parte da ordem do din; o 

0 en
tt'ou cm tliscnssão o al't. 5~ do proj ecto· <le l.:i 
soü1·e as escolas primal'ias. 

o s.... Od. t>rlco : -·Segundo o qne se ven. 
· ccu, pnrcco-me que nas· cidades pódc haver mais 

que uma escola, uma vez que o presidente· cm 
conselho assim o resolva; mas o art. õ•, manda 
que nns cidades não ltnja mais q[le uma, escola, 
o que essa deva ser de ensino mutuo; o qne me 
parece .Prejudicial, porque cm algum 1s ó mister 

. -
isso p1·oponl10 esLa eU:cnda. {leu-a.) 

E~lE:SDA. 

• . •• Em VtJZ llns. palnvràs-a esco.la será de cn~ 
smo mutuo-diga-se -a su 1 escola ou uma del
las, 110 caso de haver mnis de uma, ser1\ de 
ensino m11tuo.~Odo1·ico. »-:Apoiada. . · 

O Bh:•. Foi:-ro1.ra Franca.:-Sr. presidente, 
cu julgo que não se .. deve nomear um professor, 
quo não so deve nomear um, proíe:;sor .. tenha· 
sufficiencia l.Jastante para Jesempeubar tJste lugai·-
. ::>e se ha de nomear,á quem nao tiver instr11c.;ào 

bastante, de maneira que Jepoi~ seja expubo por 
inhabil, jullfava. melhor attentler-se _logo no tem
po dl\ aJm1ssiio a esta instr.11cção necessnria ; e 
por esta i·az1io vou propõr esta 

E..'llENDA. 

<1 Os pÍ·of.iSsores _qt1e houv.ii:c:n de c.1sinar se
gundo o ensfüo mut[lo, devem ·ter s11fficicntc co· 
nhecimento. de~te c.1sino; e n:io poder.iõ "sei· nd· 
mittidos ao cargo de."prore~sor~s ~ein. e~nme, e 

ot1 devem ·ansiri \L". pelo ensino "mutuo o·u .quaafo 
mais proximaínente. (\Ó ensino m11tuo.,- Fl!i'Nfra 
França.» -Foi apoiada. . . · 
· Por· .esta· mesma · occl\Si:io leu·se mais esta 
emend~ do· Sr •. -Cunha :B:ll'bO!!:t. 

. '·ElIE~Dl. 

. a Dapois das palnvrai- ltavei•il.rruma· oaê~ta .r13 
,o.nsiuo , ... ~t"o~c1m1aceµt~,~J.~.:~ ,e~i\\1:io~ ,e coa& 

· 1u 
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lll' necessnrios npl'estos pagos pela fnzenda pu· 
hli<'•l das·respectivns p1·ovincíns.-C1mha JJm·bosa.» 
--Foi apoiada. 

o Sr. ,.a,.conccllo,.: - Ett approvG a dou· 
fri na do arti{!:o, e sô nererfa ue elle fosse con-
•·e ;j o e º!ttra form~, ~eclal'ando que n gove1:no 
im esfori;nru em mnlt1phcar as cnde1ras do·ensmo 
mutuo nas capitaes, e em todos os lugares onde 
hnu\'cr commodidnde; porqnnnto como está con-

. · :,., , . . av ra so uma es· 
<'ola nesta capital, quando n'}ni se podem esta
l1eleccr duns, h·es e quatro, conformo a · ne
•~cssirlado, e como isto é ele mera red 1cçiio; 
•1neria qnc fossP. ú cvmmissiio de redacção. que 
li muito s11bia, para que se fizesse estn dccl·tra· 
i;iio, e assim se gencralisas;;e este cxcellen te me· 
thodo de ensinar n mocidade. 

o SR. cu~l!.'I. M.'i.TTO~: - Devo declarnl' ao il-
1 ustt·e deput.1do, que o. governo p~ln repm·tiçiio 
•h guei·rn tem man•lado estabelecer escolas de 
~n~ino mntno. e tem dadv as ordens pam que 
' t'i. - • .. .. • • 

de ba verem su!Íiciente-1 nas provincias. 
O SR. Ooonrco: - Creio que se re$:ll\'a n du

viüa do Sl'. _Yasconcellos, decl!lrando que 11averá 

<lades, confo1·m~ a minlta emenda. 
O Sn. P1mi>1n•:.""JT•:, julgada a materia discutida, 

poz ÍL YOtaç1io .n primeira parte_ do artigo ató a.'> 

Prop(lz com a emendn do Sr. Cunha Barboza: 
r:Hsou. · · 

Propoz clep.,is {t yotJ:lc;:iio a ultima pai te do ar 
ligo: niio pttSSOU. . 

Propoz com a emenda· do Sr. Oclorico: foi ap·. 
lWv,·nlla. 

Foi tamlient app1•0\·ml11, sah·a a l'edacção, a 
emenda ndditivn du Sr. Feneim França. 

Entrou em discussão o nrt. 6°. 
o Si·. FcrroJt•n Fron.ços - Os profes-

• . • • 1 • • • , • r, n r. gt·amma
ticn da lingnn nncionnl, princípios do dont1·ina 
roligiosa e de mot·al, proporciona«los :·L compre
J1n11siío dos men.inn~ : eis a tlontrina d~ nrtigo. 

. .. ,. 
<1ue <'111 lng1w de - contat· - se dissesse - pra
IÍ•~I\ das op•:rações p1·inçipaes de aritbmeticn -
" se necrcseenlasse - resoluçiio pmtic11 dos pm
"1emas de geomt:lrin elementn1· - ; para que fi· 
-•~assem os menino:J ltnbilitados: e . bem ·que n:'io 
iu!j·l este o uso, toda,•ia entendo qne se deve 
.ajuntai·, porqne niio ô consn difficultozsn. 

A resolu~iio pmtica do ·gçometr;a clcmentiw 
·podem :iprende1· ns iiessoas· menos hnbeis; ex
ponha-se isto pela mllneit·a facil, e crej,, que 
•1n11lq11e1· que t••nha nlgmu entendimento podtl 
facilment.c ap1«mder. De111ais 11ào sei como possa 
hnve1· professor sem snbc1· islo; e, se· u:io o >10U· 
her, uno se deve ndmitlil", sem elle nbe1· fllz<!l· 
ns prineip:ies opel'lu,:.õcs do a1·ithmetica, e resul
ver prnticnmento os problemas de ge~metria. 
· A resp~ito da grammatica da lln~ua nacional, 
dnsejnvn que se dissesse - declinai;oes e concnr
•lancia dos nomes da lingua portugueza- e mais 
11nda =. e quando não-:- gnuumatiea· d i lingu? 

rt'Z·\, o basta1·ia quasi que se lhes explicassem os 
mnndamentos da· lei de Deus e o padre nosso, 
porque aqui se contém todos os preceitos, toda 
a boa moral. todas ns 1·egra.<> para bem obrar 
e bem crer toda-1 as cousas, que se devem 

Ná explicação destas duas cousas -mand1-
nvntos da Lei de lei de Deus e o padre nos110 
- se encen'iio as melho1·es · 1D11.ximns de cos-

o sr. Xavier de carvauao :·-o es
tado de atrazamento · em que desgraçadamente 
se· acha a educaç1'io do B•·azil, fará com que se 
formos a exigir de um Jll'Ofe:;sor elo 1.<> ensino, 
do qual depende a felicidade dos cid11dãos, 1·e
quis1tos maiores, não tenl1amos. professores. Se 
exigirmo::; de um mestre de primeira.<> letras 
p1·icipios de geometrhl elementar, ,'difficultosa
mento se aclmrãõ: tllvel appareção muitos na 
côrte;e nas províncias de bem1~n11fr J1aja ulgum; 
ma~ <l11bi pnra. diantl} haverá muito. pouc'?s ou 
nenhuns. Por isso · -
bessem as· operações de arithmetica macbinal· 
mente, eu aprendi assim. 

Seria tneltior que se me tivera ensinado me
tbodicnmerite ; mas mesmo assim, de ois o me· 
111110 se esenvo ve nes s con ecunentos. s 
conhecimentos ·da língua nacional se · forem a 
exigir-se com perfeição, dando todl\il as razõ11s, 
acharemos a. 1uesma di~c11ldade. ~i~d~ t.enh_o 

gio;;os e mornl : se obrÍgarmos ao professor n 
filzer exame rigoroso de ·moral,. temo:F·larraguis
tas, o que de nenhuma maneira pôde convir. 
· O que eu que1·0 é que te11ha morâl· sua, isto 
é o que eu ·exigirei particulmmente no exame ; 
pol'que um- professor immornl é li mina . da 
sociedade. Tenho·-exc;mplo de UJ'Q na minha pro
vincia que é. dn ultima_ immoraUdade·I~·;. Que
rer"'i que os professol'es de ptimeiras letras seji\o 
de muita mol'alidade pnra que dêm bóns ·exem
plos; o qne é bastante. D \<}Ui conelilo e voto 
pelo artigo tal e qual. · 

o sr. cunb·a 1\l"a1:t:o"': ...-. Sr. presidente, 
se nbs suppomos que havemos de ter me~~res 
de primeiras· letras, ou ped·1gngos d·t 'moeida<le, 
como silo os do tem o resente é desneC<lssa-
no ent o fazer esta ei. Eti devo suppôr que 
t~rão· mnis ·alguns conhecimentos,· do que·,aquelles 
que ora servem ;ios se1·~ões. Quando .. angment~
mos o or,fonado é para te1·mos·l1omens. mstrm
dos e ele boa m<>faL Poi~, Sr. presidente; }lave
mos de dar 20(), 30J, 400 ou 50011 1·éis. a um "110-
mem que apenas saiba escrever quatro gàiranchos? 
Nesse ea~o devco1 ter. m"nos, do que tem ·agora. 

zcrn que se ·njuntnssc o que os· meninos devíi\o 
ler nas escolas;· pais este· al'ligo falia principal· 
mento das cousas, que . de\'em ser ensi11ad·1s; 
<lizendQ·se destn ·sorte os professol'tls ensínarãõ . 
a 1 er n escre\'er, prnt:ca <las operaç.ões princi- ' 
paes d i :uithmetica; l'esoluçi\o pratica dos pro· 
hlemns de geometrin, elemcntn·r co11h u~o; gram· · 
matfoa d·a líng11a nacional por ,·ia dd cxen1(>los; 
PL'inclpios de i•eJigião · o moral. · · · · ' • 

Por consequeucín a· idéa do Sr; l~errefra- }'ran
ça é muito boa •. Os princípios· de geotllelria siio 
da ultima neccssidaàc até para ser ped1·eir'o, 
carpiuteil·o etc. : · nós niio queremos · que st-jão 
geou1etr11s eonsuma:los. O que cush n ··ensinar 
u nm m<>nino n:\ escola o que é ua11t ·unha. 
recta, 'linha curva~·íÍnguto · tl"in11gulo etc.?. Tudo 
é necessnri<t, e é muito conveniente. para: resol
ve~ alg11ns pP.ql!en_os problemas •. Pel~, que. res
peita· á moral 1mo·quere11íos quo tenhao· na . ca
beça todos. os formidaveis livros que Jratiio a 
este respdto ; pois não têm nâda com à religião 
semelbautes livros ; ·antes perde_m a ·boa 11101al. 
. s menmCJs evcm - er nos' seiis Pf/me1ros 
annos um perfeito conhecimento dos ma .d~men· 
tos da lei ae ·Deus, do . p 1dre . nosso>,. ·der- credo . e 
de tudo• aquillo que devo saber o cbriablo · ca.· 
tholico romano •• Niio .queretnos que vio --Oisp11tar 
em matarias suhlim·es, como S:mto A.gostinho ; 
nada ·disto.~ niio"'qi1erem<>1 co1\~as tão perfeita~, 
uiio queremos que. sejiio· profundos disctpnlos de 
~· •. Thom~ •. nfü). -é pri!CÍSO \anta ' . cousa;· • Báibito 
·ser clnistiios, saibao· ser catboUco• romanos. 
· Pela parte da moral 6 iambem JJecesiario que A este respeito, poréU1, eu deseja.Ya ma.is ela· 
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SESSÂ O J~~I J J :DE J lJLUO DE 18 27 
saibão sei• bons cidadãos, que tenbão conhéci-.· 
mentoi; para bell1 servir ã pati·b, que aprend:io 
M regras de. fazer bem a todos, porque quem 
as I_1oss~e, tem boa mo1·al idade. Isto é o q ~e disse 

o· sr.-: OdorJco_: - A palavra geometria é 
q1~e tem Jeito a confusno; pensa-se que o Sr. Fei·-
1·eu·a .F'rança quer que os meninos a i·end~ 

. i 1 a se1ene1a ~ ao é assim, os meninos 
apr~ndell! unicamente ce~to~ p1·ineipios p1·aticos, 
mm. ftc~1g ·~ C?l!lprehens1w1s. 'l'ambem a a1·ith-
10ehca e diffie1hma ; e entretanto nin,.uem se 
oppoz a que . dell 1 se ensinassem alAuns p1·eeei
tos send~ c~usas de meno!' monta. Mas porque! 
Por.que• Já, e costume antigo serem .. ess:1s cousas 
ensinadas. · 
· Aprend11-sl! pois da geometria. _equelh parte, 

que :os menmos ·podem ·com faeihtlade eompre
l1e_nc.ler, ·na confo~mídade do que prop:iz o S1·. Fer-
1·e1ra Fran~a. Arnda·que os mestru.; niio saibào 
podem em ouco tem o vil' a ' 
ou cm ·vinte dins, pu-a ensinarem .. 
Que~o · propôr tambem um a1·tigo addith·o. Iiiz 

o pl"oJectQ ·que os professores ensina1·úõ a lêr 
a esere,·er·:· ucho bom determinar al uns livro~ 

· o a er ensma o, a sa ar, a con-
stituição do imperio, e alguns dos clussieos d11 
li!Jgoa 1>9_rtugueza i tenho por melhor que os me
umos leiao estes l~vros, e.lo que sentenças velbas, 

valem. . 
A utilidade do _le1·-se' .ª constituição é patente: 

quanto aos ·classieos; · nmd't que os ·menmo$ não 
possão; alcançar os : seus pensamentos, com tudo 
con~o elles têm a memoria frese:1, facilmente de: 
coruo pflrases, e termos os mais puros da· língua 
com . ~ que para . o·. futuro virúõ a explicai· a~ 
suas· 1déas ·com mais prop1·iedade, o sem mistura 
de língua alheia. ' . 

« Proponho que os liv1·o!l, por onde os prof.:s
!lores. e1_1s!nem a. ler C?S seus discípulos, sejão a 
const1tmçao· do imper10, e os classicos d·\ 1 • 

. g eza; sa ·v.1 a re acçiio. - Odoi·ico. » - l•'oi 
apo1aJa. · · · · 
. O Sr~ · Ferreira. Fr;.nc;,n : - Eu aprendi 

a arithmetiea t: eometria . - · · ·· • 
m~ 1e~. m~is faeil. qu~ a geometria, de u1otlo que 
1J.rm1u1i:;a~ente _dei ~antb~eliea p;ua depois npren· 
der a geo~etr1a!" Eu .cie10 que não fm c.nte11dido 
no que, d.iss_e, po!. alguus. s1mhores. Niio. quero 
que o mestre. ensine, .ou ·aponte, o que e_ linha 
r!l!lta, quero que. tome .. o compass~. descreva um 
tm.rngulo sobre uma linha ; isto não ·custa nada 
é a cousa .111ais faeil .P.SSsivel. N1io q11ero que ~ 
mestre prove o. que ensina; não quero outra 
cousa ~enào· que os meninos aprendiio como um 
pedreiro ou ca-pinteiro. Cl)mo se co11heee se estã 
rec~ ~ma linha em um · pào ? E' olhando de uma 
extremidade até a outra do pâ.Q ; . se se vê que 
todo ·o mais-·se cncobi·e de uma a outra extre· 
uiidade, estií. reéto. · · · 
. Não . quero niai,; nad8' Quero que o mestre 

.C:iislno como Júi de dfvidir um tri1mgulo recti· 
lmeo. cm duas partes iguaes; isto é cousa muito 
facil. Quero que forme a sua escala, e que re
duza ·de menor a maior grande2a ; e assim como 
s~ admitte pai·a contar, aproudendü o mecha-

· • a, assim am ·em ·se 
a~mith para. este fiu! ; .pois alguns meninos ficiio 
so c'!m ,e;;ta mstrueçao,, e não passiio a outros 
aprenderes. 

---=.Da mesm~ .so1·Le J?Orém. niio. quero q~e se e'nsine 
a ~mmatiea da· Iingoa nacional; nao quero que 
se diga ,que :cowa e nome, i.em que cousa ó 
.v~rbo,: ne~_· que taes _partes da .oração são essen
c1aes:; e-.~es. ~s()rtas..; uão quero isto: ~uero 
quç se·. faça percebe! tão sómente por via. de· 
exemplos, no ·11up.l .n.ao se trate ·do verbo, nome 
.t,l ,cas~; ~-u~ro.<lµc_se çnsjnç ppr _via d!'. cxem-

_plos ·tão sómente, nada mais. N<1:1 npreuden\os. 
com u uso ; a natureza nos dá habilidud~, .e tauLv, 
que: nós fazemos juizo sem· meditação. Mas niio 
trai.O disto "º > • • n · · ·• • · · · 
muito bP.m, quando disse que isto, que quero 
que saibão os professores, ensina-se em pQuco · 
tempo. 
~lgum n1estre, que não saiba, a 1·ende muito 

meu • m au or e geome na que se c iam:-\ 
CLairaut, põe as cousas muit • duras. Olhe, Sr. · 
presidente, o mestre manda dobrar o papel assim. 
(O 01·ador doln·ou um papel que tinha na mãoj 
e ensina que isto é plano ; depois manda do· 
brar sobre clfo dos.te modo (doliroi6 o papel) o 
fómn um angnlo recto, etc., eis um exemplo : 
que1·em•>s sabei· o que é uma linha pc1·penüicu
lnr; nbi está. (dob,-oze o papel, e pôl·o cm pé 
em cima do banco). Isto são cousas tão faceb;, · 
como ne-.bei de mostrar. 

Q11ei·o que saiba descrever uma figura, e divi- · 
díl·a cm tmta• :irtes uantas se uizer · · 

Muih gente não passa da,; primeil·as escolas: 
e, quando viio aprtinJ.,r as artes, oncontr-Jo muito 
g1-a11de difficu~dad:e, se não ~em al~uns conheci_. 

pri11Jeira conta. · 
Pelo que pertence á religião._ cu desejava quo 

se e11peciflcnsse o ensino dos mandamento;; da· 
lei de Deus, do padre nosso, do credo, e aca
bou-se. Expliquem-se os mandamentos da lei de 
D.ius: J1onriu· a teu pai e a· tua mãi, mestres . 
e supe1·io1·es. porque razem o offieio de pai ; hon
rar ao sobemuo,. etc. ; não j ur,u em yão o nome 
de Deus, isto é, m'io jm·ar senão quando füt· 
neeessai·io, e em viio jámais, e sempre deve jurai· 
a verdade. -N1io querei· as cousas alheias, o quo 
lhe faz conhecer o direito de propried,ldc em 

· , e , m 
como suas, ou po1· suas ; o menino enten e tudo; 
ello ''ó esta, por assim dizer-suidadc- ou esta. 
propriedade, donde lhe provém, se lbc provém 

eia, porque ha vlrio<1 m
0
odos de adquirir. 

E11 uiio quo1·0 raeioeinio algum por si, ha do 
achar a razão, sem que a estude. Q11anto aos 
livms que se devem ler, tambem deve fazer-se 
uma dec!1tração, e a este i·espeito conco1·do com 
o que disse o S1·. Odorico ; e proponho como mo" 
delo, que deve haver. nas escola_<; do lõr e escre
ver a lingoa. naciónal, un1 metlioJo de um se-
11hor intitulado Vandieri, que escreveu um curso 
do estudos para os franeczes aprenderem o latim; 
Póde-se ve1· a. razão e arte daquellc homem; nàu 
sõ expõz o que i;c devia aprender primeil·o nestas 
lin~ua~, 111as fez de tod.>s escriptores latinos uma 
eohecção dos objeetos ; escreveu sobre os cães, 
ea\•allos, geueraes, e as cousas mais faccis para 
os maninos traduzirnm ; no que os meninos utt! 
se deloitào ; trai.a do J1ome111, de Daus, dos de-
veres do homem, das cousa~ mais singulares co
uhecida.;. 
· As::1im . se põJe fazer d•Js nossos oserip~or..:s 
lOrlu uezes ; dove·se colher Jellcs o ue e de 

o ~ ectos naturaes, l os . e\•ercs • o tom••m cm 
ge1·al etc., isto é o que se deve lei· na.; cscolJs, 
como tambem a bíblia .ou ao menos as [>arte.-; 
seleetas della, po1·que tenho ouvido dizer <1uc 

. se não deve· deixar ler tudo 9_!1alll<> está. na l.Ji
bliu. Leii\o a nossa leCfüiiaamêntãr,Como aca· ·
bou de dizer o Sr. Odorico ; leião. a historia 
politiea do Brazil; leião 9s escriptores de. 11isto
s·ia nati;.ral, e que é não . só historia .. natural em 
g.,r,11,. mas· prineipnlmoute do Br.izil. Se .appnrc
cc1· alguma colleeç.~o. di · eseriptores po~tugui;zes 
dc~scs objectos; lc1ao de§tas cousµ,s : l!;~o e o 
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jl6 SESS.:\O EU 11 DE JULHO DE 1827 .. . 
que dissil o Sr. Odorico, e julgo que se de,•e uma boa tradnCl'.ão de um destes livr<>s elómên-
accrescentar. Se Y. Ex. dú licença eu 111nnd11rci tares que a cadâ. passo encontramos. O ·menino 
a minha emenda. não deve aprender a contar senão mechanica-

' o sr. xu...-rer de car,·nJh 0 : -Eu per- meu.te, i1nrque elle· nãe sabe e nem póde. sabPr, 
· ~ . • ue nca- ' ' · ~ 

· ' · • - ceJer com o ·ensino da grammatica portu., .. uéza, se exigirmos tantas · d · 
não conheceremos nenhum cm muitas pai·tcs .do ~arque eu não quero que o me11mo.ap1·en a .m111s · s · · f ·1 b · · · l do que a declinação dos nomes, e conjugação 
impeno. c1 que e ac1 sa er os prn1c1p1os e e- dos verbos regulares 0 . irre!!:ulnr!?S, syntaxe,. isto montares do geometria ; m&s tem a,;sim mesmo .. 
sua difficuldade, e a maior parte dos camlida· é, a concor;lancin entre as dive1·sas partes da 
tos que se api·esent11rnm, não podel"l\Õ fazei· estas oração, conhcce~1do os ag~ntes, os .ye1·bo~, ou as 
operações de geometria, porque dcmandâo alguns Jig1ções, e os c11sos; e mst.o estou de .acco1·do 
conhecimentos, otf 1,ara melhnr dizer couheci- com o illustre deputado o Sr. Ili·. França, ·rcs-
meutos muito profundos. ·E-;tcs conhccimcnti;is peitavel por sua'!. luzes, e principalmente pelo 
l d t · d - t- · t d 'd que toca a methodos de e,1s1110 e instru.:ção ·pu-
' csgraçn amen e m a n:to es ao m ro. nz1 os lilica, . não tanto theoricas como pralicas adqui-
cntre nós. Se formos n exigh· tão miudos co-
nhcrimeutos nos profüssorcs, ·nenhum sahini. rid•!S _na cduca~ão de seus filhos. (Apoiados.) 

EYE..'\D.\S 

O Sr. Lino Cout.inllo:-A educação da 
mocidade deve ser rc>gnlad·1 c•mforme a sua 
idade ; a natureza tel!l marcado diversos pcri<J
dos para o .desenvolY1mc11to do corpo e da razão 
do l:omem, e. é, conforme est1s dift'erontes ·faces 

. 11ue deve ser regulada a educação do homem. 
Este artigo trata verdadeiramente da. primeira 

· educação de m1111inos . tanto moral como instru
ctiva, e marca os .dive1·sos objectos, que se lhes 

• · · eiramen e quer que os pro-
fe.-;sores ensinem a ler, escrever, contai· ·e gram
rnatic'l da lingua portuguez1, que é .a nossa, e 

·cu nisso concordo na certeza de que uess11 .pri-
. ·· · · ias 

~levem ser muito poucas, e a pratica dcmasia
tlamcnle grande: a cducaçiio dos meninos deve 
ser 111'1is meclmnica do que de theorias e de 
princípios, porque sua razão ain,111 ponco dcseu~ 
volvida nii? dii. para muitas combinações, e po1· 
consequenc1a assim se deve fazer no modo de 
ensinar a ler, escrever e contar. 

S1·. p1·esidente, para os meninos aprenderem a 
ler,. ê preciso attendcr a du1.S cousa .. , niio só h 
escolha das doutrinas,. mas tambem á lingu'lgem; 
e por isso os livros destin1dos a. essa primeira 
leitura elevem ser taes, que tenhão puresn de 
linguagem e utilidade de doutrina. E11 quanto â. 
.pur1 za de lingu·1grm, como estamos marcando 
os liv1·0~, e os autores classicos, creio que se 
não deve l1•r ouirn livro, quo niio seja Jacintho 
Freire de Ar.drade, e a vida do Frei Barlholomeu 
dos l\lartyres, porque estes dous livros são es
-cripto:< com exactidiio, escolha e pul'csa de .. lin
guagem port~!gueza. 

ha\·e1· uma sclecta. Nó~ nã"a temos cm' port11g11ez 
J;vr(•S desta natul'eza Jlroprios para us meninos, 
onde venliiio i·mmidns e em resumo muitas e di· 
'·ersas instn1c<;ões, e p1·incipalme11tc aquellas 
.~cl.t.o. ús.-cousas 11atuFaee,e que 
·fratão do homem e dos outros nnimaes, das 
Jlla11tas, dos minemos, dos corpos celestes, e 
'li.1nlmt-11tc de out1·n.~ muitas . cousas preciosas ao 
tr1,to da ''i<ln e commercio. 
· Os francezes ap1·esentiio muito bons exempl,1re11 
<lc muitas selectas, e . não serão difficultoso fa?;cr 

essendial da grammatiêii. da lingua materna, isto 
é, nq11illo que acabo de apontar, .ou .aquillo. que 
ó p1·eciso par!l. ellc poder bem. P}'at1caH1, ~1llando 

ou a i1itegra, não .é de certo parn crianÇas destes 
primeiros estudos. . .. . :. 

Não posso deixar tambc.m de approvar .o .. que 
quer o. Sr. Ferreira Fran a isto e uc se. ensinem 
aos memuos as primeiras cousas de uma geo~ 
metria, po1· assim dizer, mechanica. Se nós en
sinamos a sciencia dos numc1·os, · ou aquella dd 
contar prnticando, porque raz.'io não .lia d•} n. 
il1cni.110 igualmente aprender a sci•mcia.de medh·? 
O que. o 81·. Dr. França 11ue1· !tão é, geometr!a 
elementar, como se tem dito, e uma. geomeln1\ 
graphica, aquella de sab.er. e~C)'e\•ei· po_l" .via do 
compasso e da regoa, as pr1mell'as e ma,1s .essen
ciiles · fü~uras da geometria, e conhe.cer: as . suas 
pl'Opl'iedades: não se lhes ensi.na, col!l~ s.~ cuida, 
toua n. doutrina da geometria; eusma-se-llles 
uai · 1 • • 

e saber fazer uin triangufo desta óti Aaqjlelfa 
natureza, tirai· linhas curvas, rectas; etc , c~c., 
porque de facto estas cousas· siio tão· neccssa1•fos 
â. vhln. assim como 'contar, ler e· esc1·cver • 

os o o;; os momcnto:i"cstamos com a;; nossas 
mãos tocando cm", objectos ·de .geometri.a;;_cnt~e
tanto que não os conhecemos; 1J ... rque ·de facto 
tudo, que de phy . .;ico ·se nos ap!·esent~ .se póde 
medir, pesa\' 011 contar; o ·mcmno po1s··'se i:<a
hir da escola para q~nlquer estabelecimento a!im 
de aprender u·u offic10 qualquer; levará' coms1g<> 
<'.stcs p1·i11cipios de geomctl'ia praticn; a~si'!t CC?il10 
leva aqu<:lles outros ~e •:Ontar; e C?S pm~en:os 
hilo de lhes ser essencialmente precisos e md1s-
pensaveis. . . . . . .. 
. Passando ás doutl'lnns de moral, isto· e . mais 
difficultoso ·do que ensinara ler, 'escrever e con-. 
taar, porque, Sr. pri!sidente, o conbé~ime1i~o . do 
Deus e das outras cousas, que formno' o· cod1go 

1 da moral divina e social, dependa dê sentimen· 
tos e d·\ ra:r.iio humnna. . . ' e • 

8im, é principa~mcnte por esta ultima q~e se 
conhece a'cxistencia de··um ente supremo; e pelo 
conhecimento d'l."I cousas, ·pela liarmonia; 'pela 
ordem.· que aqui se observa; mas quando chega-

. · . · e1 -amcn e 
a- existencin de um supremo ·architecto?·E' quando 
ns n1)ssas idéas estão desenvolvidas, e· não quando 
ainda somos· meninos. · · · 

O menino não pódc saber . destas e01tsâs, S•l 
não praticamente fazcn lo-se ~1~~te · dclle ·e: .todos 
os dias, neto de moml e rel1gmo-; mas de· uma 
religião apurada,· ensinando·se ·pJlo mais· ·~lgtunas 
mnximtls _que el~~ deve c~mscrvar d~ t:ór •.• · · 

E' preciso po1~ que. o :mc:>tre seJ~ . rel !Wºl!Iº • e 
moral; para que o mcnmo -tam1?em_ C1_ SP.Ja, pois 
de outra so1lc 1pJa se fa1·á, ·amda que ·se· e~-
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SESSÃO EM "t-1 DE JULHO DE 182'f f 17 
éo\hio liltrÓs déi.tâ. natureza· piíra 0'1íistr11k, por
que nes~a· tenra idade,· como já'. muitas vezes 
tenho· dito,. todn ·a instrucç.'io ê mechanica e pra~ 
tica; e nesta mataria então são· mais que suffi--- . - . ' .. ' . . . .. - ' 

mestres. 
QutJro p:>rt.'lnto qu3 os méstrM das eseõlas sej-io 

de bon~' costumes e religiosos. porque alie~ hão 
d se o li··· ··· 
aprenderiiõ os principias cde m•>ral o religião. 

, Segu_n~~ .o . m~u ]no!lo d~ pe:!s~i· toda.a pratica 
<lo rebguw · chrasta. deveria hmitnrcse á . certas 
orações, .. bem como por exemplo a do padre nosso, 
chamada 01·~\o dominical, que é 1;1.1uella. de que 
mnhun1. christão se dil!pens 1, poi·que elle .. deve 
dar gmças a Deus pelos ben~ficios.' recebido~ e 
que ha .de receber; os maudamentos da lei de 
l>eus,,.q11e é .uma synopse do grande codig.1 da 
moral, e o mestre que bem os sl)nber explicar 
aos seus meninos não.terá precisão de mais cousa 
alguma e nem de nenhum outro livro santo; por-. - . 
todo-_ o homem, para todas as nações e para todas 
as l'eligiões do mundo. · . . 

Depois disto. vem o .credo 011 o epilogo daquHlo 
110 o christà 

sem enti"ar_ em explicações on esclarecioientos, 
porque .. o qtie .é ,de fé não. se póle exp\icar. 

Tambem é pi·eciso a confissão e acto d·> !>CC· 
crtdor contricto or ue nenhu1n chri - • 

eixar e confe3S'lr a Deus stias culpas;· e con
tricto -pedil··llae.Jlel'dâo 0 das o1fünsas commcttilas·, 
e isto ê. e.:;sencaal a todas ai i·eiigiões . - . 

,Fllito isto· e:;tá ftiito tudo, qu 1nto ha. de in
strucção moral •.. Quando o menmo crescei·, a su11 
intelligencia fal'li com •que ello conheçli a• Deus 
por outros meios'; mas na- infancia basta isto, 
'. o sn>'F.ERREUÍ.\. FRANÇA: ~ o :nobre' deputado 
faU<íU: cotifJnn'e o nfeu modo de pensar ; 'falta pó. 
téln i1a ·minha:· em·enila, peço· ao·· Sr. secretario 
que accre~ccnte-co~fissão, e acto de contricção. 
· o· s'r. v~9ô'~nôe iió": ~ ' · ·0 

" 

êom .. os princl'pios dó Sr. Ferreira França ê Lino 
C;>uti_iiho ; _h~ . poréín alguma diffürénça no meu · 
modó de J>ensa1·. .·· . . . 
: E11 desejareí. que a resp~it() . dos. meninos se 
· · i úe ª'l 1 o Iriêsano, que . comnosco vimos 

prntlcir. · ' · · · · · · · · · · . . 
En queria que fossem conduzidos a um campo 

e._qu,e o ri:testre. pregando .. uma ·est:~ca_no chi'fo, 
dis::Kiàse-este é o ponto, o qne vemos daqúi pal'a 
lã:,,é Jín1~~ .. i:6cta ;:...,.dop!>is, .quando :r.>i:1nc)s pai'a o. 
ll~g~~-~º.:trao ~ li~ha curva; depo!s e outra_ vez 
ml1a iec a. , . . . . . . . . . . 

· 'Dêpois' pü~éssé ú'írla -esta~à, e dísses~c .~ hão 
· de lançai· uma_ linha que caia sobre esta e chà-

má-se-pefpendicula'r'. .. · ... · . · · 
Finalmente querla· que o menino ficasse na··fo

telligencia do como, por exemplo, se ·razh um 
tisco · pài•1i' u1na fazenda; d·1: como'• havia de ris
cai· em•papel; q·uando seu pat tivesse uma de
manda;'· que s11iba"lançar as linhas para as· apre
sentai· ao juiz de paiz. . · ~ 

Não quero .que. saiba· logarithmos, nem qu) se 
(lntranhe pelos grandes conhecimentos rnathem·a
tii:ós ~pela·· geometria etc., mas quizera que o mes· 
ti·e ti\'esse conhecimento dos· elementos de geo-... .. . . . .. . 

" o "• 
simples e .facil. . , . . . . 
,, Depois: de estarem .os meninos instrqidos deste 
m~do. no terl'eno ,hiio de pi·aticar., para ; leYantar 
uma, cas11 .• para. aabcrem disto; o que_ vale .. muito. 
EI .p1·eciso, .dizer .. o. qne::-:éccseltJG _e,e., .. 11uts des, 
C:reve'r as .linhas reet..Ls e tQrt1ar. a."fazer.aquellas 
que forem necessarias, .·e l'.esoh•el~as não é pre. 
"i=.l~.->·" ;. · /--= · : ·::i.::;.;, v·_:·_•;.''"'··~--,,- t . ;,_ .. :: . 

· · os<mns_tres depnt.a~os . ~ão ped~m Jal cousa; 
élles •pédem;càuea muito.pequena; e o mesmo que 
éq 'digo; ·l'ambcnr coqvt!q~o .:on} õ'·Sr.· d~putadó · . ' . ' . : . 

S'lbre a religião ; n'lo. qíi.ero que Saiblo tanta 
theologill como S. 'rho:n.iz, qttero que saibã-J u 
p ldre · noss'l, o ci·edo qu~ é a base de· toda '.a 
mor d, a mesma conlhs io é precisa, ainda U-3 os 

· . · · - · c <JSielD ; ac o .. e . e, · eaperaw;a, 
de~aLtr~ção; contriér,;'ió~ ·de; ttdo· isto o• meninos· 
vêm ·rhl_P.rend~r pelo decurso t\o · telllp'l. · · . 
_A c~a'!il~a do p_a lre_ mestre lgnaciO e outras, 

lei dl Daus, o acto de contricÇão; etc.; não sou. 
desta opinião; sempre prefiro a expressão gene·· 
rica á especiticad 1. · ' · : · · · 
· Voto· p'lrtnnto pelo 'artigo tal qual se aç11a 

e ãs emendas que se ac11iio na mesa; qu.ero que 
se sob_;titua ...;.. a leitum da constitu.içiio do im· 
perio: ·e talvez fosst1 muit'l ntil declarar ta·:nbem 
que de vião ler os · diaiios das · cam uas. ' 

O Sr. Â.rceblsp:> da. Bo.b.to.:-'-Pouco mais 
tenho _a iaccrescentar, depois do que se diss& 
sobre os princípios da r.iligião e moral; e aeria 
de certo uma cnosa bem ex: uisita se em · um 
ei para o es e ecimento e escolas de prilneiras 

letl"a;; estivessem especificada$ ·as doutrinas" do 
Padre Nosso; Ave~ M ·ma, Credo e Confissão : tudo 
isto se comptehende 'em uma sõ palavra....;. c:i. 

· · · . .. · · . · c gra a: nao 
só peh nntiga. leg1slaçiio, mas pela lei novissirita 
dê 6 de. Novembro de 177:!, que Lra~a das escolas 

. menores, . e mand t ·ensinar. a · ~rithmetica, . cathe-

. cis•no da doutl'inà chrisLã, etc. · ~ · . · 
· E·· cólno· · u'ma lei de'\'e · ser · concebida com a 

maior . concis,io · e clai·eZ8 possivel, aehando-se 
éomprehendido debaixo da pafavrà ,._ Cathecismo 
tudo.· <iU!l&itO especiftcãrão oi;. nobre.:;. 'deputados, 

• preferirei este. termo · __ para :éxplicàr ·aqtiella . parto 
aa instrocçno qlle tem po1· _obje.;:~o . os, princípios 
religiosos." Quanto ao que se _cUsse, que . o credo 
se ·não'póde explic.ár,' p01' is'.-:ió 'qiie éoniêm dogmas 
incoanprehensiveis, parece·ll).e. qu.e ha. uma di.s~ 

• tincÇão"a fazer, 'isl.o é; a· partê, histoi'ica e. u 
i,iarte dogmatica: · E porqU:e se não poderá ex
pliçar · .':' parte historica? Po. is quando . se_ ~iz -.: 
C\"eao ··em -Deos · Pàdre todo 'Po<leroso ..;_ nao se 
podera Iriosti·ar co:i10 . o autor .. do todas as cousas, 
o Crcador do ltniverso. o tirou do nada com a 
cftieacia·' da sua' rahvl'll omnipot-cnte? 
· -· ' " • - .· . 1 .... '. • ~e~ino os.prm-

CÍJ.lllCS attnbntos .e, pei·feições deste• Sllpremo at·· 
tilice, Clltampadas nas suas. obras?'E. quando se 
trata. da· s'.?gunda. pessoa da . trindade. santíssima, 
Jesus Christo,: não .. e. bom- que.: o' menino saiba 
quem . fci este,,, .. Div;ino:S!ll~ador •. o _seu · nasci;_ 
manto, ·a. sua. vidâ •publi~ ,e:.li ,s11a. ll)'?rt~, q\ie 
sal vou ·':o . universo? · E'., .11oi· ;_ecrtó . dout!'ma ··pro~ 
poFCio_na~i(_ã''i11temgencia ._,d()s ... ~meúi.110~:.';:Pa~e~ 
c~;me ··pois~ que;·.se.:~ p~dl'I~ filz~.r . es.t.~~ ~~sti,n_c~ao, 
»!as eUa-· n.ªº 11o~e. ter .l1:1gar h"f!~ta. !CJ .• ~. bhsb,ira 
di?;er~I?º -·. Ç'atnçcisr1w da -pouti"!-na ÇN"JSt~! . . .. :;;.• _,.. 
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118 SESSi~O ,Eàl 11 DE JUJ~HQ DE 1827 · 
Te11l10 ouvido faltar em t.heologia, e não sei. 

a que p1·opo~ito vem isto : é• cb1ro. que _ so niio 
lia de· ensinar aos· ri1.eniuos o ~iue se_. ensina aos 
theologos, isto· é, d~utriaas (jUC clles nii~ podem 

para. -cem· os seus semellianles; são. cousas qu~ 
todos d1:,·e111· saber, e que não exced1:111 ü. com
prebensiio do mt•níno •• Di&e~se que era d!!sne
ees:;ariQ ensinar os artos de fé,• esp1•rani;a .e 
caridade! mas não 'ba· ·cousa mais c·nee>!ssaria 
J:;em ao mesmo tempo mais fücH.' . . . . . : 

Todo o christio · ê obrigado a produzir actos 
explicitos da sua fé, isto é, a, confessar, e de
clarai· que crê todils as verdades, que se contêu. 
na rel'el11çiio, e que siio ensinadas pelo. minis
terio da :greja ·e dos pastores ; entiio po1·que .se 
não h-1 de ensinar e acostum,1r o menino a fazer. 
cs · e o • .. . . · 

_Pelo que . toca á esperança, sua doutrina cst.à 
intimamente ligada com a da illlmortalidaJe. da 
alui~ ; dogma. consol ulor ! gue sustenta a i~no-. 

como ba,;e dé todo o eüiflcio !elig;oi;o e JIOlitiCE,: 
ainda quando a voz lia razao u. ua fe o . nao 
tivesaem tão alta1Ílcnté proclamado. 8erá indi1Ttl
nmt.e inspirar .est11s idêas. ao::i llleninos, e acos
tumul-os por 11ieio . dos actos de esp~ran·ça a di
r!gir suas· vistas e desejos para &<Jucllu. Mícídade 
immortal, que deve sei· o 1;1rimeuo objecLo dos 
votos de uru ve1·dadeiro ch1·1stiio ? 

O mesmo se· deve dizer da. caridade, que é 
como alma -de todas· as. virtudes, e consiste em 
fazer bem aos nossos semelhantes, e amal-os como 
a nos mesmos. · · • 

o Sr. cun1u1 l\l:o.1.t;os: - Logo que =meus• 
pais .me puz.~riio na escola, ·comeCP.i ·n ·a[1rendc1· 
a doutrhia clu·istii. pelo cutheci:m10 de:Moutpelier :· 
e rião ·.obstante achilr-me J1oje com õl anuos de· ' 

· idude; =~ airida :me lembra tudo : áqui\lo, que-.. me· 
ensinariió •. Sei· .esses' act.os de fê,· espe1-auça: e· 
cariJàde~=-conheçó·0 qué são<mui--intere:M1&Dtes·1 à· 
todo, o christào: ·mas· elles ·. n:'io importiio: mais· 
que o r·adre nosso, credo, ·mandamentos e;ariigos 
de fé. · . · · 

Qu1mdo da escola ·passei a maiores. · estudos: 
em um collcgio, encontrei-me com um ru1tor ccele.:. 
s1as ico, que nos o >riga\'.l a uas · oras· e Ol'll·' 
ção •mental á noite; u a rezarmo:> ·por ruai,, de 
uma hora todos as manhãs ue maneira, que ·o 
wfüpo preeio5o, que tlevia_!nos · gast.ar no e~· 

br1zileira cucontre melhores pedag.>gos do que
<'U tiv.::: não a devemos ter lão '\"ersada no inestre 
da vida: bastão os .u1ysterio:> da fé. bem expli-. 
cados, e escusemos. esses iml11ensos actos. de 
d.:voção, que se toruão inutei11 a n1ocidade. Aquel-'. 
les, que 11ouvel'em de abrai:ar o estado . ecclc-. 
si11stico, aprendão essa. ora1:ões : . a todo11 os outro~ 
fllca-se-lbes compr~hender que são. <!~rigados·, a 
estudar oa my:1t.enos da nosh rebg1ao; e sobre 
tudo a amai· a Deos, e ao proximo, .con\ a nós 
mesmos. : .. . . . · , 

o sr. I·JoHondO. C(&volmo111:0 1 .:.. E1t 
nem me con vrmo com o a 1go em. s1·mos . ~ 

.1?e11e1·icos, nem conve~1ho · qu~· se mar,quem a_s ma~ 
teria:;, que os professores bao de ensmar .. O nosso 
fit:> p1·i11~ipal é qu~ elles sej~o homens ca11azes: 

, , ' . - . 
o doin ·de ensinar, ó que não têm·mesmo mwtos 
sahio::i. . . . . . · ·· ·. ' 

Dê -:1e-lhes à liberdade de ensinar pelo méth'odo, 
q uc julnarem mais com·enieute, e proprio a de-' 
seu volver os tnlent.08 dos seus diseipulos, e aquillo 
que fór mais conforme· ás espera1;ças do adian• 
ta1nento delles: o mais é intorpecer o anddmento 
da cduc<1i;iio. Vof.? port·mto contra todas _as 
emendas. · . . .·. 

o Sr. DuortÓ e Sll-va~~Eii.não direi, 
e vot,,irei pelo arlig~; . e, ii faz!}r -~lguma . excep
ção, votaria que nas escolas se lc$se pel~. ,wu: 
stituição •. O que pon7!m tenho. a l'dftect1r. o,, .qm1 
quanto 1\ 1í1<!ral. temo; que . a~guns. m~stt·es) cr.i-:; 
tendão. _que. e a moral, Uieolog1ca; por 1s~o euvt-! 
esta 
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SESSAO- l~M .11 OE JUtllO OE 1821 tt9 
. nntreinos p".lis cm· questões . de· rt'ligião, quo o 
negocio é ·temporal. · Emqunnto ã- moral uni
versal direi que ella tem certos princípios, que ''.ºº i:e podem provar na sociedade pelas subti-

-Julgada n. materia discutida,. e posto á vo·
t.a~ãO o artigo t.al qual, com rese·rva unicamente 
da emenda do Sr. UdQrico~ passou. · . 
, · emen a o , r. oraco 01 ep;ns approvada 
na lª parte, ficando prejudicadas as out1"as. Entrou 
.l'rn d1sscu1>são .o 70 _ art. · 
· o ·sr.· Xavlor FerreJa-a:-Já hontem me 
'l1m1brou oft'ei·ecer ::ma ememlà a respeito dos 
_exarrie!I;- J!OflJUe na nii.nha P..rovincia ha . gran
des longitudes, que dift:cnlt."\o 'fazerem-se sem
pre na capital : porém vendo o resultado de 
-n!gumas emendas, ·qué So! t_inhão apresentado_; 
·e que · jt\ o_ Sr. Bastos. mostrando a tliffiçulclade, 
qlle havia mésmo no,; mestres de· vireni de muito 
longe; qúeria· q\ui fossem fdtos os c,xames na 

.1 . ~ • , e 

·tente·~'' apenas toquei esta idéa. ' 
· T"dàvil\; S1·. presideate," este artigo me obriga 
mais a fazer ·esta reftoxão a i·espeito das·mestr~s . e . . . . . . 
ln7.erem os· seus exames na cnpital; m'uit·•slug11-
·1·es flcaráõ privados -ileste bem, que julgo de grande 
importnncia. Por isso lembro-me de upresent.ar 
esta 

E:\IENl'A 

' . 
" As mestras de meninas venhiio npprovnr·ss 

nns · cubeç is· da comarca, ·perante· a .camar1\ .-.\:a-
,t·ier Fe1·1:ei1'a. ».,-Foi apoiada. . . . . 

o Sr. Daptis.to. :rerelr-d: ...:..sr. presi~ 
<lente, acho neste artigo· 70: a ·ommisslio de nma 
.parte. essenchl : vej.1 escolas de·. primeiras letra'<, 
cin todas as cidades, villas e··111gares mais po
-pulo:>os •do .•·imperio ; e vejo,: qm111do se trata 
da educnçiio. do _ sexo feminino, huvor· só es-
<'.olns nas çid!des. o villas ·mais · pulo;;as, por 

·tle ~ermos nienos Ol'gulhOSOS : 'é necessario que 
·o seio, feminino· tenha 'múa' ed11c.1çiio mais- sõ, 
por · conseqµ.eneia m·1i1darei uma . e.1rienda ·, !'d.di
"tiva, pam ,qne' as escollfll· para o SiJXll. femrnmo 
s1•jiio -nas cidades, villâs e lngal'es .. m~is popU:-
}oso~; ·: -·:.: - ··: ·''> ... ·:, · · .. · ' ·,., .'. -. ·. · 

·~·~·: E:\(E~D~ ,. ·"·-'"'. 
~:, : , 

e por isso S"ria melho1· isentar ·as m 1stras destes 
exames, · pa1·a o' qu:i pedia · a 11uppres•·i:il. úc<>te 
artigo, e não obrig<1l-as a_ um actó publico, pa1·a 
o qual é n.icessario inuit·l desemb:ü•ato. 

• WJ.n o ao que se 1sse, uao .se1 como · se 
·qu<!ir.1 en!•Jlver tnntas esco.hs; e que .. si . não 

·' ache snfticumte, ··1ue as haJa· só nl..~ c1dades e 
villas m~i~ pop!!losas, mes!.no. P\>r•lllo! !1 educaçii.o 

mulhe1·~s impoem tanto ·como 
ciedade. · · - . ·· ' ' 

Mandou á mesa esta 

ÉlfEXDA 

" Supprimn·R1 o ai·t. 70 as palavra11 a•lmittid.1s 
·a exi1me na fórma do a_rt'. 30.-:- Feijó • - » Foi 
apoiada. 

o Sr. Do.p'tl,.to.. ~erel:ra: -•A•· minha 
1;mcnda . ai11d11 · suhsi:<te, a ezar do que. disse o 
i l . . . . 
impoem tanto na sociednde· com~ os .homen,.. 

Qual é a i11.;tn1cção que se propõe M!ite ·pro
jecto ? E' lêr e escrever.: e sel'!l isto ·,só snffi
ciento a1-.1 o~ cnr<>os nblicos da sociedade; De 
cer o. qn~ nl).o ; .ti~º o. nrg1WJ.cnto co~tra •. niio 
vale. · . .. . ,. .• ,:, . 
· E' preciso q1ie · aéabe o despofü;mo, que o. sexo 
mO:sc)11iJio tem exm·cita4o _solmi o. feminino ; des-

.. '_ · · . . . _ . · • •. • • • JD no, nes.~e 
tempo, em qne se· assentava 11ue 911anto. mais 
igno1·ancia mnis' \•irt•1de· •. Essa!'!. idel\8·:-estão já 
inteframeate pro•c1·iptJlS. ·Sem haver. :instruc1:.ào, 
Jifio podem l1aver costúmes~ e 11ein· .J>o.nfl .costu
mes ni'io pode· bnve1· virtude, yor. consequencia 
tanto' dir<lito IÍS déspezns q1~e lZ. a Ílação, ,tem 
·o sexo .remi'nino como o ~cxo masculino •. 

O Sr. Llno Cou·Unlao : - Seja'· qual für 
o.di1·eito romano, o· -process_o da"primeira edu
cação a rllspaito . do 'homem- ô dilferent.l para 
com. a m1;llhei'. A_-mulhP.i-, niio careê&, ·é' :verdade, 

.qne figura .. 11a sociedade; mas ella deve' ter igual
mtinfo a instrucçfio primari:i.-. ': ' .. : . . .. . o: SI'. ~aptish. Pe!·eh:n, dil19e que n~o era con· 
vetue'nte ue as menmas a rendessem na. mesma 
escoa os .rap_azes;. ·inas de facto não. ha· hl 
inconveniente~ pois qnõ ·en1 ôüti·a9 n·ições vemos 
os rapzn:es estudarnm c•1m . .i1s imminas. L()go, 
nã'> - por -essl\ incdhvenieiic1a, snpposta,', mas sim 
p01'•1ue precisa d. e;;ta. insti·ucçiio pri'!'Rri:i para 
tlgm·n1· denti'O d11 sua -cua _ quem naf) tem de 
figurar na soéiellllde, devem-se -cr;,!f.l' pl)1·a· v. sexo 
femir1ino-'-taÍJtaS' eséohs.'d~t:is;,cottto llara ·-o-sexo 
masculino;·: ' ..... ,._ .. _,,._.,," .... ,.. · 

« Parn as cidades; vi:llM' e lugartJi;i mlli!; popu_- -·As-mnlhel't!S são as- qae .. -diio a ·primeira ·in-
·lo:Jos.:....JJupti!ta Pei·ei>·a~ »~l<'oi ·npoinda. , stl'Ücçiio. a suas. filhas,; e, como ·é. que. uma· m11-
' . o. si-~-~ :DO..:b~ .. ,~: ·-Ás "e1-coln..~ "élestinadas lher; qne não s.abe: ltir, ;4JÓde: dcselllflenhar este 
:para. o: sexo. ·ina.sci11íno .,.ri.iio 'excluetn. a.<i,. menin:lS ofticjo '! ComQ~l3. Ç.uiilar ·: mest.110 '!lª '-economi'\ 
.n·~m:àpren4!lr· .lá.; _e,demais 11ão,.~e quiz .multi- . da sü:\ can? CCmo poue1·â lê1· os pequenos !ivros 
phcar. t1mtn..:;. escolz\8. :pQ~que ~ria füzer uma · de inst1·~tcçiio para. el)sjna_r·ao~ s.cu;j fllho::1? De· 
.1lespez~ en·~rine: á .. ·razenda publica: e ,foi o. que mais~ ·ena:1· são :.as que ~fazem. ·os .. llom!JriS, bons 
-~ comn:i>l;lâO teye em ,v,ist,a. ·, . · . º~~~~:~~~tito~· 0~ ~tÚ~s .i>o~·' :tod~s "à~ hi!lto~i lS 

o sr .. Daptl11tà· PeroJro.·:..;,. Os arw.tmen- vet·cmos .qne. cllas.-. têm sido·. a· or1ge1n>assl:11· de 
·tos,: de que· se não excluem ~us m~ninas •ta:t e::1· grandes . de:101·deni , como ~e, gra~d11s 1).en.:;, q11e 
colas do" .sex•>- -mascultnor· nQo- me eom•encem; e os -hoineris niohliio· :\ sua• coaducta a9s. senti· 
ê escusado dizer n 11i ·nc v · · · ·· . " · · · • .. : · · : · · 
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120 SESS.~O Ell J 1 BE JlLHO DE 1827 
ao . sexo feminino ter 11olwes sPntimemos. dos 
(}uaes résulta n '\'irtmle , por isso é pn~ciso <l:n·· 
1 ies a primeira insLrúci::10, e 1:u11Lt:m para edu· 
ca1·em bem seus filhos e os põ1· no ca111inho lh · 
v· tu • · · 

A .· ltistoriu. dos· tempos antigos tem mostra<lo 
nesses tempos barbaras que o amante para agra
dar · á amads nu dava. fazendo silc1·ificios . e_ pra
tic:mdo ''h·tudes. pa1·a muitas ve:~es a wuse uir 
no . un <= annos ou mais. · as nao quetro 
que est-t educatão seja ca,·1tlheirescn. s<'jll uma 
cducaçiio boa e virtuo:>a; e por consequeucia me 
opponbo a este nrtigo e sou de parecei· qüe haja 
!antas escolas para o sexo femmino como pa1·a 
o masculino. 

Disse·sc que se 1>odiiio dispensar as mestras 
<lc serem .-xaminadas, porque erão mais vt:xadas, 
etc.; porém, Sr. presidente. aprc:;;entarem-se afiiu 
de serem examinadas pam o nobre cargo d~ en
sinai· a mocidade, que vergonha . poderiiõ ter? 
Niio tem ellas vergonha de se apresentareni' no 
.theatro e hào de ter ver onlm de a ·P. nt 
pJ1-ante o tribunal para o seu exame? "m tódas 
us nações as mestras são ex.1mi11ndns, e não ha 
~·ergonha ae npparecer 11'11111 l1cto tiio serio como 
este. 

o sr •. Xavier d~ Carvalho: -Sr. pre
si<tente, n excepçiio'. que faz este nrtigo .não é 
jnsta; e mesmo dn nos~a coní'tiluiçiio o promo.· 
ver il educa iio. Todo o cidadiio tem direito a 
ser rnstril.i o pela s• .cif1dnde, e a necessidade .da 
instrucçiio do sexo feminino é e\•idente •.. 

Niio posso conceber a idéa tfo uma .riliii de fü
·milia sem qué tenha esta primeira instrncçüo. 
que não 'é só propria . para o;; empregos civis; e 
por isso voto peln emenJa que geuernlisa ases~ 
colas~ mas quereria :que as mestras não pàssns
sem .. por 'uin exame tiio rigoroilO como dévem 
passar . os. homens, , porque nõs niio' t.enios 'lia 
.sociedade:.senhora". tão 111stmidns. que estejão ao 
ulcauce. dos ·meios· para se apresentarem a· llm 
.Pxainc. publico; e, se não se Jizer esta restricçii.o .. - . 
exa1~113 ·particular para se conhecer se são capazes 
de ensinar e se têm. p1-obidade e virtudes. 

o S!t. ;A.vi~ FERREtR.\ decllu'ando a sua ei'ncrida 

c"t'outrns ;_ cfrculos• cleito1·ae.o. - l:o'oi de · novo 
. npoiàua, _ ... , . . 

O Sn. FJuint:taA. Fa\N('.A manJou ne;ta occasião 
,a seguinte · · · 

EllENDA 

. « No, fim '(lo artigo, em lugar, de ,.... coser. e . 
bortl11r - diga-se d11s nrtes que servem à .econo- : 
110111i·• · domt:stica. :- l<'en·ei.ra .. lr'rança. ,, · - ;Fui 
upoi!lda .. i .. >-- v. · • -, : 

Julgada a mnterin discutida e pondo.se i\ vo- • 
.ti1çào o· a1·tigo com 1·eserva das ·emenaas, foi op-
1,1-.wado. · . · · . · . · · · · ·' · · 

A cin:?nth do Sr, Feijó.nio füi approvada;_ 
A do Si;. Xavier· Fenefr'!_, 1lco:igíum.dô . os ~\1ga- : 

J'CS dos· exanuis, tambem nno foi ,upp1·ovnda. ··: 
· A do Sr •.. Baptista Pe1·eira ·niio ·pnssou. 

A co Sr. Fcri·eirn F1·an1:a f.,i npprovada; 
. . ..:'. \" : "'.,•. ',· '. - "'<· ' . ,• ' - • :· -~· ,; 

. 
O Sr. BoptJs'ta Pereira: - Sr. p1·e,;i. 

tlcntt>, ápproiraJldo a ememla do nobre 11 .. puta<lo 
o Sr.;, Paula . e Souza dest!java que ell:l' fosse 
conc!:bi1h' sem restricçiio, porquanto, attenta. a 

' - ' .~ 

concebida. . . . . . . . · .. · . , · 
Diz a emcnJa que os professores que actual

meute se achào em CX!!n:icio fiea.rúõ, sujeitos a 
exame e uc no ca <> · • · 
Jl<k-sc-hão cin· concurso as cadei1·as findo o·-'empu 
âe suas provisões; é pois a estt\ segunda· p:1rte · 
que eu me epponho, µ01·- ni'io ve1· rnziio justifica
tiva pela qual . um pn;fessor que. se e.xcusa.de . 
apresentai· ,a sua capacidade continue a exercer 
um magisterio • que não póde • preencher. ·.digna
mente; e. na ve1·dade essa· re1mls,\' só póde ser 
filha. da iutima convicção de inbabilidaJe.. . . .. · 

St·. pr<>sideute, desenganemo-nos:. ou nós que
remos accommodnr afilhados. ou . instrnil" a mo~ 
'cida_de; na primeira l1ypothcsl! niio, convenho 
absolutamente. e l'am a seguuda e forçoso pru-o • • • • . 

mnior' capacidade dos mestt·u; .o.s qne furem Ín
)Jabei;; c11ide1n de outt·o ofücio. uifo illudiio · á 
nn~iio fuzendo perder . o tempo à mocidade, ob1·i-
nndo-n a estudar ine cins e a l.. e1· · 

que evem muni·. . , 
·Neste sentido pois mando ti. mesa uma -emenda: 
. Mimdou a seguinte emenda. 111odificamto a do 

$1·. Paula e Souza concebida. n 

Elll::~DA 

« O.; que se não quizerem sujeitar ao exame 
serão despedidos. - JJaptista -Pe1:eil'a. " - .Foi 
apoiad11. . , '''"'' , , 

o Sr. vnaco:nccJ.los: - St•. ·presidente,· 011 
julga\•a que :niio era 11ecessaria esta emt-nda, 
comtmJo eu apoio. . • ·· : • · · · . ' •. · · 
· Os governos tem autoridade de ·examinar e fls.-

calisar como ·os m~tres ensiniio, têm .autol'idnde 
·para suspendei-os, e não. é a prim'eira• vez: que 

. e1 a prov1soes · es, 
npezn1· do não terem acabado.o: seu ·tempo; en
tretanto para maior clareza.declare-se a legis-
lação. . , . . , . .. - .. .. .. 
~e!les ,forem. ·reprovndos. niio só. 111\o Jévem. pai'.· 
tic1par .. dos,.novos 01·denados m11s uem ,ainda .coir~ . 
tin_unr. a .ensiliar a .mocidade,, co1no p1·opõe .us 
,e1l}endas dos S1·s. ~aula. o Souza. .e.Baptist~P~ 
.reira. , , · . .. . ... .. . . . , . . . 
·. Cumo se ha dé consentir que elles ineptoi'J,Ç~m.
lnmem a ensinar? Alguem pôde te1· dit·e1to de 
corromper a mocillaile. · dé n fazer perder o seu 
.tempo, tle .• U1e., e1~)>uth· ,01:1·0:1 .. o _,prej11izqs~':Sup
P?~hamo11 q_ue,. ó~. mustr.es .sªo ,111ha~eis,,911c ,eu.-. 
smao· doutr11111S enoneas, dout1·inas .. po1·1gosa.s á' 
·uberi.lt\du oi\ ti· salvação da· afüm:udevo~ côi1ti
n11ar' um tnl mest1·0 sõ ·porque tem uriin' provís':fo 
·que. o suborno, 'o llat1-01\ato ou ·a ignórancia'dõs 
examinado1·es ·lhe de1iió? Pam ·isso n·unc11;: '··" · · 

l:)e quemn cónservar-lhes; os· órdenidos»' '{ielús 
tempos das p1·ôvisões muito ·embora; mas· 'co1'· 
.1·0111per. a .mocidade ,isso ·nuuca;,nunca • .-v..-. 

Voto po1·timt<i , i>:?la .. emenda , do Sr. Paula e 
.. Souza, combinada .,com ·a, do ,,.sr., :Baptista :.J.>e-
roir.a.·< .,_,_,_.:.,:-.... .. ~, .... , .. : -... :- ! ••••·• - .... ,~ .. :~~ t":'.'· __ : ... ~: .... ~-

. Apena11 .Udo, :o. Sr~. Paula. e. !:iouza . mandou â .• : : o. :sr~ .· Dnpt.1.ata 'Pcrctro;; :.-,,.sr;;: pre3i· 
... mes .. ~ e f~i- Ii

1
da; pti~ill~O. qll.,e. fc;>_S:!Ç CO~locâdli onde : .dente; 'UIDj dose .gi.•and'JS' vicios: das· OOiSRS ·actmléS 

conviesse, es a. . ·~colas•'P.; •no men' enten1er,:a 'liberdade''queltérn· 
· ' · · .ElÍENt·À . , os mestres de castigar os men!noil;,~átigo'.!,qne' 

. " '' .. ;, ........ - ;. ' . . .. ,\he:i' raz··'perde1·_~ i'\J~::e:~~ergof!ha,:quo;prodilz 
ti Q3. mes'ci•és. '~cthaes.'$ó • tllriio'. dirêÜo' áos';ôr- ; '3V\).rSaO deS!B•época UlROCente: que• de OUtl'& sorte 

Ao,\1ail()s Di~~~d~.~:11~t~.~lei•·q!l#~!lo:&e;~üje}~: -~o:doceser1a•o"recor.dar.,,,., ·-~ ·" ;.'•'ê"i"''~ .,,_ 

!'ºs ,e~ ... m· e;. ~ .. .ue.J~ .·p .. 1~~r·1.p to .. s,; ".ª'·.II~ª .. -.··.~. o_~,, oiy> s ·Conheço:: que ·a· provldencia a:4ómar tem.' o:stu: 
asuje:ttem .. :.Anap,.o _teffipo,.dns. auas prov1aoe.cpõr.· ', proprio a11ento em Ull}a ·lei regi111ental."[1>0t,é1!1• 
all·l1ii0 ; taoi' càdell'ài ~m 'éonclirao. ~. S:ilvil .a:rê· : uiio "achand•' inconven1epte .em .•er~nesta.mae,;ta, 
:~!!\Cjii()~· *{fail~ci e _$0.~,~~; »:~ F.~J ;~.,f.1~~~~;' - :l\hiila "'q1:1e' "º 4eP,~ie .!!~ ·· pa,~~é~ .l!:'·~~li#l~i. e POi' 

. - ... - .. . 
.'! .. 
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SESSÃO EM ;10 OE .JULHO ·DE 1827· 

outro lado notan.Jo que ·a tristé moCidade v·1i 
sem· essa j>ro\'idcncia· ter boje mai:S um milhão 
de tyranno·s, vcjo:mn fórçado a formar uni artigo 
nddith·~ ;pel_o ·qual . fique prohibido uos mesti-es 

Eu ·mándo ~ t\ mesa. · · 
Leu-se esté 

.. AnTIGO ADDlTI\"0 

• que o caiTegou éom . uma multa e probibio que 
11uuca mai:> ensinasse porcos. 

· Bem ficà1·üo o:; inglezes sem ve1·em aquellas 
atrocidades; agem ·nôs pot· sernws brazileiro .. 

. ,. ,, c m cãeii ou 
como porcos! ! ! (Apoiado 9ei·al.) 

O Sr. IIollondn Ci:n·alcantc: ..:...Esta-· 
mos a· pe1·der tempo com cousas que de · und:' 
va em, e1xemos a pa.ma na. 

11 J''ica probil.iido o castigo· corporal sob pc-na Sr. presidente, quem· quizer · ensinar com ella 
<le culpa. -Baptista Perefra." q:1e m1sine; presumo que entr.; uús actuahnentc• 

O '"" e t dl DI , .. ,-0 ·fi · hnver:i muito pouca !!'.ente capaz fie ensinar sem .,,.r. us O O as: - • • . . • • _.n'CI Ol -
our.ido.) . ' palmatoria; quantos niio. dizem hoje -Ah! ::e . 

· · meu 1ilestre me <lP.sse bastante pancad. i eu .'íerui · 
o Sr .. c'unhn :\:Cc'.1 uo.i :-0 homem quanto lio,i•? mai.ç feliz-!-:- Então para que vamos excluit· 

mais· vi\'e mais otwe ·e mais ,.4'.•. Eu tenho ou- n palmatoria? Poder-se-lia ne~n1· que ha algun,; 
vitlo muitas cousas novas, mas nunca pensei individnos que ·merecem Iova1· com palmatoria? 
'lllll 01\virin 1lizer que r.s meninos e os cães Deixemos esta quest:lo e nem o tuga1· •' propri 1 
1le\·em ser etisinados pelo mesmo modo, á for1:a de ser inserida essa emenda. 
de p:llm1lto1·in, ''ª';dascn e ·pancada. ·------+--~ ~~...,.,..,.=== 

E11 tenho trcs filhos, Sr. p1·esidcnte, uma me--
11111a e· - nnnos e 1 n e, um 111e111no o 
nnnos e . uma menina de 7; nem eu, uem sua 
1iliii que os' têm crendo, nunca lhes puzemos a 
111110 nra cnstiga!~os, e (gmçns aos céos !) qual-

que elles se ndin11t1iÓ; é }ll'lo methodo de Len· 
<·nstcr, pelo metliodo chinez, nrume 'º nmbe que 
;<C ednc1in, o mio i' fo1·1:n. de. pnncoda que os 
torna i:em Yergonlin, 111alhàdii;os e inco1·1·1gi\'eis. 

Os castigos nviltantcs ,fazem .gri;mde damno no 
e;;pMto dos meninos, e por is.so se diz.que os 
castigos· e que os supe1·iores dos· con\'entos nppli
ciio nos religiosos·' é q nc os torniro se1í1 pc>jo ou 
sem Yergonha; disciplinns, cncus· e' ossos P<·ndu
mdos 1\1.l pescoc.;_o,, estender-se .J10 ahiio 11am todos 
pnss 1rcin por- cima, e.-ti:s ~cnstigos ti1·ão o b1·io 
ou R vergonha nos hoa1ens. . 

i n omn, n quu 11011 vu garmen e c inmnmo; um 
impostor, mas que. em renljdade· foi. tão grande 
político como conquistí1tlor, prohil>io no seu Kornm 
que s.e cnstig!\Ssem os me11it1os o os idiotas; os . ' ' " . . -
t·astigo e só por .via de c:mticos que ao mes:uo 
tempo, que os• d.iv1it'tcm .. ?S; ncon:iel~iiio.:. p1:ec"eden
cia~ ·do lugarei;, distincttvos p priv,a1:ues sao os· 
meios de ensi:utr à .mocidade. .. , ' . · 

Niio entorpC<'llÍilOS . as faculdades int·illectuncs 
d11.•1uclles que." um dia hiii>' do. set· uteis à p:i-
frin •. · ·. · · , . . • . • · . : . · 

Tanta pl1iluilfr1 pia rintcs . de J1ontm~ pnm com 
os nc>gro:; .çi ;tanln barbnridnde hoje pnra . com 
os nossos .filhos L bm;l11irW.nde q~te chc~n ao. poutó 
ele os .cóiiiparai·j'com ,os ·.,ciies e, npplicai·-lhes. o 
mesmo casligo ! ! .Eu, não educo·,.9s ·.ciies· t\ pnn~ 
cada, os meus 'ésé1;avos· niio são edncados a pan-";° 
cn4las, nimln que niio deixe de os cnstignr quando 
merecem-; 111n.s • os ::roeninGs · tt·atados como o:> 
cães (1 vardn:;cn, à pa~mnl!lriQ .1 J Fnltou o vcr
gnlho l ! I ..... .,, ...• ·· 

Sr. presiilente, apenas· o "nob:-c. deputoldci disse 
que n ·mocidade ,, rossc;1:ednc!ldn corno os .. ciic·s, 
lembrou-mo \ttu facto succ1:d1do •lia poucos aunos· 

Ç'm ''inglez. ~lo. ~lhio' .<lns.' s~n~ "cicellfricida<Jcs · 
qmz. ·ensinar doze perus n cont111.daui;ur, e tanto 
os mni)ou' até"qíie· ·os pobres tín~iiuies soulmiio 
contradantrii' i1· .vista "ífü .var<lnscil ~- ao som·,d;\·. 
rebf'Cll.,. 'Auimildô "éom 'este , triufoplío, · quiz ·o . c>x~ 
cent.l"ico· ensíiiilr d-ózo!"porcos~n contrad1111çm·, .mas· 
debalde; os rorco!I, quando mn1:ados, metfüio' 
cubc~n.. e lev;wuo .tt~du }~dinn ~d~ ,si ; . npez.nr disso 
o mesti·c · ua:!lantn '•}no' ,de~1st1~ :.emguapto U!~: 
bcnevolo ácl1C"tifü .. ~no . foi infOrmado ilo negocio, 
o nno cC1ndu7.io perante·· ó mtl·gi~trttdo dn pi)lit'l:t; 

'TOM<) ;,l, 

tn1101a o, 
· disciptdos. . . . . 

Sr.· p1·csiclentc>, ·· n palmatoria nasceu_ com·. o. 
· dcspot.smo; nesse go\"t:'rno todos procumo fazer· 

u que os outros 1110-1 f1zem, que1·u dizei",. oppri
mi,.; po1·êm, scnhm·es, le111h1·c,.n1.-nos do que n 
no;;so governo é outro,qt~ l .n:palmatoria é nn!n pe~1a 
infamante, pr.nn prol11b1dn pela const.1tmçoo. 

· (A11oi~1do :- gel'111mente.)· . ·: .· .i. . ·• • ~ 
:si·. presidcnt<', -o c11stigu f..z pe1·de11 o hno. e· 

· a ver"'•.mha,. tolhe ·o. deseu:volvimento· das facul
: dndesº i11tellectunes e até coinmunicn. .a't 111bci<lnd11. 
: esse espirito de t~Tnm1in, de que .. sêus· 111!1~u·.•s 

siio possniJos; e que funcst • h<'1:an.;n _? I he<!·· 
do rico 111io q neria no seii lc•!•Jl" qne. o.> mcm-. 
nus "'Odos lcvn:>sem j:>nhnntonn; 4) huJC um 1fo
p11tndo militai· diz que os · h.omfü_1s se fazem 
mel1101·cs com· pnncndns !· A;;s1111 ·11cnsn\•a. um 

· meu mC'str<l ele latim, que tinha tnnt•~ · de : bnr
bnro, conw. de e:>tupid11, ,.e <1ue me in · n!eJ1~mlo 
as 111:\os por. e•~. dci:c.obijt· o ln~at» da ;;elect11; 

th.im'l. 
81·.: presidentr, que. escola 1tcm 

pro~1·esSOS do que li. ~O r.enca:>(Cr? ~el!hll~l~I: 
e nhi nppnrece . çssn mf~~\1_ç ·. pnhm\t~11·m .~ Nau •. 

; Stl . p•1is os füctcis nos Cllll\0 encou., de llCC11rJ9 09•~·
a rnziio <ln inutilid11.lu e .. ·. bnrh:1rid11tl-~ do tae,; 

· custigos, porque 1 e:úur i.ti1i 111ome11~0 cm . }lro
screvel·O"S? Sim,. S1·.; lll"tli;!i<l~nt:ci o·. leite ;com.-11ue 

· fomos cre1doi:, .: esse . vct.1cno.so leite , am!f~, 1~011 
· 11nhe nos .bi:!1:os .; .:ri11dtis !lºm .P;t~1cad'!-s ,;:~i;1m 
queremos· rrmr os· nossos nthol<, .1Mlp1dos dos 

. l1j 
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SESS10 Ell ll(DE JUl..110 DE 1827 
nobres sentiment.os do liomem, não queremos 
que os nossos filhos os tenhão ; e por fatalida
tJe peior ao Brazil, uma tiio nbominavcl doutri
Jm ainda se sustenta neste recinto, o asilo da 
1ihilantropia ! 

Sr. presidente, detesto do corac;iio semelhantes 
iJéas, e farei muito po>rqne os meus filhos ·não 

commis=-iio da assembléa .do banco, exponJo ·a. 
necessi:fnde de ''er confidencialmente a parte do 
projecto de lei para a fundação da divida nacio
nal, que fosse relativa :\ do mesmo banco. para 
poder responder no que se lhe propuzera áquellc 

, respeito. A commissãe, desejando para poder 
ultimar a dit."l lei da funda ã · -

,., - ivu· o a 
esses algozes, que uiio se acllhO bem dispostos, 
senão quando obsenão as suas ''ictimas no 
1naior soffrimento : barbaros, en ,·os detesto. 
é-ªl'Oiati" !Jt":i"tllmtmtl!.j 

Juro, que o thesom·o paga ao banéo pelo grande 
capital, de que lhe é credor, ainda para me11os 
do actual de 4 %, a que já se acha reduzido ; 
e _sendo este --«!os objectos de que trata a refe1·iJa 
lei da fumlaçao, o umco, qae tem relação com 

o St.•. Cunha. l\'.lattos: - Sr. presidente, 
!'õC os mestres qnizcrem ensinar os meus filhos 
il fo1·i:a de pancada, eu não quero que elles 
;1ssim os eduquem. Nós estamos cm um seculo 
tle luzes, caridade e philantropia ; cn desejo que 
acabem os castigos corpornes em todas 11s ordens 
.ta so.:iedade; desejo que acabem ent1·c os mili
tares, por conhecer· que- o castigo corporal é um 
tormento, é injurioso, é degradante da bonra e 

o bnuco, e sobre o qual deve preceder nuJiencia 
d'· assembléa dos seus nccion1sta;;: é de parecer 
quil se diga no mesmo . ministro que por 
pa1·te do thesouro publico propol)ha :i dita ns· 
semblóil. do :banco a desejnJa reducção ; espe
rando a camara do patriotismo dos· me1.1bros da· 

1 
quells asseuíbléa que nttendão a este rllspeito 

1 
i~ opinião píi~lica? ás ponderoso.; i·azõe.s_de..jus
ttc;a e conven1enc1a, que occon·em ·a sustentai-o, 

. •lignidade do homem Je bem. (Apoiado.) As bra
. ,:ns ti·opas francezas não conhecem cast;go de 

1 
e á necessidade de resolvei-o com a possível 

; bre,·idade • 
iau. (.4 oiado.) . ! «Pao , 

! de 1827.-M. Calmon du Pin e Almei<la.-M. J. 
1 d~ Sou:., França.-.V. P. de C. V~;gueiro:-J. J. j da Silr:a Guimai'<1es.-José de Re.::ende Costa.

' mg ezes estão agora discutindo no j>arla
meuto a lei para se ac:ibarem os açoutes uos 
soldados 1apoiaclo) ; como ha\•emos nós portanto 
continuar com este.; netos de barbnridatlo? Co-
nln!i;o que os meninos. sno ordm,nmment6 m· 
•1.ui~tos ; . sei 9t!e .são. tra~css~s, sei 9ue .ha 
111mlos . incorr1g1ve1s: . os mqmetos corrigem-se 
cpm a inquietação :í. êltinezn, isto é, fazendo-os 

I J. G. Lêdo.» 
Dada a hora, o Sr. pro)sidente deu pnrn. 

·i, orde,n do dia : 
~-~-Os parcc~1·es. des commJssões de consti

tu1çuo e eccles1ast1ca soore as bullas. estar muito tempo em um mesmo luga1 em pé, 
ou assentados;. os tra\'essos scjno·punidos com 
n. perda de precedencias de disti11cções, com 
jéguns, ou pl'h·ações do merendas, ou por outros 
modos praiicados n1s ,grancles escola.-. da Fritnça, 
ciu da Jnglaterra (apoiado) ; e os incorrigi\·eis 
sejiio entt·egues_ a seus pais, para os castigarem, 
ou para os applic1m~m . al~uns dias em traba
lhos se\·eros. Este negocio e de sumnm consideru
c·iio, e não . se de,·e metter a 1·itliculo, como se 
llt'D ba d C O bsel''far ! .. 

i 2.0 -llesolução sobi'tl os· soldos dos offic1nes, 
qnc so curãó' no hospitill. 

· O nobre deputad9, o S1·. Baptista Pereim, tem 
1i111ita razão-~ eu apoio o seu artigo ndJitivo ; 

:, . - . CI, eSeJO que se 
c.omJirehenda em outra,- que se fi?.er. Nada de 
Ynrdnscos p~m os nossos .. filhos ; não sejão as
~·emelliados ·nos cães! e uiio o~ mettiio em con-

CARREir.A. mandou o segu:nte 

ARTIGO ADDITI\"0 

" Os ordenados, uma vez cst.abelecidos enh·c o 
minimo e o mnitimo, niio poderá;'; ser alterados 
:-.'(lm Tesoluçiio da assemble • .-Queii·o;: Can·eii·a.11 
~Não foi npoindo •. 
· .Tnlgando-se discutida· a materfa, fo1·iio appro

\'ados o arti~o do S1·. Paula e Souza, e a emcudn 
subsequente dei Sr. Baptist:\ Pe1·eim, 
· Consultad,i a camara"· se havi:l 

0

<lc entrar nn 
lei o· artigo nddith·o·do mesmo Sr .. Ilaptista Pe-
r.eira: não se ".Cnceu. · · . ~ 

•• T11lir11da finalmente acabada n 2• discussão do 
projecto em. todcs os· se_us artigos, e consullndn 
n cnmart\ , se havia .de p:Bsar í1 3a ; assim se 
Yenceu. · 

i a pro a o o segum e parecer a commis
são ·_ de fazen·in, lido como urg1mte cm res· 
posta ao · offieio do ministro da fazenda, sobre o 
banco. ·· · 

P ... RECER 

" A commissão de fazenda examinou o officio 
no ·1ninistro e secretario,. de estado dos ne~ocio3 
~a fazenda, trnnsmittindo O que lhe dh•igim A 

3.0 -Rcsolução sobN o 'obsen·atorio. 
4.0 -1• discm1siío do projecto sobré a.~ pensões., 

que pagão as igreja:; ti cnpella imperial. 
ú.0 -Projecto de lei das sesmarias 
Levantou-se n sessão ás dui1s horas.-Gali:<lo. 

IlESOLU~ÕES D 

!11.m. e Exm. Sr.-Acéusand.l a rece~~ elo 
offic10 de 9 do corrente, com o qual V. Ex. 
me i·emetteu, para serem resentes á camara 

; .;s o v1ce-presi ente . da pro
vincia da Pai'nhyba do Norte; relativos á fulta 
de reuniilo do' respectivo conselho;·. e t\ isen
ção do dizimo''do algodão, pedida· ·pelos negc.
ciantes d11quella · provincin, cumpre-me participar 
n v. Ex. que n mesma camara já tem · ns
signnclo aos mencionados ·omeios · a conveniente 
dil·t!cçiio, afim' dtl inteirar-se do seu conteí1do.
Dt!us g1mrde :l ·V. ·Ex.-Paço ·da· camara dos de
putados, em li de ·Julho ·de 18'21.-Josê A n
tonio da Silva Maia.-Si-. visconde 'de S. Leo-
poldo. · 

Illm. \! Exm, Sl'.-Accusando -a ,recepc;ão do 
officio de li do .. corrente,· com .o . qual V. ·Ex. 
me enviou, para ser presente á cmilarn dos de
pul11dos, n rcpresentaçiiu ,cio . ouvidor pela lei 
da comarca do Ceat'á sobro a necessidil.de dn 
.c.reni;iio de mais um· officio de . tabelliiio nll 
villa do Sobral ;:,. cumpr~·me participar· a v. Ex. 
que~ a mes!l'a .$amara Jt\ tem a~igdado. n. con-
v~ . -
liberar· sobre· .ellc com conheciine~to de êausa.
D.:us guarilc a .V. Ex.-Paço, da ."eainara . dos 
deputadcs, em 11 de Julho' de 1827.~osé An
tonio da SilDa Maia. -.Sr. conde . de· Va-
lença. · 

Illm. e Exm. Sr. - Inclusa remotto . a V. Ex. 
a re11oluç!io da : eamara dos .. députados sobre o 
projecto de lei ·dos Jui;r;es de ·.pai; ,anm de 'lue 
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, 
SESSÃO EM 12 i>K JlJLllO 'J)E -1827 

Pl'l::SJDENCJA DO sn. AllAUJO LUIA 

A'ÍI 10 ·horas, ft1ita a chamad·1, acluu'iio-se 
prt!sentes 87 Srs. deputados, faltando com causa 
os Sr.;. Martins Pereira, Arauj i> Yianna, l\Iello 
e, So~za, Paula Cavalcante: e sem ella os Srs. 
F err~1ra )[ello, Gomes da Fonsecll, Garcia -de . . . ' 

V. • 
muna. 

· O. Sn. PRESIDENTE decla1·ou 11bc1·1.a· a sessiio , 
e, lida a acla da antecedente, foi approvada. 

O Sn. SECnET.\RIO ?tfAu, dando conta elo expe-
diente_ leu os seguintes · 

~~ 

« IUm. e Exm. Sr. - Remetto a Y. Ex. a i·es
posta que derão os directore.:; da typographia á 
ord~!!l que lh~s dirigi para que declarassem se 
pod1ao concluir o que -fãlta do relatorio do the~ 
souro: da l · V • x. a im ssibilidade 
de. se conc:luir ~sse trabalho a tempo dd apro
veitar ás •.hscus;;oes da camara na dita typo"ra
phia. Conaitltei Yr. Planeher ue,;te mesmo ins
tante. e elle r.iconheceu 11. mesma impossibilidade. 

s 1rec re.; p1·op<>!?m uma re ull4;ao o re orio: 
e se agradar, co:n respo.ita de V. Ex. -=ommet
terei o trabalho p !ra mais segurança a lfr.• 
Plancher. 

« Deus gnwde a V. Ex. -Paço, 12- do Julho 
de 1827. - Marque:: de Quelu::. - Sr. José An· 
tonio da Silva Maia; » - l<'icou a camara in-
teirada. . 

" Illm. o Elm~ Sr.-T1·ansmitto -a Y. Ex. a in
clus~ resolução do senado sobre o projecto ácerca 
das 1o~ças de mar e terra do im erio, que foi 

do nnno proximo passado afim de ser preseul~ 
ú. ::amara dos Srs._ deputados com o projecto ó1i· 
gmal que acompanha. 

T 

10 de_ Julho -de 1827:- i·isconcte de éo11yonllas 
do Campo.-81·. José Antonio da Sih•a llaia. 11-

Ficou a camara inteirad:i. 

Sr. presidente oft-.ircccu discus:>ão os dous parecc-
1·es das commissões de constituição e ecclesiastica 
sobre as bulias póntificias do santo padre, con-
cebidas nesta seguinte maneira. . · 

PARECER DA COlllUSSÃO DE CONSTITUlí'-'iO ÃCEUC.\ DAS 
DJLLAS POl\°TU"ICl4S PELAS QUAES. O s:l.,°TISSUIO 
J•.\DP.E LElO Xll EJ.E\"OU A DISP.\DOS AS l'REL~US 
DE GOY.\Z E M.\TTO GROSSO. 

« A commissão de eon;;tituiçno, á vista do otli· 
cio do ministl'o do .imperio ncompanhando as duas 

u as o san 1ss1mo , -
el1wadas a bispado3 as duas _prelazias de Gornz 
e l\Iatlo-Urosso, e isto pa1·a deliberar a camãra 
dos deput-\~OS sobre !15 llOl'BS.· deSpt:ZaS que para 

crupulosa ponderaçiio observa o segllinte : 
« Que a materia crestas bulias é da natureza 

OFFtr1os daquellas, que eonfo1·me a con!ltituição, involve 
disposições geraes ; po1· isso que a crear.ão dos 

· 11.Inm. e Exm. Sr.-Communicl a v. Ex. para bispados e n jurisdicçiio dos bispos, posto que 
o fazer presente _ t\ cama1·n dos deputados que de direito publico e ecclesiasticc0 

, deye c.1mtudo 
s_, Y; o Imperador liouve por b•)ll\ mandar con- em sua applicação accommodn\'·Se ús disposições 
sitltar a junta do commercio sobre o i·c- do direito publico da. nação , aouJ.e elles tcnhão 
ctnerimento dos negociantes da cidade da B11- de exercer suas funcções; e que sendo a juris-
liia, que acompanhou o ollicio de V. Ex.· de 6 dicção dos bispos -.J·egulada no seu exfrcicio não 
do corrente, .e que, logo que suba a .consulta, sõ pelos canones dos concilios, como tambem 
darei · os eselareci111ento:1, que a mesma camara segundo o .direito. novo pelos decretos ponti,ficio~, 
exige sobre a necessidade da creaçiio do officio o,;; quaes têm muita,; vezes alterado as re~·as. 
de escrivão privati\•o · do pont•> e ·protesto de le- . geraes, não pôde a bnlla q11e a: concede de1x\&t· 
ti·as, qne os supplicailtes pedem, para que· clla de ser examinada, por contcl' segundo os prin· 
possa réso\vcr o que fõr conveniente a esse cipios exarados, disposiçüo geral. 
respci~o. · · « Que além disto os bispos , S!lguudo o· actual 
' "<1 Deos·. Jninrde a V:Ex.-Paço, em 10 de Julho syste111a. da nossa legislação_, exercem por dele· 
de. t~1.-Co,dé ae ya.zença. -Sr. :Jos~ Antonio gaçiio jurisdicçiio ciYil, cuJa concessão ou denc:-

n-F1cou "'n c.ama1·a mteirada. - gação _ó da exclusiva competencia do3 poderes 
pOl-10, o '· 

"lllm. ·e -Exm. Sr.-Ficão:expcdidas as oN.ens visto. querer-se nttribuir á _ autofid,uJ.c l!ontificia. 
mais terminantes nlim de d;e ultimar com toda E que finalmente tendo todas as igi:cJnS ·parti· 
a b:-evidadé a impressão dos ·papeis respeétivos c.ularcs gu~ c'lmpocm a igreja univers~l, .preroga· _ 
ao. relatorio'-da fazenda, de que - trata o'.' aviso, tivas e liberdades reconhecidas •em d1re1Lo, nc-
quc v:Ex" me· dirigio cm ·9 do ·corrente. O que ces;ario ii que ellns sejão mnntidàs e que de modo 
participo -a V. Ex. para fazer presente á ·c:amara nenhum possiio ser ·alteradas pelas bullas de 
ilos deputados. . . _ _ O . _ - _ . _ _ . .. · . novas creações . 
. « Deos gúilrde· a, V. Ex. ~PaÇo; 10 de Jullio de : : éi Levada pois a co'mmissão destes principias, 

182i. ~Mtii'qiie::· de· Quelu::. - sr. Jose .A.ntõliio • passou a f~er um rigoro:;o exame csobro o ·con· 
d~ 'l?i~vã. l\Iafa:~11 ~Fieoti ti· cii11nnt · iútéh1,•lii .... · tcittlo da-; uil:!!Y;·~ullas, e rcstritigi:itlo-sc uuica· 
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SESSlO Ell 12 _DE. JULHO UE-1827 -. 111cnlti ll•J- que é lia sua competencia, drixnnd•J 
á< outras C•)llllllissues do · ccclesin~tico ·e ·r 1zend11 
a parte que lhes toca conl1ecer, observa-que 11 io 
teu•lo achado, muquanto ú cre~·:~iC? _ !1os bisp 111os, 

. " A cü111111iss:io 1utn mais qu.! esta~ nomcnçõcs 
aprcsenhio n i11t10\'111,;iio de recnhit· uma dell:LS 
•H11-11111 c:>lr<_111gciro, lJUC tanto pelas ld; antigas . . . . . . . . .. . . ,. 
rcµ;~', uão pú1fo 11~111 ainda Ler lll:tlLe111:õ~s a par
ticipar de licnclicins. e exercer jurisdic,_;ão local 
.;cclcsia::;tica, •1 uc s•i deve SN" conferida a cidit· 
1l:ios hrn.;ileit·o::;: e por is"o a cummissão tle 
cons!ituk.ão é de parecei· que se npprovem as 
hullas, sah"as as rcstricções indicadas: ·re;cn·an
tlo-se ao i111pc1·udor e aos bispo; <&s regalias e 
prtir.:•gativas que 0111 tacs ca.5os lhes competem. 

" Camara do.-; deputados, 2ü do Maio dEi 18~7. 
-.José Li110 Cot<tinlto.-Petll"o :le Anmjo Limn. 
-.llanoel Antonio Gafrllo. - L-u<:io Som·es Tei-
;.:â1·a de Gom:ea. -1Jer11a,.clo Pereil·a de V 
i:oucellos. " 

l'.\ll.l::CEll U.\ co:-.uuss1o EC·:Ll::SIASTIC.\ SOllRI:: 
o 31Es:110 on.mc-ro. 

" A cilmmissão <!os ne~ocios ccclcsiasticos, cn
cm-regada de ve1· e exa1111.uu· a bulla do summo 
ponLifice Leão X.II, sobro a creação de <1011~ 
110\·os hh1pados, que devem snbstituii· ás p1·el11-
z1as dti Goyaz e Cuiabá, tendo sido tão escrn
pu\o;.-t em reconhecer os dit·eitos dos primaz da 
igreja nni\•ersal, b~m como os da 1111ção bmzi
ltiira, timdo di1111te dos olhos a \'.e1·Jadeira linha 
de demarcação entre a autoridade : civil, e a 
ecclesiastiea, entre a j111"isdicçiió temp::iral e es
pi1·it11al, mi·J pú le deixai· de faztir as seguintes 
ubscrv 1ções : _ 

" l .a Qne t.:illlfo o _ impcrnd•ll" do Bi·azil, peh 
cimstituiç;io do imperio o direito de nomeai· bis
pos. o 1irov1n· aos beneficios ccclesiasticos, e isto 
1iclo indispntavel dirtiito do paclrol.du e costume 
antiqnissimo da ·naç·io, de que o ·Brnzi\ fez pai·· 
t•J, n:lo pil le slli' admittitio ·o i1ovo dirdto, qne 
w111ella bulia concctle ao mes:no impendur. ::;em 
tl •· r • ~ 

siilnde de uma 1.1\l concessãtl, cm contravenção 
à lei,,fundamental dtl iinperio. - · 

« 2.a Que os cabidos crearlos por aquella bulla 
e1ú eada uma das hovas cat!1éd1·aes s:i·> da com
petc.1éi i· dos bispos ··de' _aci:orJ<>· com o .gu\•ei·iH>; 
m-ls ·que ta~s ·cabidos _são_ hoje· desnocessarios 
aos i11tc1·e.-5ses da .ig1·ej 1; por isso mesmo· que 
cahio em dP.s11so SU;l antig.t 11.Ut.}riJade, e CSt:io 
\"<Jt\11zhfos, se não u1n toda a igr<!ja catholica, ao 
lllcnos -cm todo o Bmzil, ao unico cmpreg<> · tfo 
r:dt-ar ou cantar os olllcios- dh·iQos. - -

11 :l.a Qac c11mpri11do ll•J 1>·Ji:tifku ru111u1D re· 
CJmme11Ja1· 11 neccss iria e boncst 1 subsiste11ci1t 
nos ministros da igreja, é sem •lll vida Júrn d1J 
sua coml?etilncia t.'l_xar quantidadt!~- o que depou-

• e . 
car~o regular, 11 de quem c1·a de esperar uma 
sufiicieate pro\·idencia a css~ 1·espeito. , 

111.• Qae a dotC1·mi11açi1o alli expressa da in,;titui-
-- · · - ·e é -

lntamente fóra das nltl"ibuições do s1uumo ponti· 
fice; a quc:n sómente co:npete rccommcntlu1· u 
creai.;iio dJ ta•).; esti&belecimentos, soguudo os 
Yotos <lo concili 1 do Ti·~nto; sl!mJo du competoa
ci:i da autól"idalc ch•il e1·car socie.Jades, appro
Yar seu,; estatutos e fo1·ma1· estabelecimentos 
litte1;a1·ios que bem lbe con\'ier. 

A" vist.a das p1·cccdctitcs obsel"\'ações a com
missiio é de 

l'.\llECl::R 

mente que diz rcspti1lo ú c1·eação dos dous 110,.,,,. 
bispa•lo,;: ·julgando da competencia do gove1·nu 
conceder ou ~ega~· bencplacito n~que~la parlo 

,. 1 • ' 

c'm :;;:; vaga, - no caso dJ mio mlopta1··so. a c1·ca· 
ç:io tio cabidos. 

" Paço :la cnnu11·a dos deputados, 1° do .Jnllw 
de ls-:!7. - Jlit1iiel Jo.ç.J lleüwut. - Anto11io <!ti 
Jlocltn, li"mnc1J.- Jo.~é Be11to Leite Fel"refra tle 
l\Jello. - Dioyo Antonio lleijó. 

\"01."0 i'<li:l'.-1.RADO l>O sn. DISPu ELl::ITO 00 ll.\lt.\~Jl.\11; 
~IEllURO D.\ ·co:u~uss:\o DOS XIWOCIOS ECCl.ESl.\:S• 
1·1co SOUltE o llESllO onrn.:TO. 

11 Niio me conformando inteira·ncntt?· no pa-
1·ec r apresen a o a es a augus c11mara pe os 
honrados membros da co'llmissiio ecclesiasticu, 
offoreço a minha opiuilio em artigo sepa1·ado. 
. « Sondo requerido a ·sua Santidad" · por Sua 
• ages e mperia , que as uns pre az --is e 
Goyaz e l\fatt'l-Gt·ossr,, _ c1·ectas 1>or bulla de 
Bento XIV .. que começa- Candol" liu:is retei·nm, 
datnda de G do Dezembr:1 de 17!7, fosseh1 cle
Yadas a bispados e rxpedidos os pontificios di
plomas pm·a o dito fim, com as chmsul 1s de sei· 
assignada -uma sufticicnt~ congrua para decente 
s11-<tentação 1lus bispos d11s sob1·.idita~: igt"t'jns, 
assini· com·o ftindado o seminario _para _a oduca
ç.ão dos que se destinassem a•> .se1·viço do .altar, 
e cr~ado em cada uma das· nova-; cath:!draes um 
cabido composto ele dez conegos o duas d1g11i· 
ílades, e _mais empregos · necossarius -ao culto 
divino, fii!ando inteimmente os prch\dt.!S existen
tes na administração da. resp~ctivds dioceses, 
como viga1·ios apJstolicc1s, pe1·suadó~me (}ue as 
preditas bnllas t.lo c1·enção dos _uovus .bispados 
não_ podem _ser executadas s.imio coni a-; ·coudi· 
ções nas mesmas· especificadas. 

« Sendo o requel"imento dii-igido ao sanlissimo 
\tire Leão XH pelo pad1·oeiro da~ iqi·ejàs do 
raz1 , ao qua pa rocu·o compe ia prop_ r ao 

supi·emo pnsto1· e centro tl \ unidade catholica 
novas cr.::açõcs;- e :sJOdo est.\s conceJida_s, cm 
couf1muidade ·d is canoned e "disciplina, gei·al da 

· igreja qué ·or-Jena, te;iha _ó. bis pó, uinl\ ., ~·enda 
corta, e bastante para a sua honesta. ~ubs1sten
cia: assini como s:int.11 . ilec1·etado - pelo" .;concilio 
de 'frent.> .na s~.-;são _23, cap. 18 de .,R~(ornia
tione, que em tolas as cathe h'aos :so ,fundem 
seminarios debaixo __ da direcção ."dos _ preladcs 

- para inst~,ue<~!io da ~m(Jcid~J.e; é imlisputav.jl que 
cn1 as duas r.iqu•:rdas <!1ocescs dc".e.nl s~r ftt.1-
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d111fos · col.~egios ; .1>a1·11. q 11e o,; habitantes de Goyaz 
e l\laU.o.·Gr.osso . pa!ltc1pem. dos. benelicios, . van.•. 
tagens e mstrncçoes ile taes estabelecimentos, 
.,,. quaes tê•Jii. siJo consiJe1·!'Jos J!OI' escr.iP.tores 

disposição ~la ma'io1· i111po1·tancia ~JEcret ida pelo.; 
padre.; . Je f1·ento para 1·eforma dos Cl)Stnmcs. 

" E" igualm!!•Íte indubita vel q u~ os. cabi<los da; 
. - _., ~. ~ ,,. o 9 

devem os b1o1pos .c->nsultar em os. neg»cio; 1111i::; 
pon<lea·os~s e . ma1·eados por dirdto cnannico ; 
1>onp1e sao P.St!l:> as coa·pornçõc;;, que desrle o 
seculo XI da éra chl'ist·i tê:u si lo substituída; 
nos p1:esbyterios, que os prcl 1<los convoi:ariio 
n<H 1n·1111c1L·os .seculos do christia•1ismn · senJ,, 
ist•1 uâo só conforme nos p1·incipios de' dirtJito 
J>Ublico ecclesiasLico, cmno nécessrfrio ao bcim 
regímen da ig1·ej.1 estabelecido pelo seu divino 
funda•lor. 

tt E' c<imtudo ce1·to qne· e.n algumas dioceses 
t·m1 sid·J dis ens ida a crea â · · 
q~ando s!1as i·enda• são tfü~ insignificantes, que 
uao. chegao p.ua sustentaçao dos c:apituliires e 
outros 111inist1·os do cult .. l. Declai·o, e não· está 
ao meu alcanci:! avaliai· as sommas das rendas 
• l!c11!1ae . .; e 011 rtB con 1·1 mçues :1s p1·ovmcms 
Jo. Ü·>Yll~ e M~tto-Grosso; ex!gi~do por is·m qne 
seJ•l oun,fa a illuslt·c comnussao d~ f,1zen la á 
11ual commis;iio per~nco dai· .esc!arccime1~t•>:1, que 

1lispcnsa dns fabiJos, niio hav~mJ, ren las pu· 
lalicas ~nOicient~s ; sendo c.1mt11 lo creados os 
sominarios, que rc')uere 11 dim_inutos suhsi Jios, 
e porque são garantidos pela constituição do 
impc1fo, nrt. 179, n. aa. 

11 A respeit..,, po1·ém, da nomeação dos vi"at·ios 
apo.stolicos, c1.1mpre dizei·. ql!e é reconhecida por 
n1111tos canom~tas com? d1re1to Jo primado da Sé 
de Roma, e pode considerar-se ·como provi1lench 
interina, emquanto a competente autoridade da 
motropole da Bahia não eleger vi"arios capitu
la1·e!l t-m conformidade d11 sessâ 

0 

lle ll.:{01·matione do concilio· de T1·ento visto 
nifo baverem em as menciont\Jas diocc;es ca
bi1los. 

" Esta.;; 1·et1exõ~ devem 
salvos os. p1·ivilegios nmplissimos do pa·froad!> 
do. impe1·io ~o ~razil. e poderes emanados do 
prtmado da _1:;;1·eJa. umv.irsal, doR qunes, ba tre;; 
~~culo_s, gozao os 1mp~l'8ntes e pad1·ueiros deste 
11npcr10. · 

" Pai;o da cmnai·a 1.1.:is ·deputados, 7 de Junho 
c;Ic 18'i7. ---' Bi$110 eleito do ;llaranhâo. 11 

A ei;te i·espeito fallã1·âo (1) 

O sr: A1;·cob~•P? da D.l.h la :-Sr. p1·esi-. 
d_cnte, eu. Í!l~ o pnmen·o que ncstl ca1nara emit
tm ,a :opm1:10, d.i que as bulias, de que om. se 
tl'atu, nao contêm disposiç•io ge1·al, nem dependem 
11~1· consequ.eucia d~ app1·ovação da ns.;;embléa: 
1mo. pude amd1\ ·ate hoje convencer-me do con
trai:10, e. por isso peço licença nos illu;;tres e 
sab1os membros. · das commissões ecclcsiàsticas · 
e de ·constituii;ão para expen le1· as minlins i<léa~ 
e faz.i1· uma brclvc analysc dos seus parece1·es 
com aquella deceucia e respeito 1.1ue m•irecen: 
as suas g1·a11des htzes. . · · 

Niio ndoptar..:f a. intelligencia que dã·) quasi 
todos , os . publicistas e canonistas á~ . pala
Yt' 15 .;...;. disposição ·gJral -, ·dizendo que uma 
b}tlla,. cons_ti!uiÇão,. rescripto, decreto, etc., con
tem d1spos1çao gemi, quun lo ó dirigi d, a todad 

· ~ (!) ;Es~ -disculjsão em pa1·te . se rcfé1·e ii.~ p1·opo~ 
s~çoe!i: enltnciadas . 1u. s.essào de 21 do , n•ez pro
xm10 pas;atlo, quando .principiou a discussão 
c.jc.st~ pareceres.. . . 

as igrejas da 'êrisLand 1dc, ou ttJnhit p n· objccto 
a concess'io de certas g1·11ça:5 ou dispensas, ou 
a c:>ndem .1a•;iio de alg•un e1·r.> em mate ria do 
dlluti·iuu, 011 q11:1l1111e1· outra disposição concer· 
nen e a e, aos c<H u n•JS ou 1~ e 1si:11> tBa .e a 
igreji1: tae; s•'io, po1· ex nnplo, a famo,,;a bullu 
in cceita Domini prosel'ipta cm tolos os estados 
cnthf!lico;; e su i>!"imida ~m R•1ma (~raças á v.ru • 

celebre c1~stituii;ão Unigenituç de Clefnentc XL 
qne conilemnou ns cento e uma im>posições de 
Gues:1el, e qu) tant·1s contestações suscitou na 
Frn·u;a; a bulh A1,~tor&m /id~i do Pio VI coatru 
o synod•1 <le Pistoia; e outras muitas . 
. Esta diJT .reni;:t entre as bulias ou <liplorna-i pon· 
tificios, que co.1têm di;po.-içiio g.mll, é a 111e::;11m 
distincçiio q1u füzem os ref.iridos canoui,.,t,.1s ontl".i 
leis g1irae:;1 e pal'ticuliu·es, negocios pulalico:i P. 
privados; sendo a•}tlelles os 11uc inte1·essâo i'1 
1gr.ija universal, c est·.is os que versão soltro 
inrlividuo.s, cvrpD1:a1.:.;;e~ ou i:;i1·ejas. particular~s. 

mesm . ç . - • 
dic1M1os est<i diff :r~nça no met todo da. :iua 1·e· 
dacçiio, porquant11. clepois de tratar de. objectos 
partic11la1·es em titnl ·s :>epar!lJos e distinctos, . . . 
pod•ll' cxeculivo, d11 minidteri·., ete.; tratil ititima· 
mente em 11111 titulo e.;;peoial dus dispoz1ii;ões 
gcraes, isto é, dn'}uellas g1u-unlias ou ilireitos, 

,.. tod••s os cidadãos bra:ti-
leit·os. ou ante:; n t•dc•s. o; homens, l>Ol'IJlle s1io 
princípios . ele justi.;:1 u.tivcrsal, cxtrabidus do 
mesmo codi~o da natureza. 

N1io adoptarei, torno· a diza1·. aquella . intelli
gencia ou distincç1io recebida por todos os cauo
nistas ; e toma1·ei as palavms - dispoz1iç11o ge1·al 
-·em um SP.ntido mais 1~sh·ict•> e só compre· 
hensivo da igreja do Brazil, e das suas p~eroga· 

ctiVRi Oll liberJa1les. 01·1, é neste mesmo sentido 
que me· parece n>'io se cunte1· nas meuci•>nndas 
búllas disposiç1io algum '1 geral. Qua 1 será com 
effe1to a clan·mla, ue se ossa considerai· com<> . . - . . . .. . -
ó a crcaçiiÔ de dons bispados. l\las será acaso 
dispo:;ição geral esta c1·eaçào ou cirr.umscripçào 
de dous terdtol'ios do imperio? Se1·á dispo:siçiio 

' · l a crea ão de· uma Mmarca ou de uma 
província? Não seg11mmente; pois ju esta mesma 
camara o tem assi1)1 decidido ; adiando taes crea

. ções p >rci11es para qu llldo se formar um pi mo 
ou medida g~ml ·da _divisão politica e civil do 
~~~ ' ' 

Não póde portanto . cvnside1·a1·-se como disp!J· 
sição 1Ze1·al a c'reaç·io do:> bispados de Goyaz e 
l\latto·Grosso. O 1111ico lado, por .onJe se poderiiL 
julgai· este negocio privativo da assembléi:l, seria 

· o principio aqui :emittido, de que taes ch·c11111-
·scripções competem ao podei· legislativ(I. Não me 
'oppo1·ei a isto, comtanto ·que se reconheça ª'' 
mesmo tempo que o poder ecclesiastico. deve ne
cessariamente intervh· .. e:u semelhantes divisões 
ou creaÇões, designando a porção de 1·eba11ho 
ou tet'l'itorio, que deve pertencer ti J m·i,;dicção 
espiritual d.~ cada um dos bispados, como sem· 
pre se p::-aticou pelos metropolitanos e concilios 
pfl)Yiuciaes nté o secul·> XI, cm qne c.>ta auto· 
riJade se annexou com outl'as muitas reserYas 
aos direitos accUent 1e,; do prima lo do poutificu 
1· mano. . . 

l\:[as nem ainda p •r estc_llldo me parece com~ 
petir á assembléa a nppNva.;iio •l&lJ.i'Presentcs 
bnllas, por•\U:llltO es,;as demarcaçõ~ cdOS . 110V08 
bispados jã cstayão feita,;; quando_~e creá~ão as 
preb1zias pelo concur::;o dos dous poderes, isto (\~ -- · 
tl'El-rei D. João V e do Sunt 1 Padre Bento XIY, 
como se deprehencle da . mesma le~ra da bulia 
Candor luci~ O?ter11re. (~tpoiado.) · 

Agora nada mais SJ fez clo que., mu•lar os ti
tulos e estabelecer cm lugar de· prelados amo· 
viveis bispos propri():S, que possào tanibem. c:1;01._ 
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SESSÃO Ell 12 Vli J LLllO DE 1827 
cel' o po'1e1· da ordem em lJenefÍcio daqu1lles 
11ovos. l\Ias n Jurisdicçtio dos bis110.~, diz ainda 
a illustre commissão, « é i·cgulada no seu cxe1·-
cicio não só pe!os c:mories dos concilios, como 
am Pm . segun o o .1re1to uovo pe us ccretos 

pontificios, os quacs têm muitas \0 ezes :llternd:> 
as regras gerae:;, e. por i 'SO uiio pód~ a bulia? 
que u concede, deixar ~e ser Pxanmm!1a,_ ate 

· á autorldnde pontificia aouella jurisdicção civil, 
~· cuja ci.ncessiio ou denegação é da exclusiva com-

petencia elos poderes políticos. " . 
Parece-me q11e este lll'gnmcnto prova de mais, 

Jlois seguir-se-Ida que todas as l•ullas o~ diplomas 
pontifieios dc\·em submetter-se a~ conhec1mento 
da·· assembléa geral, porquanto nuo ha nenhum, 
onde niio possa ,.h. alguma clausula ou formula, 
que altere 11s regras geraes; do que niio fàltão 
exemplo:r, p1·incipalmente na famo~a historia do 
jansenismo, qui. deu lugar no mai;; escrupuloso 
exame e discussões sobre este assumpto. 

as em aes. ca~s compe ao go\'~rno. ou azer 
os necessarios protestos, ou nPgar mte1ramente 
o seu beneplacit-0. Além disto as bulias dn crea
çiio dos bispados, no menos as que eu tcnl10 . - .. .. 

,iiaçiio com subordinai;iio uo rcspccti\'o metropo
~lilano. Creio que é este o formulal'io de tues 
bullai.;. 

Ora, em qno pt'.>de isto comprometter ru; .leis 
e a constituiç.flo do imperio, ou ns p1·erogntl\·as 
e liberdades da ·igreja brnzileira? l'elo COJ!tra-
1·io se ha bispos 1u ch1i,;t11ndndc, que exercitem 
uma mais ampla jurisdicçiio e faculdades, siio 
seguramente os do Brnzll {apoiado fleralmente), 
nos quneit têm quasi re\•h·itto a ma101· parte Qa 
untign e original ant'!1:idqtle, q~e pouco a pouc~ 
se foi reservnndo _a Se Ap~stuhca_. e q!tc qua!l1 

deu esta interina e c:draordinaria providcncÍl, 
com summa política e delicadeza, noml;!ando vi
garios aposti:rlicos os mesmos que acabavão de 
ser Jrelados e viriã • · ~ 
no,;ns dioceses. · 

Já se vê, que o exemplo dos vigarios aposto
licos, de que !aliou<> illustre deputado o Sr. Cunha 
llattos, estabelecidos nas dio T • 

ec ·m, não têm relação com o nosso caso, por
quanto aquelles bispado~ já estavüo creados e 
erectos por Alexnndre VIII, á instancia do rei 
de Portugal, a quem concedeu o direito de no
mear e apresentar os bispos ; mas algum tempo 
depois, cum o fundamento· de que es.;as dioceses 
eriio muito vastns e não podião os respectivos 
ordinarios -preenchei· exact11mentc o seu minis
terio, crcon lnnocencio XII, alguns vigarJos 
aposk>licos em diversos pontos das mesmas, com 
inlJibição aos bispos para se não intrometterem 
na autoridade destes seus delegados, e eis-aqui . - ' 
nobre deputado. . 

Conheço, Sr. presldentc, que n instituição· do 
taes vig1uios apostolicos, tem sido representada 

01· muitos cimonistas como u 
consentnnca ao j(O\·e1·no hierarchico da igreja, e 
que algnns cscriptores inglezes calholicos tem 
manifestado os 11eus votos pela abolição dos ,·i
garios apostolicos, que existem· na Inglaterra e 

a cossan, su s 1 mn o- es 1 pos propr1011 o 
inamovh·di em lugar desses titulos in pm·tibiis 
in(idelium, que suppoem territorios e reba
nhus imaginarios; mas torno a dizer, que o nosso 
cnso é mui diverso e se a illustre commissão ec
clesiastico, apezor da doutrina de Bento XIY, 
deduzida da antiga disciplina nntea·ior á insti
tuiçiio dos cabidos, quet· que se rogue ao summo 
pontífice uma .Pruvid.ençia. pF_?mpta __ e ordinarl~ 
pnm o exercício da JUr1:!d1cçao eõp1r1tual em se 
vago, no caso de 111io ndoptal'-se a creação de 
cal:iidos, como se púde . estranhar que . o santo 

ndre dê as 1·:n·idenci is de dous vi ar1os a os-
tolicos, quan o ainda niio ha nem c·1bido nem 

toda pelos nuncios nomeação de bispo o apenas o titulo ou predi-
romano. _ . . cameni.1 de bispado? 
J .. o:,o, o fundamento .da c1·ençno dos bispados De tudl) 0 ue fica dito resulta u es 1 -

: ' . . - · • . • i:ula sobre viitm·io; apostolicos, é uma disposição 
tem J1spos1çno geral._ Passa~ei .!lsora u P';lrte, limitada á liypothese particular das duai nossas 
qu~ trata. da nomençn_? de ugar1011 ~posto!icos. dioceses e ·que só no g.1verno compete e exame 
~e e}I visse, Sr. presidente, «_lue na~ acnncia de e conhecimento deste objecto. 

lll!lll diocese, .e!n vez ?.e cump11r·~~- 0 :JUe deter- Passo cm silencio a inbabilidade dos estran~ 
mmn o conc~ho de Iien~o, ua se::..~no -l, cap. IG nciros para 0 episcopado (ponto este em que quasa 
de lleformatione, npp!lrcc1a ·pa1·a go~·eriml·a U!_ll todas os 11ações se tê·n mostrado mui zelosas), 
del~gado de .sua i;nnhdade co.m o 11.t!JIO d.i v1- bem como· n Jo'rnni,:.a, que contava entre as liber~ 
gon~ llJ!OStohco ís'llvo o respe.1to ·deviao ~o chefe da•lcs rln sua igreja esta iubal>ilidade dos estran-
d~ lf:l'CJ.a, C_?lllO ceutro dn umdadc cnthol1~aJ, ~u neirns pura possui!· beneficios sem expressa per-
nao 11es1!ar!a em nv11111;a1· q~c t~I no!!1e3,:ç~'.?, nao missão· · do . rei; Po1·tugal, c~ja legi11laçiio foi 
era nd!J11ss1vel, P<?l' ~ntrnrm as re.,,rn .. .-.-;,r:ii:s sempre inéxoravel a este ~·espeito e a Hespl\111111, 
elo t:eg1men ecclesaastico e .n•)S }IBOS .da i.,,teJll on·.le ·ja 8 , côrte5 de '.l.\1ro em 13GU decretãrno, 
h_rnzaleira, e que elln s~ d~,Ym ~te considerar ob· qtie ne11hum estrangeiro foss~ P.l'Om<?\'ido .ª digni-
t1d'1 com ·ob _e St!brepçuo; ,Apowdo.) Jades cccl"-"iasticns, passo em :11lenc10, d1got po1·· 

l\Ia,; eu nao sei, se llos .estamos neste .caso. q11e ao· poder executiYo compete ne>mear os bispos 
~s bnllas em qn,estiio supprm!e~ ª!! prolazu!s de e a esta calnara sõ cumpi·e responsabili~a1· o 
üoya.z e :\htto-ü1·osso, Sl!b!lt1tm_ndo-~l~P.s o t1t~tlo ministro, se 8 nomençiio não fõr conforme á:; 
d.e ~1~pado e fica cm conscquenc1a e~h~~ta a Jll- leis e ã comtituição do imperio. (.:lpoiado.) 
r1sd1çao dos ~?us lll'elados 'l.Ue as aegm~. . . Não poss:> todavia ucixar en1 silencio a de-

Os novos _ lihpos, q11e se Jmo de 1u;nnea1' _e ~-u~ claração que a. ui ouvi contn os a ' i·e ro-. 
dcve~n de <;>1s ~e confirmados . exercitar a uu u n o·se com en ase a 

11 
u osa · anec ota e 

1cçao orJ111ar1a; mas neste mtc1·vall<? e!1trc n Al!~andrn 111 quan<lo poz· os pc:; sobre 0 pes-
crcc'.)àO d.os ui.s1?ados, que ha de a~ud1r us • n.~· cor.Ô do' im e~ador. I~redeiico I, recitando as pa-
ccss1dades espll'lt';laes dnq~~lles., PO\OS. q1~c hc~o lavras do p~nlmo _; SUj)à aspidcm, ct. basiliscwn 
s~m Jl!\S~t· propr1~ e l_eg1t11~10. - A?nd~ :se llllTIWlllabis, et .... amcul!:a/JJS..JlO.W:m, et d1·ru:QJW:m.: 
Jlõdc. d1.zer qmrlm i:ncnn,cu~, pois 11 '.1° i.e da nenhun (este po1itifice Alexandre Ili foi o· pdmeiro que 
d!JS casos cm 11ue o d1re1to c_ons1der,1 ':!'ga u!11n b 1: • .d,. E 'a'- ·. . 
d.1ocesc, nem por co!1sequen~ia d~v(lltttno_ de}~~ a o 10 ~ ~c1-av1 uo. na. urop . .· . 
r1sdicçiio no metropohtano ou n~ '!>1spo mms: v1~1· ·. Qne e .. Ht-0, Sr. rresadente? 911ta-se cont.ra a 
11ho sco-undo o o~pirit•> do conc1ho, em . cnJa d1 .;- .. 111solenc1a do_ pontsfice que as,,11!1 tratou a !JID 
posiç.'io

0 

parece não estar comprehendida cst:l st;ibe1'111_!0 e nao se mo!ltm. n. mats pequena. 111-
espe<:ie. e port'lnt-0 o santo po4re. a quem i~Clll!Jbe 1 d1guRÇ1,lO contra .ª .. P.u.s:lan11~1dat.le e.ª f~que~ 
o. c1nd1Hlo e solicilu\lc sJlirc .tod1ts ::is 1gre1ns.; desse 1mpendor alm., tao 01gullt•)SO e forruidu~el 
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SESS10 Ell J2 OE JULHO DE 1827 J .,_ _, 
nos turcos e a toda a Itnlia, que se deixa pizar 
po1·. um padre? \Apoiado.) 

Donde pl"Oeederia· tanta baixeza de uma parte 
e tanto orgulho de ontra ! Foi sem duvida da 

· ,; s 1ve a op1mao pu 1ca, essa rain 1a 
do unive1·so, que superior ao poder dos muiorcs 
monaçchas era nesS&& desgraçados tempos.· tão 
fa.,.oravel aos papas, dando-lhes mais do que 

·- .. - . i , 
querendo tirar-lhes aquillo mesmo que lhes per
tence.; fol porque então ;;lliio só os po11tifices ro
manos. mas tambem os sabios de todas as nações 
e os imüs ili ustradoii soberanos esta n!o pers11:1-
•l lilos .<los -Oireitos do podei· oeclesinstico sobre o 
tmnpóral dos reis, tanto que o mesmo S. Luiz, 
o mais esclarecido príncipe do seu seculo. con
fessava qne se o imperador Frederico II, .fosse 
convet\cido de flere..iia, elle podia ser deposto pelo· 
papa e !leu.; subditos desobrigados. do Juramento 
ilc fitlelida1le ; foi emfim por!}!te os povos 110 
meio do;; h<>rrore! da escravidao e da anarc11ia 

• - - · - er e no;; ra10s 
da igreja o remedio dos seus males contra des
potas e potentados sem freio, podendo nflirmnr·su 
com um sabio_inglez, que a .influencia do~ pap!_U 

da ordem social o que sen) el a nós seriamos boje 
tão estrnubos aos conhecimentos do~ antigos, 
como o são as artes o sciencias dos gregos aos 
turcos no occu ão o seu b> 1 • ·· • 

E' J>j>1s o sununo da injustiça fizer os papas 
1:espon$aveis pelo espirito do seu seculo e por 
maximM o principios que eriio transcendentes e 
cc:>mmuns a todos os povos e governos. 

!!: na \•crdmle atrever-se-biiio os papas a dis
pensar o amm\lar os juramentos e convenções 
us mais solemnes entra as Rtções, se os mesmos 
soberanos niio recorressem .à sua autoridade, como 
fizeriio · CarJo.; V, de !<'rança, denominado o sabio 
e. Robe1·to Stuat·t, rei da Ji:sco,;sin, segundo refere 
111-. V11~el? DisPoria t:io (i1cihnente Innocencio III, 
tia corôa do Inglaterra, so Felirpo Augusto, de ... . ~ - .. .. ~ . 
em uceital·a, e se o mesmo 1·ci· João> Semteri-a 
niio 'tivesse·;, indignidatlo·do reco11hece1-.sc vns· 
sallo da l!l\nta Sú, prestnndo do joelhos o jul'a
meuto e fül~litla.Je nas miios do li' ado do 

IS·tll)Ui o que. era constituir-se. fcudntano 1\a 
igreja -~omonn, com menoscabo da independ1mcin 
o cJa dignidade tlo thl'ono (apoiad!I), e niio quando 
o g.1vemo brazileh·o reconhecb e 1·espeitn o p1"i~ 
mnílo tio l1onl'a e jurisdicçào sem p1·ejuizo dos 
cli1·eitos d~ corva e da lei fmul·nncutul do im
~~ . . . 

. Om·i tambem proJuzil• o fncto do bispo de 
Pistola;·~.duendo-:1e, que se aquelle pt·elndo nn lta
lia e l.lio perto da cu1·ia romnnn, teve a c01·ngem tio 
oombaté1· ai pret-lni;:ões · ultrnmontanas, quant<l 
mais os' bispps do Bt"ll7.il, que se achiio tào dis· 
tantes dil Roma; nãó. me recordo a qne proposito 
veio. estê exemplo, mas sempre dh·ei que 03 bispos 
hrazileirps c<>nhecem mui bem os seus direitos 
e. tem assaz firmeza piua os sustentar, mns sabem 
tambcm . q11e ó p1·eciso ma1·cJ111r com ch·cnmspec
não cm 1rinte1·ius tão melint11·0.-111s, sem ofltmsa· 
do rei!l!flito e 01Jdiei1cin canonica que os Jeve 
ligai· in11llcrtwelmente /1 cnJein. nposwlkn_. pn.1"1\ 
uno. !-ere111 a .mesma so1-te do bispo d.e P1st.na, 

I' llCIO, 
apoiar das- virtutles que o toruaviio respeitnvel, 
foi obrigátlo a fugir e abandonar n sua diocese, se
paralo _ da communhão da maior parte dos bispos, 
que. 'tece_beriio como dog111utica a bulia do Pio VI, 
afinill· s1tbscreveu ell6'--mesaw..a sua condem~,. 
çiio,· aceipmdo·. a. bulla, que censu1·nva e prescre~- · 
via .a sua tloutrma. 
.. l\l~s, deixemos , cousas estranhas ti mesma dis
cu14.Sitó; 'CU passo Ú. cluusula que ttata doa ca-
bJJoa •..... - _ . · .•... . . 

Convo:iho 'lUe por ora ae ~usvenda a crcação 

de cabidos em Go\Taz e Matto-Grosso e tal \"CZ em 
outros bispndos, que !<e hajiio de crear, emq11n11Lo 
o estado dns nossas finanças não permittir que 
se multi li u 
do·se au~mentar as cougruns dos cabidos exis
tentes: j~& s · onderou que estes estabelecimentos 
mio s1\1l indis[>ensavel necessidade e que b:& 
em Po1·t gnl nlgnns bis ado» sem cabidos mas 

uen 1u11 mo o· cu <1n1zera, que p 1ssnssem 
duns idéa..; que apresentll a& illnst1·e commiss:io 
ecdesiastica e que· ji' um 11ob1·e orador desen· 
vol\"en com nlguma acl"imonia contra essas co1·
poraçües c·1pitulnres. 

A primeira id1ia é, que se .prescinda da i11tc1·
venção do s11mmo 11ontilicc a respeito da crear.1'io 
011 supprc;siio ele cabiâos. • • 

Emquanto n igreja universal reconhecer como 
um dos direitos ndveuticios do primado, a divi
são ou erecção de bispados, é consequeutemente 
o reconhecimento dn sua nuto1·idnde a respeito dos 
cabidos, que lia vendo succedido 1lOS ami" : b ·-
er1os ormao um so Cl)I"PO com os bispos, scuconsc· 

lho ou senado da igreja, 'l'fodo a ser taes cabidos por 
·esta disciplinu adoptadn e recebida r.m toda a ig1·ejn, 
desde o seculo XI,·.um accessorio da erecçuo d 1s 

• , . 1 · · resc1n ll" sem o 
accordo do pontifico romano, com quem pede o 
bem tln religião, que so m1111tenhn quanto für 
possível a 1~1uis ~erfo~ta i~1~elligenein e h~1·mo11i11. 

du:::idos ltoje ao unico emprego (lC 1·ecitai· ou 
catt(ai• Odil'i.os divinos. 
. Mus sc1-ú uma cousa indifterento no systema 

d\ nossa religião, que emquant<> uma parte do 
cle1·0 SJ dedicai á ndministraçiio dos sac1·ame11-
to . .; e ao govemo tlâs igrejas, outra pnrte se oc
cupe na orilçii•> eomna1m1 e nos ofiicios divinos, 
que nos primeiro.; scculos do cbristianismo fazião 
<l exercício não só .do c1c1·0, mas dos mesmos 

, fieis, que até 11p1·endiiio os psalmos de cór e re
cit1i...iio altemadame1ite nas igrejas, o qu.~ aindn. 
hoje se pratica em muitns cathedraes da Frmça? 
"""' . . .. . . . . 
e do cultt> publico, tt1o prop1·ia para re1·ir a i.:ta

. ginaçi\o e pn1·a dar.· uma grande itléa da mages
tade dos nossos saritos mystcrios? Além disso s . . . -
sidernçiio nem riquezns, servem ainda para nutrir 
e fomentar a emulação : pois se alguns se orde
nii.o, so se sujeitão · t\s fadigas do ministerio pa
r.oehial, se fazem despezas na frequencht de 
esi:olas e universidndes, é na esperança . de po
de1·em eonseguii· mais nlgum!ls commotlidades e 
meios de subsistanchl na {losse de semelhante.; 

· bonelicios. · 
Qunl se1·ii o clci·o guc queNrá dar-se ao duro 

e ferrenho ti·nb,llho do estudo, com enorme dis-
. pendio em liv1·os, só no intuito de obter uma 

pnrochin do sc1·t.iio, · com a congrun. de r.o ou 
100 mil 1·éis? E ultilnnmenle. aiuda que os ca
bidos tenhii.o perdido a maior pal'te das suns 
nntirrns attribuif:õe;; e. estejão i·eduzidos n méros 
cor1~s consulti.,.os, comtndo o espírito> e a in· 
tenção llll i:;rejo, ê que os bispos nada fl<;ão em 
t)egocios mais arduos e co111plica4os, sem o_s ot;tvir 
e. consultar, hem como ncontccin nos pr1meuos 
secnlos, cm que a obt·ignl(:io de ouvir o presby· 
tiiritl cm imposta a?S hi;;pos. :até com pena de 

· u 1 e. 
.. ; Não são portanto inuteis. os cabidos, como se 
pretend.:u inculcn1· e .até creio que no systema 
c'mstitucional seria uma cspeciu de· anomalia 
abolir. estas fórmas da Administração .. ecclesiastica, 
qµ_e _nll_. opiuiaio ~ f!-lguns escriptorcs, servir~o 
dll mollelo nos ·pr1mcu9s g?vernmr-representat1. -
vos de ,quasi todas as· monarchias do occidenLe. 
&jão . p•1rém -0n não 'sej1to innteis os cabidos, 
nunca ei'a ~ecente ridieularisar e tratar de ,va
dios e turbulei1toa oa 'membroa . de taea corpo· 
râções; que 01 11011101 imperante• distinguirão. 
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128 SESSÃO E~I 12 OE J(:LJIO. OE 1~27 
semtire . com muitas 1>raogativas P. mercês e on(le 
aiuJn l1oje brilluio lwme11s respeit1l\'cis por suas 
luzes, de. que a ign~ja e o estado tem colhido 
grandes utilida<les. 

• ' r 

tores· da Í1yssopaidn e do luu·im, o· por ulguus 
abusos, que se podem notai· m~ste un naquelle 
cabido, n:io é justo que se \anw sol.Jrc a mesma 
in:;titui ão um ridículo ue lRcilmc11tc ó<le 1·e-
1Jecti1· sollre outrns muitas classes d:1. socieda<lc. 

Permitta-se-me tnmbem dizel' duns pnla\·1·11s sobre 
o estabelecimento dos semiual'ios e sem ropctir 
o que mui bem obse1·von o Sr. bispo do l\lam
nhi'io, ,:ó accrescentaa·ci, que a iustitui<.;iio dos 
semiuarios l'piscopacs uiio me p n·ece oh1ecto d<J 
rnéro con:;clho üll l'eCl•mmeutlu~iio e fóra das 
:ltt ribni~iios do, :.ummo pontillcc, po1-c1ua11to esta 
i nstitni~i'io é um ponto de discipliua tiio u1.i
\·eri<al e tão antiga, que muitos 11 fazem rc· 
montm· ao· concilio nic1•110; o certo é que. ella 
l'Stava já em uso no IV par:_i. Y seculo, . como 

• • \ - 1 . • • 

e foi positivamentll determinada no G.0 e 7.o se-_ 
culo pelos concílios do Toledo 2.0 e 4.0 ; e pusto 
•1ue com o estabelecimento de escol11s publi~as, 
e uuiversidndcs fic11sse111 em nli:u1do110 os semi-
un rios episcapat>s do seculo X po1· dinntt:>, com 
t 11.10 reconl1ecendo-se que o eslr<·pito, e n tlis
tn1cçiio de toes U11Í\•er~id·1dcs n:io se cunq.iadecia 
1:0111 a educação roprin do C!l~l'o, tl'alúll ·se de 
res :t e ece1· a an 1ga 1sc1p inn, cu " os 
de Tn•nto o; qu..i ultimni·:io esta i.;nuu.le obru, mio 
st't nconselhnnJo, mas eslntuindo e tlec1·etn11do, 
11ue cada um dos bispos, junto ti sua cnthcdmt 
011 cm .. outro lugar CJn\•euieute, fuuJasscm um 
c:ullei:io; uu seminnrio, 1-mlc os aspirnutcs no 
soccrd11cio se eudcssl'm 11pphc111· a todn.!i as nl'tes 
li hemes e disc1pli uns ccclesinsticns. 

Ora, sendo isto assim; como •Se ,póde negnr. no 
sol.tm:ano pontifico o dir cito Je p1·csc1·cve1· na el'cn; 
ço'io de um bispado o .estnbelecimenlo d•l tnes 
ticmi1cnrios? Se . a gnal'Cla e conscr\'nçiio da dis
ci llina tln. Í"l'C. a e um dos (lirµitos cssencines do 
1wimndo, como podin elle limitnl' se. n 'um s11n-
1•les .co11S('lho e>U 1·ogati\'n n 1·espeit.o d<! uma 
instituição, sem a 11unl niio póJe subsislh· e 
1111111ter-se a disciplina ecclesi11stic11, ce>mo se 
cxp 1ciw os pn res o conci 1 •J i •\11 • - 1i 
!Wn\ permiltiJo ao sum1110 ponti)ice, como exe· 
r~utor dos cnnones, ou :;eg1111.IG n J~lu·usc d~ ce!e-. 
hro! Genon, como o podei .. l'Xec11t1\'•) tia 1gl'l'Jll, 
exigir, que na · (•J'eaçiio de duus 1.0\·os bispntJos 
"º cu1npr.l<~ 11s coudic;ões; pa·escl'iplns pelni }'?is 
1:nnll11icus, rnteressnndo 111ss.1 o zelo. e a rehg111· 
i;idatle <lo nugnsto pnd1·ocirú? On <:n estou muito 
illudido, ou cst·i li111!uagcm mio offend.:i as liber
•l:uies de uma uaçüo 01-lhudoxo, que ai.é pela ~\ltl' 
l••gislnc;fü1 existente• e uilo 1·evog11Ja, t. 111 mio·. 
pto<lo dispo::iii;õe:> Jo concilto de 'l'l'euto n 1·espeito 
ilos ;;pminnrios episcopnc'S. como. s.:i \'e do lt1111i-
1111sn nlYfll'l\ do 10 du l\laio de 11so.;. 

1\fns diss.:i um illusfre .d1:put,1°10; •que conhecia 
P.m Goynz e Matto Grosso ecclesiasticos rccom-' 
numdnveis, que ·nunca estivel'ilo em semiuarios ;. 
concedo, e dou muitos pa1-nbens a essas igl'eja...;;, 
mos que se "egue destes ·exempl11s particnlnrcs? 
81mlo .aca.-;o iuutds ns ;universidades, porqnc· 
algnns s_ó ,Jl'nzem ddlas .as houms d~i furmaturn0 . .. . . . . 
(:scriptos a rep.uhlico · dns lc:tras? Eutr..tunto. ~ 
aos estutlo::i ncndemico:; e ás· 1111iversitla•lc~,· que; 
o Brn!!il ,dev~ h,;je o gloria de vc1· a, sun' rep1:e-· 
~·mtnt.fl•> 11nc1011nl co111poi;tn 'Je. cousp1c11os o d1so: 
tiutcs ~ snb.ios que fttzom o -0rnn111e11LO dn;; duns. 
C'Ulll1r•lS. ..,~ t 

~s.s.ai...tenlio. nbusado <la pnciencia-destn augusta 
· Clllnara·; mas peço .ainda um rnomeuto, de; atten•• 

çn.• para ·fallar sobre_.o dh'eito ou fnc.!:_tltlnde; quo· 
1111 bullas con~edem ao cltefe da nw;no .para no~· 
1111'11\' o 11rresl'ntnr 01 ..do\ls .bi"flOB. . , , . · • 

E' snbido que a elei~iio <los bispos na primi~· 
ti\·n igri.>jn pertencia 110 Clero com o· consenti
mento d., povo da dioce;;e, segundo a maxima 
nlta111e11te v1·ochmnda elos 1>1·1111eii·os pad1·es· e . . . ; . 
toJos, dévc sua· escolhido por todos. . 

O impe1·udor .J11stini11110 foi o primeiro, que mo
dificou c;;ta disciplinn, excluindo o povo, .. oa·de". 
unudo u.:i só os 1rincí aos ciJaJiios 'o timates 
conconcssem com o clPro 1\ sob1·edita eleição; e 
sendo assim, jiL se \'Õ., que o imperante não 
podia deixar de exercitnl' em tnes eleições n maior 
i ufluencin, que ainda mais se 1111gnwntou depois 
que os bispos posl!uinio fcu<lm1 e f.111i•> n<lm1tti
dos no conselho dos reis, como aconteceu em 
totlo o ucchlcntc de)lois da co11\•e1-s:io dos h •r
bnn•~. sendo bem natural que os 11.,bei-nnos ·ti
,·essem gl'ancfo pnrto na eld•~iio dnr}ltelles n quem 
tlnYiio a sua· confianç:i. • · . 

'J'odnvin cllcs niio ertio ainda o~ u:1jcos que 
os 11omcnviio, e no contrario Ycmo>1 que o 8." 

•• • ~ n ' • • -· 

(•xpressomentc aos soberanos toda ·ll ingea·ericia· 
n11s eleições dos mctropúlitnnos, bispos e outros 
prelndos. · 

Nu secl\lo XUI tomou mim no\•a foce n disci-
p ina das cleii;ttt!S, cujo "dirt:ito ficou pc1·tc11cendo 
excln~iv11me11tc aos cnbid;>s dus cnthedraes, · e 
lhes foi gnrnntido po1· muito>1 decreto;i pontiflcio11, 
º· lciti do11 i111p~1·n11tt•s, mormente pela11 prngma-

C• e • lllZ o l e Ali' s e • l'UllÇll •. 
N1io foi porém muito longe u sua d11rnç1io,: 

porquanto us pontificas romanos querendo arro· · 
g11r·S•l ns 11om1:nc;õcs dos bispos, eneunlrariio fortcil; 
opposic;õ.·s dn pnrte do;i sobernno~, que com mais 
justii;a se jul:;nriio 11ut111·ismllls para notu.:iur os· 
hisp .. s das igl'cjns do sen reino, «tllP. elles havhio' 
ft1111lndo, e dot•1<lo; o foi deste conflieto que nas" 
ccriio r.ssas tmns·tções conhccitlns com o nome 
de conc01·cl11tas •. pelas quaes fo1-iio o~ cabidos· dt!S
pr.j11dus dnqnelle dil'eito, que pnssou pam ·os 
suhernnos com mnplissimas fnculd:ides. · · • • 

Todos sabem a liistorin dessas concord 11ns o 
princ1pnhnente tln que houve entre Frnncisco·J· 
o J.ciio X, qud uns têm representado como um' 
cl:cie cl"ohrn tle snbcd1wia e de j•1stiço, e· ontNs 
como o tumulo, ontle fici\riio sc·pnltadus as lib('Iº" · 

' l' li ig · 11. ia o. . . 
8em c11t1'm· nest:1 questão, jlÍ se- \'e ·por cst.l 

resnmido quadro, qnc os sobemnos niio .têm· o• 
dil'cito exc\úsivo da ifomeaçüo dos hispos; seúii·• 
cm .\'irtudo de,-so direito no,·o cstipulacJo· por 
t11e11 conco1·d11tn~, ou que este direito, ·como se 
c-xplica o abbnde Fleury (q n<> niio e suspeito). 
uno tem outro tundnment•l, · seuiio a conccssi'io 
<los pnpas nutol'isn;la pelo tacito cont1entimento; 
J,1 t.<>da a ig1·cjn. E' ver.Indo, q11e este :cscriptor 
fnlla particnl ·rmente d:i F1·nntn.· e que a ; snn' 

. nssei•tno ptU'ece incúncili >vel· com a lei 'fmttht
mcntnl do imperio do Drnsil, que confere· no· 
elu·f.! do potler exec11Uvo o dil·eito de •nomenr os· 
l.tispos, e tle prover os bcneficios ecclesinsticos;' 

· mns ou niio sei se 1\ constituidio · considerou· 
esta prerogntiva como direito politico, e mages
tntico d1!rivado da mesma indole, e '11atu1·ezn do 
imperio 011 do - Jto-e cfrcn saci·a - ou . se i;ó
mente J'econhecen , e gnmntiu ao · ·imperàdo1· o 
mesino direito, de qne gozavào os-'seus maiores, 

... - . . . . . . .~ 

tuile . dn disciplinà ndoptaJa em toda a clll'istnn
dnde, ex~11to em alguns· estmlos dn' Allemnnhn, 
c.nJ.:i ninda i.;ubsiste o direito dos· cabidds ·p'or!. 
iguaes concordntns C•)lll •a Sé.apostolicn. •A· J'rlesmn 
commissiio ecdesiastica confessl\ que aquel~a attri- · 

' buiç1io é « pro\'enient.:i do indisputa\•el •:-direito ·do 
1;11td10 ido e costmmr antiquisslnm da- naç~~·-uo• 

· t1ue o Bmsil fazia· pai-te, 1> vejamo~···poisf· qunl.~é 
a natua·eza e ot1gem , deste · direit•1 ~ · có$tum,e; 

· nntiqui!lllhno de Púrtugal 011 untei do t~da · il' 
pcnineuln, onde .o padroado t•emo .. tn ntt?· o -se· 
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e1do Yil; em . que foi ~s°t.:1'L~iecido pelâ nut01;id:i•le 
0

da ig1·eja nos ccmcilios 4.0 e ~-º de. ToliJdo. 
, Considtanilo o.i mouume1itos da historia lusi
·tann, ObSel'VãO-SC dU:lS ep.OCRS mui disfüíctas C 
marcadas 11ma . em ue os 1·cis desde o bel" ·o 
ela 11iona1·chia . nssisfüio e. tinhiio griuidé. parte 
nas . élciÇÕP.S f.Jifus p'elos cabidos, não. sei1d~ pel'• 
mittidÓ · a· nónljum .. dos l'leito,; nprésentar-sc e 
iolnàr posso. dn snn ig!·ej11 fiem npprovnçiio e 
•e J> nc1 o o l'<'I rrpm e 01, . e . u ra que u1 

dos fins dô. sl)culo X.V. o 'elo reinado de el·1·ei 
n .. AITonso V •.. em qll4) ,os S!JUCl'llllOS cxei·eita\:_iiO 
o dil"eitl) o a.1>oss'l ,cxchtsl\"a. dl'sta nomem:ao. 

Orn, qnnsi tocli)s os eseriptol'n;; e jurisconsul-
1os pol'tugnezes (cujos uotnos n:io· dtlCltu·o pam 
mio mo1·tilicn1· o llclicadissimo gosto moclerno. 
que ji\ 'i;o. c·njli•& e. nrripin no .ouvir fallnr em 'º 1beJos, · Pereims. de l\lanu Regia e outros scme
.lhnntes" produzem muitas. bulia-> e diplomai pon
tificios; quo desde os princípios da monarchia 
conferirão:.. nos l\Os~os soberanos o _direito de 

-p1edo"a munificencia: com que dlcs ·fundavão e 
doUi,·ão· ns catbednies ·do reino. 

O mesmo Pnsebonl Jo.:;é . de Mello cita o b1·eve 
elo I.etio -X dil'i iclo n el-rei D. Manoel em 17 de 
Dezembro de 1517, pc o qual o santo pndrc confim1a 
todos . os nntigos •· dh·eitos do pnill'oado ; o que é 
.nind,, mnis expresso n 1·espcitu .do Drasil na lmlla 
ele 7 de Junho de fül4, e 
· e , · e 1c . iu 

.sobet'llllO n elle o a seus snccessores o pa·lroodo 
1lc todns as isi1·ejns das terr.1s e domimos ultm-
mnrinns. . . 

: · E posto . qnc os publicisUis de melho1· noto. 
·sem negnrem. tnes .cunce"s3es e. •p1·i\·ilegios, sus
. tentem, que ·ós titulo~ . de fundnc;iio, dotação e 
. prescrif.ção im111c11101·inl .constituem. um dit·eito 
.. specio , i1·1·evognvel e inauferivel dn coro 1. po1·

·t11gnez11. uão .. é comtudo menos ce1·to, que ns. 
·J>resentcs bullns niio estlbelecem um dh·11ito ºº".º• 
como. p1·etendo a commis"iio ecclesiasticn, mns ao 
•Ctl11tr111·io. fund1io-se 110 costume. nnti l!issin110, . e 

. f2ft 

ueg1w-lhes o beMplncito, 'se porétii. conti\·il1°cn1 
disposição ge1·nl. olf.msi vn da-1, leis exi,,ten~s, ou 
tenilente a. cst:lbulllce1· .direito novo a.'l benepln
cito. 1·eced•i1·1\· 11 rov111~1fo dn nssn1 hlé 1 is <· 
exp1•e.;;so no § 14 do art. IOJ da co11stit1di;1io. 

A rnziio elo di1Te1·ençn con"isl(•; cm qne não 
podendo n nsseniblén. gc1·nl altc1·m· n constilni-

- , - · ' 'G\!<ll'-Ullll"-COllStH n ição..J?cclc-
sms 1cn, 911e 11 o em a, e po1· 1,;so o govo1·110 a dovc 
log.J rege1tnr, se porém n 1lcte1·minnc;lio ecclt>sinslica 
niio é olfünsiva dn constituição.- lll lll de legi$l•1-
c;iio existente, ou tendo a cstnudece1· no,•11.lcgi-:
lnçiio, eleve sei· snbmottidn it 11p1;1roviic;1io lln 
assembléa, a quem compete fazer leis e l'C\'Oglll' 
as existentes. . . . . 

Eitns bulias c1·eiio dous bi:;pnJos, .um cm Goy11z, 
ontro em ?ilntto·G1·osso, primeh·n disposição que 
só pô·lo ser cstabeleeid L por lei. . 

Elias não p:mio ª!ltti, 1nssão n fixa1· o n!inimo 
dn.i congí·uns dos bispos; co1\n nova; pou qnc 

.. . . . ' ' . . .. 

· ~ stitniçiici dó. impe1·io. 
, en1- Portugnb ou no Bmsil, onde niio venlm esta · Ellns · nomeão vig111·ios apostoliccs, alternndo n 
·clausula on p1· .. duzissem um só fnct.J de recla- dísciplilln' dn igrejn, peln 11unl este direito com-
0mnc;ões, 'que Jlzesse, n este . i·espei.to .o governo pP.te no bispo mais vizhho, e por ·isso mesmo 
portuguez, npeznr dfl zelo com qnc semp1·c .de- estnbclccem nova j urispru•Jeneia. · . · .. 
fendeu o .inproscriplivel dh·eito do paJi·oado. · Em bom. 0 ~1·. nrcebi~po dn Bahia queira jus-

E:u estou p!!rsundiJo q11c nindn considel'll.ndo tifi~n1· est•J proeedime'nto, ·restringindo n · disci-
·cstc · pnd1·oado nll' sun trig.im como pi'ivilegio ·plina netual no cnso de vncnn:cia ·do . bispado; 
'11postohco,. · ne•n por isso ttca no arbih·io d•l ·v;1cnitcin, que diz 11:10 cxistir 110 · ·c.,,so presente, 
smnmo. pontifica Tc\•ogal-o", ou suspendei-o; por c11 uno comprel!endo c!ls:i so~hi.sUcn clistinc~ão. o 

·esfnr bnscaJo niio" só· na clh1ciplina nutorisnda digo que, so _ nmdn nao. ~1n . b1spntlo>_, .. st~bs1sto a 
· pclo"con,;enso de toda n igr('jn, mas tnm~em nos pr<!lazi11, e n:10 ln nec•~ss1dntle de v1gnrio npos-
mnis 'solidos titulos' estabelecido;; em di1·e1to com- tólico, . · ·· · · · · 

•mum. o:'reco11hcci1los:pelo concilio de 'l'1:e .. to nn · Alêm 'do qu:i se no caso de vncancia· do· bis
·scssiio de 25 'de>Re(ormat" cap" ·U, qne ntô ex- ·paJo ito b;~po m •is vizinho com_pctc: n nomençiio 
•coptua ·tln.s i·egr~s' 01·di1_1arins· o~ pa1fro~dos dlls "de vinàl'io· npostolico, porque nao·terá o mcsnto 
·i::ummos 1mpel'lu1tes; mas· creio tambem, que dir<::ito ·quaúilo po1· qunlque1· mo1lo v11g.1 n· pre·
. este mesmo· ê º' espil'ito clns lmllns em qnest·io, . lnsin·? Não ha n mesmn r112:iio?. As mesmas bnlla,; 
e <iue• dê taes ·chusulns niio pódc.-júm'.1is th·m· · :mnudiio · •;re:u· seminll'ios; qnnmlJ no ponti.ficc 
o · santo· · padt·e argumento· para 1nvnlldal", ou · Eó cnbia rccommeiidnr n i1ua. cren.çii:o, com<> 

·fozer:'11i.nis livl'e · bl-eclm 'em um direito tifo n-nligo ndverte n .commíss:io ecclesiastica; e eis" outm 
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1:Jo ·SESSlO EJ\I 12 DE .na.no DE 182i 
Pois se as bulias não contêm disposições ge

rnes, caso. cm que depende de approvaçiio ou 
r~pruvaçí\o 1l11. assembléa, como vota o Si·. ai·ce
bispo _que não sejã~ approvada~ peia ~se1:n~léa 

rnanifestll co1itrndicç:io? Niio é confessar que 
ellas contêm <lisposii;ões ger.1es, ao mesmo tempo 
que se 11eg11 '! Está ·demonstrado que estas builas 

·, i ·s osi .ões draes · exnmiuemos se estas 
disposições mea·ccifü> a npprovaçiio da assem
blt!a. Havia necessidade da c1·eaçiio destes do1li 
bispados? E.1tendo que não: e prescindindo de 
out1·as 1·eftexões, s<'> lembrarei que o t"Íco :Mexico, 
contando oitl milhões de habitante . .; clu·istãos, 

. tem uove bispos, 1a1unero ·com que lica o Brazil, 
· 1mjos habitantes uiio passão de tr.is milhões! 
,, podera\ com estas despezas o .. Bmzil tãa de:1-
falc 1do com a luta de sna·· i•tdepemlencia, Co.co n 
a guerra •le Buenos-Ayres? l\las a este rllllpeito 
·vou de conformidade com o parecer J.a connnissão 
ccclesiastica; c1·e!:lm-sc ess~s dous bispado_.3. !'l•io 

. . . . . 

. td·<. pCSàdOS UO theSOllrO e plºCjUdio.:iaes. 
Eu i.iio sou canonist:\, o .. que muito m ! pesn, 

:e po1'· isso espero a inJulg~ncin da Calmam, 
uando me c11t1·anho or alhcin 1-ovincia visto 

tJllC como membro da comnaissão de constituiçi'io 
<ltwõ clefende1· o seu parecei·. N1'io re.nontarei á 
01·igem dos cabido"; abstei·-me-hoi dti expôr a 
sua histol'ia, não mostrar.ei que no; p1·i111e11·os 
em1>0s a 1g1·e1a os 1spos 11a eci 1110 s 111 

coucu1·so dos fids e do cl !lºO, costume <I •lC se fui 
pouco e pouco extinguimlo com css11:1 di:>tincções 
tio cledgus civitatenscs e ruraes, clcdgos das cu
thed1·aes e dns não cath!!draes: 1i ine e1n silo.1cio 
essa historia das usurp.1ções. Algum p1·estimo 
tinhão os cabidos, quando ;criio o conselho ou 
senado dos bispos, como foi dctermi nado em 
\'lll"io.; concili.:is, · e muito te1·mina11temente no 

.cnrthaginense· 4.0 · Ut .:piscopu; nulliu.; causmn 
mtdiet absqite .cle1•icoi·mn 111·<csenti.a; alias erit 
irrit~t se11tentia, etc. l\In•, s.1·. p1·esidente, estes 
cnnones estrio no mais rofun1lo es ueci .nent-J ; 
uinguem, q11e ignore esta hh~tol'i 1, poJet"<Í. aJh·i-
11h·11· qu~ o~ cabidos _ex.,1·cê1·ão taes fimcçõ.is. O..i 
cabidos hoje est:'io rcJuzidos a 1·ecita1· · e c1111tm· 
os officios divinos, como tliz a commissiio eccle-
.s1ast1ca. • eu accresccn ana que n cm servém 
p:tra augmenta1· iuutilmeutc as déspezas )JU· 

. l.Jlicns, e pai-a vivc1·em na mais escandalosa dis

. 1:01·dia com os bispos, dunlo assim . o tri::ite 

.exemplo da de.;ordem e <la.'!· intrigas, os qn•~ só 
ti•} paz e c.mfratemiJnde clü-ist:i o.lcviàJ olf ;1·c-
cei-os. (AllOiad•JS.) ·., 

Coutormando-me com o lmi1inoso parecei· d., 
co111missiio ecclesiasticn, vot·) que n:ic se créem 
o,; cabidos; dcsappravamlu-s,1 ·a bulia nesta p:trtc. 
Posto· que uiia repute 0.:1 sumin;u·io.; muito pt"ú· 
veitosos á educação d\ mocio.lad", não me opp->rei 
.a que se crêJm, não· por virtu le da:1 bulias. mas 
por tlevc1· dos bispos; q11ere1·d 111e:1mo qu~ estes 

.S•l niunrio~ sejiio 111:1gnilico.i e sumptuosos, que· a 

. 011le,; co11co1Tào muitos estudantes, e desejo urnit:> 

.CJUé aproveit~m. ~ poa·que uão?~Os Srs .. bispo..i hiio 
J.i cr.ial-os u. suo. cu:1ta, como d.!te1·mu1 ' o con
cilio de T1·.mto;. e se u <1ual•JlMl" outro. pennit
timos a creaçi'io d~ cstabelecuncntos, po1·q1u o 
deneg unos aos. 1!i;;pos~ C1·..:em·~~e. os semi~a1·ios; 

'uttençiio ás bulias, pois que o 'po.itifice sÕ devia 
recon1menda1· esta c1·eaçiio, e uiio d.:terminal-a. 
' Attmdão parém os· S1·s. uispo;, que devem . 
apresentar os estat11tos dos seininarios ã assem
blé:r-parn - sçrem app1·0,·ó.dos .·ou· reprov11do:1, 
como. leuibra . a conuuissão ecclesiast1ca. Não 
compete· ao· pontifice o taxar n 'congruil dos bis
pos, e nem elles nunca tiverão •.talls pretenções 
com o reino, de . que flzémos ··\larte •. C.J:1corJo 
tnm bem · 11isto. co1n a.··' commissãc,. ecclcsiastica. · 

ro11to que appi·ove " altiml\ ·parto do l'ªr~cer , 

da commissão ecelesiasih:a, quizern comtuJ.o que 
se fizesse ·uma concorJ.11ot:' com a cU:ria romana 
paril. fixar com ella as nos•M i·elações. 'l'aes 
cou~or_datas tê n _ füito a maio1· _pa1·te dos est idos . . . 
Bruzil •. Eu offdréço poi,; a minha emenda; qu.? 
conté.n as bases desta concor1fata .. (Leu a eliiemi-i.) 

::ienhores, o B1·azil dist11 de Roma mais d~ 
duas mil le.-.uas e · wio •1 cu a· l c i 
outn,; 1·elações que niio. sejiio as espit-ituaes: ·o 
qu~ não é pois damnoso {, Enropa, · virii.' a ·sei.· 
ruino.;o ao Bru;:il, · ist' éi' o Bmzil não deve 
ficar na n1esma depende.ncii1 em que s~ nchão o~ 
estadas europêo.i da cur1a 1·0 nana. C.J no será 
l>Ossivel qne uma plpnl:içiio que cm breve Sll 
contari'í. pelas e.itrellas do firm 1m1mto e pelas 
arõ11:1 do mar, v:\ meu Jig "" todos os soceot·ro.; 
ospil•ituaes a uma t:io ~1-,mde distanci:l? Não 
pe1·camus lle vista a 'política pat·ticuhu da curia 
l"••ma.m. Roma ch1·ist:i é em qunsi tudo a Roma 
dos c~nsules. 

como os sol la los romanos• ella nunca; rec11,;a, 
antl!S to.las os tlias aprusenta novns tentativas 
para\ augmentar o seu pod.n· :apoiado geralmente), 
nisto a nã.J condemuo t1·aualha a sua 01 • 
serv11çiio, e o poder de opiuià•) qne recua iníal
livelmcnte b:\quf. 1. · · Niio 1levum •S pois -esperar 
q110 Rom 1 desist..'I.; J.essas C..1·mulas, dellSas de
l?ng11s, que alli tomão ctornos os negocios mais 
sunp ~s- es a c11·cums ·meta nno ser arrisca " 
a coutiuuaçaio da disciplina act111l '! A pl"Íncipal 
causa doi scismas que tanto m11l tc.u. ·fuito í' 
rcltgitio, é l\ g1·1111•l<l. d 111enJ meia. om que a et\rto 
du H >ma tem •111e1·id·> con -1c1·var os pov.ts. Ah 1 
:1enhõrt1s, · p1·evitmmos t ies fatalidades ii nossa 
patda 1 Clu·ist:i•l, e -ch1·istiio vet·.Iadeit·o, eu fuço 
os 111 1is m·Jent-Js YiHo~ p111·a q no nunca o Brt1~il 
t.;nha _o menor rampim.?nto cJm o chefe d..& ig1·oj.à 
catholacn. . " .. 

~is ª' mzões que me por.iundiriio a offerecer 
estas b:1ses para 1una concordata, c,;m a qual 
cs e1·0· esti·cita1· mais os nossos 111 os com ·a cõ1·te 
dll Roma, o removei· to.d" .o qualque1· occasili.o 
e pret~xto ·do rompimento. Escu ;ad,, é a demon
stmção d' jtBtiça· e utili lade. dll caJ.a u;ni1 destas 
bases .para concordat:1. · ·. · · 

recon 1ec1men o . o pon 1 e 1 romano e · or e
n id•J pela nossa constituição, que declnt"ou sei· a 
i·eligião catholic 1 apostolica romana a dominante 
n<l Brazil. · Gn:1rJa1· os dog•uas e a doutrina de
finid t pela ig1·ej11 1111ive1·,;al, é dev.:1· de todo o 
chl"istão. · . . .. 

As disp >siçõc.; pummante <lisciplinar~s podem 
ac 11·1·et ar males, e é por isso que sem pré· foi-ão 
s1mccionaJas, s11h•o o direit<> das igrejas . pn1·ti
cuhmis -saloo Jitr~ ecçle~iarmii.-A .base tc1·cefra 
tmt:l de t"éguhu· o diyeita Jo padroado. 

Lem1>1·a-me ago1·.i q~e o 8r. a1·cebispo da Bahia 
no seu di,;c1usu avançou que o imperada1· não 
padiu exe1·cer o dit·eit•> de p11J.1·uado sem a con
ce . .;.;iio tio pontific~, pois qué c::;te . direito não· é 
11roprio da sobcmnil\ t1!mpo1·al: e o.levo respon
dtlr-llte que a 1101nenção do; bispo::1 o provimento 
do11 bendicios ecclcsiasticos compete .. tio ' 'im1le
raJ.01· pela consti tuii;~o; uiio Isa duvida que a 
uaçii•> podia cJnftlt·ia· e.~te direito ao soa augusto 
cl.1efe, o que cu mosti;i:i1·ci só por dh·eiLo ,cnno 

' . o~ • 
E . .;tc direito r.;conhece- o do p1d1·oad•>; quando lia 
dut11çiia, udificnção · ou l'<!e.lilicaçiio ·de ig1·ejrui ; o 
como· n,, B1·azil a naÇ,iio é quem prcst/\ ~estes 
se1·vic;as n rdi_gj~111·J csfa que lhe corppetc 
" dia·cito de p.1d1·oaJo;. que_ muito bem. podia 
conferir, como confe1·io. ao impcr11dor. . 
, E o que acabo 1.b .dizer· demonstra a justiça 
d!lst.a b~se terceira. ACJ>as~ quuta ó Cun:dn~n na 
t!_1stancça.;i d<>s dol.\s ~9.Jep!s, .temporal --e,;~1pi~ 
l'ltual, 1.hstl.1cc;iio que ~ hu1tor1a o o Evanaelllo 
mi;•mo UO$ l'COil'iOUJa a o\laorv.tr çom o · m11ior . ·- ' - - ' - - ~ - ~ " -- ,. . -,~ -
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SESSÃO E~I · 12 OE JULHO DE 182i 
P.Xrtn11lo:-D"_·mos a Ccsa_ r o que é de Cesar, e 11 
Deo.s o que ó de Deos: - n divisão e a creaçiio 
de bis~ado ·é da competcncia do poder espiritual, 
i;em cu a otrensa não óde ser feita elo tt!m oral. 

'> os o.s cscriptores 11otão que esh invasão 
f.,i o el'ro mais prejudicial da assembléa eon
s.Utuinte faanccza. Imit.emos .o unicb paiz do 
munifo, em que se gnnrda religiosamente esta 
•• . . -, ••.. li 

q~e seJa ~'.es. 1 u1. o n'?s aspos o . rnz1 • orno 
depender nesta· mate1·1a. da. cü1·te de Rnma? Que · 
males nos . niio cauiiàrltõ quaesquc1· denegações 
da pnrte dc)la?, O . Sr. al'cébispo quiz remover 

. ' ~ " 

quella côrte. o · a:JSogurando-uos 
felizmente cessado. . 

Eu cita1·ei ·d.Jus exemp\03 que ngoi".1 me occor-. . . . .. · . . . , 
recusou . conftrmãr ''al'ifls bispos que elle tinhà 
nCtmeado cm .1817. O mesmo pontifico tambem 
1·ecusou eonftrmni· frei. Joaquim da Snnta Chw.1, 
eleito ai·cebi1Sp:> do Evora: e notemo~. senhores, 
que o prlncival • motivo f.Ji tel' foito o elogio 
funebre do mitrquez do Pombal, o maior ministro 
quo Portugal! tem tido. E' em Roma crime a 
gratidão, a gratidão pnra os bons servidores do 
estado 1 1 1 Eu· desejo mellloraP. a condiçifo drls 
1·egula1·es de um e outi·o sexo; e po1· isso fnci
litu-lbos a secularisoção nesta base quarta: razões 
ju~ti:1,!!im9.s océol'l'ell\ para • estas s:;icu~11ris_nçõe~, 

gmncles ciespezas e outros muitos embaraços? 
!!.:' tambeln . muito necessaria a. alteração da 
aetual disciplina. O Brazil niio p1·ecisà que es
tl'angeiros ven11iio exercei: . jurisdicção ecclesias
tic'\ no seu seio ; tem· babeis sacerdotes, a. quem 
deve competir este· emprego. Cesse pois , Roma 
de enviur-nos ós. seús pt·o-cousules ; e restitui'io-se 
aos. nossos .. bispos os. seus iuauferiv~i;; direitos, 
lia tanto tempo usurpados. · 

Quem, ·ª ··.nã~ ser , um ultramonhno, poderia 
contestal'. esta . base setima? Mas, senhores, o 
•Jncvai ·n1ósl1·ar sobl'etndo o uosso cathccismo 
e n base .. l1011a •. Se Roma frir surdn · ás .. nossas 
1·opresent.aÇões; .se ella . não attendtJ1' a t.iio 01·tho· 
cluxa negóciàção; nem po1· is:10 a religião c•1tllo· 
lic.i. apo:i.tolica 1·ouiana deixará de ser a domi11ante. 
110 -imperio"; Neste caso iu'io· esperado, abrac;a
r.emos a disciplina elos bons .seculos da igreja, 
o i·ogaren'°s ·a Ueos para que_ abra os nlhos, o 
foque ó, éoráçi\o do }J()tit°ificé 1·om1110 •. E' pois· o 
1heiL voto ( ito, se a róve111 os arccerP.::1 de am-
l1111(as .. •:onmussões. com este meu pequeno 11ddi· 
t,anie1ito.'. , , .. · . . . . 

Enviou· então, á. me1Sa esta . emenda f1mdaun cm 
uovu.: base:i: · 

E:\IE:SD.l 
. . 

tt'.Qiie.:·&e·'·redõmniende ao governo faça ltma 
c'"ncordlila éom "'a . eu>:iá romana, ·fundada -nM 
seguintes bases': · 

. 11. i.• A naçiio brasileiraxoconhece o poulifice ro· 
#uno' como chéfe dn· igreja univcrs~f, . 

<e 2.• A nni;ão bmsi!P.ira guarda e gnardad. os 
dccl"etos dos concilios ccumenioos rel:ftivos ao 
clogma e á doutl'ina; quanto pol'ém nos pontos 
de disci liná ficará :salvo o dil"cito das i 0 re"as u 
nação rasileim. 

11 3.• A' assembléa geral compete regular o oxer
cicio do direito de padroado. 

.~n~ ... 

reunh·á, 01·ganisará as dioces.::s, conforme . as 
demal'cações ch•is saw;cionadas pela assemblêa 
geral. 

11 ã.• O nrnsmo a1·..-:ebispo, e na sua falta o mais 
antigo dos bispos, conlkmará· os bispos, e estes 
o a1·eebispo. . 

11 G.a O.; bispos poderáõ pmcede1· á s<Jcularisação 
dos regulares de um e do outr11 sexo, que o 
solicita1·cm. 

«< 7.• Nenhum est1·angeiro ex.erce1·ã aclo algum de 
jurisiicção ecelesiastica no impel'io, nem aincfa . . . . -

« R• Sil dal'a ·cil'cumstanciada conta ao pontifica 
romnn:l de. qunnto . se lizel' de novo no impel'i'> 
cm mate1·ia eccltlsiastiea.-· . 

ol'thoJoxa como interessante 
vomo obsei·vará a disciplina 
da igr~ja.-Vasconcellos.11 

negociação o go· . 
dos bons seculos 

n u u • pi·esi en e · cm ar· 
o apoiamente dessas bases para o lim sómeqtu 
da recommendnçilo . prcTj>o.,.ta, visto que a dou- . 
trina ni'io podia fazer olijectu . de . .discussão ; Corão 
tolas apoiadas. 

o s .... Fcljó:-Tcnho pezar de niio possuir 
o fundo d11 · en11liçiio do ·Si-. arcebispo,. e pnl'a 
desgràça minha. nem no menos tenho facilidade 
de exprimir essas poucas idêas que tenho; direi 
todavia o que me f01· possivel. · 

A quei!tiio pl'eliininar é se as bullas contem 
disposic;ii~ geral, e se poi· isso e~tifo sujeitas ª· . ' . , 

SI'. \>residente, sempre entendi clisposição par
ticular a que diz respeito> ao individuo, v. g., dis· 
pel!sa de ut~ im_pedimento, ~ol!c~ssão de ora· 

conc~der no impe1·ador do Bra;;\1 o . poder · de -
nomear bispos n1'io e disposição gei·al? Uma dis· 
posição particular põde tet• effeítos passngeiros, 
llHS a Cl'eac;ão . de biSJ>ados e ' medida: perpetua 
(apoiados), e não se cbamai·ã. a isto dispC1siçii:o 
geral~- E~t apenas c?ncederia que n .nomeaç~o do. 
um v1ga1·10 apostohco se possa chama1· dispo· 
siçi'io particular (ainda que nisto n1esmo. não estou 
bem concord1:1), por sei· uma providencia moinen· 
tanea que n1io se estabelece senão para . esta 
vez só, e pam este caso, e por sei" sob1·c uma ou 
duns pessoa,;. póde ser considerada como dispo· 
sic;1'io particular. 

E' nesse sentido que diz a commissãn • occlo
siastic1\ o que vo11 lei· (leu o 11arecer na pm·te 
1·espe1.:tiva). · . . 

Principiarei a t1-.\tar sobi·e o parecer_ da com· 
missão ecclesiastica nas su 1:1 ooservaçucs: elh\ 
diz (leu o to §). Primcil'amento que o· Brazil 
tem este direito mio se pode d11v1dar, nem s11 

1ga que n 1ir'1 ci · · · 
-concedido pelos pnpl\S; é um ·~!reito coac!l~iclo 
pelos canones, uma vez que haJ:io os requ1s1.tos 
11ccess11rios. · 

f--.(;l.,-IUC!:una..J:oncili9 de Trento quando qner' que 
so óxamine os direitos dei pâ(ffi)eiro. ·existente:;,. 
mio õ para lhes cone_ eder um n_ º ... 110 .d. ireito. Elle. 
qt1cr. sómente que se examine se tem _as · cir-
cumstane\as · necessa-rias. . . 

Or11,_ a· :nação ? q'!e eclifiell., dota. e snst9nta.os 
bcnellcios eccles1ast1cos, logo, p9r~nce à me~ma 
naçiio a noine!lc;iio· para os bcneljc1os ccclesiai:;-
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SESSl-0 Ell 12 DE JL;J.HO DE 1827 
ticos, e por isso podia b:mi conceder ao . impe
rador este exercício. 

Nào entro ua qtiest.~o do poder m.agestatico, 
que os canonista" reconhecem nos 1moerantes 
como · i nspeclorcs da sociedade, e por _iss?. .com 
clircit~ p~ra nomearem ~s _grandes d1gu1dade1::1 

Diss~-sc qt;e o papa recnnhecou este direifo, 
se assim fosse a ccmunissão ecclesiastica. nada 
dizh. l\1:15 o_ quo diz. o papa ?-~in:e~1entc con-

ceda, m~s porque a curia \.0;11ana de 'bom grado 
concede'! . , . 

i:;c:ihores, que males não res11ltarião se se 
cleixassc iiassm· este artigo ! PoJeria neg.1r o 
papa este direito quando quizesse, e podia nomear 
a quem lhe parecesse; podia <lar benefü:ios ao 
impcrio do B..azil, podia admitlir ou da1· .privi
légios em 111aterias · de pa Jroa•lo ecclesiastico ~ e 
a 11aç:io q ne ·direito te!'ia para a opposiçào?. Por 
essa causa· diz a commissiio q1te s"ria pe1·igoso 
e fttnesto o reconhecimento . da necessidade. de - . . 
111.cnt.al do imperiu. . 

Sr. presit.lente, eu sou pouco versado em 
terias ccclesiasticas, mas não acho um só canon 
1. nc deterin i il · · ·a· · · 
vi>jo 8im que esta institui<;iio foi episcopal, os 
!Jispos reconhec.erão seu este direito, e os canones 
nada piai:; !izerão que recouunendal' cst t insti
tuição. 

·Será tão Hmitad i. a autoridade um bispo que 
para chamar um sacerdote ao seu conselho tenha 
ueces5idade de que o papa lhe conceda·? l\Ias 
diz -a co111missão-de accordo com. o govemo,-
11orquc neuhum.i instituição publica. póde ser 
fc.ita sem accordo da autoridade civil. · 

·Argumentou-se a favor do.~ cabidos, mostran
do-se a sua· 11ecessidade; mas aponte-se-me um 
só cabido 110 Brazil que tenha a mais levll inge
rencia no governo do" bispados. N1in lia ·um só ; 
nüo digo já qne os bispos desprezão o seu con
s~11ti111ento; ma;; nem ainda o consult:io. 

·ssc-sc qne e neccssana u pompa e e.>plendor 
para a conservaçiio da rcligiiio ; ou bem uese
jarh não fallar nisto, mas se a religião se con
serva e mantém por actos riJiculos (não os 

pe as cousas cm sr mas pelo 
modo porque· se faz) então desgraçada Í·•i a re
ligião uos seculos de sua sa1ita simplicidade! 
Nossos templos estiio desertos quando nelles se 
recitào, uno digo orações, mas esse . formularia 
que a ninguem edifica! Disse n com missão-que 
estando o officio do cnbido unic.i.mente rednz1do 
a· recitar e canta1· o officio divino~ não er1i. j11sto 
CJUe a nação qm tem tantas necessidades co11-
ti11uP. a snstentar l1omens só para esse fim po
cicmlo empregai-os em cousas mais necessarias:
Disse o JJonrado membro no seu parecer, que 
era necessario pedir dispensa 1 'l'em!Js a dispensa 
nas mãos : a dispensa é nega1· a approvação. 

· (Apoiados.) . . · ·• 
· ~ •> que .fazem e têm feito todos os monarchns, 

quimdo reconhecem a inutilidade ou. inconve-
11ie11da de _qualquer institni<:.ão ecclesinstica? 
:!"P.lf<io o 4'en<>plac.to, eis a imp. tra da dispensa. 
N.Js temos disto muitos exemplos;. vejo que em . . . . . -
<:onselho ultram~ri1io é' q•ie se ·mandou c1·e1r os 
c~hidos: foi necessa1·ia então a appro,•ação ou 
ordem de uma aulori<laJe civil {leu~. Dizer a 
l1ulla que us bispo::; não terão menos que taes 
orJenadus é exurbita1· ! .Ao \lapa não compete 
.:leclarar quantidade; este arbitramento depende 
•!as ~ircumstancias que á nação compete·conhecer; 
e pms seguramente exorbitar muito! ..• 
· Não falhrei. das vantagens ou males que re

suWio dos semi11a1ios ; direi sómente que têm 
alem de outros e&ic mal; entra um rapaz• e logo 
principia a dllr-sç-lhc inclin~.ão pan o estaqo 

ccclesiastico, não tem ontras . idé.ts : .~ creado 
naquelle lugar d.ibaix l da'luellas maximas, de 
ordinario salte dalli 01·den ido; e e> q11e residtào '! 
Qtte v6mos no e>tado ecclesiastico pessoa,; que 
não criio talvez feitas pimi isso, e que se "não 
fos::> •m ct·eadas com aquellas maximas, se não 

· · · · - · · · , hi vez 

se-ia que o Brnzil tem cauiaras, sim, mas que o 
chefe do governo faz tudo, que as camaras não 
são nada. · 

Como bem disse o S1:. :Va>concellos, os semi
narios são determinados pelo concilio de T1·ento, 
mas á custa dos bispos; e inda a;sim o~ bispos 
deviã•> requerer ao governo e á assewblea a sua 
approvação; examinar-se-ião os estatutos e então 
clla. dec.idiria o que . coa viessll ao bem· publico : 
ereio Jllcsmo que e.;ta. é a pratica. . 

D~m8:!s. mio temos nó.>_ taulo:i bisp~dos sem 
.. " ' . .. ... o • 
Pois até agora. pa-r.eceu dispensavel e uã.:i <• será 
muito riiais daqui pot· d!arite, quan1lo a nação 
vai trat.-ir da i1Htrucção publica ·7 (L!:u;. · 

. . - . . ' çã 
destes bispados seja util e não. se opponh l. aos 
interesses do estado, deve-sa approvar; mas diss1i 
o honrado membro que talvez nã•J .fosse ·util 
porque el'iio muitas as despezas. . 

Não sou deste voto; antes sou de . parecer que 
se creasse um em Qada p1"0vi11cia. Se nós uos 
lembrassemos que os ecclesiasticos se dcwem 
cli.stingttir pel!l simplicidade, moderação, tempe
rança e sing..:leza (apoiados), p·1uc1> serii1 preci>;o; 
inas se quizerem unir a simpliciJade evangelica. 
á pompa do seculo, entã•> nada cht:gat-i\. 

Tambem estou pela .emend:L do Sr. Vascon
cellos; por.1ue, Sr. presidente, é muit 1 neccs
sal"io que n igreja fü·.1ziJcira tenha dentl"o {lo 
im peri•i todos os recurso:> eçclesiasticos e não. se 
veja na necessida le de mendigar t.ãO; longe com 
trabalhos. e despezas o qne póda• tei:- em .sui1 
casa segtindo os canones d~sses; tempos felize1::1. 

O Sr·. Ca'n.d.ldo d.e Deu~·: - -Depois do 
,- · · s,, - re a ma ria os 

honrados membros que me· precederão a fall-lr, 
nada mais .resta a dizer; porque elles preve
nirão todos os ar:;,ime1itos e responderão a todas · 
as duvidas._' Dii·ei somente alguma cousa sobre 
se as bulias em questà? r,ontêm ou não .disposição 
geral. 

Querer negar que a bulla contém disposição 
geral é querer renunciar ao nso da razão; é ne• 
cessario desconhecer o espírito da cõ1-te de Roma 
fundado em f1ctos praticados no curso de se
culos. 

Diz um celebre politico que ~orna ~ão. recu;i. 
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SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1827 
e nem avança, s;;não em pretenções, e nunca 
cin principios justos e liberaes. 

E' uma verdade que a creação de dous bis
p:1dos é materia particular de· sua natureza p0r
qt1e são dous factos 'que mio envolvem dispo
si~ão g:eral; mas é nccessario qne conheçamos .. . . . . . . 
no seculo XVI ninguem sabia po~itica senão o 
qite a e~tl!~ava ·em R?m~;. e todos os .. d~ploma
tic11s alh mo beber pr111c1p1os _de art1ficrn para . . 
e .t poiados). . 
· :::iim, é certo que estes doin factos, como diss'e, 
por si só não trazem comsigo disposição gent"l, 
mas olhemos· para isto de outr.l modo, vejamos 
as circumstancias em que se praticào est~s factos, 
n quaes são as intenções ·da curia romana com 
estes factos. 

O .Brazil é um imperio novo; são estec; os pri
nieiro:; bispados que ueUe. se creão depois da 
sua indeJ?eudencia; · a curia. i·oma...-ia · não ·recua 
de suas idéas de dominação e usurpação Sl)bre 
toda a christandade · de>te:; factos d · .: · · 
a Santa Sé o direito que lhe fica pertencendo para 
o· futuro sobre todos' os· bispados do imperio; a 
córte de R<)lna é ci1si1isiica, ella estabelece factos 
e destes deduz direitos. ·A oiados. 

.Eis aqui pois,: tenho mostrado co111q estes dous 
factos pitrticulares envolvem Olt trnzem comsigo 
disDosição ge1·al. 

' as 1fosorde11s da cói;te de Rom l com as pot"'nc1.as 
da Europa fori'\o a; que salvarão a liberdiide clit 
111esm·l Em·opa; estou pasmado de ottvir uma tal 
prop·osição ! . 

'Não· sei, S1·. presidente, como uma cousa má 
pi'Jle produzir nma cousa boa ; não sei como da 
desordem e perturbar;iio se póde seguir a ord<!m, 
como das. treva:;; resulte a luz, e do veneno a 
Yida. (Apoiad1Js.) · 

A respeito dos cabidos app1·ovo quanto se ti!m 
cHo, tanto mais quanto ji\ em 18·~2 ptibliq11ei em 
Maranhão uma ·· · · · · 
taes corporações que não servem mais, do qne 
para oife1·ecer o espactaculo de disputas escan-
d:ilos'.ls com os bispos. . . 

1rnntó aos seminar· s bis os 
a sua custa qu lntos quizerem na fó1·ina do con
cilio de Tré~to, e alvará de 10 de :Maio de 1803; 
cumprem· cóm isso o seu dever. 

. Nada mai:; tenho a dizer, po1·que a matcria 
foi esgot,l.da. peios nc.bres oradores que me pre-
cederão. -· · 

o sr.· Vcrguelro: - Um l1om·ado ·me:nbro 
que combateu as· minhas idéas sobre disposiçao 
geral, afinal concordou que· era· precisa uma lei 
11am a creaçã11 de dioceses ; esta é a minha opi
nião. Qnando fallei entendi qne as bltllas con
tinh-io creação de dioceses, porque não é de 
suppór que fossem nomeados bispos pa1-a uma 
dioce:ic que não existia. · 

E' poi-; necessario sepuar ('stac; duas dispo
sições-creação de diocese e nomeaçã) de bispo.
Jã se disse que a primeira é disposição geral, por 
i~S•) mesmo ·que crea uma autoriclade pe1·mane11te; 
pelo que p~~tence á segunda dispusição é parti-

'Eu creio que a este respeito se não entendeu 
bem a minha opinião; levou-se a mal que en 
cit:isse o Flos Sanctoi-um, escripto pela insigne 
p:mna do padre-mest1·e Rosa.rio e disse-se que 
podia fazer disto le\'C uso quem não tiv03S'e in-
strucção. · · 
. • A;cetio a ·admoestação, e não vejo que seja in
Jnr1osa esta cita~o; porque não sendo eu ca
nonist.'l, não me fica mal .fazer uso de livros 
recomrnenàaclos pela minha educat.ão religiosa, 
nem é hljnrio:;o á camar•t citar-se um e.;cri.PtOr 
11ue não póde ser suspeito no uso, 

' .; ... . . .. ' .... . 

Eu produzi a lUella autol'i<lade para mostrai· 
q ne a nossa constituiç:l.o estava. em harmon iiL 
c•,_m .º_uso dos primeiro; fieis; e bem qu 1 a con
st1tmçao s ~ conformou com este anti«) nso não 
é ddle, mas do <li rei to nm que ell~ se f~mda 
que a constit11içã.:i <lednzi<.1 o poler d J nomear: 

QOSSO pac O StJC!>ll fez UID'I. nação .. nova; 
fnn<lon-se nos princípios d·> direit-> social, e niio 
n~s usos, quJ estaviio então adoptados ent1·e nós; 
foi da fonte d•>s diraito.; sociacs ue nós dedu-
. • so erama. a 11a<;1lO,. a qu 11 fazt.:ndo dil:. 

fot·o::ntes deleg 1çõcs rios po·fores nec~s,;arios para 
o seu regi,1n~n e conserva\iàO, a. dete·gação do po
de1· e~~cuti vo attribuio o p ider de nomear todo.; 
os empregados publicos, inclnindo eiltre elles 
expr<Jssamente os bispos. . 

. . J:>~ra que pois, e como . iremos procurar este 
d1re1~0"' em outi·a .font_e? Felizment!J o que a con
st1tmçao adopto1t esta em harn10111a com a •lis
ciplina. antiga da igt"eja, porque em outro tempo 
em o povo quem n.,rneava, hoje é um podc1· 
exercitado por del,~gl.ção <lo .povo ou nação. 

mesmo 1o:ira o mem ro reconheceu que o 
direito . de padroad•l é concedid•> áquelles qnP. 
edificão 011 dot t•> as igrejas; usando deste prin
cipio am ne~ar á ordem de Christo o direito 

a roa o no raz1 ,. esta cm con ra 1cç110 com 
o que subscreveu n.1 commis:>iio, onde se aftirma 
que o der<lito d! nomear p1•ovém <lo direito de 
padroado, ora, é claro que o pode1· executivo não 

· · . as igrejas, po1· isso . 1mo em o 
direito de pad1·oado. . 

Portant0 é necessuio qne sej<l por. uma lei 
confkmada a bulla da creaçào das dioceses. l\Ia.; 
não podemos de nenhuma ni. meira reconhecer 
inutil a ·concessão fJita pelo papa para a no· 
lllf!nçiio dos bispos. · 

Eu propuz que se toma~se mn:l. resolução, e 
dig:> quo é ncce;;sario que n cam lra tome este 

·negocio em mnita consideração, porqt1e o silen
cio da Slta p 1l'te pareceria appl·ov 1ç:io. Nós ve
mo~ Stlr mnito certo ~ qua aqu! _<lisse º· Sr. nr-

eata creaçiio, terem•)S qtB apprO\'<U" daqui por 
d:ante muitas semelhante.;;. Não demos occasiào 
a ·que· se alleglte como direito este. facto . 

o Sl" •. cunha 1\1.itto~ : - St·. p1·csidente, 
eu. não tinha .t mção de fall u· mais sCobre as 
bullas da creaç io dos bispados de Goyaz e l\fatto
Grosso, por havei· na discussão passada emittid•> 
largamente a minha opinião : mas como vejo 
sobre a minha caber;a uma tã> estrondosa· tro
voada, é justo qno responda n to:ios os nrgu
mento.;; qne contra mim se . fazem ! · E' esta a 
prímeira vez que um soldado falto d'3 instrucção 
entm em lide com um ecclesiastico, com uma 
pesaoa tão respeitavel como é o nosso primaz 
o 'Sr. arcebisp:> da Bahia ; e isto em pontos de 
direito canonico, P.m disciplina da i~1·eja .e em 
historh ecclesiastica ! Qne combate tao des1gu1ll ! 
Não ha remedi:) : vou á a1·da ; .: posto q lltl não 
preparado para disconer, ve_1·ei se mP. .lembN 

objectos alheios 'da ;11i1;ha profissão. 
. Dlz o Sr. arcebisp:> que en enganei-me, quan
do fiz patente a mmha opinião sob1·e a nomea
ção dos vig,1rios apostolicos pelo summ•l pon
·tilice; Sr. p1·esidente, niio mJ enganei, mio truquei 
de falso. . 

·O suinmo pontice n'io tem autoridad~ de no
mear Yigarios apostolicos p u·a territori11s da 
igreja t.ra-;iliense; esta prerogativa semp1·e foi 
contesta:ia á S ~ de Roma pelos sobe~nos de 
Portu.,.al ~ e todos nós sabemos o que ac<mteceu 
quand~J os papas uo~earão Yi~riu:;_ apos_tolicos 
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p1ra Tonkim, Cochinchinn e outros lu<>nres .dG 
01iente, que. pertencem ao pndrondo d11 f>ortunal. 

'l'orlos sabemos das questõt:s dos Srs. reis ºn. 
Pedro· II. e · D.' _Joiio · V com a curin romana 

. e • . , :s t . ti _igos_ 
s~be!nnos Jã · cxe_cutm·ão · n jm·isdicção, ou j1\ 
t!nhao a prerogat1va· de nomear vigal"ios npost.o
hcos e. prelados ·.com jurisdicçiio ccclesiasticn, 
como se,.. .· · - •· 
de conferir, como cousa.: no\•a, uma .faculdade s~m
pre exercitada? E' no tomo 2:0 das .memorias 
11is_toricas do: Brazil, esc1·iptas ·pelo nosso sabio, 
e. illustro · ~lle~n; mon,;enhor. · Pizuro, q11e eu 
'"ª e;;~a·.perm1ssao concedida no Sr. i·ei D. Se-· 
bastrno · po1· bre\•e do . papa GrPgorio XIII dnt.1-
do de lU de Julho dP. füU9. Este brew· bem ou 
mal expedido, concedeu • preronati\·as 'perpetuas 
ao _soberano do Brazil, e agoi~ ·o santo p:1dre 
L_eao, que1· fazer o · ne~ocio seu, e com a ple
nitude_ do _poder apostolico permittir nomeações 
(}Ue. nao põtle de~egar ! Passou : o illnstrn dep1~-

dita bulia in coma Domini. 
Sr. presidente, ou o Sr. 111·cebispo ou cu. es- · 

tamos enganadoi. ! I<:' Ye1·Jadc qne o santissirno • r • • • • 

cio de mor!:?; que o le,·ou :i. etemidade, pro 1i
bio cm o mesmo anno de sua exaltação ao s.,lio 
1>onlificio n ·publicação daquella furiosa bulia, 
obra de Pio. Y; mas o exemplo .daquelle ycne-
1·nndo pai elos fieis, ubs~rmdo. pelo :<e11 succes· 
so1· o 1·<lSpeitn'\'el · e pP.r.;cgui<lo Pio YI, foi Jcs
prcsaelo pm· Pio· VU, •1ue ape"nns cnt1·ou em 
Rom.a logo depois de sua cnthronlsnÇJ.io cm Ve
neza fez repetir a p1·oscript.a bulia in cama Do
mini; talvez pnrn most1·a1· quo· n cm·in romana 
mmca fica ntraz o que. os conclavistas esperando 
assentar a triplice corõa sobre as suns cabeças, não 

. · s sc1ao n a-
JaJas ! A. bulia continua n sei· publicada todos 
os nnnos com· n antiga solemnidaelc • mas gm
<;aa a Deus uiugucm faz caso dclln ! Passou o 

.. •• • 1 

do p.1pn, que recit.ou o ps.llmo ~ob1·e o impera
dor, cuja cabeça se acluwa debaixo do seu pé. 

Sr. prnsidente, eu pc1:0 no illustrissimo Sr. m·cc
bispo,que folhce ~então encontrará a anedocta. Não 
fui cu, S1· .. p1·cs1dente, quem nesta camam se 
lemb1·011 dclln : 1) .11ob1·c deputaelo o Sr. Lino 
Coutinho apontou este facto no seu discurso : e 
cu lembra·fo 4•> ')lle tinha li.ilo confirmei a his
toria ajuntando o psalmo pelo pontifico xecita
do; .mas p3rgunto. e~1, é cst.11 a unica anrdoct:i 
que. most~a o orgulho de .alguns. anti1tos ponti
fices romanos? Se1·á falso quo, o papa Calisto II, 
•lepois <lc vc11cer o seu antagomsta 1\fmlt'icio 
Bm·din, franccz. o arcebispo de Brng1i cm. Por
tugnl, denominad•J . <!Ili nnti-p:ipn,. Grego rio, YllI 
•! eleito em lug111· de Gelns10. 11, 11elo impcmJ01· 
Henrique Y, mandou qnc o iufeliz anLi-papa 
montado cm umJ"umento adornasse o, trinupho do 
pontific~, lcvnn •> nm rotulo 1:as costas com 
esta in~c1·ipç~o'.-:- Eccc: Crrlistiis : honor .Patl"iW, 

1·efo•·mat. -? Serão. falsos os· verso:. man1laJos 
collocar-pdo pnpa nas p1·aças publicas .de Roma·
na. occa~ião 0111 que, foi comado o imperador 
H.odolpho.; os .quaes versos n •d .1. uwnos criio do 
que à demonst1·ação do 'imrncnso ·podei· dos papas 
comprcllendido .nestas duns linhas. .. · 

· Pet1·ci cletlit . Petro, 
Pctrtis diadema Iwclolfo. 

Se cu mi l1ropozesse. repetir anedoct.as. de al
:;mns. ·dos · anb~os papa;;, seria um 11imca acabar. 
6.lntiuua o Sr. u1-cebispo · dizendo que se . o>. 

• 
sobernnos se sujeitn1·ão ás violencias dos 11011 
tifices foi por pusillanimidade ! .. 
· Sr. presidenk, os imperadores C.Jnrado; . Ro· 

dolpho, Henri ue, 1''1·edt:.r1co e outros nunca forãó 
pus1 animes ; os seus \'assa los eec:lesiasticos, 
querendo que houYesse .statiis in statu, suble· 
varão-se contm elles ; Uludirão aos gram'Jes ; 

. perve1·te1·ão ªCl~..c pc_q!1enos e· todos eonspira vão 
· -· º , ·orgu 10 
•dos ccclesiaslicos de .P<1rtugal causou·as.inaio1·es 
: calaii1idades ne;;te reino ; o arcebispo . de Bt"llga 
e o. bispo de Coimbra. furão reque1·e1· a Inu.,
cén~io IV, que se -.ach·iva .no ·cc-ncilio de Leão· 
que âltl>uzesse o infeliz . e grande rei D. San, 
cho n. :allegando por fundamçnt-0 o ha\~er occul-

, tamente ·easado co,11 D. l\Iec1a Lopes Ilaro e 
por te1 .. alguns yaliJos que os aconselhariid' ! O 
papa fulmjnC111 a celeb1·e b!tlla de · deposi!)iiO e o 
desgraçado p1·i.ncipe foi . morrer em T"ledo ; · o 
orgnlho d•lS : ecc.lesiasticos · ingle:?es causou as 
notnveis desl>'rdeii.s contm Henri• ue II, em uo 
an o 1gurou o :ce e 1·e . 1omaz e Cantuaria : 

e as •te J .;ão . Seni.tjlrras, em q 110 teva grande 
parte o m·cebispo Langton. ·Os ecclesiastico:; acha
viio-se animados ué· J esph·itos hostis c·mtra os 

' · · · · · ex mp o 
do~ p~plis. 

C.J11titii1a o Sr. nrcebispo dizendo que eu dese
jo fiU-O os pa as sejiio · esbulbados . . .. 
ê que a linha divisoria. ·entre o~ pipas e os 
soberanos não seja atacada ; o papa tenha todo 
o poder espiritual e os !lObéranos todo o podei· 
temporal : oR papas tenlliio o ·podei· do seu pri • 
mado ; os· bi~11os o seu podei• do episco11ado, 
d~e i~~;,~Í~~ transmittido pelo~;:apostolos; unda 

. As pre1·o~ativa que c_u desejt\1·a~: q~e os pnp1s 
tn•bssem amda hoje, sno aqucllas•: de :que fallou 
o noss'l YenernYd nl'ccbispo de Uraga, · D. 1<'1·. 
Bartholomcu dos 1\lartyres ao summu' pontifico 
Pio IV. . , '. ,,;.:. 

, ,. 1s com 
este pontillce, rompeu o papa um discurso so
bre o immcnso explcndor e riqueza d11 •'i:amara 
~posto~ica, e 4!sse:-men amado arc~bisJ?.º• ~:p•>n· 

pos cm que um nosso, p1·edecessor clamâ.va~j'~ 
ge11tm1i et aw·mn non ltabeo - a csla.i pnlnvras: 
respotlllen immediatamente o gmnde. arcebisPo-:1. 
santissimo ~adre, tnmbem os successore.i: do, S., · 
Pedl"O ji\ nno se achiio. nos . tempos ~m qu.c olle; · 
dizhi ao enh•eyado-sm·gc• et ambula-E.stas siio_, 
as pl'erogati\'llil do que cu desejava que os P.~
pas nunca fossem esbulhados ; ·· as ' de fazer uu
lagres, o ma:s nada vale, · fiquem com o que é' 
seu, e lal'guem o que lhes niio pertence. (A11oia· 
cloDs:) . • 1. b . ,_. . d. . p· t. : ~· . 

1sse mms qne o ce e !"e u1spo ·e·. 1s 0111 1ora 
annthemntisntlo on fulminado p 1· úma bulla de 
Pio VI, e por.scs;uido pelos bispos ilalianos seus 
confrailcs. · · · 

Niio ha cousa ·mais llfituml do que soro liispo 
ele Pistoia fulminado e perseguido pelo l>ªPª e p«!lo 
partido ultram•mtnno 1 O bispo de Pisto1a oppóz-sc 
com o seu concilio í1s inva:1õcs da caria romana 
no podtlr apostolico dos bispos; os p1·elados de 
toelus as i 1c•as 1 ··• 1 ' · .·,- · 
justiça e o mcreciinento do vcncr:\\•el Rici ;' in-. 
11 mw a\"cis er:1o da s11:1 lffesina opinião,: o 11Ji'::lp1)., 
n:io intrClduzio doutrinas novas, fez'· rcvi\'e1· m{·' 
Yclhas, ~s que. !'st1wiio ciitcrrad 1s i!c~.i\i~o."do 
tlmmo dos· pont11i~s · romanos; o· nosso·· ~nde 
Antonio P!3reira de F.ii.;ueirt!do; tinlia. P.~~r~pto_, · ª. 
sua tenlnt1\"a theoh1g1ca ·no mesmo .. sent1tlo 'do 
concilio de Pistoia; o nossil Fr ~ Joàq1lhil' d~Síinh 
Clnrn, n1·cebispo de Evorn, tambem'foi 'da ·irieà1:ítn 

. opinião e por isso in~orreu .n~· des lgr:i~o· do p11pa 

. qnc · lhe denegou a rnstitmçao canomca, e · por 
isso tl.lVC lu~l"ll cclcb1-c·ordcm elo Sr. D.•João VI, 
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SESSÃO EM: t2- -OE JULUO DE 1821 135 
dirighla ao seu mini>tro junto á Santa Sé apos
tolica; os bispos ultramontanos estão por tudo 
quanto qutli· o papa; rtlput:io-o subel"ioi· nes con" 
cilioi gemes, o sem l.·e mfullh•el mis decisões de 
mu 1·111._ e ; o que. u o nasce ·uc ,;erem os 
bi,;pos italiáuos os u.1i.os que têm di1•tiito ú. ti.ira 
pontifícia. · 

C.JUtinuou o Sr. arcebi~p~ n diz~r. que os bis-

injustas pi·etençõcs da cõrte de Rom·a, 
Queil'a Deus que as>im seja, e qu i todlls te

'nluio a coi·ageri1 dll Sa·. bi,;po de S. Pnulo, que 
·:se oppõz á pl'imeh·a tentativa de 111011senho1· Ca
léppli, nun'cio npostolico. 

• • ,, ., J oppoi·em us 

:- Este nuncio, o cnrJeal. Ciale.ppli fez todas as 
·diligencias; e se viea· out1·., lia de querer imit
tal-o, é cohvcnicnte estar âlcrta. Se !fama in-
0~·.adir cm 1im dia, fi.:a com o <lit:eito <l.i invadir 
"tiuanclo qnizer. (Apoiados.) 

~'~11011 mais nas creações . de bispados. · 
E i. qigo e c.>ntinua1·ei n dizer, cmquanto tlver 
_. n_i·a e . cr a~sen 1 nes a c:amam, q nc . nao 

é ·ao_, p:lpa, mas sun i\ nsscinble.i gcml legisla· 
tiva; 11ti.•J compate n divisão dos bispados; e 
aos _ ~i:1pos • a regulaç1io intei'ior ~e)lcs.. Sabe o 

cl't!ai.jno •. 
A:S coi-pol'Dcões capitulares no <lia de hoje não 

servci1\ _ dCml.o <lo luxo, · o ostentação : os cone" 
gos ·de ·ag-Jra, 'nito ob.stant'J · 11e1·e111 ornad1.1s de 
vil'tndcs, . iliio J.>Odem compa1'l\1·-se com os cone· 
gos Jo •. à!ut'o_ bispo de Hyvonin, que ,e1·ão seus 
compauhe1ro:1, Stlll:I c.>mmens 1es, tl sct1s conse· 
lheh·os, q\lil com clle pa~uviio o din em netos 
c.loi virtude-- e , _1.IJ i11strucç1i.o~ , 

Conheço bt!m q11e o esplendo1· do culto divino 
é mui louvavel ; e tnmbem n:io ig11u1-.., l)lle 
i.1cs;;ali. cusns l'~l:gios;ls, em. qu!! ha gi·nn!-'•B 

frade i' As l''enJaiJ s:'i•> <listribui<lns -pol' uÍn!tos 
t:ics como o;co.rpinteit·o, pa<11·eil'O, fel'l'.:til'o, co· 
rieir?, nrmllUOI', vesti.uento:it"..>, co:-t1ll'cil·•1, _etc. 

c:1ldo 1iiag~.;, ·carne _com oss.,, um úuio habito,, 
o um prato Jo pirão 1 E1:1-:qui t 1Jn. a l'Íl}Ueza 
do poln·e fraJe. e mtinu.:i o e~plo:md.,i· do culto 
üivin·i, · mas riiio ·se 'Jig•L 11ue "os ·cabidos_ s1io 
muito_. nece:isnrio.i ; p )i;.; so assim acontJcesse, se 
o; bisp!>S- _ flzes.!l•ll!i conselho . com .. os . s~tlS -cone· 
go:i,. uno •- ,ouv11\namos essas ·m1sci·,1ve1:1 dcsol'
utlns, que acoutectJ1·1'io na ciJalle. do, Ou1·0 

" l'i·.:to, -nà.>-· pJrmiUiuJo o _bispo, que.uma h-.111111· 
d11lo cclóbrnHJ n: f.istn. tla scm:ma s utta na 
·sua pt'llpria igl·eja fuhí1inando penas conti·a _ os 
cicclesinsticos, que 11s:1istissJm ás ccl'e:nouias 1 
Isto· é de"'potismo - ecclesiastico : é dc-potistimo 
do, quem~ n-io. _ 'qonsult•1 o _ seu cabido, o Jespo
-tismo·," licfo1· que o sccul:w 1 A l'espeito tle liis
p •S. ~em cabi.1~, ~uh 1 a, di~c1· q1le existelll. im
mensos. ·na clll'!St"nd!' lo; elll Poi·tugal. lm mmto~: 
e po1· vcutu1-., _·os 11rclados c,l.i.;t.tls. <l1o~eses uno 
d~sempcnbiio· · o s~u. sag1:_nt10 · mimste1·10 co n o 
mnio1· zelo e ,cn1·1.Iade- paternal ? . O .. venel'Dvel 
prelado ~e Qoyaz, esse. ancião· rcs eitnvP.l. não 
!' stan ·_a_ ~ua, a so utu. ,cegu•!ll'n, •uno ez ~ma 
1m:nensa - e t1·ab:ilhosn - JOl'lladn .ntõ ao · ,apnsco 

,/;do >!CU rebmllo 'I. :Nt'io é _elb incnnsavtJln.> pul
. ·pito;', ne> •confesSioiiifrio;_: e"n;1 admini:1t1:ai;iio _dos 

suc1'8iiientos ?.Nii.J abrio ello t'una escola, em que dá 
'li~iio ·.·aus· scüs: :cle1igos ? : Cómo poi.i se diz. que 
é .indispel!savel~o ... cal?ido,:p~ra .. 1.>em doti .. bispos, 

• e.,p~~·!\;~m At>.s\p,ovos ?,,.q,cxemplo, ((e,,Gt>y<1z e 
do 'se11 d1gn1i:l1mo, prulado õ.,ba:ttantc. _ ... ____ - .--

Não rã,f dig . .:; senhores~ (}ilà, cu. rediênlariso,os 
- caliidod~: ·:ou ... iuiõ: ·r~.Ili:ill~lao· .. à,peHo~ 'nlg!lm:a.; 
- Q 'lUO''diso, é q1lo a. eaJ13t, magqa1, o• emtoa, 

que custnv.1 dinheiro; e lOdüS 
elles não montl\ vüo i'I d.)cimn. pa1'te do vnlor do 
pres•~nr.e que-o Si·. D. l\lanoel ·1he l'emctteu poi· 
Tl'istl\o> da Cunha. (Apoiados.). -

To.mbcm o pap 1 Martinh•J V e o papa Euge
nio ·IV concclhil'lio que os reis de P<>rtugal fossem 
sagmJos e co1·01\ lo.s. Grni1de mei·ce • com clft:i to 
era esta quo bem· mostra nté •que ponto chega''ª 
o podei· punLificio nn.1ucllas .. i1luJcs 1 · 

'l'1m1bom Al•>Xand1·e VI dh·iJio o mnnd1) em 
duns partes p"ra qno só n Hospanha e Poi·tngal 
fizessem conquistas •l descobc1·ta:1l Muitas outl'll:1 
c •• usas poJoi·in a'lni njnntar se ns julgasse con· 
VtJnientes on ln•lispen:1nvds. -

Fullou mnis que t):! ecclesiasticos e o povo 
ajuntii•>:Se cm 01·aç1i.o 1 Sim, senbtJi·, os ecclesias
trcos cst io no cõro e o povo -\·ni â missa' ni>S 
<lias de. preceito. ' 

E não _;:;cria melhor qno em vez dessas resas 
que o povo niio entende, se compuzessem 01·ni;ões 
em qne. o llº"º acom anhasse nos Si·s. ecclesi:ts· 
ticos _ , 110 SJrrn 1s o muito m~ ior? iio chn-
· inarià. maior nnmei·o 11.l fieis nos templ•1s 1 A 
linRun latina é previlegi:da? Os onlros: idiomas 
niio iuerécem _sei·-, 1·ecit:dos na·_ p1·csença de D~os 1 
(Eu. niio. ·vim. pi'<lpa1·n·lo pira . estes argumentos, 
mas· fal'ei '.diligencia de não ficar -mnl; .v11ler·10e
hoi da minha memoria j.i. cnnçadll.) , __ .. _ - ---

As 'ig1·éjas protestant~s füze1n_ os offi~i.>s diyin~s 
na lingua~natu1~al: outro tanto p1-at1ca a. -1gr.iJa. 

S.1'&~ªpa~lJ~ã~1,ílr·'n~p~~ºJ-~Qt~.doi · ~ffici~s 
dlvlno:t. ~m llniJua materna fl"c o pilfl1\ Nicol:\o i 
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tinha permittido aos povos da Esclavonia, da 
llliria e da Datmacill; pedindo-lbes comtudo que 
por· veneração. i\ jgreja de Rotn•l se dissesse n 
missa cm latim ; ós maronitas, que se achiio uni-

estrangeiros e jesoitas . nem um só. ·:A1,oiado 
geralmente.) · · . 

. . - .- . '• .. 
nos em liugua·armeui;: o seu clero é cnsn·Jo.; 
o;; mosteiros siio commnns n ·.monges e n freiras 
qne occupiio a mesma igreja, em que ha con\'C· 
nien t.es se ara - s. 

· Na gnrgnnt•l tenho cu e . .;scs bons. pa.tres da 
serra do Cnmça ue, cui· vez lle · ensiuàrem ÍL 

· . a serem ons · c1 a aos, ens111aO" . cs ns 
t>rnções meutaP.s ! (Apoiados.\ Que· desgraçá~. têm 
caus 1Jo esses bons p:1d1·es éom ns suusniissões 
em !em os impro tios; n_inda 1ue · 1embm i;i e{>i: 

siio ! ! ! O patriinchn Estefanis pot· moti\·o da~ convnl
sões das igrejas de T~ihano (·m 177!1 ·cansadas 
pPlms,. fannticns 1111 · illnsas freir.1s Annn Age111i e 
Cat lmrinn tl11 En<li1:, ultimamente .. il'iiiUt~ 1101· 
11111 hiipo e \•:irios clerigos de l'o'ilu~nl, fo1'Sti..~~ 1 
peus.. da snn cadeira, f<>z n r1>trnctni;iio •los scns 
erros e co111 innun nlt• li sua morte nnitlo à ·com
mnnhiio cntholil:n, niio ol.lstnute a 1.litrercn<;n das 
Jytnrgius. . · 

, ·. F:iilon ultim'linente o Sr. arcebispo n · respeitol 
rlú concili.1 de ·rrento. Ainda· i>st.1n1 nos men,. 
pt'incipios·: n ··rlisciplinn d•) 1·011cilio <lc Trento 
t•lule .Re1· nlte1·n•la; o il•)gma porém é immnta
veL Eu 1.iio quero sci~m11, como se 1~ie nth'i· 

.ti:u mio faltei contra as rezas dos Srs. eccle
siasticos, dcsej•1 qae st>jiio frequentes, que le
vantem· o «'oraçiio· a Deos, 11ue 01·em pelos povos 

;- 1i1 n ss 1·1os 
ou ,·ignrio. póde diri-O'l cabidos, qu~1lqnet• <'lll"ll 

gil-as. · 
Eu, s.mhores, niio cens1ir.1 ns l~·tnrgins diversas, 

e niudn menos 11 disGiplin11 tia i~rPj.i; e, cinmtdo 
mesmo ns c•·nsnrnsse, nuncn to~arin no dog:na. 
A disciplina da igreja tem nnull\dô nniitas \•c:i.es 
o pi"•<le tnudnr em cadn paiz ~ o dogmn ·é sempre 
o mesmo ; o que cm dogma nos primei1·os sccnlos 
da ig1·pja é dogma no dia de· ltnje, no mellos 
nn 1grejn cathulica. 

:Nós 1n1bcmos qu<', depois da. sepnratiio do; 
protestantes, qnaud., se. conheceu qne nquélln 
«'hristandade. esla,·n perdida pnm n igrejn ro-
111ann, ofle1·cciiio-l11é a comnmnhão nns duas cs
pecie,;, o casamento do clero e mni tns outras 
cousas Je que ellcs i;e qncixnviio contr L n igrej;1 
cntholicn; e o papn Gangnuelli niio te.ve duvida 
tln as. 01T.irecc1· porque entendeu qno n disciplina 
pó.Je v:u'in1· ficando_ intacto o dogma. 
. Nilo é constante ha,·er o m·ccbispo D. Pr. Bar-
tholomeu dos l\lartvres pedido ·no concilio d~ 
Trento que o ~lero ·r .• s•e casado, no menos o· uc 
Traz dos Montes.,... Saltem t)·ansmontai1il - E 
podia 11lgt1em taxai· aquelle prelado de frreli-

· ... • • · cc , p{,t:! 01 o cxemp a1· · os 
bispo:; portuguezes. · · · 
. Po1·t11nto niio mo accuscm de que cu me op
pr1nl:o ã; orni;ões quando ,ligo que os cál.lid.,s 
s~'º inuleis. i 
. Tambem sou incrépado de dizet· que n:io hnjn ·,Í. 

se111inurios nus no\'os Lispndus e que os s'lbl .. s 
Pcclesiasticos de Go\•nz 11110 apr;indcriío e:n se- i 
111inn.rios. O nobre deputado o Sr. nrcebispo niio 1 
me t.·ntenJcn<; o que cu di:;sc "foi que em .Goynz : 
mio ha meio;.. ·poI ot·n pam lcYnntnr scminarios, \ 
e •111c os eccluinsticos mui instruídos que nlli ' 
se achiio, como o proviso1· e Yigario: geral Luiz ·! 
Antonio da i:;Uva e Souzn, · J.uiz B:11tholomeu 
lln1-.1ues, J.uiz G'onzngn de C:unargo !"reire e 
11111itos outros, np1·cndf!riio nos s"minnrios de 
::::\. P;111lo e ·cm l\Iarinnunn. 

Qnnnto :"i nomcni;iio de cstrnngeil·os, Sr.' prc
·!'<hlt!ntc, hei de Oflf'ÕNue com toilas as minhas 1 
fori;as, emqmuiúi. fór d<'putaclo .dn fütc;iio bra- • 1

1 zileirn. a·· <1ue ·l.ajn ·.'!10 nosso· tenitorio ·bis os 
~ r ir s, t•r• 1c1p!\ mente 1 n 1m!os. <Apoiado 

yei·almente.) ~ otn com ellcs ! (,Apomtfo.) Vi'I.() ser 
putr~archns· l~ c·m Roma; 11n.d:l , Je: j~sµiJismo, 
11nd11· de mnxunns .111lrmu1 nt:1nns :·nns".1grPJas do 
Brazíl• · {Apoimlo ·· ge1·alme111e.) •()s bispos' csti·nn
-geiros niiti deixrfrã'õ de. sN·. Y11s;;alh)s ·dó :pap:1, 
aind:n. que. declateni ·que siio .st1bditos do Brazil. 

lmn : quero n a disciplina · tia ig1·ejn- 111-.lsildr:i, 
~ct·at, . unifórmc~ e ncco1111i1oü11dn {1,. noss11s ci1'
cnmstnncia;;", · \"i:;to estnrmo:i mais de duns· mil 
le~uas distantes de Romn: ' 

Eu n.:io •lig:>, como dizia 
11e o ·· Esph·ito S mto in de noite R11111n a 

• • • 1111 m ll 1 li l ª'· e o COUCI 10 em 
pontos. de fé; mn;i não creió un inínlhllidad'e llo 
p:111n nem contra · os principeit, nem conti·n os 
povos. nem c<íntm a religi:io. l\lns pergunto, o 
eonGilio tle Trento setin feito i' feit,iio e gosto 

11lgumns· pnlav1·as · sob1·e a miúmda·. on: propo_sta 
do 1llt1strc .t.lcputa,fo o Sl-. Yaseoncellos, · com n 

nnl inteiràmenti me Çonfor~.º· '. .Estn pr~po~ta 

trinn velha 'dus felizes sccnfos· . da· .1groj1L ; · 1i 
doutrin1i <ln igr<'jn; ."é ·doutrina llos te•npo:i . mais 
chegados aos apost.Olos ; é o c11ie devemos'abra· 
'ç:lr. . . .. . . . .. . . . . . .. · . . 

O prcsiJentc· dn rep~blicn do .l'tIC,xico_,_jiiapr~
sentou cstn:; mesmas . 1Jéas e penso ·q11e n.cur1a 
·romana n:lo. ºte1·á ín(>ti\'O, de se deSg•liar~ 1',;:dos 
sabemos .que nos· priinefros c. lu.111iuoso·s . .ieênlos 
da i g1·ej a .o~ "nr~ebispci$ · éonsngr~ "ªó. os Ujspos~ 
e t!Sles prnttcnvm,> butt·o taht9 com ;11eus nletro
pohtanos ; . e tod.o.ii pam 1ilc1;;trarcm ao. sµnuuo 
pon!ifice que .• est:wiio ·nn co1.numnhiiú dn '.s~tn 
_igt·eJn; remçthno-lho ni~n- carta; n, qual se ~!u!
mnvn cartn .de. communhno, ·em que lhe J?l11't1c1-
pnv:'io qhe ·h.fi,via" o, ~rmiici fulil))O sliccCi:l1~i:i: I\•) 
·sn11tissi11ío irmnn' .fnlmio na ·c:'ldeim ·do. tal ; e 
com esta crr)'la .. in: n protest:lçiio dt~ f1}~ Nnqíi_ellc 
tempo niio ·:ti:lvhio. instilllitões cilnoli,i,cás,' como 
n~orn; ~ niii:>' ~e· pnJJaviio·. n11'ti11tl1s;•<:etc;' q1~e 
vno enr1q1\ecet· ·as. eunas · rlimnmas~ O nosso il1-
11hciro nii<> · dc,'e il: . rirá . Uouilf : 'd io" ' . . '· • .. 
j•iO !omcci OS '.SÓ :nrjuel!çs 'esliJic.ridi,bs~;qt1e·J<?· 
1·em Justos pnr:r os:q~~ ·t):'~b~lhno •• ,~ nno ;pi;i~~ 
sustcutm· . o . luxo cat•Jrnah,cll\. Sóbre concorllatas, ·.· 
undn·, uadil) o :nê!~s'.ó '.'imperá ljí·'.:té1jj ',? ''A,iF~it_o 
de · conceder, · nu"··ncgn1· · •J bcneplac1to·. ou· ex,c-

uatur. . .. , ... ,:e.. '. ,. · '·· · '· .'.'-.:'.,./· '' .: .... · 
· :Se a nossa mociüade·fõr'e1itregue'.n elites bispos 
fica infeccicinada' de'.id~ns hltr~inontRnns {ap~iddo 
ge;•alm~nt~) ·; e1les.'. di.rnti • que . o ll11Pª"~ ·"up.ei·}or. · 

~?c'nt~e1de rt!i!Jid~J:,º~re~i:3~·~Ib~r~~~~-~ái:p:; ; 

q·se \·i,ere1~1' ho,ns:.Jiü!ll\S ·:uo ·p.n'ptl, 'í-"iis~lilihli>l-ns 
com· respe1t~. ~. :\'~~el]l_çill'E"',1n~t:LS.f".,:,:y1,!!~~"i-b~!l~ 
ln~ .ºPP<?~tas~.aos·,-))~ss,os'.:"<l.!_1:eitoi1 ·. CO!l!l,tit9_~õ,\1.aes, 
s.uP.ponha~se ,qn~ lll\~~:v.ltirno;: Se11J1o~~s, '.e,..._neces· 
11nr10' hayer.· .. in'.~~<le :c~l)tela,,· com'. a .n<>h'!cli" ... i:i•.·. 
-111.0111'; DesconMmoa 'dn•" bo~ pnlnT1-ns dos·cm·sn~ 
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listas (opoiadns}: élles sabem 'pegar por 'tedcis < s 
'~º"ºs ; . e_ su . uma \"ez sabh·em bem d•> . jo~o~ 
se~npre ·11110 . de ganhar as suas paradas! ! · {A11oia-
d.us ,j. · · 

• o ou n o: - e nuo 
discussão, cedo a palavra. 
"0 Sn. PRESIDENTE disse que havia ainda quem 

ti vesso ·a ·palavra. 
P S11. LtNo CouT1:s110 :".""Pois então .. direi alguma 

e.ousa, Sr .. pre~ideilte, •> Sr .. l!-rccbispo combateu 
o~ dous P.at·ece1·es dns c.omm1ssõlls longa e eru
d1tamcute ; mas a meu ver não o fez conclu-
1.fontêm~n~ , _ po1·que t.;ririinon dizendo que cm- · 
qu ui to aos ,cabid•JS. e . seminarios s~ devi.a. pedir 
f!.O pap~ qu1zessc dispensar o seu estabelec11nc11to 
e cr.mçno. . . . 

Eu vou ,pois· combatei· o tli,;éureo do· l10111'ado 
d~_putado , des~rnin•lo aquellas . mesmas proposi
c;o.,s eom .. _que _elle . a~acou us dous pa1·cceres. 
J?iss!' o ~l.liu,.tre nrçebi:>po que as bulias não con-

cbristão. _ . _ .. . 
O mesmo bonrndo dep'utad•>, que1·endo provar 

que não .l1n..viiio . disposi1:ões geraés nas l.1t1llas, 
tpouxe n ul · · 01· m· · u1· ent a divisã do di -
tl'icto.; e',cama.ras, a <1ual 11•1da_ mais era do que 
~m1a mera .demarcnçiio · territo1·ial . e disse que n 
c1:eaçiio dos_ bis'pnuos podia· assili1 ser igualmente 
considemda. :Mas niio se f·1lln em divisão do 
te1·reno · e.: n'e.1)1 _ dos · diSt1·ictos per.tericciltes aos 
bi~pos; P.Q1·ém .. sim ·em jm·isdi_cçào pl"ivativa des-
tas c;luns ~.utoridades qµe se creà1·ão.. . .. 

Nós'.'i1ão· nos: én1bàraç11mós que o .. bispado te
.nhi\ esta ou .uquella ·exteusiio : com: o que- nos 
cmbaraça~nos ·ó cóm ·a jurisdicção <1ue tem ., bispo 
elci to p 11·u qual<ft1e1· liispudo,_ constituindo~se de 
·novo cutre nós uinn tl\o grande autoridade. O 
Hlustre deputudo poderá uegm· · i1nc os . bispo:> 
tenltão • jm1sdfoção ·temporal·? Ninguel'n o negará 
·de ·certó~ ·e· como ha . quem dig& que a creação 
'de doU:i:I bispados·' não :.inftue· disposições gernes, 
se' com-· ella \~mos a· ter novns .-nutol"idndes de 
-tiio · alt~,. mi>ntá; qué influem na · governnnça de 
·todo a im~edo. · · · · . · : · • • ·· · · 
· O pontifice pelo· poder espiritual~ que tem sob1-e · 
toda. :a·_· cltristn;ndaúe-;quando ··t'onc~clu .:stas· bulias 
..•... , .e Ç1l ·' .':,.1spa os;< e·c.1·o·mo o eg.tsa; 
'e · (J·, e5W.)~U{I JegislaÇtiO ·o; que cu" cbnmo <l1spo.
~içãO~;)~cráf/''e;'.q'lle · 'disse•·db,ver ser examitmdà' 
P.~I~ a;;s~~~-~é,a ~~ili.. . . . . ·. . . . . . . . . . 
' ... ·.·.j) .. e.~ .. · ~is~. ~l'.;.· ~1.·es. ,id.et~.te .. , .. ·cori10 .. é que º. su·n· l.mo . pont1fi~;:.mur fivr.:mentc ·e de"sua vontn_de pro· 
p_riit,~~;~qüê dt\ ·autólidiide 'no iinperudo1· do 

·. ~~~z.i~'_;jara 'nóni~âr': os ,'l,lispos 1.' ·.·Não: ex~rbilóu 
. eJ.l!'.,P9J;:.:v.entum:do' .ei.1·cnlo ,do, seu .po.deno,. quaudo 
;~l'.\'01·t111ilo;se ctii~:dispensador· du. ·graçns, dá ao 
"i1n11erador :aquillo,: quó elle ~à --tinha'?·'· .. 

TOltO S. 

137 
Ó hom-ado depútado quiZ encabeçar e·;w di~ 

reito, que tem o imperador, no direito de pa
dl'Oado herdade .de. seus antepassados como mo-· 
narcbas de Portugal : U}lll! cu nunca cons·entírei 

- . ~ ' '" 1 , 

i~tc. é, que o impemJor do Bmzil 'tivesse este 
d11"e1to em consequeneio. do padroado de Port11-
f:{nl; não·: a 1u1ç110 brazilcira foi que lh'o deu; . f. • •• • ··,- -- . - . - - - - -- ·-

'{lendtJncia ficou o p~.droado do BrilZil indcpendeiite 
<.lo de portugal; e i;o1·ta11to o impe1·ador não 
tem esse dit·ei to por tet· nascido na casà de ·Bm-
gança. . · 
. A. naçã<> bra~iJeira é pndroefra tle todas· às 
1greJas do Braztl, . porque todas. ella-1. sno · s11~
tentudas pela mesma naçãt>, po1· isto a esta pel'
tence o nomear as nntol'idades ece1ei:iin;;tic11s: 
t~ns, · con~o pela constituiç!io clln ·t .. a:nsf,,1·io este 
poder no imperador, está cla1·0 que cllc tem' esse 
pod.::r por conc.:ss11o nacional, e não po1· herança 
<lo pai:lroado de Pol't11gal ; e nem o imperàuol' . \ .. .· , . 
<t•iirndo a naçlio braz1leira, senho1'.1 ·do padroado 
{e suas igreja•, já lhe hnvh concedido.· 

A mes111n ig1·rja christii pela boca 'do· co;1ci-
lio de 'r1·~ n t•~ l"tl n · 
q!lo. sustentão, 011 protegem as igrejas; têm ·o 
<.111·e1to de no.n('ar parn us mesmas os fo11ccio-
11m·ios ecclesiasticos, estatnidos pelas' bullns pon
tificins; purqnc il:ll semellnnto dil'...it., ditn:ma 

1 zuo, e n na urcza n · cousa, e nao per- · 
tencc por titulo al~um cor.ltech\o ·ao summo · 1)011-
tifi~, que uiio póae conceder, ne:n mesmo con
firmar esse poderio, qua a nação depositl)U n:\s 
mi'ios d•l seu snp1·cmo chefe. . · · 

D~senga:iemo-::o:<, senho1·es, que· Roma clu·ist.t 
e o mesmo que foi Roma profana: ella qner ~o
verna1· o mundo inteiro ei\'il, e espiritnnlmente:· 
clla que1· que snns, ordens marchem .Jc um· pólo 
a ouh'o. sem obstaculo algum : ma:: nós qnc ha-· 
vemos _p1·oclnmndos o~ nossos direitos politicos; 
e temos s 0.1stenhuo a nossa húlepende.ncia na· 
cional, deixaremos ª"ora i'tcste rimeil·o ne .. ncio' 

direit~s qiu perte~cem a ~ação bràzilei;:, e ( IÍ. 
,sua _!greja. . . . .. · ... · . · . . 

Queixa-se o bommlo dcputadv, o.· Sr. arcctiispo, 
Je que a 1ui SJ .teuha atnc11do1. os . pcmtifices, . e 
den .. gt·iJo sua .eonducta co:n histori;1s populares 
.de squi de3potismos, e· al'bitru-icda<lcs pítm çom 
Os lll(lnarcltas C para CO.t\ OS pOYOS clll'istiios : 
di:: que é falso o . tel'. h:willo · u n· P·llltiffoe ·ro
mano, qúl! ;hou\'essa· posto ·o. pé 110 .. p"est~o.; 1 ti<: ' 
1m1 impel'ild•1l' dn Alle:nanhn ; qn,tniio e \"Cl'dndc 
terem ••lles 1ímitas vezes d!!sob1·igaJo os po\·os 
de .seus juramentos de. obcdiencia :ios 1no'nnr: 
éltas setts inimigos; que nunca os pont1fices' or· 
.denurão a..s povos u rcbelli:io. contr11 . os reis, 
mandnn~O:-lhcs Jazei· ~t1:1·a guerra; .Culminnudo 
auatllemns :contm elles., . · · , · 
. Ah! Sr. presiJente, neg~1· o · honrlt lo· !HPn.tn1li> 
fact<>s destu 11nt1u·eza con~1gnaJos na. h1slor1;1,, e 
sal.iidos .P.••l' toda a{ .'na~õcs, é· ql\c1·~1· Jefomlcl' 
a _cnl'in ·1·omann .u·, toi·to, ·e i& .'"1rl'cito': bl!m .. perto 

' '.. . '. ,._ • •. . .. . • . 
1

' õ'"' •· -ÍT ' 

dócmri .. ntos 'autbe1líiclós :U'e sciueil)afftes atfo11tnJos 
'coiltm p "i·c(ú, · $a11~Uó )';!•,'' · · .·. . •. , . ·. : . 
. Co1~tinú}~ .º ~llw;tri(d~p\\t~llo n_n_: d;,fo~:1 ~e, s~l1S 
hel'ó.is, e dt:t·se .. os l>ónt_1ficçs_ !l~S•l!! fürnp, .. e J.1~s 
.cousn:s. fizerno~ · que!xi'lll·SO. Qs· .. po,w, ·e. os.: r,e!s 
.d.i sua. igno1·1u1ci:1,.': •t bm·linífü ale,· e · 1~,fo. c1~itiu
·nén\"estes !P·an'-'I:~ hom,~s. • . ..... ; , ~~' _. 

·A. maxin1a e com df.:1to . mnclmweltcnL como 
_i;e à ~glio1'tincin df\\m \lÓ'Vo •. ·.ow:dc\in\,'l'e} w}e 
algum. ili.a .. autor1snr?. ou mesmrr.des,culp:ir .... a 
tyramutt; "e· pl'epot~ncn ·u. s p'Ont1fi:e.,.,.l'C111m .,.H t 

18 
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SESS:Ã9 Eil_ 12_ DE.JULHO DE 18:27 
Sim. os. p3pas nnquclles tempos faziiio twfo t;lc reznr; e eu podia· contar uma imeJ<>eta bem 
i;st<>, porque os povos, e o:; reis crio ignorantes, galante a tal respeito." Sd estes C"lbido,; pois não 
e harbaro:>; e os padre,; monopolisando a peq1iena l'Crvem para M11sa alguma e nem mes1nQ para 
scíeucia do tempo, eseravisa,·ão as lei:;. tDigo> d u eons:llios ao; bispl•, para qua cr;ar corpo-
-~9.ueua _scicncia, J!Or ue de C~to elles não· sa- rações de~ta natureza? ·E ent•h no Br.LSil o:aJe 

. · anç:\S !lôe nc aao ••O atrazlldas! E em que 
naquelle tc?mp·l ler e e:>crever da,:a o ~ndio"O lugar? Em Goyaz e lhtto-Grósso 1 . 
1u·ivílegio do clero } Sim, nesse tempo elles pude- Di,->c-se que as ca1eirilS de concgos eriio por 
rão piznr .imperadores, destbronisar os reis e ex- as~im dizer, como caleiras de descan::io onde Sd 
r.om1mm,,ar 1 - · · - • ia sen r (HI ve 10-> ecc csu1.stico,;, os paro-
fa?.P.f. • • chos e vigarios cansados e foveterados no:ser-
. Di:\se mais o Sr. arcebispo que desse de~po- viço da igrejit, em premio de suas Cadigi\i\. E11 

tislno da curia romana resultou· a liberd:td•l e a crei•J q11e um .vigario de juízo . nanca quereri' 
conserv:•ciio do que havia de bom nas seienc1as .trocar as bo,1racs de parocho com aquellas de 
P. nas artes; não duvidamos até, um certo ponto, co11ego; e nem :is desgruçuda.J con~raai que en-
porq11e clla ao depoíS tem posto ob~t-iculos ao e11 tre 11õs se d:io nos conegc•s, o po<Jem convidar~ 
itlterior dcscn,•olvimento, e ainda ·assim não foi se fossem ·aquellns do:1 canonistas d'Elvas ·011 de 
o c:IPl'lpotismo que fez á E11ropa um semelhante Braga cm P<>rtugal, que s:io Je ~ e 10 mil 
beneficio, porque o despotismo não produz senão cruzados·, então seriiio muitoJ boa coll,:\; ma!I 
estrngos ; foi o bom gosto de um ou outro pon- quen1 s:\o os que lá as coniegucm 1 S·io os filhos 
tifice que taes cousas promo,·eu: e quando uão, dos. filalg•B e gr1mdes ainda bem novos; e mmca 
di_ga o iliustr~ deputado, porque hoje qu_e Roma o pobre aroeho velho. B:1sta · -

siaslaeo, ·0 prcsti~ioso anatismo ái:erca \los pon- uern tem obrig<Açiio de crear scmin 1riu;i? Siio 
tifices romanos vni cabíndo, Respeit 1 e \"Cnen\- os bispos: pois Sd elle,; li' os querc:m nos seus 
.;:io razon,•el seja dada ao santo padre e ao clero bispados su11tento-os 1\ sua CUJ:1t11 ; mandando 
\•irtuoso e illumiuaJo : m 1s nunca su <1rlemos comtudo ao C<>rpo legislativo os seui res oetivos 

p0 r,1ue, ou estns igro>ja.- esttio \"'aga:0 ou n:io, se Sr. t.leputado V "·ncello.i, qne se ach~ 'sobro a 
uiio estrio del·em c.:intinuar· os prelado:> até que mes:1, e que quer que ó go\•f!rno faç' ~ma eon~ 
tis novos bispos possiit> tomar co·uta dellas; e corJnta C<>lll a s1\nt11 S.!, ·segundo as b:\Ses rior 
S(' · ns. consíderttmos vng118 , então. pertence ua elle. apresenta.dá~; e 'des1mgnnemo-nos por uma 
(,onformic:lade · do . ·Cl)ncilio tridentin·o ao· bispo vez : o summo pontifico é · u1í1 mo'!arcl111, com o 
mais vizinho, ua falta dos cabidos 0 nomear vi- qu·1l devtimos fllzet· tratados. do nl11anc;a.; · fac;a·sl 
garios geraes para ns ndministriir íntcriname.,te; u tratado, bem cotnó i;e faz dipl,1m11tic_;1menle con\ 
111118 nunca 0 sumino i>ontifice que n ;0 tem se- as outras unções, e isto sobro objectos de dis-
inelhanto autoridade. · ciplina ecclesiastica; }Joi:1 a moral no; Vl!ÍO de 

Eit quereria que 0 ·Sr. arcebispo da Bahia me Jesus Cbrish, o n:io da curia. romana : sobN 
"dis..esse se estiio vagos ou não estes bispados : de negocio!!. de;;ta espertissima enria é que uos fnz 
qunlquer moJo deste dilema que tiz elle mio póde miiler contratnrm•>S· · . . . · 
l!scnpar. Depois,Sr. presidentP,passnndo ao obJeeto o sr. At."ccbif'JlO ela Di:alal.R.;..;... Sr. prc~ 
dos c:1bidos; disse-se ,..ll<lüi que elles erào, por sio.lonte, .fui combntid-> de tantos -nobres .<leput.a-
iu;sim dizer um sen,ao ·episcopal. uma · etúuara .dos, qno não me é possível: responder ·.a todos 
.consult:itiva, etc .. l\1~ supponhnmos que assim os argumentos; que. se produzirão contra mim; 
foi. miquellos felizes tehq)QS: hnjti elles só servem e nté me ·vejo do .cct'to m<l<lo inhil.bili~do .para 
para rea1ça1· ·a grandeza· e i•ifutu:1ção dos bispos, f 11lnr, á ,·istn do que nculJa de· dizer, o m.:n 
11ue ·como mona1·chas rodeados de' suas côrtes e illustre patricio, o Sr. ,Candi,to de ·Deus e Silva, 
"g1-nndeziis, ·dignidades e tltulos, ostent:io n11 igr.~ja allirmando. qn•? só odia defouder os a ilS e attri-
. · ' ' . · · • • r- uu· . sm•. m ue.1c1a a con:>ervação Ja. or. em so-
·vem de promovei· Inimizades contra os bispos e cial, quem· tivc,;sc renunciado o uso. da . raziio 
horriveis intri~ intestinas: o quando niic>, di- .o que parece ref.:rir-se directamentc ao -meu clis-
·giio-me, Qlial e o cabid<>"quo tem vivido bem com- curso. · . . . , . .. .· , ., ... , , 
sigo tnesmo e com o seu bispo?. A'cerea disto , ?.las se ain~~ me resta al~uma luz 011 •. vi;;l!Jm·
:muito befq tliscorre11 o Sr. deputado Feijó que fatiou · br.i <Ie raciocm10, r~spondere1 gue nessa JUJ1i:1osa 
pindarieameute e c-Om conht!Cimeuto · du materin: renuncia . do exercicio. da r·aziio, ·se· achio. re.Uz-
seu11 eantic.os e auàs rezas, como aqui jú se disse, mente.·.· comprebéudidot alguns · escriptQrea; mui 
.·niio 11antiflcão e nem aprovei tão ; e muitos mesmo illuminad.•a; ·e entre <!lllro:1 um, .. que. u~ é &118· 
nno rezão, deixando i1ro po11 · be11eftciaclo11 é ca. peito o' abbade Grcgo1ra 11011 seus cn11111011 ·1obre 
.vellãe1, porcitiQ. ate u1 eon"'º' iO t:ll\'ersoqbito iu liberd11~e1 da· i'reJa ~i«!Uccma, . 'llle.: clero. aer 
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SESSÃO. EMJ2 DR JULllO. 1))! 18!7 
tohhecidõ pctos illu11trêlr· membros desta ran1arn: 
poi.s é a um detles, qtie devo a sna leitnra. l\las, 
se este · não bastá ou não agrado; porqun ê cn
tholico romnno~. apontarei um protc.itnnte,- João 

, i o pe o mesmo regJ1r<'. s e escri-
]>tor diz po.sitivam·emente que sem os pr!pll.f nós 
_sei·iamos tão estranhos tro conhecimento dos anti
gos. como são .as artes e .scie'1cias dos gregos b.os . . . . . ~-

M11s ·emfim, para que nllegar autoridades, 'Jllando 
os factos da.historia fal1iio tão altame.nte? Pasmo, 
que uh1 litterato tiio illu.iitrad1) ignor.J, que entre 
as épocas memornveis a ri>generaeiin das 1i>traR. 
a famosa . .revolnçiio dos secnlos XV e XVI foi 
particularmente devida á infil!-encia e protecç."io 
dos papas da :casa de. 'Medicis,)J priúcipalmente 
de ·l4elio X,· que'mereceu a: gl~ri!l ~e dar o seu 
nome ao seculo P.m que vh·en ; as111m como outrns · 
semelhantes .épocas têm sido eonliPcidns · J)Plos 
nomes de. Perides, de Augusto e de·. Luiz XIV ! 1 
Pasmo que . .ignorê qtte pe1a Jlroterçiic;i. daquelles 

, · . . . ;. . . . ~ . i OJ> a, 
muitos illustres. sabios refqgiando~se :\ Jtnlla, acha
rão o mais'- lisongeiro 11Clllhimento, e aquelle fa. 
vor_- que crea. as artes : defu_!ldindo-se po1· este 

fcíriio como a 'aurora das grandes descobertas e 
rapidos progressos, que tem·· feito n p11ilosnphin, 
e todas ns sciencias até os nQssos dias 1 Eis 
a ui is eit licado o b n meno e · 
sobre que o meu . ltonrado amigo, o .Sr: Lino 
Coutinl1ó, me des11fio11 -a responder. En estou·bem 
long•J. 'dé>ql\erer justificar ··os· ex,cessos ou usur
pnçõe~<~e algun~ pap~s: ·mas quer'? 11_1ostrar (J1~e 
elles • erao .filhos das 1déas e . da JUrtsprudencia 
daquellas desgraçados tempos, e que ainda assim 
ml'smo elles pr<iduziriio muitos· b1•m, e a con
ser\'ação da ordem · socinl ameaçada 11nlo mons
tro d1'. anarcbia feudal a uma· intch'R êlissoluçiio. 

Foi sim aos esforços· dos bispos e dos papas 
que se deveu a abolição dos duellos e de t-Od01s 
essas ro.v~~ superstic_iosa~ conhecida;i 

rarão concili.ar 0s ·ánimos; ·e· adoçàr a· foroci
dade dos costumes no: m.ninr encarniçamento 
das discordias· Civis·;. conseguindo no menos.cm 
dous dia.;; da'. semana .essa sus ensiio del1osti· 
1 •1 os, a que se··den o nome de ti·egoas do 

Senhoi· : fôrão' e1Iés · émfit11 que muitàs -\•ezes 
emprPgariiO OS,. raios da. inreja para Conter e 
reprimir o fufor e inimizade entro nações ini
migas; co~o aconteceu.· na In'glaterrn, quando o 
papa á instancias do rei Eitu·ardo IV .fulminou 
a. pena de ,exoonmiti~bão coritra os infractores de 
U!1l ·antig~ uso, q11e ··l)robibià · aos inglezes J1a
b1tarem com ~s ·ri-ancezes .em· ~emp~ de· gu~rra, 
emquanto estivessem á vista d:\S tlhas britan-
nic:as. , . ·,' · ·.. ·. · · . · . · : 

I<'oi pois neste· sentido, que eu· }lrocurei des
culpar os papas, ·a quem lmje· se quer· imputar 
exclusivamente todos os c·ft'eitcis ··da ignorancia. 
e ·•urer:itiçjioJ daquel-les tempos,-.Passando agora 
aos diversos• pontos; em que;: fui. increpado, tor
no a .dizer -que m'io sei< pari\- onde .1ne volte, nem 
por on11c· principie; achando-mo em campo com 
tiio for1i1idavéis- athlçtas: · verei ao menos se me 
lémbfiio; as principaes. nrguic:ões. . 

Onvi insistir-. no• .argumento tirado da juris-.. - . . '. 
·. . ... ,. _, 

conUm. disposição: geral : m:ts en jã provei, que 
o ·fürmulano de tacs bulHs nada tem com esn 
jurisdicçiio; :·e--, não faz mais ·do que enunciar, 
qu~ · ~llf?S go~ar~õ · das mesmas ho.Pra.~, preemi
'ncnc1a -"C aut<iRdad1', . de que gozao os outros 
bispos:: da·: mesma. naçlo : · o 11ada accres,eenta :\ 
j únsdic:Ção já ·estabelecida, .'segundo as. regras, e 
os prillci(>ius ·do direito ]>Ublico' da nação. 8e pelo 
facto:diqnrisdicçi\o dos :bisp!)s 'devessem as -pre-

. sentes. bulias ,submetter-se 'aó conhecimento da 
. WJSembJéj&•: ~era!; ;Jicnbl.Jmll§ 'estarj~O pJfliS .. neste 

cn.c;o d.) qúe ns de ~lnffrmnçâo do;;· hi,;pos, e o;; 
breves, que as ·acompanhlio, concedendo diver· 
sos privi1Pgios e facnldodPs: mas ninguem .dirá 

1111 taes breves contkõ1 dis osiçõo eral : or• 
•mfo nquelle argumento pro\·a de mais, isto e, 

nada pro\'a. , .. · 
Se n côrte de R•lma e, Ho zelosa e te:?az .das 

suas antigm1 formnla. .. , como se tem .avançado,' 

cada uma da~ dioceses, e a difficulêlad~ do o 
convocar todas as \'ezes .q1io ·o bispo preci.sava 
do seu consP.lho foi na opiniiic do safüo ponti· 
fico &nto XIV o que deu .occasião a adoptar~ao 
em lugar do antigo presbyterio a· discl_pllna dos 
cabidn.s, que ficarã~ sen<lo os cons~lhe1ros !Jatos 
dos bispos, sem: o mcommodo da co11,·ocaç110 do 
clel'O, que no. actual estado seria. muito diflicil, 
e até impraticnyeJ; . 

Pretendeu-se . dostrnir o. argumento .. de analo
gia, que ·eu tirei d11s formas d.o. regi'!lon con· 
stit11c1onal, dizendo-se quo . m!lt ~o nos, se a . . . . . ' , 

qual a dos cnbi~os na ail:ni~istração ~us di~
ceses ;·.não neno, 1•to; mas digo que a mtenc;uo 
da inrejn nostá' disili'plina luminosa, e, por assim 
diz ~ n i · onal foi n de cxr.luir toda n ar-
bitrariedade· das . dicisões -dos bfapos, querendo 
que elles nada obrem sem. m~duro cionsulb.o ; e, 
se os presidentes das · provmcia,;, como mut bem 
pondel'ou o Sr. bispo do ?tlarunhiio. têm um 
conselho, a quem cons.ultão nos mais import1m
tes n egi1cios, porque razão hão . de os legislado
res.: do Bl'azil · tirar . aos bispos aquelle con~elbo, 
que a: igrej11 llles. dá, e qu~ tem a, sancçao _tio 
mais .de .oito seculos? · . . . :. 
• N1io entrarei na mi11da. r.cfutação de tudo, qu!mlo 
ouvi sobre a disciplina do coucilio_.,'!e .l)en~~;: 
mas limitaudo.-me . ao• po!1t:l _em quçstao_,_ 1sto e, 
o estabelecimenLo de semmur19s, que, mmtos h_on
rados membros. têm. dito ciuc doyem ser. !eito~ 
ã custa do.s bispo:> ; eu. J\1es agradeço mm to. a 
lembrança; e conco1·40 que se observe .pontti.~~
mente _aquella lei coucili·lr •. entregando-se os ih~ 
zimos aos bispos; e consentindo-se que _ellos. fü" 
çiio o que a este respeito pres~':'eve o mesmo c~u~ 
cilio. }fas pretemler. quQ os. lnspos com._ as_ nutt· 
goadas e riiliculns cong1·uas, que percebem es~.-- . . . 
do ~lero ê srguÍ'amentc, (1tarn não·, di~o:_r. oittrà 
cousa) falt11r à equidade e .n . conten!pla,Ç-\1º• q~1c 
.deve merecer o epis~opado; e o .mais e, qt~e. o 
argumento deduzido. pP.lo n:icn honrado P.~~n~1t•, 
o 8r. Candido de. Deos e Silva, d.o 1&lyar~ de. !O 
de ~aio: de -18();); ê,cont1·(i pi·oduce!ltem.;.pp1s 

. este. :ilv~t\ ._ promette .. em ·• tcnnns _ 1nm,:c."pr~;;~s 
au.xili11r.)1,os· '!li~p~s na. fundaç.ão :e .m~!1uto11çno 
de taes :sepiinarios. . .·. , .. . . ·• . '·· .. . · "-
. Leinhrariio-se alguns senl)ores de d1ze_r q~e sar, 
mui sqfficienteª J1:! · ~Hª~ cpngruas ·do§ · b!Spús, 
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1..10 SESSÃO EM. 12 DE JULHO DR 1827 
uma Ycz que clles se dispão do fausto, e se re
Ju:dio á simplicidadJ dos Jll'imitivos seculos. 

Eu m1o sei, Sr. pr1?SiJente, ·que mais simpli
citlade !'C possa cxigit· dos bis os brazileirns ! 

as em m, s.i .se <1ue1· mnis pubrcz·~, \'oltem•>s 
a 1·sses ditosos. tempos ; tenhão os fieis a cari
dade dos primeiros discípulos ; abriio como elles 
as . mãos, pai·a sustentarem os seu;; pasto1-.i.;, e 

· - e ; ·10 os 
bispos, rcmmccanJo a t.1das as \•antagens ter-
1·enas. Yi\"eráõ c.•ntentes no seio de ti'io bem fa· 
7.entes e afortunaJos rebi1nhos. Só neste sentido 
-O que podem se1· tão justos e legitimo,; os \"Otos 
dos 110;11" idos membros , pela volt:1 à primeira 
i:<implicidade do cpi~cormdo, como er:io o.s de S. 
Bernnrdo, 110 seculo XII, quando dizia- que:n 
me dera \"e1· a ig1·eja de Deus nos seus antigo,; 
tlias ! l\fas que1·er que só o clero retrngmdc aos 
priucipios da igreja, em•1u 111to todos <•S mais .se 
.compriu:•im de \'Í\•e1· com os habitantes du ,;c
culo XIX ; querer que os cforigos sejão Jbrcs, 
e ' r 1 n par e 1spu ar· 1es ate aque es tnstes 
cmohuuentos e benesses, d"onde clle.s tii·üo a sua 
subsistencia; é uma injustiça e uma dcsignal
•ladc, 'lllc jiunais póle ser compatiYel com a re-. .. . . . 

0

.E.' portantl) ii;admissi\•cl e até ~ontrnrin 1\ le· 
gish1ç11oi existente, ,; idéa de uba:1dunm· no; mi
scruYcis _ rcc~~1·:s.,s dos bispos o cst11beloci.11e:1to 

Tamhem fuí incrcpntlo «1e ha\·01· (lit> qua o 
.direito Je nomear os bispos, declamdo na con· 
stituic:iio foi trnnsmittido pelo nascimento nu au· 

·gusto imperante. 
· Ni"io fui eu que o dis;;e, mas sim a commissiio 
·ecclesi-lslicn, quando li'\' mçou quJ esn prerog 1" 
·ti"" pro\"inh11 do imlisputor,el <li1·eito do padi·omlo 
.e cos~~tme nntiquissimo <la nação de q1ie o /Jra.=il 
fe:; im>-te. E o qu.i fiz cu? Dese11\0olvi a origem 
e a natureza de~se padroado !>•ll"tugnez, e fiz 
.,·e1· qm.• a clausula da.; .bulias é fundada no cos· 
tumc nntiquissimo., e disciplina i·ecebid 1 nessa 

« , . u pe ou a com.-
missiio : que todas as bulias de creação de bis·· 
·pailos eiu 1!01·tugal ou no Brnzil continhào aquella · 
elau:;u~n: .. e ue nunca. o govcr~10 portugt~cz fez 

•\"cncido de que e1·a um mero fonnulario, de que 
.se niio póde tirar. ai·gumcnto para :1>uo;pe11der ou 
revoga1· o impresc1·ipti\•el e solido. direito de pa-
,Jroailo.: · 

Niio m·e · lemb1·0 ·desses outros argumentos, com 
·que fui combatido o meu discm·so ; nem seria 
.po.;si Yel respondei· a todos, sem. canc;m· a pa
'ciencia desta. camara ; po1· iss • co.nchw tornando 
{1 dizei', que se recnYie as bulla:> ao govern() 
·com a dcclarac;ào, que já enunciei a i·espeito dos 
cabidos, 
· · o sr. Augusto 31llS: - Sr. presidente·, 
V. Ex. tem ouvido o que se tem dito aq,ui sobre 
estas bnllas; ·e é verdade que o :51·. Lmo Cou· 
tinho <le alguma f<lrnm prevcnio a · est i camara 
do qne cu· tinha a dizer, quando apontou as 
rch1c,:ões politicas, q11e nos convi11ha enf.l:tbolei
rar com ·a côrte de, RonN, pa1·a fixar as uossas 
idéas.suLrc as futuras pl'etenc;ões daquella côrle. 
V. Ex. estar1i lembrado do que cu dissu na sessão, 

. ~ .. e e e 
i-eq11eresscm ao governo informações sobre as 
couc•,rdatas ou tratados, que se pnd.:ssem ter 
feito dcsdu a acclamação dc·S. M. Imperial. e 
que as constituíssem no predicamento das 
11Pgociaçõcs, de que trata o art. 10-2 ·Si So da 
constituição. · 

Para ·poder pois agnra formar o meu juizo, prc
c!S•> s11b~1· f<C 1istas bullns j:"1 vêm com o benep1!l· 
cito, e V; Ex. haja de 01·de11ar ao Sr. secret11r10 
me diga. se jâ . o tem. · 

() Sn. SECUET~mo.re3pon\}eu.que. u_iio, 

O $n. AuousTo 1\fav: - O•a, se estas lmlil<J não 
\•êm · ci>m o beneplacito, ê preciso muita circum
specção na no"Sa decisão, po1·que se.ufo estas 
bullas a.-. •• · • • 
á camara · par.1 ser.im CJnsultadas entl'd iL conclu
são e ratificaç'io, todo o proc.:dimento da nossa 
parte de,•e ser com todo o juizo. 

E' Ye1-.l1de, Si·. residente, ue no Brazil a 
mm 111 · 11 a e a cons 1 mç 10 \apoia os), e o meit 
unic•> padroado é a coustituiçiio (apoiados) ; to·
davia é 11ccess:1rio que se responda ao governo 
com uma ddica leza que corrcsp.mda á .fi:m1-.í, 
que ft!z rc111etto1· pa1·a !l:Í estas butla;. {Apoiad.:Js). 

Sr. pre;idente, eu applico á nossa posiçiio. neste 
cas.> o juízo q11 ... for.uei a respeito dos. tl'lltado:>, 
com a dilTe1·e11•;a q_ue ntt.-ndo m11ito mais á fi
nnm com qne o nunistro cá mamlo11 tacs bullas, 
tanto mais assim quanto o actual ministi·o dos 
negocios cstmngeh·os n io 1í o autor dos tratados 
e t1·ansacc;~es · passada 1, que motivai-.'fo as mi-

Ue>Jl.>nda-s:J poii com circumspccçi"io ao governo, 
teado-se cm vista a possh·el latitude 1uc a cô1·te 
de R >ma pussn dar 1\s rimeiras outorgas, q110 
o Brazil fizer a e 

Eu uno me embaraço, S1-. prc.sidonto, com a J1is
torin antiga t>cclesiastica, ne1n com as. belh1s 
cou:ms que a1ui se tem dito s<>bre cousas cano· 
nica;;; o uc llM importa ó n constituii;aio ·e a 
º1 i 11<:110 <o nn nmen o, que com n c111·1a rc>mana 
tem tido ultimamente as potenci•1s amcrir.11111:1. 

l\ln~ quem tem npoutlulo o exemplo do Mexico 
e sob1·e tudo do Unytl 't l\fos qucin tem ci
tnclo as bullns instmci;ões, que o 111inistro do 
Hn~·ti ileu por ortlcm do seu p1·osidento B.>yo1· 
ao ·miniz1t1·0 de H1wtl am Roma? E' jnstmnente 
isto que cu quizera

0

•1uo lembrniSo a1ui o ao nosso 
ministedo. 

Voto portanto que sej l tudo voh•ido ao IN· 
\'erno com n nece.isaria i·econ1111end.1çiio, e com 
uma cil"cmnsp>et;lio que co11·espon•h\ perfüitamento 
1\ 1lnura 1lo actu:d ministro o ::ir. sou ·-
quez de Queluz, que nada teve com os tratados 
jâ feitos; pois. nem c1\ e.ittiva. quando se fize1·ão, 
e qne para câ nos mand l estns bulias pll"R nos 
ent1·ete1·. · · 

o sr. ''<-1•guclra : -Tcn•lo sid.l já muito 
longa esta discussão, cu me limitarei a motivn.1· 
o meu voto. · 

Diz a commi,;são que e.>tas bullas dep3n•lem d:1 
approvação d 1 corpo legislativo p'lr conterem dis
posição; e tcm-.;e nega<Io esta qualidade. E11 on
teudl) que quan ·lo a con.;tituiçiio sujeitou as bul
h1s de disp•1siçiio á. approvaçiio do cot·p> legisla
livo, e as ·de disrosii.;110 particular 110 go\·erno 
acommodou ·esta divis:'io á natm·ez11 dos dous po
deres; sujeitando ao cOl'l>::> legislativo o •·que ó 
objecto de lei, e ao govemo o que é objecto. do 
execução. · ' · . : 

Enten lid:1 assim a conitituiçiio 1ue por suas 
expressões inexactas sempre devemos er com l\ he1•
mc11eutica na mão, uiio ha duvi la que as bttllas 
dependem da· approvação. do corpo legislativo, 
po1·que contem creação de bispa los e tolas as 
11ov11s · cre 1çÕtlS tle emprego.; só podem ser.feitas 
pela assemblüa, até pu1· s0o·em· creações. de nci· 
\"as des ezas. 

Se · quizernio.s entendei' litcmlmontc .. ~ const\
tuição, . til'll1·emos o m~smo ·1·cmlt11do. A palav1·a 
geml tc•ú siltnificação intlc'fé1·,ninada, d1ffe1:cn te~ 
relações; tant' se applica . a uma classe, , .como 
a cad1\ gt"Upo, de que .ella se comp5e : !'~ÍI~} 
podemos chamar ~ispos1ç\o ·ª· qU! .. respe1ta";11 
toda a chdstanda..le, . todo. o unp i1·10, toda .·uma 
pr•l.vincia.,. e·. ta.· mbem pode. mos. d.izer JZ·e.1·ii·L .. e .. m. -quanto · ao te1iipo, . faltando .de uma di:iposição 
pet,"ptiti.ta, que lia .de tei:. ett.,it.ô. perpettia.1(\ente: 
.taes. são· as predentes: .bullas ; • ellas. , AAº _ gerae·s · 
~m~uanto, ao. _tempu •. ':!ll~U:~~t.> ,~ i>ecço~ ,<!_Q 
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imperio cl'ccta;; em biipados, o 11ftectão a? 
tne>mo tempo o tod., do imperio accre3centando 
o numero <los grandes emprega1os, e as des· 
pezu '!ellcs, que 11ão de sahir. da._ massa eral 

Olncordo h_mbem ·com a commissão, emquanto 
nega ao papa o direito de nomear vig ario.i 
apostulieos, por sei·_ contra .o. concilio ti·iden~inr.: 

entre nó3, e muito expressamente dá esta :nttd· 
buiçaio no metropolitano. E é muito para ndmi· 
rar qul! o Sr. bispo do ::Uaranbão no seu vot > 
sepnr •do attribua este direito no papa, como 
providencia interina, emquanto o metrop >litano 
.o.ão .. prover. C->!no se põJe imnginu· a conve
nicneia desh . p1·ovidencia interina dada peio 
papa a .duas mil lt>goas distante, competin·lo a 
·Uma autoridnde vizi.nlm Pl'"Vcr ordinm·iam.mte? 
N1io eonco1·d1l porém com a· commi~:fo eeclesi
nstica, emquanto deduz do direito do padroado, 
,e costume anti'}uissimo da nação, e; direito qu:! 

• 1 r e nomeai· os aspos. _ 
O direit-J de padroado quer dizer o direitO de 

1u·otecçiio, que os cauoncs concedem nos ·fun· 
<lildores, !Jll dotadore3 d_as igrejas, e niio ~óde 

que nem· é o fundador, nem o dota•ior das 
igrejas. T11mbem lhe não vem do costume antig >, 
J>~rq•t•s nó• pelo no\•o pacto social, e constitui7 
c·no r.... a . -
mindo a 'sobemni \ delegou . os poderes necessa· 
i·ios pam a sua eonserv lÇiiO ; e ne;ta delegação 
se comprehende oxprtissamenta a nomeação do;; 
bis1>0s. Não vamos pois dednzil· este ciit·eito de 
'uma fonte est1·anha, quan1o uiio .pod1>mos fun
dai-o melhor do que na constitmção; direito, 
que. é conforme á antiga disciplina d'\ igreja. 

A este respeito me occor1·e· ter lid'l, ha pouco 
tempo, no Flos sanctomm d.l pa•lre Rozario, 
auto1· sem.suspeita, que t"ndo s. Pedi"> nomeado 
por 'seu successor a S. Clemente, o ajuntamento 
dos fiói; revogcu. esta nomeação, fazendo-a re-. . . . . - -
fosso muito dign~; mas pam r;p1·imir .o abuso 
commettido po1· S. Pedro: e se tão grande 
sant'l "abu~ou arrogando-se jm·isdicçiio que não 
thahn o ue ~ liiio 9 " • 

sario que nós imitemos os primeiros ehrL;tiios, 
e · esteJRmos · em 1tua1·da aos seus abusos, prin
cipalmente sabendo llÓ3, como · nffirmou o Sr. 
arcebispo, que a curi'l romana· tem .uma politica 
constante e inalteravel, que niio está snjeita as 
variações, porque costuma passar a politica · dos. 
gabinetes. . · · · · · ,., · · 

Sobre as oonclusões, que tir~u a ·commissiio. 
eecle:siastica convenho,·· que ·se approvem as 
bulias na parto sómente, que respeita á ci·ençã() 
dos bispados; não convenho. pol'Cm qtie se diga 
competir ao governo · conce:ler, ·ou· negar bene
placato ia. nomeação 0 dos vi!{llrios· apostolieo~; 
diga-se a este r~p~ito que tal nomeação é nulla, 
o que não. com.pete.ao ,papa. Tambem. me.oppo
nho a que o .. gov~rno, peça providencias para o 
govemo das · dioceses . em. Sé v.iga, porque 
estas. providencias est:io dadas no concilio. 

Ifa uma. emenda, . para que se sollicite uma 
concordata : ou trl'P,tado · com. o papa; ao que eu 
me opponho con1. t<>das as forças. Os trat.·1dos 

· nc .1' a s azem recor ar em· 
pos muitos ieneb1·osos, e n1'io sei. como. hoje 
. possão. repetil'·se. Se. o ch~fe da nação obra 
como . ·sol:ierano, o· papa, nao contemplado na 
sua soberania· temporal, é para .elle u•n estran
geil·o· particular como qualquer outro ; e se obra 
como fiel· ·e· subdito, e os tratados só têm lugar 
enL1·e' soberanos independentes. · .. · 
' ·-Nem' se·· pcns:>' gue liiio ·· se possão bal."monizal." 
sem tratados 'os dous poderes espilitual, e tem~ 
poral •. O· papa ~arà. ªl!J leis e dis11osições · .sob1·e 
J:> rcgimem ifa 1greJa,; º--I>O:ler; ~cmporal .appro· • 

14_1 
vará a su:i execução, qu,nd'> não SJ opp:mhiio 
ao bem da sociiilade; e sendo i:elativo o di7 
reito d<? approvar. C:Jm •>de desapprovar, se algun! 
abuso se tive1· inti .. 1 u· · · " · 
d1sp•Jsiç:io pontiffoia, tem o mci•> e emendai-o, 
i·etirando a sua approvnção, sem de·p~nler de 
coneo1·data, ou tratado. · 

Em c 1nclusão do ue tenbn· dito ro onho uc 
o n'!goc10 V·> te : coamnissão, para que forme 
um Jlrojecto de lei afim de se approvilr a crea• 
çào dos bispados, e Ullll\..,resolução J».ira decla
l'ar abusivo o q11e se contém nas bulias, alhci.J 
do poder pontificio. . . . . · 

O Sa. SECnET.1.nto bu a emenda do ·sr. Ver'
gueil'O. 

!' ~a·op 1nh•> qne os parece1·es voltem a com -
nussao, para 'JU•l rcdij-i um projccto de lui, 
qne · npp1·ove a crcnçiio nova do11 bis ados · u 
uma reso ui;:L•l, q•tc cclarc incompetentes as· 
disp•lsic;ões, que são alheias do podei·· puutiflcio. 
- Ve1·yueiro. li 

O Sl". At"au -. li: 11t·•· -
soi s.1 passai·:, 1L emenda, que muuJolU 1i. 111usa 
o Sr. VcrgneiM: e 001110 na co111mi11S1io ccclusi
asticn estiL um artig1>, q ne não Jeve passar, 
porque isto jiL está autorisndo ior leis cano· 

· • 1or 1s,;;o eu ma11 o me.ia a. mm lll 
emenda, 11:1 hypothcso de n io pa:1sar u: Ju l;I'. 
Verguiil'O. .. ! 

O Sat. s•:·~nE·r.uuo leu 1i. cmond.1 tio Sa·. }fasto. 

" Proponho a suppressito da ultima parte do 
par1icer da eomuuuiio ocelesiasticn, qnll prin· 
cipia pdas p11lavrus-q11e sa recommeude. - Arau
jo Basto. li Foriio ambas apoiad 13. 

j)ada a hora, ficou a discussão adiada. 
Por parte da commisR'io de legislação foi 

npresontailo o prcjccto da creaçiio ª'' suprc·no 
tribunal de justiça reJigido c:onfornu o vencido, 
para oatrar em 3• di>cuss•io: o ô o serr11i1 te· 

PRO! .:cTO D:> LEC 

Pa1·a o est·:ib.Jfociiii~1lto do supremo t1·ibuw1l 
de justiça 

" A assem biéa geral legislativa Jec1·l•ta.: 

C.\PITULO 1 

Do ph:~idente e minist1·0 do tribuna l 

" Ar. 1. o O tribunal supremo de J'ustiçl. sel'IÍ. 
composto de 1:3 juizes letmdos,_ til'!!: os das reh
ções po1· sua~ antiguilades·; e· semo condecor~
dos com o titatlo' do conselho; usaráõ de ~ec.a 
e capa~ · terão o tratamento de excellencia e o 
ordenado de 4:0:XlS, sem outro algum· emolumento 
ou pfopi na. E não poderão nccum ular out\'o al · 
gum ordenatlo ou subsidio, 011 cousa se111elhante. 

bros eleito. ai'mua mente em escrntiiiio secreto á 
maioria absolnt:i dos •111e estive1·em presentes . 
No hnpedime1!t•> ou r .. 1t.a do p1;esid~ntc~ farà su11:s 
vezes, o. immediato em votos, e uno o havendo, 
o mais antioo decidindo-se ã sorte na concur
rencia <le dous' da mes1Ua antiguidade. · 

" Art: 3;0 O primeiro presidente · prestará nas 
m:ios' els imperador,- e_ os outros mc.mb1:os ,n·~s d.o 
presidente 1:1 seguinte Jllrament•> :.~Juro eumpnr 
as_ leis do i_mpe1io; e este regimento. 
. "- _.\lt. -t.o Siio .altritiuiçõ_es dó preside'ltç; . . .. .· ' . . . . ~··· - . . " 
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SESSÃO' Eti ·1~f Dt JliLHO DE 18~7 
u 1.o Dirigir os trabalhos dentro do· tribunal 

mantt'r · a ordrlD e fazer • «xecuta1· este re!rl: 
ruento. . 0 

>l 2.~ Ad\"ertir os officiaes da ciua ~a·falta do 

« 3.? llandâr collig}r o;i; do~umentos e prov11s, 
que t.l\·er pai:a ~e. vi:rificar a.rcspou:;abilidadc das 
autoridades JUd1c1anas e dos officiacs do tribu-

« 4. 0 . Prover a sen•enlia dos ,.fficiC1s do trib11-
nal, que ,-a~arem cmq.iauto o imperador os não 
dét". e provei-os tt>mporariauumtc no nnpedimento 
dos servenLuarios. 

!.' á:º ·C.lncc_der ã algum n'!inistro _licença, para 
n:ro ir ao trilmnal ate 20 dm,;. contruuos cm cada 
anno; por mais do !.!O dias só o governo póde 
conceder licença. . · 

« G.0 Expedir portarias para a cxecu.ção d•1s 
rcsolurues e sentenças do tribunal, e mandar fa-
zer as necessarias notificações. · 

e ·º · e ernunar os dias de couf..ircncia cxtráor-
dinnrra, 

C.\l'lTIJLO U 

D<1s (1mcrõ.:s do ti-ibu11at 

« Art. ã.0 Ao tribunal comp:~to: 

o pela mn•1cirn que l'Sta lei determina. 
« 2.0 Conbccer dos delíctos e CTl'CIK do of

ticio qu4: · col.DmetterPm os seus ministros: t•s 
da,; relncões,: os cmpre~11do.; rM .co1·po diploma
tico e o:; pl'esidentes dn:1~. pNl'i11ci.1s. 

« 3.0 f'..onheccr ·e decidir sol.ire os conllictos de 
j1!risdicçiio, e competeúcia das rdaçuel! t>rovi 1-
c111es. · · 

« Art. 6.0 As revistas sõm:l'nte · scriio · conee.li
das nas causas ch•eis e crimes quando se vlll'i· 
ficar Jtm dos.·tlous,·casos _,. nullidade manife,.tA-. . . . ... 

não admittem .reparação. ' 
" Art. 8.0 A 1m1·te vencida que quizer usar do 

recurso dn revista, farà esta 111a1iifcst>lriio no es
c1·iviio, que a reduzi1·i\ 'ª termo ass1g1Íado pela 
mesma parte e duas testemunhas. · 
· « Art. 9.o E~t.'\ mnnif<jstaç.'io será fcifa dentro'> 
~e . dez dias da publii:nç~o dn sentenç 1 e logo 
mhmada a parte coiltrur1a, salvo nos casos· d11 
pena duradoura, P''r,111c :então poderá· ser feita 
emquanto durar a p~na• · · . 

. " Art. ·10. J)cpois daquella intimação terão ·as 
partes mais dez dias pam pc•dire1i1 .certidão ·de 
todo o proresso ou de Jlarte deli<', ê"a cart11· de 
sentença •. O juiz . rehl-Or; scndo·lJÍc rcqui:ddo, 
marça1:á ~o_ escriv;\o. prazo. ra-zrmdo · para expedir 
esbs cerhdo-e&. 011 carta de scnt~nçn. · 

" Art. 11. ~as ~usa~· crimes. o C'scr!viio logo 
riue· Javrar o termo· pam a revista, regrstrnri\ cm 
livro pan isso destinado e rubricado pelo pre-
sidente· da r- - · · 
das. partes, ·das· testcmuuhas 'e ·dos juizes, e a 
scntef!Ç'l · eóm o termo de manifostaçiio para a 
ro.\•ishi: e o din da sua intimação. . ·· · · 

" Art. ~2. J.<'indo o decennio côncedido ,ii'!I parté.i 
para re1n1e,rcrcm. as ccit!dões. ou carta de. sen- · 
tença, sem que alguma dellas tenlra fcito tal 
requerimento, ou bavendo roqnerimento, logo que 
a.s. c~rtidões .. cn; .carta .. estiv{'. r. cm expedidas. o e. ~
cn\"ao remetteni os autos sem delle fic.'lr tràs
lado pelo priinefro carrC'io . ou prinieim 'énibar
~a~ã·>, u. ~u\.1·~gar ·~o escrivão do supremo trilnínal. 

« Art. 13. Interposto o recurso . da revista ê 
pa~sado O decennio de <JUC tratiio OS art.igo:1 811• 
tec.edente,s. cada uma das p_artes no prazo ' de 
qumze du1~ ~rl'a,zoará por eseripto sobre n 'mll· 

apre~~m~a~~ na primeira sessão .do. tribunal ·e se 
d1stn bu1ruo a ~m dus . ministros. que. será o ·fC~ 
lator.' 

der-:::;e n rovh•tn, ' e o resultado · se Ja~çnrà po; 
despnch.; nissig1111do por todo:1. e concebido nos 
termos seguintfls: - Resolveu-se que o caso ô de 
revista e 1 1 e n · · · - • • 
qne a revista uiio tem lugar. 

. « .Art. F· JulganJo-se quo não tem lugar a rc
vro;ta sera o 1·ecoJ·rcnto condemnado nas cusL11s, 
e se n sonten~n th•cr , impol!t.o pena do morte 
suJ'1\ rcmcttida ce1·titJiio. no juizo eompotcnte, 011do 
se ob.se1'V1ll'à n lui .111)\•iuima · Accrc11•.d11 eitecuçâo 
do tae11 scnlençns. . . . 

« Ar1.. IS. ' Concedida a ·revista desceráõ os 
antos ,a\ reloçiio otl · tribnntll onde for1'io &el\ten~ 
CÍ!!dos, para serem ahi revistos por llOVOS juizes, 
CllJO munero bnsto que exceda o do:s que tleri\o 

~ • • Â • • • 

nutoar pelo secretario as peças instl'ucth•as e 
p1·oct!dendo· t\~· diligencias que julgar necessarias, 
e p1· .. 111uncia1·à o indi«?ado d~ e11lpn. 

u ~i·t. 20. E' livre. 1\s pa11.es qucrellarem dos 
p1·es1d~11t~s das provmeies, o. dos. dcsembargado1·011 
ans relaçõe:\. sobre .delictos -e crros .. de. ofticio pe
nmte «s: jtiizes territm·iaes ou perante: o tribuna\ 
supremo t, aos juize:< territoriaes porém, .só com· 
pe~ reccue.i: as que~ellas.e prova:s. del_las.dad11s, 
ile\•endo ,rern,et.tcr os p1·ocessos , no tribunal . su,. 
premo, ónd~ .'.sõmeilt.e,. devem. sc·i· pronunciados 
sob1·e os. 'ditos delictos o er1·os .dll officio. . · · 

11 Axt ~ú.·. Dé~oi~: -êI:\,; pronuncia sera ·nomeado 
para promotor o ministm que anteceder, .. no nu
mero da ·distribuição il.quollc a. quem. fõr-. distri
buido o p1·uccsso. E'ito promotor fo1mari\ o li
bello denvndo dus· pro<1as nutoadas •. Ao,.réo· se 
assigmu·:i o ·prazo 1mra. co11trari1w; o q1íal ·será 
aceonnnotlado :"1s c,irct1mlita1)cia,;; ne;;t\l r1·azo Pl'O'
duzit·ã suas test11mm\has e os documentos que 
. · . ·• • m permi · 01;mar uas 

allegaçõcs. por . escri pto. . 
~. Ai·t. 22. Quando .'se 110Ú\•er de. for1nar culpa· 

110 t. 1ibunal Sd'Í\. juiz · o éjuQ fór d~signadi), pela 
01·dcm da d.h;tt-ibuii;ii?~ Este nãe>, p~er~· iWs~).' 
nns causas. em. qitc. tl\·er í~rD_11\~o .. 4:1~lp'-.i· ,,,,,,,~;: 

11 At·t. 23 A' pronun'cia prccederá.,:audiençia 
do qu~r.:Uado .por. c,sc_.:!pto, sah·o, 11<1s CllSQS: ·cm 
que

1 
te1cn · lugar a prizão : antes ;de .p~lpà:f.or,-

n1a1>a. . . . . · . . .. . . . . .. 
11. ·Art. · 21 .. A . pronuncia i1rodq;i: os :lUCSllJ'?lf ef, 
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SESSÃO E~I 12 DE.JULHO DE 1827 143 
fcit.'19 .. que o 1lecrt>to da accus<tção contra os mi· 
nisfrôs de estado. . • 

'° ~ " Art. 2j. PrÔ~uneiado. o· ré.:> · serit notificado 
p arn eót~piirecer no tribunal cm cr.rtQ ·e deter· .. . . ·_. . ~ -

. ' ...... 
sivel brevi.là>Jc u secretario do, tribunal. 
~IC Art. 27. ·'() secretario continuará vist·\ . do3 
~utos ao réo ··por oitó. dia!!, qne poueráõ sér 
prorogados ségundo a-1 circumstancias. 

« Art 28. Fin~o o prazo complreccrá o réo· por 
si . <?U por prOf:Ura.Jor, qu_imdo P?r legitimo irn· 
pcilnnento obtiver do pres1.Jeute dtsptn ;a de com· 
parecer p~ssoalme'itt}, .· .· 
· « A1t. 2:1. O· réo 'tem obrigação de comparecer 
p~ssoahuentc quando fur nccUs;&do tle crimes em 
q tte niio t.em lugar n. · fiauç'.'. . 
· « • • mm1s ro. o m· , • um rc
JatQrio ·do estad.-i llu caits_a, é lerá ou ma11da1·1\ 
ler· pelo see1·etario o proécsso co1n o libello ac~ 
cusatorio. : · . . . . 

cc • ; cr-sc- in epoua. a o eza .< •l r o e 
so .procederá á inquiriçiio ue .tJ:1temu11l1as pJlo 
mesmo· juiz .... 

• Art. :J-3. ·No dia se uiute lei-a o 'uiz um re-
ri e3crip o e o o o. pNcesso, e ns partes 

plld1miõ contestnl·o quando . fôr inexncto ou não 
fôr c\1\ro. • 

cc Art. :tl. ProccJer·iC·ha dep >is á sorteaçiio de 
seus jttizes,' que ~rocede1·áõ 110 c:umc dos 11\\t•>S 
c..im 1 nos lll'.ts. la o Ui. fica dewrminl\\lo pllra 
a conccs:iião ou de11og11çào> 'tle l'Cvista; o decidi· 
râõ finalmente por qm1tro voLos couformcs, pro· 
ferindo a sentença que sen\ publicada _110 tri• 
btmlll. O .p1·iméiro designado pela sortu serii o 
relator. ······· ·· . . · . . · 

a Art: 31. ~os casoi ·de cstlr nccnsado 

proooder-sc-lui. nos termos ._de dirP.iW. 
« Art. Si>. O promotor d:\. justiça accusará cm 

todos o~· crimes iiublievs ainda que hlljf\ parte 

" Art. 36. O interNg:1torio das to;;temunllas e 
todos os nct1.1s .Jo pt·..iccs:1<) depois da p1·on uncia 
se1·:lo pulllicos.. ' . . . · 
. « Art. ·37. As pessoas qu., forem· processadas 
nesta tribunal p0Jor1\õ recusar d•Jll!f juiz ·s·. sem 
d~pcnden_cil ·de prova nlg11ma; o -ai:cusadoi···po· 
d1:rA recasar um. · ... 
' « Art ·38. Qnando forem· dous os reQS c:1dll um 
recusar:\ sen jui7., e se11d1> DJais . de dous co11-
cor.lt11·i1õ · ontN si nos· dous quo hão ·.de exercer 
e~tQ dir.~ito,. o niio c.méQr<lando decidi1·á n. sorte; 
O me<mo s.i observar1\ quando , houver mais, de 
uin nccusador co.n a dilfüreni:n do que cm lugar 
ele d..ius se1·A nomeado um· pm•a exercer ·a recu-
sn!)it-1. . . . . . . . . . . . ' . ' . . . 

n. cxecui;ão. das 

Dos e11ip1·t!gmlos do t1·ibunal • 
« Art • .is. P.1ra o expe l{en&c deste tribunal 

J1averâ um secretario que Sl!l'IÍ f.irmauo em cli
reit.>, mn thesoill'eiro •111e servirá ele porteiro, . 
e duus contínuos cum · a de110111inuçiiu Je-10-
e 2<>. 

~ Art. ·4:>. O secret:1rio Cicrev.:rá cm todós Oii 
pr.iccs$os e diligencias do tribunnl ·ve.1cendu .. _nni· 
c11.merite .o orJe11a.1.,· de l:OOJSi e os e111olumenws 

ue dev ri rt!c • cr - • • 
tribunal. 

" Art. 50. O tbesouréiro, qtie é taníbem p.or· 
t&ir~, terã 1\ seu cul~nJo n ganrda, · limpe:i;a e 
ns~e10 11· n· •o t 1 •l · 
utensilioe o de tudo qn1into ahi. fôr ar1·~adado, 
e te1·á o 01·denndo de 800#, não p~rcebendo·mais 
cousa alguma, nem C\llllo t.heso1ue1ro, nea1 pllU 
as doopeza; Jo 11;seio d;1 c11 •. ia.. · . 

« Art. 51~ 0.-1 c.;ntinuos fn1·ão o serviço por se·· 
m lnll,' e um uo impJdirnento ·doJ · outro qnanJo 
acontec~I'; nind:1 ... quó · n:io seja eh sua seman'; 
n 1uclle· n quem tocnr est1m\' seu1pre prooiptojunto 
I\•) porteiro nos dias do tribunal, pua executar 
tndo o qne lho fõr or lenado p;1rn bem do' ser· 
viço. O· lo se1•vi1'1\ de njud1~nt.e do porteiro nos 
i•npedimentos. deste e t:Jr1\ de ord.ma•lo 403R, o 
2'>. tcn\ :JOOHOOO. . . . . . 

·a Art .• · l>2. Todas ai .Jcspezás !niuilas ~o tribu·· 
nnl, •como s:io: papel,. pennas, t111ta,. nr.ita, lacre, 
olJrêas, . nastro. OU fitilhO, seriiO f:lgà,i palo cofro 
dos emo1um•1i1tôs · em follu Qll!J mn:ir.i .o th'?· 
soureiro todos os m~z JS · o ass1guai \ pelo. presi-
dente. · 

• . ""Art. 39. No r.nso de conflicto de JurisJicçiio 
011 qucstiio de· competencin ·~os. presidentes dn.S · 
rell\çoes competidoras·. darão immediatmnento no 
-tribunal uma. parte pi>r .esc1·.ipto ac»mpanbadn dos ' . . . . . ~-. ' . ' ' . . ' 11 Art • .f!:':l. As cntr ulas 

· tt Art 4(). O tribunal' julgará qualquer cleslcs ' e seriio reccnse1ldns d~ i.ei>1 cm seis -mezes ·por 
easos pela fõrm~ ·esti11>eleciJ11 pat''' a concessão i ' um dos memb1·os do· trib1111al, qn.i. por nomeação 
ula dencgàçiio Jas revist:18,, ouvido poréiii 0 pro·- cio mesmo scrvirik do juiz das dcspezas. , , 
cúrador · da áoberania'. naciomd ·o lantada 11 · sen- ·« Art. 51. Have_ni u n seéretario · supplerito que 
tença ~:explicitamente contenl1n a' decisiio o ·servir!\ no impedimento ;ao . proprit>, o· só ent,19. 
ao~ fun.Jamentos. · . · . vcneerii. diarbnnente outrci hnto · quanw o secre-
' • ·Art."41.·:As sentençú .deste tribunal podoi:ãõ · 0.târio ~o!Jcó d,e or_denado cà:'.!~·dia; · .. ~ _ .. 
1er uma 110 ve:r: emb1ugada1; . , · « Paço da ciimari\ d?• ,deput~dt?••.-~O~~ .3till!o 

• Art. •~. Ette tribun1l iem autoridaae ·para• ;de .18'l7! ~:1.~•é ~dl.'l'~º _de MiJ-a~ ,lhwiro.-
011peltir ~NOAll A. W..lat: Ili. Plit.oril!Dclet eiVll o , 101_, aci Cr11;·Fatre11·e1.-Attlonio «« Sd~ Telltu_. 
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SESSÃO F.1\1 1:J OE JL1 .. HO DE -1827 
,;;,.. José Cai·lOs Pdefra de ·Almeida .1"on·.i.Ç. -An
tonio .Âugusto da Silca. ,. - l\lanJou-se impri
mir. 

O Sn. PRÉSlllE!"TE deu r:~ra .:i ordem do dia: 
d.a discussão dos parnceres 

2.0 - Discussiio da.resoluciio que trnta c!o soldo 
elos (•fficiaei.; ue se cm·iio no ho::< ital. 
; :l. 0 - Discu~siio da i·esoluc;üo sobre a creação 
Je um ob~natorio. . 
· 4.0 - :3a discussão do projel"to sobre a aboliçiio 
d ::is ordi mui as. 

r .... - 2" discussiio do projecto sobre as rendas 
qi1e se. cobrilo pela ínte1idencia gernl Jn po-
1 i<'ia. · 

ii." - !:a discus~iio do . pr·-.jt·Cto sobre as ses
ln:U"iils: 

Levanton:se a ses!<iio :is 2 horas e 10 minutos 
da tm·de.- Ai·01tjo Lima, residente.- Alim:ido 

orre.~, -º secn:t111·10, qut! a csc1·e\'i.-Jo.,.é A71tonio 
<la Silt·a JIJaia, 10 sec1·etnrio. 

RESOLUÇÕES DA CA:\IARA 

A c~~n1·n. dos deputados ein·ia no 11e1u1do_ a . "' 
so! no imrerudor a s1111 sancçno. - l'nco da cnmara 
cloo> tfop11tndof'\' em 12 de .Julho Jc 1~7. - P1:•Jro 
ele Al'<U{ÍO Lima, preside11te. - Jo.w! Antcmio tla 
.~ilrir~ ;1/üia, to secretario. -- Jo.vé Cm·los Pe1•ein1 
tli! .Almeida -Ton•e.~, 2° secretario. 

· Illm. e -Exm. Sr. - foclnsn remctto n Y. Ex. n 
resoluciio d11 cam:ll'a dos deputados sobre o pro· 
jecto de. lai t\cerca dos oflicios de justiça e fn· 
zenda, afiu.o de . que seja ap1·e:;entad11 l'ºI' V. Ex. 
na, camnra dos :S1·s. s.inndures, com o pr<•jPcto 
original gue acompanlia.- Doo:1 guarde. n V. Ex • 

. - ~x., para que seJll -pt'esente e se tenha em 
considerac;iio ·na cnmnru dos Srs. senadores .que 
n comara dos deputados tem tomado a seguinte 
rnsoluc;iio! - cc Os <:leitores nomeados pam a pri-
111airn eleição de qunlqt\e1: lcgislt1tm·a llciio sendo 
c.:.mpetentes em toda a duraçi'io della, pnrn p1·0-
cede1· :is eleições ,ordo:m 11lns . pelos nrts. 2'J u .U 
da constituic;lio: uas, p1·ovincius, poi·thn, cm que 
i•a1·n este •. fin~ jl'1: se t;ver procedido ti nomeaç:io 
do novo_-; cldtores, compete 11 est· s fnze1· as 1·cfe-
1·idas . eleições na p1·esu11te -legislatura.».;-- Deos 
gn·u·dc.a .V.,Ex.- }>nço da camara dos deputados, 
..in 12 de Jnlho de 1827. - Sr. visconde de. Con· 

. gouhns -do ~:1mpo •. 7 . Josc-Antonio .<!-ti.Silva Maia. 

· Jllm:c Ex.·Sr . ...;.., .Aé.cuso a rPcepÇiio do officio de 
10 do conente, ccim ·o'. quu!°Y, Ex:'nie remctteu, 
·para seréin prese11tcs· à cnmnra dos· üeputados·, 
11111· i·equéri~1ento d,os. habitantes _do· nna_ial .:te 
Cama1\daoc:110,-que pedem. a crccçnu do chto ·ar- · 
-1·aial "om -vma,,.e ,d,1us '. ofticios; ui11·.'do:·;prcsidente . . . . . . . . . . . . .. , . . . 

do.s ojticiâes'"dn sec.fc!fu·jl\ ~0":1'<:spé~th·o governo 
·e .(\utro :ao pi:esi.o:len~e- d<1 'Rio Gr1in~c do Norte 
sob1·e· ó. numero• de: opr.ore11so1·es. pubhcos e outros . 
~·mpregado~- daqueUa. _proyifldª:· ·E _cump1·e:me 
dizei· a ,V :·Ex., em rcs1Jostn, que a 111es1ria ca

_nuú-a jí( tem designado tf e~tés papeis ·o.-conve· 
uiciote dP.sfüfo,. nfiln, dé .lnteiror~se de seu. con
.t~t1do·".C J)eo11; guarde ·~ y:-xx: ~Paço da <:a_m~ra 
dos. deputadol",-12. dé Julho' de lt.-12a. - Sr. vis

-conde ae s; Leopi;ildo. ~ Jose Afltcinio da Sil~â 
·Máia, . ·· ·· ··- ·· · · · · 

llhi1. e Exm. Sr: -Fiz presente .á éamara' dos 
deputados o officio de 7 do corrent ?, càri1 o ·que 
V. Ex. me enviou a cópia ·do c1ue a commissiio 
d!t asscmbléa do banco diri~io nos -respectivos 

, . e ve1· · con -
dencial~nente ~ rarte d_o p1·ojeeto de ·lei "'JIUl'a 
fundaçuo da d1v1da nac10nut.· que fosse relati\'a 
i1 d•l uwsmo banco, para poder, n·spouder ao :que 

li . . . . . 
da mesma camara communico a V. Ex,; que, de
sejando clla uma reduo:ção do .juro que o go\'erno 
pogi no banco pelo grande capital de que está 
lht1 é ' credor, amda pa1·a menos do . actual de 
-l %, a que· jã se acha reduzido; attentlls as pou
dcrosas razões ·que para isso ha; e. sendo t•ste 
olo!; objcctc•s que no · pr(•jeeto ·da 'fnnilação Ja 
cli\'ida 11acionnl tem relação com '<! 'banco, o 
omico sol.ire que deve preceder iu1dii!1:'l!la da as
SP.llluléa do mesm•J banco; entenJe clln quc,con
vil'in 'llle Y. Ex .. por parte 1Jo, the11om·o propn
zesse t'1 1·eforida assemulén esta rcJucção; cspe
• • • ' , 1 !OS 

q11e a i·espcito nlteudiio ÍL . opiuiiio · pu1Jlic1' 
e á justiçn, ~, convenienCia _da .proposii;iio, sei-. 
\'mdo-se V. ~x. rec:>mmcuo:lnr·lhe a· breyidno:lc .de 
umn · . 
n Y. Ex. - Paço da cilmnm t\ós deputados, e.111 
12 Jc Julho de 1&'27. - Sr. 11ia1·quez de Queluz. 
- J o.~é A 71to11io tia Silt:a ~'laia. .. 

Sea•ão en1 t 3 de .Ju · am 
l'llESil>ESCIA 1:0 ·sn. All.\UJO Lili.\ 

A"s 10 horas feita n cl1amada, ncllnriio·sc pt'e.
scnte 89 S1·s. o:leputndos, fültnndo eom . causa 
os :Srs. Martins Pereira, Arnnj.:i Vitmua, ·Lt!do, 
:Serpa Brandiio ; e sem ella os S1·s •.• G1u·cia de 
Almeida, Fa1·ia Barbosa, Maciel Monteiro, 'CitS· 
h'o Vinnnll. · 

OFFJCJOS 

cc Illm. e Exm. · Sr.-l!!m respost 1 no officio ele 
V. Ex. dol data cl·! hc.ntem se me otre1·ei:c com" 
municar·lhe ·que logo <1ue recebi o tle ·30_ de l\[1i•> 
proximo pnssaJo, exigi no ·10 de J1mho .dn .. mesa 
do cle:1e111barg" Jo paço n co:.sulta e mais· pn; 
peis relativos ~o ·bnclim·êl Antonio José · Coelh<? " 
Louzada, 1·cpctmdo esta· ordem cm 7 db corrente, 
·o que logo. que a ·111esa -remetia a mesl'na· con
sulta, -a enviarei n' V. Ex• pnra .. ser- p1·ésente :a 
·cumam dos 'dcputndo·s. · · · · · · · · . 
. cc D.:!US gunrdc 'n v; ·Ex·-Paço, em l1 'c1e ·Julho 
de 18"27.-Cimde d1: l'alença · - ~r. ·José Antonio 
da Silm l\lnin. 11-Ficou n cnmara inteirada; : 
. :·. .. . .·. . . :. . .. · 
Jcc 1\l~n •. ,e),i:xm. 'Sr:'7.9om -as inf..n'mnções inclu

sas· do desembRl-gndo1·' do pnÇo~·-intendentle . geral 
~a _policia e do coutad?l" g<!ral·•·da te1·~i.ra repnr-

IS R'Ç t• OO•tl."\0li0 · tt•i.0 
,V. Ex ... de -ordenf ,t.Ja .,camarn d!>s .:d'"'.putados me 
dii·igi_o C!n !l .de Junl10 _ulli,lll, ·~obre,·.QS;.,impos, 
t•)3 . pnrn a mu~ina.;ã!J. d~ta ,c~t·te;,;_gue. 'se:a1·1·e" 
.cndno 11as .provinc;ias dP.• it11pe.rio., O· qlie ,V., Ex. 
levnrl\. ao ,co!lheci1J1ento. da .• ~e,;m~ :-<:n111a,rn, : "··; 

" Deus gua1·1Je a V. Ex--Paço,,,ltt•de':Julho 
de :'1~7-~Mm:q«e;- ~ QU11lu.i • ...-:s1·: . .rosé Antonio 
da Silva Mma. ~-Fui à. commi~ao pril,1cipnl· de 
f1zenda. _. . · .. . . . . , . , ···: . " ~· ~ ~. . . : . . ' . ; ~ ''.. ~·· 

"~mm~ ·e·E:tm. ·Sr.~Passo t\s miios~de'\t;t;~. 
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n infoi·nmção, ·que ncnbo de receber da juúta <li\ fa-
7.cntla do M.ina:i Gemes rcluti\'amente ao reque
rimento <la sisa .em •notas do. banco da lavra, 

ue com ron n socied_ade iugteza ~de . mineraç~o 

O mesmo· Sr. secretario apt•esentClu a redacção 
do resolução seguinte : 

u A asseml,>ltl~ geral legislativa do imperio r('. 
solvo ; . 

· << Art• 1.o E' permittido á ordem terceira do 
S. I<'rancise<~ dt.i .Pnula, da ciclndo do Rio de .Ja· 
neiro adquirir por qualquer tit1llo, bP.ns de raiz 
nté o . valor .de "IOO:OOOS, e o overno fica autori-
sa o pal'll. azer- e • expec u· a car a e 1cenc;a 
sem o pagatrÍ!mto 4os ,direitos de chancellària. 

« Art. 2.0 O ·rendimcnt1> desses bens se1·iL ap
licado ·á funda ·ão e mnnutenc;iio de dous colt•?-

gios em que' se· a 1mentem e e uquem os º" 
orphüos, do ambos· os sexos, dos irmãos pobre3 
da 11ob1·edita orlem terceira. assim como ás des
pe1:as necessari!I~ a este!! collegiails ·até o seu 

tutos .que a . mesma ·ordem -.d'evor1í. :iprlJseutar ao 
exame e npprovm;ào da assemblé1.1. ge1·al legisla· 
tiw. · · . · 

« Art: 3.o · Ficíio su;;pensas pm·.-i este unico fim 
as disp•1sições <las leis de 30 de .Julho do 100.1, 
4 do Julho dotl7GS, 12 de l\laio de 17ü9 e quae,i
que1· outras lfi)is, fljvarú.<1, decretos e mais reso-
1,uc;ües·,que prohibein tnes ncquisições; e tam· 
hem .fica .. suspenso o l'egimcnto ·· da chancclluria 
do 11 de. ::Abril .de 1G61 nn patte respectiva. 

·«Paço ·da· 'comnrn ·1ios deputndos, e111 12 de Jn· 
. . !.. -· . ; .•. ·• •• • -

.José da Co.çta· Cai-valho.-Poi. npprovada. 
Leu mais o· p_areccr'· dn con'unissi'i:o de marinha 

nnº f~'!rma segnintc: . 

P.\UEClm 

· cc'· A~ coinmissíio .. de mifrinha. l'Xnminou n p1·0-
postn ao ministro dn marinhl\,. 1·efericfa . nn seu 
officin:.de 3(1, dó, .Junho. pro~imo pass~do :sobre n 
crnnçíio· no··m·sennl da··mnrmha'<le primeiros car· 
pinteil·os do numero; 1·eflexiona11do que na mesma 
proposta• não• só: se-.:nchão envolvidos objectos do 
plll'l\: 111ln11úistrnçiio do governo, m·1s nté são 
snbmeltidas i1 delil)11ráção da-c·1mnr11.'· as proprhs 
insti·ucçõo~ pnrn a bon cxecuçiio da lei ; é de 
parécer:· que.· seja reduzidn , a. projecto de· lei· a 
msposta ·com ~upprcssão de •tudu qne t! rel:lti vo 
;, ilistr.ucçõ11$ e isto ·na fórma :.'leguinte: 

' ~~ ' 

e PROJECTO DE: LEI · 

«·A ~ssembléa gerai legislati vn decreta: 
" Ark:J.~ 'IlnvcriL no arsenal nacional.e impc· 

r.ial .ila 1!'ari!1h'\ .uma·_classe denomin11ll:1 pri111ei· 

cc Art:: 2:0 Séu nm~1ero será· de_ tantos q1inn-' 
tos sêjão'b'.tslantes :p,nra que ·bnja ·un~;·em' cada 
nnvio; de.'gucrra sliperiór ~aos'' dn · lotai;ão · de , 18 
pcÇªs.- ~- ;:, ':'" , :< :.'. ,·.. . . .· . , ... • 

:. 1t A1:t. _a:·" A~'.propósta .. e .nomeac;iio seri1 feita. 
<Jo,, 1.~ié~i!ii:i"mcidH,,qii_e s~o,;a;do~ .•. offici~~.'.'m;1ri-. 
11~e~l'P!·» )ió.,c~9.'·ª·~tTer~mi,:~. _de que. o. ~nêpectur 
do. nrsenar, de:ve propõr. depq1s,,.de ou:vu· -:o· con~. 
strúct.01~ 'sóbrê a c:a1>acidacle . .do proP!lsto~ . 

•· ~: :Ar.t;; 4;'! ·;'.!:ê111; • .:<lfreito ._{, ~ref Prllln ;:com·1~ol~\o · 
· TOKO 3, · . · 

l'IlOJl~CTO OE t.m 

H5 

a 1·0 lnci,:iio 
1lu tu gri'io 
JW li l'flltl flO· 

Soln'<! a.ç 1!.~roln.~ <lo prim.~i1•n qi••in "" 
· tlc 111·imefras klr1u · 

. «. Art. _1.0 l~m todas a~ ciil~ laR, vill i~. t? h;l{I\· 
1·0.~. mnli papnlw.:>,i dll unpP.l'hl, l11l\'e1'1\11 ns 1~K· 
r.olns 'dtl prln11•il•n;; lef.l• 1s 1111o1 fornm n.?cMs111·i:&·<. 
~n ~t'11·tll o mi!1istl'.l 110 impP1:io, o 11n-1,11111is 111·<•·. 
\'lllCllH o 1•oi;;11lcato om cnn~l!lho, e1111111111t.o n:io 
01·cm cren 011 os · conse l•>S gorne11, 111arr.nr110 . '' 

sou uumer•l o locnli<lndos, ·011 \'illils as 1'1'11(11'1'1 i · 
vas camams. 

" Art. 2.0 Os., presi.Jont !S em conselhos n.~1itl 
nutor1,;u1 os a oxt111g111r ns osco as qní1 l1x1s 0111 
Nll lugares pouco pupulosos, remo\'endo os s1111:-i 
pl'ofossores pnm as escolas •pio s 1 r.1·ea1'1!1t1 oni.lo. 
1111is 8pprovt1ite111, qun11,l1l soJ :io 11ig11ns. !li' c~on • 
ti n unr 110 ensi 110 1111 hlico. 

" Art. :l,o Os prc:;ideut('K •~Ili eo11s11lho Ít\l';ao. 
que sé examinem os prN.011,lenl-l'K, cnjo~ m:tlls. 
<le,·em s01· pnblicos ; o i'1 ,·i:1t11 doR Silns exnmes 
11ome1U'i1Õ os profcssnm:1, 11re_f1•ri111lo os 1111 mi?· 
lhor conJucll\ e instrucc;iío; estip11la1'1·1õ .0:1 01·1te~ 
nndós q uc de,•em vencer. os 'l naes nnncn.. s111·iio. 
111m1<1s tlc 20011, nem mais <I•• r.OOH 11011 lug,n·es 
onde für m11i~ dificultos 1 1\ smi .suhsist1111Hà. 

,(Art. 4.o Süo ·pcln mesma fi'n·mn. m~toriim1los 
a concedei· 111\llt grntiflcni,:iio, IJ 11•1 niio pnsse •l t 
terçn parto do onlenado :'tquclle.i mi>st1·11s, qnc 
provart'm háver npfovéilnclo 110 c•nsino pnhlieo, 
poloR set.ts desvelo:;, prndcncin (J gl'11111l•J 111~11wro 
i.lo discípulos. · 

" Mas esln. gl'atifiençiio sc'1 lhr. seri'I cnncrnU.l i 
·J . o uiio it.ltel'l'•)lll· 

clurm 1·1 ·omquanto 1111 rill' ·o ml.'!mtl) ('X ~r-

« Art.. 5.n Em cntlà capital ele }ll"O\'illllin · snn 
escola ou , pelo .menos ,uma, no,,«aso. cl1i ,-!m\'CI' 
miiis· · s°<m',.' de Nii:iuo mutuo, .. Pm .. e;lifido .o ç~m 
oii' 11ciiessnl'fos_,1tti!n:1ili1.1s. png••S pela fn_ze ... tn pu,,. 
blicii. da. rOSpllCiÍY!l.: pl'(JVÍllCÍil_• . · ·· •· .. 

. ccNaquelfos Cidades,_,, '·ilia;;; · «; htgar'!s mnis po~ · 
, puloso!I, ·.em:• que' hnJn ed1ftc10 ·l'ubhco,:· qn-; '"'º 
, possa ;applieanii:.esti• .111~·tl:o_!lo,.:11, .-.~r.ol_a! »•nt 41; 

l!) 
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SESSÂO g11 1;1 DE JULHO DE 1827 
<>nsino muü10 llcaodo o seu professor obrigado 
u instruir-se na da.capital re,;pectiva dent1·0 de 
r.urto praso, e ú. custa do s.iu 01·denado, quando 
niio teuha a neces:!ai"ili inst1·ucção deste 111e-
t. 

" Art. 6.0 Os professores ensin'.lr1\õ a ler, escrever, 
<"ün•,:ir, grammatiea da lingua nacional, principios 
ele doutrina religiosa e de mori\l, ro orc1onadas . á 
e p e 1eu. no os meninos, en o preferencia nas 
suas leituras a constituição do imperio. 

" Art. 7.0 Os professores actuaes serão de novo 
examinados, e quando não queirão sujeitar-se. a 
•)Stll l'Xame ou SPjiio reprovados se1·ão .despe· 
•lidos. . 

•• A11. 8.0 Serão 11om1mdas mestrns de meninas 
{J admittidus a exame na fc'trma do urt. :!0 para 
ns cidades e \'ilias m'l(s populosas, em que o presi· 
•lf!ntr 1>m conselho julgue neeessario este esta
helecimento, aquell 1s senhoras, que por sua ho
nestidade>, 11rudencia e conhecimentos, se mostra
. - ·.,. · • m re en en o-se 
nelle o das artes, que servem :í. economia do· 
me~t.icn. ·. 

9o Pertence :ao presidentes em conse-
. ;- s, tmquan ou ra 

cousa se 11iio detetmina. Ellas por ora serão 
Tl!g1das pelos estatutos nctuaes, na pnrte que 
si! diz respeito ás horns .d•~ ensino e economia 
•las aulas. 

" Pac:o <l11 cnmara · do11 tleputados, em 13 ele 
.T11lho de 1821.-Diogo Antonio ReUú.-,1osr. Ri· 
fJefro !il.om·e.~ da Ro<·lut.-.Tos,; Cm·do.:o Pel"eü·a de 
.\lello.-Jamwi·io da C1mlu1 llarbo.:a.-A11tonio 
J•'errei1·a 1"ranra, com restt·icções.»-1"oi mandado 
;nip1·imir. 

Pusson-sc a 1• pnrte da ordem do <lin, de· 
,·endo continuar a discussiio adiada sobro os 
1m1·eceres das commiss(-.e,c; de eonstituii;iio e cc· 
clesiastica, co111 ns einendas dos Srs. Va.;con· 
1:ellos, B 1stos o Vergueiro, 1ícerca das bulia;; : e 
logo pediu a alnvm ela ordem 

O S1.·. A:rceb!s110 da Da111" :-Sr, pl'e• 
sidcnte, ltontem nppareceu uma emenda pro
pondo a idéa de uma concordata com a curiil 
rnmann e ns bases s 
•'!!la concordata. Acho isto e tanta importaneia, 
que niio posso deix·u de querer o adiafllento d,1 
discussão sobre ll emenda, para h· i\ uma com· 
•nissiio, afim. do que dê o seu parecer sobre o 
objectQ. li depois entrar em discussiitl. Njfo se 
trota de nada menos, que de alterar toda a disci
plina existente; o que é cousa de muita ponde· 
1·açii•l: e se em cousas de. muito menor morita 
11em tem requerido e tem sido vencido o adiamento, 
ciJm gunnt.a mais i·nzão se n:'io deve adinr e::1t:1 
rnote1i·1 de ta11ta co1tsideração? Por· isso mantlo 
il mesa ºum i·cquerimento a este respeito. 
· V cio :i mesa, e o Sr. secreta rio léu o sc

gui ntc roqnel'Ímento dll adiamento, quanto i\ 
emenda do S1·. Vasconcellos. 

REQUERl?olE~TO 

11 Proponho que fique adiada a emenda· 
n coucordata cum a Sé apostolic:1, e que, 
,.emeltit.ln i · - : ·,. · · · 
•111er out1t1, entre dep)is -em i·e~nlar debnt.e, ou 
cliscu,são o respectivo p:nee<!r.-0 deputado Ai·· 
•:ebísz10 eleito clci Bahia.» 

Entrou em discussão o adinmento. 
O Sr. Clc>ancntc 'Prrclra :-Vou fttlla1· 

n favor do adiamento. P .. r m11itc> manifesta que" 
sPj11 a utilidade da medida propost i ·na emc11d.1 
do Sr. Vnsconcellos," seria prc~ipitaç?io l'C a 
npprov11ssemos Rl!lll' ·· h· , a uma commissão, 
s~111 qn~ se impri!Jlisae, ·. e sem que .110 . discu. 
t1$11e a1·t1gCJ po1· artigo com mnllqrcia; Jil?ta .me•. 

dida vai fazer uma aller.1çiio notavel na disci
plina ecclesiastica, e na ordem das c:>us:lS esta
belecidas a. ·t.:1l resp.!it·>. O negocio é serio ; a 
o inião eml 11-0" · • • 
esta alteração ; e é p >r coosequeoeia. neces:mrio 
que entremos nelle. com muitas -riiadurez.1, e que 
se não tome uma delibea·ação precipitada. Por 
isso acho de nbsolutu. neeessidu.lfe o adiamento -
e vo por .e e. 

O Sr. ·va;-.conce-l'Lo": - E11 vo\.o contra o 
ailiamento.-A doutrina .da minha-. emend11 ê dou~ 
tl'ina, que fui semp1·e seguida nO.i inelhores se. 
culos da igreja ; é doutrina com· a qual se amcaço11 
a c11rit\ romana, !lo} niio cedes,;e ás propostas do 
governo do .Bl·azil. Eu quero evitar ~ne continue 
o governo do B1azil a re-1uerer A euria r11mana, 
.como req11ere11 estas bullas. . · 

E11 quero~'S1·. presidente, que â-c111·ia romana 
não possa nllegar ·a este r.ispeito a poise. 

Não ba raziio alguma, para '';J.ne deva fic'lr 
· · i1 i emen a, porque• na a a que 

.olTenda, nem de longe á · disciplina' da igreJa ; 
mas no caso· de fi.:ar adiada, ent:'io requeiro o 
'a~illmento. à?S pa1·eceres das c:ommi,;sõ.~s. l?orque 

man·1. pt>de .. allegar possa. P.>r isso requeiro qu; 
:;e não decid·t. nada a respeito dos .pi\reeeres sem 
a minha emenda. Se ella deve ficar adiada, fiquem 
t:1mhem adiados os p;uecere;;, até quando so tratar 
da emend,l.'. 

o sr. Cunha l\Iattos : - A doutrina, que 
se nclin envolvidn na emenda do Sr. Vasconeel10:1 
é a dos melhor.is seculos da igreja, daqueUes 
seculos felizi}s; em que havia boineus s.intos e 
\"encraveis, que niio queriiio senão o que é bom, 
e conduz a · flllicidade do povo. ~•E entretanto é 
muito transcendente a sua materia;; e · por isso 
deve ir á eommissão dos negocios ecelesiasticos, 
pnrn dnr o seu parecer. A emenda é muito util 
e de muita transcendencia pal'a o_,·'imperio do 
Brnzil. 

Nós estamo:; múito dislantcs da- curia romann, 
e temos um. primaz, temos bispDs, que' podem 
promover a!!. doutrinas eatllolicas. Isto, que pro· 

oz o Sr. Vasconccllos, ·é o mesmri ue se ro· 
JllC .ou no emp.l o r. re1 .• ono , o sr. rei 
D • .Toiio V, du. S1'. rei D. José J,. e do Sr. rei ·n. 
.João VI: eni conclusão liiio é cousa nova, é dott~ 
t1·ina ve1·dadl?fra, que pnticavão ._os:, sucessores 

· immeJiatos do.8 apostolos, luunuitôifseculos: Dt!Ve 
pois p:1ssai· il. ·emenda pela maneira que· pro.põe 
o Sr. arcebispo da Bahia, depois de ouvida a 
commissijo. . · ·· -

Sr. p:esidente, niio entenda a curia romana, 
que o primei1·0 passo que dá, a- ~eixa l111bili· 
tada . para dar milhares de paisos ; nunca tal 
cousa acontelle. 

Estabeleça1uoa rt>grns fix:1s, pnr,\ saber a ordem. 
das eleições -:dos p1 im~zes, dns suas consagra
ções, .-i qnaes são as attribuições .que lhes com
petem. Quere1iios união cordial coni a igreja de 
Roma ; queremos o dogma do concilio tridentino ; 
ma,; que1·emos disciplina propria brazileira. 

o sr.· nt:L•tn: - Eu estava t~o persuadido 
que independentcimente da proposta:do Sr. arce· . . . . •. .. 
porque é mtite1·in nova, qun uiio-. julgava ser. , 
mesmo ueceS!J!l\'Ía ·esta p1·oposta. Nas bulla~, ~r. 
presidente, hnv.emo·nos de regular .pelo direito 
estabelecido:; .111as ua emenda n:io ·se olha ao di· 
reito estabelé(:i,fo; o sõ no que de .. novo· se 'ha 
de cstabel';!cer ;' como pois a camara havia d~ di:o· 
cut:r a.; hases; o ·tomar umn resolução para alter-ir 
a disciplina attual, séln ficar adiado'f Nas tiulla,i · 
snjeitai ao nóíso conhecimento lui~emos ·de for· 

. mar o nosso'°jtiiio p<ilo direit.O éonstituido, e não 
polo que ba de' constituir. · · · · ' · 

4 emeql.ta ~eve ir à eQmml•do, para 'l"fJ sej:i 
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SESS10 EM: 13 DE JULHO DE 1827 J i7 
oxatnln ado, porquo contêm doutrina nova, depois 
poderá entrar em debate. . 

. ' romana, para ratificar as graças· ou dispensas, 
que elles tinhão concedido ; o que ·prova que 
cstavão persuadido do que niio se pôde revo.,ar 
essa disciplina sem consentimento da ·mes~na 
igreja. ' . 

Não tt·ago isto senão para mostrat· que a ma
tcria é séria,· e que uiio devem•JS delibcrat• sem 
maduro examo. Pc.t• isso insisto no adiamento, 
para que vá á commissiio; e, depois della dar pa
recer, votar-se o que fór mais conveniente. 

O Sr. Pau la o Souza. - Eu voto pelo 
adiamento se elle é · · · 
não trat·ir mais da materi>\. Concordo que v1\ á 
commi,;são, não pelas razões, que tenho ouvido 
mas para nos não embaraçar na actual discussão, 
que Já está complicada, visto ue "li são tr:is os 
o ~ec os· e ns : 

I.o Approvar ou rejeitar bulias por anti-con
stitncionaes. 

Z.0 Marcar os ordenados uma vez que sejão 
apprová.das. 

3.0 . Indicar ao governo que se deve fazer uma 
concordata c•>m a cõ.rte de R<>ma. 

Vá pois á uma commissiio essa emenda, tanto 
mais que talvez seja necc~sario augmentar-se 
ainda alguma base que a commissão poderá lem
brai·. Esta muteria é ·muito luminosamente tra
tada· por Duprat, ello maneja optimaniente esta 
matet·ia, mormente na 11ua obra novíssima sobre 
a o:oncordata da America, e nem sd mesmó como 
um homem. quc,entenda desta rnatcria, se-possa 
oppór a ii1to ; mas - 11or isso mfl>lmo que é. mate-
1·ia de importancia, quererei •1ue tenlia mais 
algumas addições ou alte1·ações, que podem ser 
aJ>resentadas .pela . com missão. , 

Tomar uma tal deliberação, isto é, autorisar 
' m 

Roma debaixo destas, ou semcllJant.es bases. é 
cousa multo séria , · J!ºr isso que se pódP.' cho
cat• . prejuizos não, so põpulares como mesmo 
de pessoas, que ·passiio por instruidas;. eis pois 
o princip_al mo._tivo :porque deve tal n_ tatcria pas
sar por· todas· ns formalidades, e merecer lon
gos .debates .. para com as 11120.-1 que delles resul-
tar dissipa1·em-se os proJjui2os. . . 

O · governo do Mexico, Clllombia e mesmo Perít 
já. estão principiando a Jiiipor a cõrto de; Ro1úa 
a noE1so r~vor ; nilo p::rdemos por~~n~o t}'lda ; 

antes lucraremos com alguma demo1·a ii tal rcs· 
peito, pois . encontraremos muito menos emba
ra~~s, po.rque _!!Sses goyernos v.or sua propria 

o Sr. Cunha 1\J:att:os :-Eu vou me ex
plicar. A eõrte de Espanha, no tempo do Sr. D. 
João IV poz todos os obstaculos a que viessem 
as confit·mações cnnonicas dos· bispos,_por espaço 
de 28 annos. O Sr. rei D. J1Jão IV mandou 
proceder o conselho sobre este negocio. 

No t·~mpo de D. Jo:'io V. aconteceu o mesmo, 
e pílt" isso apparecerão ll'}Uelles tres decretos re
petidos pelo l:)r. rei D. José I para que fossem 
lançados fóra de Portugal os \'assallos do papa; 
e !! Sr. D .. João VI ~an lou. qizer ao seu minis7 

sobre a denegação da confirmação do arco ispo 
de Evora Frei Joaquim de Santa Clara. Isto 
são factos historicos, q~e sa~2 qualque1· meninc~ 

ças, m:is q1te cllas nunca se haviiio clfectivamonto 
realisado: nunca, por exemplo, os metropolitas 
confirmarão os bii;pos: isto foi o. que cu disse, 
e po1· conscqueucia estam<>s conformes. · 

O Sa. PRESIDENTE poz á .votação o requeri
mento do Sr. arcebispo; e ficou adiada a c111011da 
do Sr. Vasconcellos na fórma do requerimento, 
mandando-se á commissão ecclcsiastica. '" 

D<!cidido este objecto do aiiamcnto, voltot\-so 
á discusstio dos referidos pat·eccrés sobre as bulias, 
e emendas, declarando logo o Sr. presidente que 
a discussão •lumria só até a uma hora, iot· 11 o 

1a via sessao sec1·eta. · 
Srs. d~puliLuos, que ora1·àq, 

ruinosa erudiç."io, com que tem sido tratada esta. 
niateria, e esgotados todos os princ1ptos qu" 
lhe podião ser applicavcis, eu me abasta.tia de 
fallar, se não fosse q11e tenho de votar na pat-te 
principal da questão contra a opinião da maioria 
dM illustres oradores, q•1e me têm .precedido. 
A questão principal e que. primeiro que toda o 
qualquer outt·a cumpre examinar, é certamente 
se as bulias 1:ontêm disposição geral 1 Esta ques
tão é da mais importante transcen1lencia, porque, 
se contêm disposição geral, dependem da appro
vaçiio da assembléa geral, e so não, é das at
tribuições do poder executivo concedet·-Ihc, 01t 
negar-lhe o seu beneplacito sem dependencia 
de~ta approvnçiio. 

A minha opinião é que as bulias niio conlõm 
di:<posição !'Oral. 

Em todas as questõe.; é necessario, para so 
poder obter um result-ido seguro, dar as palavras 
o sentido proprio que ellas tõm pela natureza 
da cousa ou que uma maioria . de homens Um 

m 1 • • ; cs p i"ncipio õ inc n s vc 
e muito mais quando as p~lavras têm tomado 
uma si~nificação propria em alguma scicncia. 

Sobre estes ·principios eu darei a clausula
disposiçiio geral-relativamcnt!l ás bullas-ponti
ficias, a mesma signili1lllçàO que a força gram
matical destas pala,TOs tem no uso .commum de 
fallar, no sentido em que o direit:> canonico as 
emp1·ega e naquelle em que os principios geraes 
de -legislação · os ·classifica ; , isw é, disposi~:ão 
ger.11 é aquolla. que e.;tabelece regras p_ara todos 
O§ ~SO§ Cfil. abs~raeto;qtte· podem OCCofl"Cf re!a· 
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SESS10 EM 13 DE JULHO DE' 1.S!i 
tiyaqi1J11tti :10 .seu objecto; e senl disposkão par
iiculiu· ac1uclln que. se limíla a um t'llso parti
ticnlm· cm .uma hypot11esn dndu. 

1'fas 11s buliu . .;, que estão sob1·c a mesa limi-
ao·sc a 1\·po 1esc c caso particular de cnm1· 

douo; bjsl'aaos o não estabelecem ncuhuma dis
posiçiiu <1ue pc1:;sa cunsidcmr-se com clleito cxten
:;ivo fúra do cusu 1111rlicular dos mesmos tlo11s 

· ~ , · e' e , · u - eo l-
tem tlispo:si<;;io geral. · 

\"ci·ei agorn se (Josso mostrar q_uc os tu"•umento:; 
do parectr da illush·e ciimmissuo e os ~wis que 
coutra esta o})iuiãu se tem produzido, não i;;1o 
cxactos. 

" A umtcria das lmlhs, diz o parecer da co111-
111issiio, iu,·olve disposii;uc::; gemes, po1· isso que 
a crea<;iio tlos 1Jis1iat.1os u a ju~·isdicçi10 dos bispos, 
1iosto •JIHJ seja tle di1·cito publico ccclesiastico, 
de\'e co111tutlo t-IU suu applicn.;ão nccommQdar-s.i 
~is tlh·p•1skõcs do tlireitu publico uacion:d :wmlc 
dks tc:.hüo de i:S:l'rcer suas fuuci:õcs ... " 

• i; e urgumeu u, · r. \1rcs1 cn e, ,.u ~ o 111esmo 
r1uc dizer - todui; as bu lns poutificins, que dc\•em 
ser ucco111111utla<lus uo direito <l•l 11a~ão, contêm 
d!::;posi~:io geral: e c1.uc111. iuiu •·ci q.ue neste meio: 

JJI'U IJltO, pois que se dli por priucipio de de
mou:;trai;üo 111111illo 111esmo, que su quer. de
lllt-'Hslrar. 

missão, vale, 81! el.lc é 1·xacto, cnt>iu ,j for.,oso 
concluir, que uiio pude lmn:r uma sú b111Ja, "que 
11üo cu11h-11ha •lisposic::lu geral. JJOl't]IUJ todas 
dcYt·m ser ucu111111oduuas uo direito publico da 
rn1•,;üo. 

" .•. E seudo a jurisdicc;:io do:; bispos, co11ti-
11i1:t o parecer, regulado 110 seu t-xercicio, 111lo 

,., só })elos c:auoues tlo:s concílios, como tn111bum, 
sc:;undu o dfreilo nuv~•, 11elos ,1e1:.1·ct.:.s pontiticíos, 
·os ·q1mes tl·m muita,; ''cze>õ alterado as rent·as 
·gt'raes,· iiiio púde a bulia que ·a éoucetle, deixar 
tl.c . ser examinada •. po1:. c~utêr, segundo os prin-

. ' . 
Este nrgmnenlo e~tá na i·:izão · do l>l'hnei1·0; 

c:;ta\Jelcce <jue · as bulias de~em ser examinadas, 
JIOl'tJUC podem alt.ernr ns rl!grus geru.Js. 

,. r" • - . • 

as dispo:si{ões geraes nem quo devem ser exa
minadas, mas a questão ií se co11lém disposição 
geral, 1>ara se ver a que111 pertence o exame, 
e isto é o que uni tal argumento não conclue. 

Diz mais o parecer du commissão de coi:sti
. tuio;:ão, c1ue os bispos exercem por dele~ação ju
l'isdicr;ào civil, cuja coneessíio ou denegação é 
dt: exclusiva competeucia dos poderei1 110ltticos e 
~1uc. euti·eLanto algmuas vezes se tem vislo que
rer-se nUribuir á autoríd11do poutiticia e final-

, 111e11te as igrejas tlo Brnzil lõ111 prerogativas e 
libei·Jades recu11l1ecida.s, us qu·1es e necessario 
manter. 

l'odos estes princi pios são exactos, mas tlelles 
o qne se concJue é unicamente, que as bullas 
devem ser c:taminadns . para se conhecei· se <>stão 
de accordo ou opposição tios mesmos in·incipios, 
ums p<n·. neulmmt\ fórmn (no menos esta é n 
minha logica), 'llle cuntenhào disposição geral; 
e isio e o que cumpria provar, porqu.i e:;ta é a 
' llcstüo. 

Con,·irc1 porém com todo;;, que ns uull11s of
fou<l.em as disposicões geraes do nosso dil·cito 
pul,lico, cu1 mais t.le um urtigo! 1 ! 

Principiarei peln estranha clausula, pela qual 
o ponlifice romano concede de seu motu pro_prio 
libenter concedinm.s ao actual imperador tio Bra
zil e seus successores, o •lireito de nomear bispos 
para os bispados de Goy117. e Cuyabá, o que elle 
chama direito de padroado l l I Ch1usula.olfeusiva 
da sobernnia dos monarcl1as do Brazil 11 (A11oia
do-..) 

l'ul!eria ;\caso esperar-se qu•! 11ahisi;c d11 cui·ia 

romaria no secul•> -das luzes e 1>ara 11m' 'Ílnperfo 
que fnz uma parte mui distincta da ulfortunada 
Americn, patria da libertlilJe, aontle nã() lm .u111 
i:;ó 1aiz ue mio e·· o e · ,. ' 1 

merc(J do tlireito tlu patlroado ao imperad•JI" do 
JJruzil ·? Igu.Jm acaso o papa ·as uossas institui
ções? não está clle obrigado a ·respeitai-as.? 

O imperador do Bnlzil . recebe11 o dircit•J do 
uomear 1spos nnp 1c1 amen e com o os os mais 
que são inherente.s · ú ·sua soberania; como im~ 
11eraJ01· constitucional q•.tc é, 110 dia de sua glo
riosa acclamnçiio e expli•:itnmeutc pela cóusti
tui~üo do imperio. {Apoiados.) 

Pelo act,> da sua indepentlencin, o B1·azil t"Ompeu 
todos ·os laços que o ligayão a Portugal e peh 
sua constituiçiio estnbelecen o fundamentoJ dó 
seu dit·eitó publico nacional. .• e póde, sem lhe 
fazer grauJe iujui-ia, a curfa de R•Jma doix1u· do 
r•!Conhecer este mesmo direito, o.; direitos da so
berania do seu imperador? . 

l\Ias se a curia de !tonta não uizer reconhecet• 
estes 11riucipios, .eu lhe dil·ci, que o papa nãct 
tem o direito de nome u· uispos parn ~ igr<lja.; 
da cbl'islandade em geral; e, se o n:\o to1i1, como 
o '(Ucr dur ao imper.idor do .Brazil? . . 

es ·1s , 1. pre,;1 eu e, na a es a e e-
ceu sobre as t'lcições Jo.; bispos, os :1posi0Jos 
ia1111.ie111 uenlinma dii;posklào lizerão · a este rcs
~eito'. e ,l;L disciplina nesta parte tuu1 siüo iu-

Os apo~iolos· clegê1·ão · po1·, sorte a. S. l\fathias, 
para o lugat· t.le J udns; ti.· JacolJ, foi eleito .IJispu 
ile Jcrusaléill por 8. Pi:dro ·e S. J!)ão; e pur 
''ia de i·egm cada um dos ni>ostolos ia 11omcantl1,> 
bispos para as igrejas,· por sua p1·oprla; · a.utori~ 
dade, á proporção que as iiio c1·eando. 

Depois dos apostolos, foi o costume elegerení~so 
os bispos. pelo$ bispos. vizinb_os; coiu voto do 
clero e do povo. . 
' Esta discipfü1a. ainda subsistia no secl,llO :X.1~, 

J1a igreja ·latina, n1as coú1 o andar dó tempo foi 
o povo excluido destt1s elei~ões, para evitru· per-

, - , · ·- s s i vao 
11a trimquillid·'l•le publica. 

No seculo. XII, an-ogarão-se e~te ·direito os ca• 
bidos e nelle se consen·a~·,io. ~te ue Bonifl~cio 

.P!incipiarii<? a cbÍ11;1u e re'!ervm· para si as ~lei~ 
çoes dos bispos, · para os bispados que . vagassem 
11a curia Roma e com témpo forã...i .. adiantando 
qu'lnto . puderão esta usurpação. . . . 
· Do que fica dito se ·provn, qut~ os papas não 
t•~m direito de nomearem bispos por Clfreito ·di~ 
vino, que nos melhores seculos da ig1·oja_ nunca 
o exercitarão ·e que se nlguma vez se' acharão 
.nesta posse, foi por for~.a de uma injustiça o 
indevida usurpação, · 

E se o papa não ·tem esse dil·eito, como ousii 
.fizer mercê do que não tem? E quem não sabe 
que em Portugal, e por consequencia no Brazil, 
que do mesmo reino fazia parte, nunca os papas 
.exerdtârão o dfreito de padroado'! · . 

A 11istoria eusin'\ que o conde_ D .. Henrique 
propoz D. Gerardo para arcebispo de Braga, a 
seu sogro D. Alfonso VI, de Castelln, que np
pr:>YOU esta, nomeação, e D. Affonso. Henrique, 
upenaa restaurou Lamego, <lo:> mouros, nomeou 

· iara e t bis a . · 
Por um brnve do. Leão X, a el,rei D. l\Janoel, 

coutim1ou este !lapa todo,; os direitos do .pud1·oudu 
real dus reis de Portugal e note-se que contir· 
mar não e conceder; ·o se a cu ria romana, ·no 
principio do seêulo XVI, se mio atreveu a dizer 
âqutllle rei, q•10 lhe füzia mercê do direito de 
nomear bispos, empregautlo a expressão"'-- confir
nuu·-como appa1·ece esta uovidade no seculo·XIX 1 

E' ávista do quo fica dito justa a accusa(ão 
que se tem feito à curia romana, de 0IT1l1iàe1· 
direclamente os direitos d·1 soberania, do ·uclual 
impemdur J&tc imperio e ~ell:S st~cccssorcs,.com 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:03 - PÃ¡gina 6 de 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESS10-E~I t:J··DE JULHO ·DE 18!7 
i{ clàti.sula - líb611tt!r co11eedimus - qtte empregou 
na.<1 lmlla:> de que S<l trata. 

O mesmo deve dizer-se da m lnifo:>ta u;;urpacão 
de • urisdic ifo com ue o r · · · • 
apr!Js:>ott. a uomew vigarios apost.olieos para os 
11ovos bispados! 

.Is~, Sr. lm~siden.te, ó rénovai· as antigas pre
tencoes,. quo .ª ~nm1 romana sempre s11&tenton 

1 1 o __ que nao . em o nomear para 
~s bcn_eficios em _toilã_ a christnndade e nesta parte 
o n!amfosta_ a v!ol:ii;ao do nosso dir.eito pnblic•> 
nac1ohal, nao so porque a constitmçào foz pri
vativo do poder executivo o direito de nomear 
.para todos os empt·egos Uo imperio, m:1s até 
porque pelas antigas leis e a ordeuMiio, e1·a pro· 
l1!bido in~petrar heneficios em Iwmã, porque se 
nao querta. que Roma os concodesse. 

Nem _se .diga, como já ,;e disse, que os bispa
_dos estão vagos, pot·que nuiiCP. estivet·ão providos, 
este argumento é contraprnducente, porque, em
qnanto as bulias não otitivc1·em bene lacit-0 oi; 

1spa os nao cs ao crea os e emquanto não estão 
creados subsistem a.; prelasias e os direitos de 
seus prel'\dos, e mesu10 devem contiimar emquanto 
os bispos não fõrem tomar posse dos seus bis· 

Cun~luamos, Sr. presidente, que a c11rii1 romana 
saI?e bem que tal no.me~çiio é incompetente, mas 
q1:~z fazer !1 su.a tentauva, nfim de ver se ganha 

Nova viola•;ào do nosso dit·eito publico nacio
nal ollilrece a circnmstancia de recahit· a nomea
i;1io de vig.u-io capitular da prclasia ele l\futto
Grosso, em um estr mgeiro, o que ó, não só 
olfeusivo da constitui1.;iio do impet·io, que exi"e a 
qualidade de eidadiio bra·•ileit·o, pua occÜpat· 
cmvrego. entre nó.s, mas dns leis antigas, l}U<) 
mmto e.xp1·essnmP.nte pmhibirão sempre nos e:>
trlll}geiro3 o poder adquirir beneficio no im· 
per10. . · 
Resp~ito aos cabidos, conc0t·do com a commis

são ecclesiiis~i~a, que siio desnccçssario~ •. porque 

J?assar-~e sem ellE:.s ; nem a crea~.ão dos bispa1los 
t;. depeudente desta instituição e quando outra 
p.rova se não pude.sse .dar, bastaria o ex em lo 
Cios us · · · 

.e CnsteUo-Brauco, que tendo sido c~·e~dos em 
17i0; até hoje não têm cabidos. 

De.ín&is·, . Sr. presidente, as nossas cit'C\1mstan
c,ias. exigem que diminuamos e uiio augnMnte
"!ºs ... º nlll!Jero de empregadosinuteis; os coneg.1s 
suo mute1s e bastn esta razão para se não de· 
yet·cm t"rear novos cabidos. (.-lpoiados.) 

. Ri:sp~it-0. aos seminarios, sou de parecei· que 
elles sao uteis, pot·qne os ministros da religt:'i.o 
devem ter casas, aonde apt•end>ió as obrirra
_ çõe:;, do seu ministerio, mas uo poder legislatf:m 
compete _ creal·os, quando ns circnmstancias o 
'permittem e não ao por1tifice romano. 
. Coticluo que as bulias não contêm . di~posiliiio 
.geral e por. isso não dependem da. approvaç1io 
da assemblea geral, para qn13 o podei· executivo 

.lhe p()ssa conceder ou. negar o seu beneplicito. 

. 'l'oiJavia ha uma observ•tçào a f\Zer, como estas 

. bulias forào. impetradas antes da c1·eaçiio dos bis

. pados e .ei1ta _ niio possa dei:<ar de ser obra de 
uma lei, e o meu parecei-, que se dove fazer uma 
• ••. crcan o ?S ous ts1>a os 1 e oyaz e t:atto

(,ros.;o, na forma da emenda do Sr. Vergueim, 
com. a qual me conformo, menos ~m se declat·ar 
no ln·o_iecto de .lei, que so confirma ou appro''ª 

: a creação dos mesmos bispados, po1·que eu qui
zera q110 de taes bulias se "'.lii:o fizesse menção 

. na '_lei que n emenda propõe ; é nn mesma lei 
que. se_ devem marcar .ns congruas dos novos 

. bispCIS. . . -
Quanto ãs nsurp1i;õe3 de direitos, que nas bul

ias se obscrvão, ao govemo compete pt·over, 
negnn·lo·llio o seu beneplacito nesta parte, e 11 

esta camara ac.:usar os miiihtros, so faltarem 
ao seu dever. 

Re . .;peito finalmente a 

precerler uma lei á sua creação, reconhece iS 
8r. deputado q1tc esta disposição é geral, tautó 
que julga preci:n um,1 lei. 

concede :io imperador o aos seus · succes:>nres o 
direito de padroado? Que lei mais gertl, que 
abrange a todo o Drnsil 1 A5sim como coneedeil 
tal direito ao imperador, n~'io podia concedei-o a 
mim 011 a qualque1· outro b1·asileiro '! ~ utna tal 
disposição niio alfecta 1\ nação'! E:Stes argumen-
tos s1io sem.replica. '· 

Julgou pois a commissão muitJ bem que havia 
disposição geral. Quaut•> ao que respeita à no
meação de vigat·ios apostolicos, en me abstenhó 
de· dar o meu purecet·: está crendo o bispado, 
é necessari? .estabelecer 1;llll homem com JUr!s: 

uma bulla estabeÍecer bispos é est'e ne~ocio par
ticular , as;im tamhem a nomeação ae vigario 
apostolico ti p.ll"ticulnr, e pertence ao g•lVerno 

prevenir f s~a opinino. ~allar~i ng.1r: a t•~.;peito 
i.le nlgumái razões qu13 :ie produzirão. Um Sr~ 
deputado quiz que se supprimisse ·esta ex_pressiio .. 
(Leu-a.) O impet·ador · tem direito, etc; : isto não 
é para mostrar um direito differente d11 padroado; 
mas é para mostrm· que n nação bra.;ileit·a além 
de possuir os requisitos nece,;sarios para tet· cstQ 
direito e~tá na pJsse delle de~de· que· o Brasil 
é christão, e não porquG os reis usassem deste 
direito como ~rãos mestres d;L ordem do Chl'isto, 
como pretendeu a mesa da conscieneia. 

Sr. presidente, n ordem de Ohl"isto nunca 
sustentou benefichdos: apP.nas concedeu podere 111 
trazer um habito, hto ó, fez que os eccleshstr~ 
cos fossem to.mbem militares. 

'.rambem so n1·gumeatou com o !•'los Sanctomm 
para se conhecot· que este direito pertence ao 
imporatlor pOl" uh•eito primitivo dos povos: isto 
ó alguma C•lllSa injurioso.ª esta camara, porqu13 
nunca tal auto1· foi apo11tad1> por pessoa alguma 

ue tivesse s nnbra t.le instruc<'•i:o: e 1or isso 
neg•>Cios sel'ios como estes, n:'io se dúviào tratat• 
por este modo. 

O dir1}ito di> pa·lNa<lo é 1im direito t•ecoithe· 
citlo pelos caaones ; e não sendo ecclesiastica a 
constituição, m lS sim civil, é clm·o que elle mio 
representa nella como autoridade e~piri tua! , o 
portanto aquella prova niio ó sufficiente. . 
· ·Disse outro Sr. deput'\dO q11.1 · era propno dos 
papas e 11:'io tlos bi:ipos n ct·elÇ;\O dos cabi4os. 

Sr. presideate, as mesmas bulias reconhecem 
·este poder· nos bispos, porqne dizem....;.institmm· 
dtti; e1it-o q110 ó m~ito divct·so ~u ~tttlttimus. 
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150 SESSÃO Ell 13 DE JULHO DE 182'7· 
- Rogo a Y. Ex. · que mande ler a emenda Jo 
8r. BU:1to: (Leit·se.) . 

-Vejamos o •1ue · 1111 n este respeito. 
Um bispado, .onde o cabido tem autoridade 

tl~ nom~r eiu ce1·fo _tempo ,;gari o eapi~ult_ir, se 

t~l nomeação,.~ o .metropolita d~ve supprir a ne
gligeucia : nos bispados porem, em <JUo não ha 
cabiJos, pertence ao bispo mais vizinho esta pro-
•· .. -. - i . 

dinaria. No intervallo que YAi da· morte do bis1•0 
á nonieação de administrador ecclesiastico 11clo 
hispo ''izinho; ficão os po,·os sem soccorro; por 
isso ~uer a commissão uma pro\'idencia prompfa 
e ord1naria, com o tem os mais bisp:ldos, di
zendo. (Leu.) 

EI! dcscja\'a ouYir n emen•ia do Sr. Ve1·Rueiro. 
(Leu-se.j Nisso concordo, a creação dos bi•pados 
pertence ao poder espiritual, de accórdo com o 
go,·erno , para este ''ér se ha algum iucom·e
nientP. 

'l'cnho respondido. 
O sr. Lino Coutinho:- ·u me e\·anto 

pm!.1 me oppõr á conclusão, que tirou o Sr. Cle
mente Pereira, que Ytlm n ser a mesma que 
tirou o Sr. deputado Vergueiro, ampliando-a 

.. ~ • J • • e. ; 
foliar nos pareceres da commissã1J, nem eul ca
hidos, nem seminarios e uem \'igal'ios aposto
licos, po~ uc não. marcnndo . nós. º!'•l_!lnado parn 

t • o .. 
pretendem crear, e porque a assemblén geral 
tem dil·eito de dar ou não as cong1·uas. 

Sr. pre&idente, o argumento principal do Sr. 
Clemente PAreira, foi mostrai' que estas bulias 
mio · co1itinbiio dispositão gernl ; ora, chnmiio-se 
bulias particul111·es aquellas que dizem l'espcito 
a um individuo. particular da sociedade brasi
leira, como ·quando se dispensa' o parentesco 
p•tra qu 1lquer se pod1'r cn<nr, . como qunud.o 
concede um oratorio, <•ll se permitte, a scculal'i
sação de algum re:;:ular ; urns quando se pas.~n 
a c1·car uma · nutol'id •de desta monta, como um 

1:>po, que tém grnnde influencia na sociedade, 
como é qno se poderá dizer que niio contem, 
<1ue não iuçlue <lispusiçiio geral ? Ningnem o 
pôde negai·; e isto e tanto· \'erdade, que o mes-
mo governo brazileiro o reconheceu, Sr. presi
dente, porque imra que mandou o gove1·110 estas 
bullas. 1\ cnmnra dos ul'putados ? Se o governo 
n.io reconhecesse a vel'dnde do que acabo de 
expôr, não era necessnrio mandul-ns para aqui. 
l:le estas bulias uiio contivessem . <li~osiçiio geral 
o go\'enio 11iio tinha p1;ec.isito d1f as mandar ; 
daria o seu beneplacito, porque assim lh'o pc1·
mittc a constituiçl'iu. (Outo fa\lnr no Sr. se.:re
tario ·e parece-me qne diz que o goYcruo jã deu 
o benéplacflo.) se deu o ben~placito, Sr. pre
si<leute, enll1o para qne estus bulias aqui? 
Então diga. o governo que wndo S. l\l. I. dado 
o benephlcito, pede que a camal'a fixe a con
gl'ua, e niio tinha in·ecisão de m·lndar ns bullá". 

N:io pt1,1c haver duvidn que contêm <lisposi
..::to ~era!, e que o governo por conhecer isto 
m~smo, mandou estas bulias á ca111ara. l\11\s 
1liss11-:sc quti se deve fazer um projecto de lei, 
ou 11111 decreto, pE>lo qual se approve a cre·11:iio 
destes dou:> bispado~, o_ ~iz-sc que n:io <lecl~-

que S. ?tl. I. l1ouver de d·1r .relativo unicamente 
aos dous bispatlos ? Logo, é p1·eciso que mui 
c·:xpressameute se diga que .· semelhantes insti
tuições ·de seminnrios ou cabidos mio púdem te1· 
beneplacito. · 

corpo fogislativo não JIOdia decretar os bispados, 
por -pé1tcncer- isto ao poder C3pil'itual do summo 
pont1ftce ; mas uma cous \ é crear "•S bispados 
pltysicamente, por assim dizer. e outra cousa é 
confirmar por bulias espiritualmente esta creação. 

Niio se diga que <• corpo legislnlivo, conlui'
een_do n . Jll'CCi.;;;\O . • d': Íl;l'l'jDS episcopaes p ll"R 
mmor utilidade · espiritual e temporal do povo 
brnsileiro, não póde comtudo decretar a cre11çiio 
destas 'igrt>jns; porque as bulias do clleftl · da 
igr,.jn nnd:1 mais são do quo uma "confirmaçãô 
es iiritual ;· e tanto ue nos rimitivos tem os 

a igreJa a guns bispos enviados pelo papa 
foriio reJ?eitldos pelo motivo de os não havere1u 
pediao. M:as disi.e-se que isto se devia fazer por 
umn n•solnção da assembléa, que ordenasse ao 

" g"ve1110 <}ue ns .. im pedisse á curi \ romana. !!! 
o que e resolnçiio dn :1ssembléa ·geral? Não é 
uma lei ? Para que éstmnos a fazer dilferença 
em cousas que a uào têm 1 ·os nomes são di
versos, mos cm essencia a couza é a mesma; 
ordenar-se ao governo por uma resolução, oit 
uma lei que de\'em h:n•er bi!um<los nesta e na
quelln parte, ou decretnl-os, e uma e mesma 
cousa. ~ · · . · 

Houve cxorbilancia da parte dos nossos 'mi· 
nistros, cmqunuto mandarão requerer º"tas 
bullas, sem a assembléa ger.11 o haver assim 
determinado, e hou\'e · prepotencia <la parte de 
Roma eii1qnanto mandou o que se lhe não tinha 
pedido. Niio vej" senão desordem\ O meu pai'(>. 
c'.::r portanto é que s_e niio ~.ornem em consiilera
<:ao esta~ bulias; e que ago1·a comq se tal não 
hou\'esse havido, . ac dec1·ete a crenç.:io destes 
bis11ados tinra que sllndo as-;im i1iti111ado o go
verno, haja de pedir novas bulias, ou nos apre
sente est·ts mesma-; .de novo, pa\'8 assim s!ll-

os estabeleciment<•s de semiuarios e cabido licào do corpo lcgislatiYo. . 
por assim dizei· abolidos. Hont.em eu havia : npprovado o parecer da 

Sr. presidente, ainda que passe 0 decreto, commis:>ilo ; mas examinando melhor o negocio, 
contra o qual me declaro, como é que 0 papa e "':tido· bem qual e1·a a sua essencia, teuho 

l1õde consentir que se dé 0 beneplacito á. sua mudado de juiztl e declaro que se não deve fazer 
, 1ulla assim mutilada, se elle a concedeu sõmen- caso destas bulias, porque foriiQ._pedidas contra .. 

--.-te : debaixo-da coudiçiio de qlTif(f'""si!ininario ·sera ·-a·-eonstituiçiio por isso <1ue'nifo estaviio ainda 
,dotado com tanto e tJ cabidv igualmente, etc.? Se 0 r.rnados os bispados e porque sõ o corpo legis-
gC)verno .do llmzil 11ão c1·car estus s'eminarios, P.stes lativo é que os pôde cre111·. : . 
_cabidos, o santo padre estará pelo l!cncplacitu 1 O sr. '\'usconccuos : - E11 já aqui dis:;e 
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SESSÃO. E~t l3. OE JÚLHO DE 1827 
que eit tinha gran<le pt:zar em não ser muito 
versado nos canones, . seguindo o proverbio -
niagn-US cationis~a mag~us a.~inista - porque 
d~ej11va poder tratar da malerrn. com toda a 
maduresn. . , · Eu entendo a constituição de diverso modo que . .. ' ~. . . . . - . 

bis~ados ora desnecessario h· est~-; buli?~ á co·m
missão de fazenda; .porque então deviao, ter o 
que ·t.em. tidr, ~té agora qu~ não é püuco, pois 

. Eu me oppouho á idéa de fazer u11 pr.1jecto 
d~ ilo>o para· a creação (lestes bispados. Antes 
de 'se · pedirem estas · bultas tlevirt-se te1· reque
rido â: assembléa para: examina• se eriio.ou nã<> 
neéessario:> estes novos bis1>atlos ; mas n. çreação 
dos· bispi1dos é ·prop1·ia e privativa tio poderes
!)tritual: nisso não póJe haver duvida, e se não 
se ·observa isto, então invudimos o pode1· es
piritual. 
·. Qüanto á ultima parte do parecer da com

missão ecclesiastic:.\ sol)re as p1·ovilleucias · . \ . .. . 

. . " 
pifrà se. discntir quando ·se discutir a minha 
e~enda, que off.:reci·, e 8c ma!hlou á commissiio 
eecl~siastica. . 
· Sou p •is da opinião que s;i approvc o parecer 

d·1 C<>mmissão, rejeitando~se as disposiçÕdS gerae:s 
q1t•l •se achão nas bnll is como oll'ensiva.s da co1i
stittiição brasileira e di..Ciplina ecclesiastica ;'e 
que. quànto ã approvaçi\o tias buUas so tome 
mesmo boje uma re30luc;ii<> para não se gastar 
1ilais tempo em se fazer ·um projecto de lei. Já 
tem<?;; perdido du:is sessõ.3$ com a discussão destes 
pareceres. . · 

Se' porém se quizer fazer· projecto, a c.1mmis
são 'de redacçiio que o réJija em fórm:1 dd pro
jectó attendenJo ao venci lo. Deixemos··nos de 
fórinulas onerosas. que nos vão dar novo pre
jni*4 de ~erJer o temp.:> cm novas ·discu;ssões ·a 
este re.;;pe1to. 

Ô'. Sr. S >ozu. Franca : - Est-1 bulfa foi 
. · i e1i1 conseqµenc1a. ·ü · u:na re 1111s1çao .. o 

govern•i .do imperio .do Braza pelo· plenipotcn~ 
Ciai"io· junto á cõrte de n.)ma, ~·ranc1~0 Corr~ 
~idiga~:, e. pergunt.1 Cll qu~ a curiii. roma.m in_,. 
vad.in us direit<>s dos brnzileiros '! Em cousa ne~ 
iihuma.: defurio á uma ptitic;>io. que o gov.:r1iõ· 
~mztleiro ltie fez •. Se nisto ha al:;uma .qucbtjl' 
dé ccinstituiçiio ao governo se deve increpar e niio 
~. cµiia ro1uan.-i, que .não sabe dllS nossas in· 
zrt.i t.gitõd& . . . ··. ; 
: , Ü :· g-0verno que devia ler a consfüuil(.tO do pau~ 
para: cónhecer ~- eitavà n is auas attrfoliiçõês · 
ere11r com ô· slinw pã<tre · um 'OU doM· bispatiôs· t 

~ 

governo. .. . 
Tudo istil, Sr. presiJente, procede das cous'ls 

aadarem iLs ~veS§aS; S3 o g • .iverno entendesse hem 
que o llireito de padroado d<> mestrado tinha. 
caduc.1do pek. nov.i pncto social, que este d1reitl) 
pertence iL ~nçiio e seu cxercicio ao podei· exe-
cutivo as cousas iri io direitas. . 

o governo d 3via propô1· a crcaçiio cie~tes bis
pa<lo~ ao corpo legi;lativo para s~ ve;ltilnr a sua 
utili<lade, e tl.,pois de uma lei qu.~ creasse estes. 
bis .i.d•>S, fic:mc.lo. :1ssim nutorisolo ó qne po4eria. 

creaçno ·e es, e o mais 
que pertence ao e:;piritual. 

O ministro ó que devia ser constitucional e niio 
o p~pa q11e não tem nada com a nossa consti· . 

Tem-se dito aqni que estas bullns contêm dis
posições ger 1es, m:is cu j1\mais conc1?derei' qne a 
cre1c;ão de u n ,bh1pado possa coutar tal; por~ 
tanto' aqui não ·.temos que approvnr nem- re
provar, o. tanto ~ssim qne o ministro niiG nos 
mandou a bulia para a approvarmoil. Q1ie drz o 
ofticio ·do·ministro? (leu) Por consequencia que 
te.nos nós d.: gastar te:npo com est:1s bullas, 
que nüo vêm cá p:1ra te1·em a approv1u;iio da 
ca1Rara, mas -sóm·fote par'1 se decretnrem as de:>· 
p !Zas para a crea:i;ão. ilestes bispado3? Nih po,;so 
deixar de appr.1\•ar uma eme11da que·: está na 
me.•a para. se rãz~r uma lei a e3tc r~peito; 
po1:éin deixemo·nos de estar a gri-tar. contra o 
sant > padre; e -vbt • qne os bispalos são n~ 
ces-1a1·ios arbitr.:im-se-1':1e as. cvngrt~as ·e.nada mais 
ha a faz.~r. 

. o Sr. G ,,u. vê;.a. : ·- Anfe:; de entrar na qnes· 
tão se as bullas contêm ou: não dispósii;ões geraes, 
cm pro-me rc,;pon er a a gnmas pr~pos1çoes qtie 
S•3 ai:abiio de pr.>ferir, e que segurament1 sàQ 
alhei:H da quest:i<>. e pouc<> conformes ·á' .iiscnssão. 

. Ae.iba-se . de di'.zer. que o santo padre nestns 
buUas na:..Ia . I .• ai"!~. fizera; ilUe deferir i\ snpplica 
do governo e qno por is;o são inJustas totlas as 
incrdpações <JU-l se· tê n !.:ito ·a: este r.:ispeito. 

Sr. presidente, ainua· nenhum. illustre inembro 
i~c·repou o !lant., P. id~? pelo simple~. facto d:t cre~· 
ç:10 ·tlos bispados~ p •lS r.!almentc nisto nada mais 
fdz que an.1~ir à\snppli~ do g.~verno, é _n~1 
sobi:e tal obJecto tJllt bavado, &eJ:ttádt> a mrnfia 

· lembrança , ·li · ·mals pe-iueiia di&cuss~ ; e, se 
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1 !"'l'-J ·- - SESSÃO E~\ 13 DE Jt:i.110 DE 1821 
.~ .. rn elfdto nl'stas lmlla;; se ti \'i'Sse sl11111mte 
cr•?ado os bispados. 11. · meu 'l.'er a discuss;io só 
de\'ia rolu sobre a· conveniencia ou uiio convo
niencia tle taes bispados ; mas, Sr. pl"C_sidente, o 
negocio mu a mui o o 1gura, exum1 • < • 
bullt1s com circumspecção; nellas o santo padre 
com svsti>ma n111chi1welico, sem ser i11here11to iL 
<'m·ia ·romana. quiz com pús de Ei iutroduzir . . . . . . . 
mittir. . 

Sr. presidente, o Bn1zil acaba de constitufr-se 
l?m naçiio livre e independente; ó preciso po1·· 
tanto tocln. a energia para repcllir qualquer ten
tativa que >'e dirija 11 estabelect•r princípios rui· 
uosos ao seu dccôro, à i;ua 11om·a, á sua pros· 
peritlade.J Passemos ú analy;;e da bulia. 
_ A primeira questão que otfê1°rce, e que tem 

sido objecto de renhido deb11te, é sem dU\·ida se 
a bull,1 contém ou nno di5posic;iio ou direito 
novo: eu nest:1 parte sigo a affirmati\•a; o quem 
poderá. dtt\"idur disto'? Não se -.ê que m_uho de 

\'alur o prin'cipio de que o irnpuradur só nomêa 
os bispos por concessão sua·? E acaso não será 
is~o _ estabelec1~r ~1~11. prin_cipio .contrn1:io iL c?usti; 

Não se diga que nisto o santo pnd1·c nn<ln mais 
fez que. reconhecer este direi to, uào só porque o 
contrario se vê das mesm'lS bulias, mas mesmo 

or ue se.ria eri oso ac• niescenuos a unin tal 
tentali\'n, pois que competindo ao ~irrrern ur pe a 
coostituii;i'lo o direito de nomem· r,s hispos, claro 
fica que nenhuma confirmar.iio ó necessaria. En 
tambem nesta Jlarte niio sigo a opinião dos que 
Jll'esumem que tal clausula ó só filha do prejnizo 
dc ·se s1ippõ1· que este Jireit~ tem, s11a origem 
uo padJooado, fundado 110 ontlgo costume portu
g-uez oil na juri!idicçiio do gl"iiu·mesti'e da t•rt.lem 
de . Chrisfo. ' 

Sr. presidente,- niio nos il\udamos; sPjnmos vi· 
gilantes ; se nós ncquiescermos a estas mnnllns1 mn bre\'e nos argumentara com o costume, e 
ncrerá a curia romana reYnlccer·sc deste nosso 

descuido para í1os tri'lhir. Siio 11oje mui sabidas 
as idéas i.ic que o direito do pndroaclo não pro
v,1m desses ambiguos costumes, mas sim da obri~_ 
gnçào que as nm:ões têm de sustentar os ministros 
• o a ar, como J mm eru 1 11111011 e em s1 o e· 
rnonstmdo .nesta casa; ·e "desta obrignç;1o é que 
nasce o dh·eito de nomeaçiio. Os mesmos p:n·· 
tnguezes sempl'e r"'-:;1nhece1·iio e,;te principio, sem
pre. o sustet1ti11·iio;· e os reis de P01'tugal fa:zião 
as_.nomeiú;ões por estes mesmos princípios, e sú · 

-por e\'itar rompimentos com a curia romana é 
•1ue nmpiclles seculos ti11l1iio a cóndescendcncia 
a este respeito. l\lns nada disto ser\•e pnril o 
nosso caso. · 

8r. presidente, desde que o Brnzil se declarou 
independ<:mte ncabi1riio-.se par.1 elle ns · conco1·· 
tlnt.1s portuguezas; acnbáriio-so lnes costumes, e 
s6 deve lJrevalecer a sua lei fundamental; e, 
c11mo esta confere no imperado1· este dis·eito, é 
vist" quu nesta pai to as bulias niio só siio in
constitucionaes, mas até pretendem estnbelecer 
um direito novo. N:io parou ainda aqui só a 
1ircte11çiio da curia ronmna, clla passou avante, 
<111e1·endo estabelecer outl"O principio, .isto ó. de 
co1!1p1:tir·lh_e o taxar o miniluo das congr~ms. 

qna:ito e níio pudia taxai', po:qm:i isto é d,1 C•)m· 
peteneia da nai;iio, porque i:;ü a ella perteuce 
conhecer os meios que tem, assim como as ne
cessidades dos ministros, para tax:u-. seguudo 

, eot g1un. e mi imo a 11·e1 •> .no 
santo padre, poderia acontecei· que elle t 1xas'>e, 
por exemplo, <1uarenta mil cruzados a um bispo. 
~ pod!!rin a uaç•io pagar tal crmgrua '? De certo 

Se11h01:es, o Drnzil principia: é, poí;;, neces
sario desterrai· desde já p.rincipios füo perni
ciosos e m•tx:imas tão rep1·ovadas: Alguns illns· 
tres deputados têm dito que a bulia n:io contém 
disposi.;ões geraes; e pnt·a sustentarem nes.ta 
parte a snn opiuiiio definem o que em direito 
canonico se entende poi· tlisposiçiio gcrnl; .eu, 
11orém, me aparto desse modo de i11 terp1·.;tar, 
porque, segundo os meus princípios, a consti· 
t11iç:io não se deve entender pelo dimito cnno· 
nico, lll•lS sim pela mesma. constituição ; e por 
i•~o entendo !{_Ue q~1f!ndo n. constituição deter· 

razitu, porque, havendo-se sep irado os 
políticos, só n assemblêa põJe fazer 

leis; e, se 11ssi111 é, n creaçiio do um bisp;\do 
e de um cabido; a dota .ão de semiunrio:. 1ião 
sem a competenc1a do cot·po legislativo ? Se r., 
ns bulias, que tal o fazem, niio teriio disposição 
geral? De certo que sim. 

Tnmbem alguns senhores· dizem que ellas só 
\•ierl\o ti' carnura para se estabelecerem as con,.. 
gruas; e qne o mesmo ministro julgón qnc ellas 
11ão conlinhilo disposição gernl. 

. Eu, Sr. presidentc, niio sei o que julgou o mi· 
nistrtl; mas, se este foi o seu j uizo, digo que ellc 
c11}1io em uma co>Jtradicçiio, porque entender qnc 
uiio necessitav:'io da nppro,·ac;~o ela ctunarn, e 
entender que a ·assem biéa é obrigad:1 a· dar :1s 
con"rnas é isto um verdadeira· nh· · • · 
verdad.eiro nbsm·do. Acaso estaremos n.õs .ligados 
a conceder tlles · cdngruns; sem qne exatriiu·emos 
se convem ou não ao imperio do Brnzil taes l1is·· · 
pa1los, e· o mais de· que falliio as .. bullns? 'Niu-· 
gnem avançan a •• e· no;; negarmos CS as COll• 
grnas poderáõ subsistir estes bispados? Que vem 
a ser portanto isto senão um direito do appro
var ou 1·cprov11r as bullas? So ellas · niio· podem · 
te1· etreito independente de nós, como duvidnr·se 
desté direito? E' verdade que esta creaçfio devia 
ter sido antes pNposta ii camara;·e, porém impe
tritrão·se as bnllns sem·. esta prévia legalidade;· 

í e isto jã niio tem · remedio: mas cump1·e' agora : 
remediar estn ·fnlta. · · · 

Ontros Srs. de\>utados tendo confessado· que as 
bulias càliMrn dtsposii;iio geral, dizem comtndo 
que se fü1.:a a . ld pam. a. c:eação do{ bi$padós; 
e que se. r.imettão as bullas •ao gove1·110 p1u11 
rccebe1·em deste o plaeet. · ,. 

En, Sr. vrcsiden te, acho ·que nesta opiriiiio ha 
contrndicr.iio, porque segundo· o· meu íuodo 1lc 
pensar, Jogo lJUe ns · bullns tenhão dispo~içiio 
gernl, h:wemos necessariamente <lar ou negai·· a·· 
nossa 11ppro\'açiio; este .é· o' preceito . da consti • 
tuiçiio que nesta parte, é mui to clai'.a ; mas . o .. . . . - ... 

ourij?:açt'io de sustentar eos ministros do .. culto; o contei· ou · niiG conter; dispopiçiio. geràl; logo, 
daqui concluo que só ti. eltn compet1i o ddermil:mr como mandar a.s lmllas no governo_1mra~11 
as congruas. !'ião se pretenda •nrgumcntm·. que, o placet? Eu: niio duvido assentir:: á 'emen1la, do 
t.-ompetmdo ao santo pndre pcla:·actual disci· Sr. ·Ve1-gueirc, e que se faça a lei dtl;.cr~a~o,, 
i•lina•a-ereação' dvs bis1•ado~, elle t.t•lll· o .dkeito po1·que 1!lh mio contraria.os meus principios ~é 
tl!1 t:1xar. as congruas; pur<Iue nisto J1á sem du- este sem duvida. o meio de 1·emct1i11r.a. fa\tQ; que 
vida eq111vocaçiio: elle pôde. é. verdade, segundo houve, n, tnL respeito. . . . . _ . : ''" • 
os.:meus .principias, cxigii"-<tue,nesta .. ·parte se 1 Digo falta porque o governo ltão podia· pedir 
execute. a obrigação11da. naçao, • porque.- entendo . taes -creações~ sem qu~ primeiro pelo corpo .. legis~ 

\

que' tal é a·disc1plina, n disposição do ·direito ca·· !ativo fossem dete1·minada.q,, pois sendo-empregos, 
nonico ;: 1naa,o;.mesmo Aire_ito cnnonico -~ão ta."11 'p11blico~·si) ao .corpo .. kgislati~·o ,cQro~t~·ilreM.-Q~\ 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:03 - PÃ¡gina 10 de 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 1:1 DE JULHO DE 1827 
com couhecimentü de sua nece;;"idade e utilidade: 
e se isto a~sim tivesse principiado en certamente 
me terh' opposto a t.acs c1·eaçõe;;, por1111tJ jnlgo 
•1uc nas nos:>as actuaes circumstancias niio cun-
via•hiio oi3 ach:múo-se e· â r 1 :a;; 11 .-

província." e ex.el'citando os prelados ddl is a 
omuímoda juristlicçào dos bispos, sómente com 
a rese1·va de que é privatÍ\'O da ordem do e11is
copndo, é visto que os po\'o,; não sotr .. cm a 

a 1 o p is 1 csp11·1 ua , reserva que consiste !'o' 
lllf'ntc nu falta df' poderem ordenar e benzer ••s 
"antos oleús, e <1nc ao incu ve1· niio co11traba
l 111ça i1s despezns qnc dcma•1d:io taes crea.;ões, 
principalmente n.i<Judlas pro\·incias de t:io p~
'Jllt'!na .pópulaç:io ci'imo :i. (fo Goynz, q1w pouco 
mais"'terà de 50.000 almits e :\Iatto-Gi·ossü 3J,OIJO, 
hav1:11tlo aliás summa facilidade em mandar vir 
ole <1ualquer bispado vizinho os santos olcos e 
<levendo ser mui diminuto o numerv dos ordc
nandos. cujo encommodo "m jrem-se ordenar em 
1p1al.1ue1· bispado mio póde de m:1ncira nenhuma 
contrabalançar a esta;; ues ezas do thesonro li· 

J 1co: quant11 mais que tenJo siJo até agora cos
tume ·nomearem-se sutupre estes prelados bispos 
in pa»tibus, donde co:1cluo que t:1es cre1ções s:io 
<le mera uomp 1 e de nenhuma utilidade. 

, ·, , li po ejao e s . mrn 1 s 
idéas, comtu•lo como o 1wgocio chegou a ~stc 
ponto, sou Jc parecer que demos a nussn 11ppr.:i
\'1tçiio á fac:; c1·e11o;ões: mas que <leclarcmos mni 

... . . . ~ 

111na regra pm·a outras se1111•lhantes in\'asõe.< do 
nosso •lireito, que de maneir11 nenhuma dem'.•S o 
nosso nssf'n,;o a outras pretcnc;ões da cm·in 1·0-
m:rna; saib 1 a naçiio, saiba o rnu .• do inteiro que 
nús »\l allmittidos no imperador um d11·11ito de 
nonieuo:iio pro\'enie11te da constituiç.'io e •le ne
nhnma maneira d .. pende de qual•11tc1· outn 11uto
ridaJe: saiba-se que repellim.is .com energia t 1es 
preten-:i'i"s da curia romana, e que reprovamos 
mui formalmente 11s bulia:; neste ponto e 11os 
mais indicados. 

Pas~<lln'!s agora, .sr. p1·esideute, á nomeaçiio 

Eu ôf.o duvido que este faeto olhado como o 
tem olhado mguns 8rs .. deputados, não. contenha 
dis~osiç:io ge1'>1l, •.•~as é precis'.1 .ver os obje~tos 

veremos •1ue aqui 'ta111ben~ h 1 manh 1 na Clll'i~ 
1·omani1. 

Por este facto particular elln p1·cteude e:;fabe
lecer tmnbom •) principio de que pódc nomear 
taes a\\tol'idarles, e Mi. como incoufosta\'el este 
<limito, pois passa n ex rcel-o, mas eu; 81·. prc
side11te, nilo. ndopto tal principio, e nem reco-, 
nhecerei tal dil'eito, eu jáuni::; consentirei qne 
poss11 csLl'.ango:i1'0 algum· uomear autoridade que 
<!xerç•\ jurisd1cc;ào no imperio, por isso tambem 
me d~cla1·0 contra taes in·eten~Õ.!S, ist.o ó, con
tm taes nomeacõcs. 

Não se queira pr.·tl'xtni· com a ncci:s~idade •le 
acu<li1· au' pasto c:>pil'itual Jaqt1dle; po\'OS, por
')Ue eu ento:ndo que esta nect!ssidnde já esti\ pre
vo:niJa "do direito ca;ionico, que devolv•! ao 
met•·opolitaao,. ou ao bispo mais vizinho n no
meaçuo do administradores de dioce,;es que niio 
têm C'lbidos, e a· disp11siçiio que se tem preten
dido fazer neste caso das, dioceses vagis e, me 

arece -uma d 1 u:ill •s subtilezas mui fa\·or1tas 
dos antigos ronianistas; pois qne no raso pro
sente ou havemos de dizer que a prelazia só 
vaga com a posse do: bispo, e então é inutil a 

--·p1'0vi.Asmcia 4ada; ou-que-·erecto _ · -
vago, e enlao pouco· Í'!•pnri.n que esta vacaucia 
]lroce<la desta ou daquella cau::sa; pois, segundo 
,,s principios do direito;- onje ba a mesma raziio 
dá-se a'\ mesma disposição -; o que sendo já 
recebido, : jà. P•>r vezos _ se tem posto ·em p1·aticu . 
11aquellus mesmas igrejas. Demais nesta nomea-· 
ção appare'ce ·um 'est1·:ang&iro 1 , · · , · , 

T0.'110 3. 

-. 
Sr. presidente, ,~ necessario •1ne ;;fjmno;; fr:m

cos, é necessarío 'l ue claramente Jig.1111us que 
aqui não lia culpa llR •:•ni"; desgra!:idamenfo a 
niio ha, tod11 u cnlp.t recah~ sobre o governo, 

•tr· ,.... • ' 

<e Cuiab:'1 a nm italia110 harb tdinho; e ·.~ csl•3 
o mesmo 11ome:i'.10 •lo vigario apostolico ! .... 
:\Iuito se tem dito sobre a utilidade e inutilidade 
<los cabidos. 

u nesta parte concordo com os senhores, que 
vouio pela sua inut1lidad•): po1·q1w supposto, co1no' 
j:i se te111 dito, dles. na sua institnição podessem. 
ser de alg•1111a vautngem, esta pelu ccstume 
moderno des opparece11:. e cllcs hoje não StJrven1 
sew'io para, pcrmitt 1-se-me <!x[Jlica1· ussim, faz.;1·. 
111ais pompos11 a curte <lo bispo. 
Poder-s~-ha divr, é verl111ole que reconheceu" 

do-se nesta institni~ã·> utilidade, só porque esta 
decahio não se d•!\'O reprovar, mns si111 r~for
mal-a. E: ve1·dadeiro ~s~e p1·~11cipio, S1·. presidente, 

Ttic labo;· est !- Nús to<lus sabe11111s •1110 p:ir di
reito canonico ainda compct•J aos . cabidos as,' 
mesm·•s nttribuições, e •1ne se elles as niio exer-. 

· cc1n é r r i e· - • 
a mania dos secnlos passados, ta111be111 como~ 
priw~ipaes !ln igreja, <pieririo ser despoticos, ,• •3· 
como) estas reformas, pelas •1uat:s se restitnis;;pm. 
aos conegvs os seus <lircitos para assim elles 
PO< el'em sei· en ao 11 e1 s epolll em, e precisão 
tln sancçiio da igr<>j11, e isto est in\ sem1ire em 
coutradicçilo com oi:; desejos dos bispos, d1>ixe-
1110-11os •l" tnl e111pr1,za: con~"t'\·emns. por ora os 
qne temos; mas 1.ào vamos augmentar o scn. 
uumero sém utiliJade alguma nem d1& ig1·eja, 
nem ..i,~; povos, por isso voto ta111bom que uesta 
J>llrtc JC u:io execute 11 bulia. . .. . . 

Pelo que pertence ito estnbelecimento dos se-. 
i11im1,rios, eu omtemlo que a nnç:io d~v-O'°dar algum. 
,.;alario para elles: porque c1·eio sei· justo que os; 
bisp"s 1•rocm·em in-tnur o sen clero nnqnelles. 
estudos \'I) rius do se1\ ministerio ·~ 'ue muito 
mais concorrem para o sen 11. .. m··· de.sempenho : 
sim, nppro.1vo que se dê este sn~1:,.üio; ·mas tumb·~m 
'1UC1'•1 que isto seja negocio·'. do~.·. bispos com ' ..... 
go\·eruo, e nunca prHce1 to da cu ria· romana·: .. '3. 
nes e sen i o vo o pe o su s1· 10. 

ll•!lnatnndo pois ·o meu disc1frso torno.a dizer 
-Yoto pelos parecet\!s o.las commissões 1111 fórma 
jii expeudidn: e de 1111neh.,1. nenhuma consinto, 
•1ue se remettão as liulla" Si:'m a no;;s;1 nppro
vaçi'io .. 011 r<Jpr.iv·açiio: e nõo m"l serve de ol)sta
culo o tcl'em ellas cti vindo só 1rnnte para .a1·bi
trarmos as (lespezas dn~ congruas; e de e11tende1'. •) 
miui:;trol, qne cá ns rnnnduu, o contrnrio ;.porque, 
se e.1tendermos que ellns contêm disposiçà" geral, 
luwemos exercer. o direito, qtw nu:> outQrga. a. 
constituição: ninguem mas L.imigo de s,1.Itar bnr" 
reiras, do que eu: dt'sejo conter-me nos !i\nite~,_ 
que me est:10 marcados. mas .tombem. não S•>ffro · 
pe1·d·w a mais pequena porção . .dos direitos, q•to 
me competem: e como. ec;tou na firme intelli-, 
gencia de que as , bnllas cont•?m disposição geral,. 
e 1ior isso que ·YOt•i · neste senti~o, e pelos ~;i
rcceres das commissões. . 

o Sr. ~Jay:-Sr. presidente. repito o mesmo, 
ne ":\ disse. V. Ex. tem resen·ciado o ne se t.em 

coutinua<to a dizer sobre estas bulias desde' 
houtem. . . . . 
, :Muitos senhor.'s têm ava~ado qne cllas: ~ 
• ,tlisposições-geraes; outros o conti:ari(I; todos .. 

têm f.•llado: brilhantemente,. ma~ disto , me re7 
suita~ ficar .eu. na .mesma coacç11o moral, <'Ili. que 
estive. sobre a intelligencia, que dei ,ao § 8 do'.
art. Hri da e.instituição; \'.l\ll'qtt~ a mesma <lif-.. 
fü:ullade, em que me acliei .. ntão, é en:i qu.e;, 
me acho· ag1Jra sobre .o~ 14: n'um. i~ n'ot~tro: Clls<t 
ha s~melb~nca,: ,alli e.1·ão tratados . ~gclu~do_s_; :e:'· 

. 20 
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154 SESSAO EJI l:J DE JlJ.HO DE 182i 
ralificad•.•S, aqui são bulias, c1tw t•'.·m. Olt pred"ãO 
ter benepladto. . . 

O Sr. Yergueiro hontem pnrecen adm1tt11· a 
pari<laàe, que estnhele·;ia entr~ trntados e C<ill-. . . ~ . . ) .. 
~ 8 a~· Í.l dü mes1110 a;·tigo: e v .. j•! que estou 
no m"s\l\o predicamen•o em ·qne e;;;twe, •lU!tn•}O 
hn dias, fiz o meu \'Oto SL~pamdo -na com1111ssao 
diplom;•tica. 

O !$ l l o qtte diz"! (fru\. Ellc Lli-.ting:ue 1°, 
bulia~ e cousas pontificin•. qne 11ão p••ssii<• ser 
i·ec.;bidas por ª"t.i-co.1~titucio11aes, ·~0 • ar1nell,~s, 
qae de\·erúii ser rejeita1las por e1n·olYerem d1~
posi~ões geraes, depvis de Yistns p.,la as~em blea 
legisl 1tíYa. 

)Jus i1ergunto eu; co11t<'.>m estas \•11.lh\s dis1•<>
;.;i~lies "l'raes, 011 n:io? E111 qualr111m· <l• •S casos, 
e!las n'.';o podem te1· aqui cabimeuto: pois totlos 
concordão em <1ne ell 1s encernio cott"ª'" a11ti
constit11do:mcs, isto é, que ntacii.. dispusiç(i,,s 
da c .. nstituicl10. 

Portauto snhsístlllll toJas ll razü~s. fl IH' (!~ta· 
beleci )lonte"1, t'tt:crc• •lo modo ele (•ncarnt' estas 
·t;ullas, con; a unica elifferl'n~'ª ,1e qnc hoj.1 estl'ilio 
os meus r.1ciocinic1s sobre o Si l l r:m \'l'Z ele o 
fazer s"hre o · 8° · o < ne tu.lo \'clll a Sc'l' a 

tende, disposi-;ão geral todas as bulias, qne não 
p11dem te1· effeito, senão em Yírtu•le de unm lei, 
ent·io é forços•> concluir que todas as bnllas 
expedida~ sobre casos esp!lciae~.' e P3!'ª c~rta, 

;"'" ' ... " n ' 
se p1·ecísarem e lei que dispense n"untra, que 
ellas possiio ofl'ender. 

E <1uem niio \'ê que esta conclusão é absurda·? 
A resveito de taes bulias será mais exasto con 
cluir, que o pn,!er exeenth·o lhe não póde con· 
ceder o seu bent:placito, po1·que elle nad l póde 
obrar contra a lei: ou que de,·e pro pôr a dis
pensa •lesta se .i julgar cun\'enientc, mas concluir 
<1ue contém di~po,;ição geral é destmir toda a 
iJéa, que no sentitlo ,·uJgar e j1u·idico se ,púdt>, 
e dêYe ter <lo que ê disposição geral. · 

Argumentou-se finalmente que as bulias contém 
disposi<,;•iO geral, porque supposto se limitem a 
cas•>S particulnres, .e detei·minl!<lº:'•. a curia ro
mana tem po1· fim tirar dos p1·rnc1ptos que esla
beiece nos mesmos ca~os, um motiYO para fun
dar suas preteuçües futuras! 

Eu niio sei como se d:i pezo a um argnmento, 
que n:io passa <la ln-p,,the<e, e da possibilidade 
<le que a curia ro1iuma lia de continuai' com 
.·ti.: eu il l\"ã t. e nsurp .. cao e . ra o n1es1nn. cousn n11 seu í1t1Hlo. l\J1n-se •lit.i nipti 

q ne >l. creação de bispmlos <· da corn pdcncitl ; 
da cnria romana; outr..,~ q1wn~m que 1stv St~:l ' 
da nal'áO. 

fut11ru! 
i\h1s mlmitti~a esta li)·pothese, <lella só po~so 

concluir, •11w e 11ecéssa1·io que o i1odc1· execut1yo 
não consinta nes.;as expressõ.::s e elansu\11s o!l'en Ôrn: que a llOllH: lÇaO dos J.ispOS tÍ du ch<,fo 

·Üll ua~uo sc:i cu: ma,; o qne sc1111>re querc'rci é 
que fixemos bem nos.;o;; pri11cipios nesta pre
cede11cia, que a cnria f<1111a11a •Jlt•~1· Limar 110 
Bmzil. 

Declaro portanto que não sei como dcYa \'Otar, 
uma Yez ()tte as bulias sej:io oppostas n.1 ~ 1 l 
do art. Wt da cunst1tni~ão' dig" e mais tjlloJ 
bboro im mesma <lilfore1t•;a de i11t•'lligenci 1. em 
que até agora lah•ll'a\·a, rel11ti\-.1me11te no.; trn 
taJos; o 11ne consta do lUP.ll roto sepnra•lo nu 
commissã•) d1plomatica : e é neste sentido que 
peço a Y. Ex. se ente11.1i1 n miuha \'Ot.aç:i", es-
1>ero q,1e seJtl IJem a1111nncnH!a pcl.1 tnclugrapluu. 

o ~J.."'• c1ir1J.JCJ:itc F<·1.~cir .. -i. ;-l .. i:,~anto-u1e 
para dizer que º' principios, pelo:; qunes m.os
trei (JUP. as bullns lllio cuut~m disposição geral, 
niio for•io ain la 1lestnti•l·1s. 

Pam os combater pr.nlnziriio-se dous argnnHmto.•. 
1° que ns bulias contém disposições gemes porque 
offend .. n1 disp1)sições geraes. :!o porque no ,;entitlo 
da constitui.;:io se entende qne co11t1lm disposi
ção .geral todas ac1uell:ts bnllas, •\tte para P•J<l<\
rem ter Yigor d"pJnclem de nma lei 

O l" argn 11enl•> · uiio é exacto, e na1la conclue, 
_porque a ser exact» e concl111hmle, segnir-S•l·hia, 
que m1;smo aq ucllas bulhts •rne se limítasst:m a 
uma . pessoa, e caso partienht1·, C•>!llerii1o dis
posição geral, se por Yentnrn offendessem alguma 
lei geral. 

Sem sahir fóra das bullas em questão temos 
um exemplo. Contém ellas o caso da uomea
.ção d1~ um estrangeiro para nm emprego 11'1 im
perio: e esta nomeação offen:le d.rectamente a 
constituiç•io, que nega aos estrangeiro.,; o direito 
de adquirirem cm~r .. ·go entre 11ô~, e n legislação 
;;xistcnte, que expressamente pruhihe q11e os mes-
1~1os estra.11gei1:<.:>s achptirão bendkios ecclesias-

E conter:.i.õ as bull:1s nesta parte disposição 
.~eral? Cd'tamente ninguem tal dh-:l; e todos .. s 
illustres ornfored que dcf1•ntlem a prup.1sição, 
que eu combato, têm qualif~lo a mesma dis
posi~ii(' de pai ticulue ; e eilil b4 cOn1 effeito. Logo, 
ou estes senhortis sao contr:iditorios nos si:us !H'i1i
cipios: ou estes não são exacto:;, e nada cou-
-cluem. · 

. O. 2° argumento ~ecca nos mesmos inconve.
mente.s, e euntradicçoes, porque se, como se pre-

:<iYa-< dos threitos magest lti.:os elo mouarcha <lo 
B1·asil, por ne•1buma maneira que as bulias con
tenhão disposição geral, po1·que não sei como 
,-eja. uon\ m·g1\mento ehaimw geml aq uillo q ne é 
pa rticu lttr. 

l\fa<; não haja. susto de que pegnem as tenta
ti \'as ,!a cnri« romana; não so po1·q11e as luzes 
<lo tempo se lhe oppo<:>m, mas porque os minis
tros do poder execntiYo niio podem deh:ar de 
:<er zelosos .11.feusc•res uos direitos deste; e nisto 
imitar:fo no go\·e1·no antigo, que jámnis con
sentio nas in\'asões dos papas; e de facto sei, 
•11ic as~im eo1111; estes de,.istem de s1Uts abttsiv.b 
prete .. çi'i:ois, lambem os secretarios tle e;;t~do res-

1 p~cti\··•s uiio cessão de empregai· nos diplomas 
de beneplacito todas as clausuh1s nectlssarias 
par•l as i·epellir 

Todayia fôrn melhor acabar por uma. yez com 
estas aci:ões e reacr.ões, Yerdadeira chicana de 
pr.-.test .. s e c ntrn pi·otestos, dizendo-se à curia 
romana. que ou de;;icita de empregar hes clau
sulas nas suas bnl\as, on alii1s este imperio ces
sarii de as mandar buscar a Roma. (A1Joiados.) 

Snbsistem portanto os meus principio~, o con
tinuo a \'ntar que as bullas não contem dispo
sição geral. 
.o sr. ·vasconccll os:- Eu disse. que as 

lmllas continhfio disposições geraes, P.orque ten
diiio a estabelecer direito noYo, e o 11lustre de
pnt•lllo o ::i1·. Clemente Pereira concordou commigo 
nesta tlefiuição de· disposição geral; entretanto 
nega, •1ue as bnllas em discussão contenhiio 
dispo•i~'ões geraes. 

Hontonn eu mostrei. como me f,,i possiYel, que 
' as bnllas continhão disposições gei·aes ; .e parece 

que os meus mgumentos ainda não foriio com-
batidos. · 

Eu nrio repetirei, o que hontem disse sobre as 
disposiçõ•·s geraes, qtte eu Yin nas clausulas das 
bulias, 1!SlipulanJo . congruas l?ªra os bispos, 
man,Jan lo crear cabidus, erigir semina1:l.ru!.... ·e 
cuncedentlo 0--di:Feit-0 de padrun:do-.ro impe,rador, 
etc., etc. . 

O unico argnmento noyo que hoje se ,produziu, 
é o de tine estas bullas ver:>ão sobre casos par
ticulares relatiYos aos bispados de Goyà_z ,e Matto-
Grosso. . · · . : : · 

Concedendo isto ·ao illusfre deputad.o, .I)em por . ' ... 
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isso põde dt'ixar de c<-,nsiderar-se como ~ii<posi
ç:1o geral o que as pr_?sentes bulias co.ilen~ .. 

Eu já disse, qu~ nao ei·a ver:;ad? ~Q u1re1to 
canonico; ma:; sei que po1· esse d11·e1to os 1·e-
SCl"ll' 05 C i p IÇÔ : ll . 
lecer <lireit•1 110\·o, rúllicta-se além disso na p:.litica 
de Roma, que e11 l1011tem dcsenvoki, Roma não 
recua autes trata sempre do augment.a1· o seu .' - . . . . . -
e pou'co

1 
qua;1do vê que 1;ão póde alcrnçnr tudo 

de mn Jado. 
Assim devemos esperar, IJ.Ue ella em outra 

qualquer bulia faça o mesmo que ncsfa fundan
do-se neste ex.~mpl•'· 

O illnstre deputado o Sr. Clemente Perd a 
mo~trou-se e;;camlulisado de cu ter citado o pro
verbio - ,l[ognus crmonesta nwgmts asinisto- e 
<'llteruleu, qu11 a elle o npplica\·a en. Enganou-se; 
e nem tal upplicaçiio podia eu fnzcr, 11rio sa
bendo se o illu;tre dopntado é grande ca111Hiista, 
pois ainda o não vi desen,·olver esse direito 
canomco: , 0111 serrn, que nos <'Ixas •P i os ~ 

cousas •• que só p: est:io p:ira azedar :is . d1sc1~s
sõei<.) "\ ot11 portauto qne as \mlbs contem d1s
posic;ões g.:raes. 

Sr. 
S•'guinte : 

f.o Se appro,·aviio •'S rnc·ncionall»s p:u·cccri:s. 
sa vas as ernen as. - i>nceu-se •111e sim. 

2.• A ta pnrte da enwnda do Sr. \. ergneiro. 
-Foi approvaJa. 

3.• A ::a parle da mesma t'mr·ntll\. - Foi tam • 
bem appro,·acta. 

l.0 Se a 1• parte da emenda dc\·ia_h- ú com
missiio ccclcsinstka, ou IÍ Je l't>d:wi:no. - v~n
ccu se que á du rcLlncção. 

5.• Se a ~ª parte da n•fci-illa emenda 1leda, 
ou ni'i.a ser remcLtiJa a uma outra com111issão. 
•pte uão fosse a de rcdacçiio, se!hlo I!Or isso 
remcttida ó. commissi'io ccclesia;;tica or niio 
b:wer <•pposi~'ão. 

5.• A supressão da ultima p:u-te do parecer tia 
comm:ssiio <'cclcsiastica na fórma da Clll• nela do 
Sr. Arau·o Bastos . ..,-Fui a rovadn. 

A este tempo, tendo já dado a horn_ para a 
sessiio secreta, deu o S1·. prcsident·~ piira a or" 
dem do dia: 

J.•-Di:;cu~são sobre a 1·csolução q11e trata <lo 
soldo dos ufficiaes, q11e se cu.·ão no hospital. 

2."-A da resulução sobre o observaterio. 
3.•-A :::a discussão sobre o projecto elas or

dinarias, que se pagjo ao escnvão da camara 
do desemb;1rgo do paço. 

-l.•-A ;:a discnssão do projecto sobr~ as rcn· 
das, que se ~"briio i1cla i1!tend_encia g.:ral da 
P• :li eia ; tU<lo· isto até ao meio drn ; depois a :?• 
discussão sobre o projecto de sesmaria~. 

Levantou-.,c o sess,io publica n U!r.a hora e 
cinco miuutos da tardc.-0 sccretm·io, Jose An· 
tiio da Silva :Maia. 

-··---·-
---··---..r"'a"'fS<::iDENCJA DO SR. ARAUJO LUI.\ 

A's 10 horas, feita a chamada, achárão-se pre· 
sentes S!J Srs. dtputados, faltando com causa O> 
::irs. Araujo Vianna, Martins PerP.ir11, l\Ientles 
Ribeiro, Ledo e monsenhor Pizarro ; e sem ella 
<>il Srs. Borja, Serpa Brandiio, F ir.a Barbosa, 
Maciel M.unt.airo, U.istro Vianna e Xavier Garcia. 

O Sa, PRESIDENTE declarou. aberta a sessão, e, 

lida a neta da antece•lente. pelo St·. secretario. 
Cosi. Aguiar, f.,i app. ova•la. 

O :-;ri. SEcttET.\Rto :\IAu, danclo conta do expc
•JientP leu os se«uiutes 

OFl'ICIOS 

" Il!m. e Exm. Sr. - Ten·lo subi.Jo hoje Ja· 
mesa o s Ili 1argo o p. ÇQ a eonsu \ so re o
Dr . ..\.nt•.•nio .José Coelho Lc•uzada, apresso-me a 
renll-ttel-a a V. Ex. com to.los os papeis origi
naes que lhe são relativos, oi constiio da i·elac;:h> 
ilu·lusa assi:;nada pdo ofüdal-mai.ir <lesta secrc
t:uia de ('Stall\•, afim de u:io soffrer maior de
mora, co:i:o s.,ria in<lispensanil para se extrahir 
de tud•l ns cópias 11ue exigisse :l cama1·;1 dos 
<leputa<los pelo< otlicios de Y. Ex. de :30 ue :\faio 
e 10 do corrente', esperan•lo porém a restituii;i"io 
della, dcpo:s de concluidos os exames que pa
r.;i:iio necessarios á mesma camara. 

(( ct n,,·, '"'- .. - -
de 18~7.-C011cle <le T"ale11çt1. - Sr. José Antonio
<la Silva 1fai:\. »-. .\' commissão Je constituição-

1im dt' V. Ex. r.izm· tudo presou te a Clltllarn .ios 
.teputa•.lo~. por exig-irem mediJas lcgislati\·as os 
ot.jedo,; 110 •11u tr.1Mo. 

« Deos ·gnardo a V. Ex.-Pa~o, cm 12 de Julh•:> 
de ts·~i.-Conde !lt: Valença. - ::;r. Ju:;é .-\utonio· 
da ::;ll "ª ~faitl.11-A' sec1·ct111·hl parn se tla1· de5-
tino. 

" Illm. e Exm. Sr.-l'tmJo fJito suliil· no C')
nhecimeuto de 8 ~r. o Im1iera 101· o ofiicio de ü 
do corr1•1it11 rnez, q11e Y. Ex. me dirigia, re'lui
sitan.lo <la parte da cnmnra Jos <l<:putados os 
neccssanos c:>c arec11ne11 .. s so ire o requeri meu.o 
qne incluso rc:;titno, do caµitao do 1111licias tlo 
~Iarnn ltiio, Joaquim de Sdxns Cor:·ea,_ que se 
qtwix:l. de se lh~. t~r den.·gado Pl!ssaport~ para: 

o - '" .. - ... .. .. ' ... 
garantias C•1n:;tituc101.n1:s; 1·eceln orJ::m do mesmo 
nu~usto senhor par:i responle1· que pelas .infor
mações que o governo tem a respeito de Sllm~
llmute indivioluo, julga util ao soccgo da pro
vincia do 1lar.mh:io a snn conse1·va<;ào a<vu na. 
corte por algum tempo. O qne participo a v. Ex. 
parn o fazl'r pres~nt..: á e 1marn dos c.kputados. 

·" De<Js g1rnrtle a Y. Ex.-P.1ço, em 13 <le .J11Il:<1-
de 18'.a.-Coade t.ie La9es.-Sr. José Antonio <la 
Sih'a :\faia. l:-A' commi~s'.io de ccinstituiçào. 

« Illm. e Exm. Sr.-Participo ti V. Ex. pa1:i 
SGl" constante à éamara dos Srs. deputai.los, que 
S. :u. o l1nperc1do1· hou\•e por bem sanccinnai.-· 
to<los os pr .. jectos e 1·csoluções da assemblea 
!(Cral, que na scss,10 proxima passada forã..i di
rigiJas pela camai a dos senadores :.\. sua imperial. 
pre~ença. 

".Deos «u,u·Je a V. Ex.-Pac;:o do Sf'.nado, em 
13 de Juliio de IS2i. - T"iscontle ele Congo111w.o; 

? ampo. - • .•l • • n · ____ ':'... · · 
. • u-ra ficou 1ilt<:irada. 
O mesmo S1·. secret.uio fez a leitura do pro-

jccto de lei J.l!lra a arrematação das reuàas
da alfalid1 ga, Jà r~digido pela commissão res-· 
pi:ctiva; e é o "~~mnt•" 

PROJECTQ DE LEI 

« A assemlilea geral legislativa do imperi(•~ 
decreta: 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:03 - PÃ¡gina 2 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... r:.r 
.LU t S.ESSAO J~~1 t.i !JF. J ULHt) E}E : ;.;27 

" Art. I.o A1:re111atar-se-h11 po1· um • ' . .-z SÓ• 
'mente em contracto tríenn,11, cm cada m1111 das 
provi1~Ch\S d•.' imperio, a uwtade tlos :Jireit·•S 
act.n<ws de entrn<la e bal<le,1ç1io. <.• dos de110111i-
nados consutndu de sahida, dítS 1· .•p.,cthns · l
fandl'gas , pelo maior l~nço qne ''.s licita .. tcs 
otfcrecerem sobre o <tue tiver prod11z1:ln :1 111..ta<le 
düs me~mos tlíreitos arrecadado• 1.u trie1111io J'I"O-

xuno nntcce.Jente, coutado <le Janl'll"u a )),:zem
brl>, e augmeutado de 10 % mais. 

" Art. 2.o E,_ceptuiio-se os direit"~ i111p0stos ·10 
.trafico ua escravatura. 

" Art. :J.o Poderá o gon'l"llO esp1·cular e c .. u. 
trnclar com os respecth·os rendeiro.~ a~ cu11<lic.:u,·s 
cotn-cuienLes ao m in .. j 1 dos seu,; contra"l.·H; 
sel!mdo as leis existenks, com s:1\\'a •la" !'\•)· 

gnintes b,1ses: 
« [.a Q:i6 a an·ccad·1ção dos dite.>; clii·cito< c1111-

ti1111a1·á a ser feita il !;oca dos cof1.,Js d:ts nlfa11-
de.-.as elos respectivos thesnureil·"" ""' to,la a 
sua importanciti, como t~m s1 o ate ago1rn. 

« 2." Que os contractado1·es receberi1ii :í l1oca dus 
111esnws cofres, no fim de ca<l11 llll"Z, n 111 .. ta.fe 
llv 1·en<limento <los 111eucio1in,1t•s dirnitos: d1.·.;;-
contando-so \o«o n quotn pnrte do png<t111'.·11to •lo 
prer" do contracto 11o;1·tcncente ;'1 faz1~111J., p11!Jli1:a 
nes"'c lllCSlllO UICZ: e l"é(lOllllO (tS suhrt'tittos CH1l
trnct11d .. 1·c:;, e que f 1ltar para s:1tisfaz,•r cs·n parte 
d~· p1cço, un c1n dinheho de couta.lo, "ll c111 
lctrns pagnveis 210 lim do n1ez su!1se11 u,,111 e, as 
quacs letras te1·1w :1 nl'ttnrezn •lc· b1JheL«:< .11 al
f.tntlega. 

" <J.a Qne niio se1·iio l•li1·igados os confrnctad··rcs 
a pag w propina algumn nlém 1\0 preço. princip!Jl 
do coutrncto, 11em me ... 1110 •) 11:\ obra ptn, e me10 
por cento no cOITcctor Jn fllz~nda. 

" 4.• Que p_;,rtencerit nc.s contractndores eui 
. commum co111 os (•fficines d t alC.mueia, o J.i.r<!itQ 
·de co111prarem a di11l1eirn de contado :is mcrca
<lori is e~trangeirn-:, que em r11zao dll se não 
comprelHm1ler!l111 nas pautas !las m!lsma<> alf1rn 
<legas, sãci tlespachaJ 1s peln_s factnr .!_S 1111· fúnna 
uos tri\tados com as r,~spect1'>~s na~.oes, qnnndo 
as mesmas formn reputadas fraudulentas: sendo 
Jorém \·enditlas n~ ditas mercado1·ias e111 1 ilào 

a p.n-ta da alfan,legn, e pag,>s os direitos sobre 
·o preço da ,·enda. 

" Art. 4.° Ficão tforog-adns para este eff,,ito séo
mentu n lei de 2·! J<i Dezeml;ro de 17õl, ah·arà 
de 2l=! de Junho de 1808, ;lnmi do Ju de Agosto 
de 17;;2, e tou:<s as outras lei•, rc•gi111e11t 'S e 

·<>rdens em •:ontnwio. · 
" Paço <la canmra dos deput.ndos. cm 13 de Julho 

de 182í.-Jo.w! Antonio <la Silvrr 1\foia.-José da 
Cosia Cm·i;alho.-Carulido José dtJ Ai-aujo J'frm
na. "-Foi app1·ovada a redacçifo, e remdlklo Q 

projectü no senauo. 
Por :>er mat<:riQ urgente f1>z tambem a leiturn 

.do parec1'r d 1 .:ommissiio de fazenda sobre n ul
tima parte das contas offerecidas pelo tbesouro, 
que n typograpllin não poJe imprimir: ,. é o 

· qnr. se segue: 
I>.\I?ECEf{ 

José de Re.::emle Costa.-.lf. J. tJAJ Sou:a J?i·m1çf1.-
21I. c~,lmon dtf· Pin. n-l!ui appi-ova<lo. 

P·1ssando-se á ordem do dia, entro11 <·m dis
cnssiio a l"e.1alui;iia tomada a requel·imenlo •los 
officiaes da I• linha, e dos ds :lª, que vencem 
sold9, da provincia de S. Pau·Jo, regulando os 
vencimentos que dewm1 ter <Juando doentes 110 
hosp;tnl, e por não haver qu .. m fallnss" contr:J 
a sua doutrina, jul:.!oll·Se <lis«!Ulitla :1 1011.eri:i : 
e s~udo po~ta Íl Yutaçiio, foi n pprovada. 

Passou-se ú. discussão da resulnl"•io que auto
rísa ao g."·erno para lsautar u.,stu citlade mu 
ohsernttorio: e principiou a discuss:io-

o Sr. Cunha ~:ratt:os: - Sr. presidente, 
<lesnecei;sario é apresentai· a historia da creação 
d .. s observ.;torius astronomicos de todos os paize.;; 
mas tal n;z spja con ,·e11iente que eu fa~a algumas 
observações sobre a resoluçiiu '! ue varnos a dis
cutir. { Le1i o projecto) Po1· clle vejo que o go
ve1·no ti.etl. autorisado ara fa7.er \eyantar •• obser· 
v1 ono ? , as a quem se . 111 de e .• cai·rega1· esta 
em pres l? A i>eSs•m a quem ella fõr com met tida 
deve te1· muitit pratica destes negocios; e eu lem
bro-me do que aconteceu na construcçiio tlo tro111 
de Pctntnubuco, vb1..t, ciue tul\C-!Z seja u rnelhor 
naqueJle g"nerO existente 110 ]3razil ! Q.,nlJeço 
que mua vez <111e estas obras são entregue.; 11 
ho,nens pouco zelc>sos, e q11e tti111 intPJ"e:;.;c no 
f:úuco a.Jiantalflcmo ou 11t1· 1zaRvrnto dos traba 
Í10s, segue-se f:tze1·em dc,pez 1s clesnecessarias. 

Persundo-me de que a p.Jssoa que ap1·esentou 
uma memoria tiio scientifica l eu 1;iio tenho a 
honra de a conhecer, mas ouço apontai-a como 
choin de patriotismo e muito sabta) conti·i\)llh-á 
co:u todas as suas forç•lS pa1·11 a bre\•e conclus1io 
de 11111 tifo •1til cstabelecimc.it,,, e que for1\ le
'·al-o ao 111:.1i,1r ~ráo de perfciçiio que fô1· pos
sh·el. Qua1.t" são nece•sa1·irJs os obsen·ato1·ios 
t1.'b\.\'.\}\\(}\\\i1:w::. \o,\us co ,\1e~e111 uno so pelos que 
se têm le'rnntado na Enrupa e Americn, mas até 
mesmo. ll:l A <ia. 

O.; rrinti11es e os sabias têm-se tleslclado na 
erecçà•• d· hons obsen·ntorios, e para que tenha
mos um c<1m brevidad.: lembra-me propõr um 
atHita)~e:1to_, e é que a pessoa que otrer~c"u a 

da obra .. T11111bcm quero prop1H· um:t m.:dida a 
respeito da qunutia que tle..-e empt·egar-se Jteste 
e~tnbctecimcnto; e por ísso leio a miuha emenda. 
(Leu-a.) 

O nNtivo, que tenl10 para isto, é fun lado na 
pratica : en fui in•pecto1· do arsenal de Pernam
huco, onde \)Or 1letermi11açào do governo se pu
zer·:'io i1 minha disposiçiío '2:000,'I cada mez para 
eu flzcr o •ptll ent<!ndesse ser convcnie;ite; e 
com etfeito com ~:000~, que recebia do cofre 
da fazPnt.la, trabalhava mais ti.o que as 01tt1·as 
es\nçõ~s com ·1:000$ ; mas isto assim acontecia, 
po1·q11c, sendo eu inspect11r do arst•nal, interes
sa,·a-se no adiantamento dos trabalb .• s, cm qnc 
ns obr11s fossem loP.m constn1idas, ,. de maneira 
que de certo modo eu fazia dl\s pedras pão e 
tio p:io dinheiro: compr•i YI\ tudo muito lourato; 
andava <!,; ca:ia em casa; e onde ha ''ia generos, 
qne fazii'io conta par:i as minhas obras, com
prava-os, e sempre do melhor e mais barato. 

Del1ois est\v<1 emiwegado no arsenal de;.ta côrte 
com vice-111,;;pec 01· e· epu a o a J un a e a

do ministro tlos negoci"s da fazend:i, e a res- zenda, onJa 0 governo Jluuha ii. minha dispo;;i-
posta <la junta directora. tia t)·pographia nacion,;,.;;a~l·;....;.:-••.P•OOOS mensaes, pai a fazer 0 que me pari:cesse 
em que faz1!m ver a impossi.Lw-liJn<le de conclm1· necessario. 
b1·cvemente o que falta do rel 1to1 io do thesouro, Um illustre deputado, que. nqni se· acba, sabe 
e é de iiarecer que m1o admittinclo a estrc1tesa 11 maneirn por que procedi com esta pequena 

·de tempo que rest:i á J!rescnte sess:io uma mais quantia : eu fazia mais com e\la do que a Junta 
longa espera de impressão em ueR0 cio de tanta de füzend l com 4:000$, concertei as muralhas do 
monta, se chamem os pnpeis, afim ·de •1ue a arsenal, levautei a casa da fundição e fü; outras 

-comrni,;siio po~sa progredir nos ;;eus tn\b\\lh()s. m1;itas obras intc1·essautes, que ainda lá se con-
Paço da camara, 12 de Julho de 1827.-J. 11. s ·rvào l E purqut!, Sr •. presidente? Po1·q_ue me 

.lfopfi.~la Pei-âi·a.-J. .T - dn. Sil•;o. Guimarcies.- internssava no adiantllniento daqilillo dP.. que nv1 
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SESS.t\O E~l 1-i DE JuLHO DE l82i 157 
.acba\·a encarregado; vo1·quc tinha intei·e;;se em 
.comprar banto. 

Sr. preside11te, pondemndo que este ofiicial é 
lll • dto· Ul • ., ~ • ºt~ r• 

.dá direcção d""t" trabalbo e da promptifica1:iio 
das matet·ias. Tambem proponho que se dê pnra 
a obrn uma consi:mac;:io aunual de 4:000/1, visto 
'llle as nossas cirenmstancin,; niio se acluio trio 

.at urn ª'ai<, 'JllC po~sa111os ogo evantar a grau e 
obm du obNe• ,·atoi·io. E' necessario que isto se 
foça pouco a ponco. 

O observatorio de Tycl10-B1··ll10 foi feito em 
muitos nnnos, e niio rctJentinnmente; o obscrvi1-
toriu de Pekiu J.o mesmo lllOllu, e com o de 
Pai·is acont.,ceu o mesmo. 

Ent.indo, portanto, qtie convem d111· uma ron
siguaçiio para n fabrica, a 'llllll d(we fiem· á 

. disposiçiio <l •'JUl!ilc me.-<1110 ofiicial, qne se inte-
1·essa 110 e.,tauelecimcnto do observatol'io. 

l\fandon á mesa e foi lida a sua 

EME:SO.\ 

<t O g.:rvemo fica auloris.ido a desp;::nde1· n quan
tia de t:Ol~/I annnacs .rara a con.strncção de um 

, ' e 
.Jatwiro, ficnndo a cnmpra tias materias e a di-
rec4:iio ti 1 obra a cargo do capWi•> do imperial 
corpo d.! e11ge11heiros Candido Baptista du Oli-

• • • o • -

sen·ntorio, o •11nl ficari1 ohri::mdo a ·dar contns 
das Jespezns a.J Lhe•om·o pnblico.- O cli!pntado 
Cunha .\lattos. " - Foi apoiada. 

O Sn. Ron1.\ nesta m•:sma occasiiio em·iou, e 
li:-11-se n sua 

Elm:SD.\ 

<t Em lu~ar das ultimas pala\"l"i1s- fazendo etc. 
.diga-se - ficando este ":;betccimcnto debaixo da 
inspecçiio do ministt'O do imperio.- Rucloa. » -
Foi apoiada. 

O Sr. Cunha IlaL·bozu ·-
. o zelo do nobre deputau . ., qnando fez a emenda 
ti estn resolução mns niio posso j:\mais conco1·
da1· nm que s .. ja entregue a dirn.:o;:io desta obra 

·.a ,um homem por onlc111 da camnra. A cnmnrn 
nao < eve 1zer no gon•erno o que e eve :\Zt'l'. 

.Esta nomeação de\'e ficar entrcgne no ministro 
-do imperio, que escolhcriL aqu:!lle homem que 
:fôr mais copaz; aliás é · mettermo-nos no que niio 
nos compete. 

Voto contrn a emenda. 
O Sr. Pnula. e So1Lza: - Comqnanto 

·aprecie tuJ., quanto concona para nva:içai· as 
luzes dos nossos conci1lntlãos, estmlo do nosso 
tbe.:onro, qne, como sabemos, tem um grande 
defkit, 11:e faz requerer que pl"imeiro se Lrntasse 
de reconhecer.a neci;ssiJade absoluta <l•!St:1 obm. 

Se se mostrar que é de snmma importancia a 
,sua crea~iio, votarei por esto projccto; mas se 
entendel'mos que niio ti tle absoluta. necessidade, 
não devemos propô1· dcspezns, attenta> as nossas 

.circmnstancms préscntcs. Eu niio me pcr:mado 

.desta absoluta necessidade; e pot· isso niio sei 
se . é justo que augmentemos estas despezas, <t :te 
,antes uevemús diminuir. Qtte1·eria que na dL.;
. cussiio se mostrasse n. necessitlacle da .:rençiio 

es e o ::ierva orio. _ 
Qnanto ao mais, depois do que disse o Sr. 

·Cnuh\ Barboza, nad \ mais resta a dizer : é 
regra gemi · que niio podemos nomem· empl'e
gado,; parn os empi·egos; isto é da compet,•ncia 
do governo Nada mais, pois, se deve dizei· a este

.. respcito .. 
o . s ... !\lati .. : - Eu pretendia prQpôr umn 

·emenda: po1·ém, como o Sr. Cunha. Mauos !lpre
:-Sentou trnu, resta-me· dizer qU:e apoio na primeira 
parte, porque· de·: .ilguma sorte desfaz os obsta-

'.culos. que' acbara nesta resolução- . 

Tenho tambcm a dizei· quo, \JO•to entenda ou 
tenha noticia que um obsei·vat.11·io é de gran le 
ntilida<le e 1~roveito rara a scie .. cia mathema-

ticos, comtudo uão qu•·ro que se fa1;a jiL este 
cstnbeleciuu:mto com to<la a pompa e despeza 
necesHnrin, porque acho qtLe o 11o<lemos dispen
snt· ain.Ja >OI' al,.um tem o assim como o temos 
dispensa.lo até agora, .:ieven.lo lu11çar mão n ellc, 
quamlo as circ111115tancias -do thes•mro o p1·1·mit
tircm, isto é, quando estivermos desempenhados 
de outras despczas de mais nrge11te necessi· · 
Jade. 

Eu, portanto, quero tambem apresentar •l minha 
emenda, parn qne o governo 11ão entenda que 
a U'i.;embléa quer qne c~te ob.sc·t·vatvno se est \• 
bclcça jú . 

O Sr. Lino Coutinho: - Comquanto co
nheça 'llle o estabel<:>cime11to 1ie um obscrvutorio 
seja util e necessario ao !mi,.>t:?rio, comtndo voto 

' e • 
Sr. pre:;idente. um obse1·vatorio é preci~o no 

Bn1zil, porqu•) o Brazil ha de ser uma p:itenci 1 
marítima, e não podemos tei· bons pilotos, qne 

- • • • ~ • • r 

' çõe,; nstt·o11omic·1s. Toolas ns nnçõe~, qne tf,rn 
forças navae;;, têm (lptimos observntorios; n In
glaterra, cuja força é nanl, tem os melhores do 
11111n•lo. 

Disse-se que é preciso ,.,:,r se é da ultima 
necessidn1lc o estnbcleci111ento <lestes observa~o
rios e i ulap;ar SI! já estamos em cii·cmn:;tancias 
de estabelecer, por11uo yai pnxa1· por grandes de,;
pczas ! ! Pois o Brazil não eslal'i'1 cm circumtan
cias de fazer a tfo;..pcza de .1:1Jtl0,') por anno, c"mo 
propõe o S1·. Cunha )latto . .;'? I1·emo.; já !.!ºr em 
um nrnnde pó este estabclecimc:nto? Niio, Sr pre· 
si<le17te; isto ha do ir pinno piano, como se 
co-tmna dizer: princip1lmente S1! lia de . fnz;;r o 
edifício ou as paredes, d"pois de se füzer os 
11tcn•ilios para a ca,;a; vinio em te!ccirn lugor-. . . . . . 

mano, para começo e progres,;ào da obm? Creio 
q11t1 se fazem dcsp~zas muito mais tlesneces· 
s.u'ias e muito maiores! (Apoiaclos.) Niio é e>te 
o obstaculo; e por consequenci 1 niio ó po1· este 
la•lo -·que reprovo o pn!·ecer: deve creai:-se este 
observ:it•wio, pnrqnc o Rrnzil niio pótle ser S<mão 
uma potencia mnritima: 11ão póde ttJL' outra força 
senão n de suas es11uadras, e sem obsen·at .. r10 
ni'10 pódc bnver bons piloto<, e fi11alu1e11te es
qnadrns •111e aproveitem. Upponho-me no pm·.iccr, 
cmq1111nto mand:\ creat• llt\ c1irte •lo Rio de Ja
neiro. lfa cousa mais· inconsiderad 1 de que e>ta? 
Querer um obse1·v,1torio nesta cõ1·te é o mesmo 
qnc accrescentar que ellc não sirva para nada. 

Para su leYnntar um obsei·,·11torio, é preciso 
'JIW haja uma "rande escolha o.lo céo, debaixo 
.do qual se leva~1ta: ó precisn u:na grande nt
tenção il posição topC'g1aphica ~o lugar, e ter 
em .~onta mil outra~- cil·cmnstancrns; ora, Sr. pre
si<lenh>, é na bacia. ~lo Hio de J11n~fro, r!1deada 

onde o céo ó excessivame .. te inconstante, que se 
lia tle levant..'lr um observatorio ? Isto" é não 
cf!nsidenr as cousas: e encarar as cousa:; com 
um sõ e snp1!rficial g•llpc de vista; e querer 
qnc se tenha um gr111de cdificio com cstii nome, 
como se tem uma nrande cathet!rnl ! ! Qnamlo se 
tratn: ele scmellmnt~s estabelecimentos publicas, 
é precis, que se a.t~cmla _~os. melhores resul-
tndns que dalti pnssao p~o-.·n·. . . . • _ 

Quant•>s dias, 8r. p.res1.lente, s~ passamo li? 
Rio ele .Janeiro sem. que se" possa fazer .uma. so 
observaçiio? Qua1rtas npitcs .- c-ari:egadn<> . de _ .ne_-
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158 SESS10 EM 1-i DE JULHO DE 182i 
u!ina~, em que !!'e niio possão d~scohrir llS CS· 
trellas? E como é 11ue se •1uer 11111 semelhante 
estabekci111e11t-0 .1. baixo do céo tlésta "C•irt•', e 
• 1 1· as rnontt111!111s do Rio·? Nem < ue o eJi-

· freio fusse tão ;.Jlo, como a tu1Tc e 
podeda vencer a altura <las sena, que 
rodeia 1 

Em C»imura Sr. ireside:.tP. fv1·ão procur:ir o 
maí · alto 1111:nte, e assim mesmo o o JSC'l'\':I ono 
é pouco proveitusn, pnrque as neblinas, que se 
levautão do rio )fond,,go, fazem com •itie não 
se possiío oi.~.,n·n~ 11111itns vezes ~s est~·ell:ts; e 
se isto :1co11tece la, qne l<'nn u111 eco 11J;11,; l11npo, 
desemlrnrnç·rdo e tr:111spnre11te, e on<le os obsta
culos niio ,,ão tão grm1<les e comumns, o que 
não acontecerá no ohserYatorio do Hío de .Jn. 
neiro 1 !:;to é gastar dinheiro, e n:iCJ fazer cousa 
algmuu. 

Neste scntid1J voto contra o parecer da com
missiio. 

(jll:JIHIO t•SCl'C\'Í !':t!Jia que tinhtÍ 
de >it'r n'jeihd:t: n:as e• •nsegni o •1110 1iretcmlo, 

saiba •1ne se etnitti' a opi-. ~, . 
~··ja enc:jrre~~u.la no autor <ln n1e1norin., e qne 
,;e wio cuti·c~tte isto a um nwstt·c onlinario, 
para uão acontecer "aq11illo de •1ue temo~ mil 
•·x.1•1u 1lns. 

Quanto ao qne:se 1lissc sol>1·e a fucnhl1l'le <le 
se cst:,bd~ccr no Dr ·sil um ulis•·n·ntorio, cu 111io 
achn mz:io 110 ::-r. 1J..pntiiilo. Qne crn u Dinnmarcu 
ú vi.,;ta tl•J imperio do Drazil '! E11trct:1nto 111io su· 
!Jcmns qu.:, Tycho-Drahe len111t1ou cm 11111 cauul do 
Dnlticu um o.b.;ervutnrio cm U)i\i'! N:io snhé·mo;; 
que Carlos TI, tle luglntH1·a, m.11111 •• u levantar nm 
u[ls .. n·lito1·í1o (·Ili Gr1~e11wicl1 e111 IGiG: '!"",Luiz IY 
li'll'l ~ou 1,.,. ·nt:n· outl'o em Paris em lüül '! ~iio 
sabemos IJUC um imnc:pc )fogur Ilcckeb:ir o )lng-
11ani1110 m ndou levnnt 11· trc:i cm D1i1111n'.•s, Agrn 
e.Deltey '! ~ão sabemos 11uc .º imp.;mtl"r tia Clt.111 . .. . 
tar 01;tro cm P,·ki111? i\iio salicmos lin 1Jme11te 
qne cm todns a;; llll!;ÜCS do rnl:ll<IO se (1'.·111 1ua11-
dndo lcv .. ntnr olJsernllorios? E serú o imp••rio 
do Dr:izil tiio misí'rn\·eJ • uc uão o;;sn ao 1111mns 
pr111cip1ur os fn:.<lnmentos do tiio util estab.,Je
cimento? Sr. presi<lt·ntc, rnu11d:ir:io l•.•Yuntnr ob
servatorios no ínkrior da Asia, niio para ua
Ycgar, n111s ll.U"U cm1ltecer os moviuwntüs tios 
corpo>< cel .. stes. e deter1111inar as posi1,:iies geo
graphícas ilos lng;11·es; •1 uós niio nos have111 •S 
<le interessar cm um uhjecto tão util á nnve
~:1ç:io? 

Emqunnto ao lugar 011cle <leve e •!ahc:>lcc.,r-se, 
Cl'eio ~ue não é ne"cssnrio declnrnr que sf'j:t aqui 
ou alh : o Hio de Janeiro t.;m mnit•JS pont•'"• qne 
talvez S•·jiio iiroprios : se não for na cidarle, seja 

. em um J11g.11· mais esculllido. 
Os observntorios sempre têm sido c<•nstl'n itlos 

nos poutos mais élenldos : cm Lisboa ê no Cas
telfo; em Coimbm esta tambem em um lugar. 
eminente; em conclu,.ão todos se têm estabele
ci~o em situa~ões elr:va1lns. Xiio digo pois que 
seja n<J convento de 5. Bento ou nwsmo no Cas
tello , mas talYez possa cstab !lecer-õc em outro 
lugar pouco dist.-inte e m 1is apropriado. 

. Quanto ás d<?Sfiezas, j:i rlísse que niio cump•·e 
levantar o edific10, pür tudo prompto r<'pentina
mente; deve-sP. ir pouco tl pouco. Quntro contos 
de réis para nós doum,-,s impulsos ás sciendns 
;:eo2rapliica, astronomica, navcga<:ifo, etc. não si
i;nificãu nada: hn umitos nmos, hem iusiunifi
<antes, em qu.~ podemos poupar t:OOJSOOO. 

Sr. 1•re-:idt>nte, se particularc·s lia que têm ob
E~r':at<0rio, po!que o !li'IO podurá ter a nação br<t· 
s1le1ra? Por isso qu1z€ra que a miuha emenda 
passasse na pr:mdm pnrte, ·na S•·gnnda sabia 

'JUC tiu ha de sel' r1íjdtada; mas consegui men 
fim, e por isso P·~ço licença para o retirar.· 

duvi<lou <ln 11t:li•la1fo ile um ol;sernitorio e coi~ 
dfeito a pala\Ta 01Jsern1torio pa1·ece <1ue' de al
guma mauelra põe mn duvida a utili<lade · mas 
se se o:Lasi>e a•JS fins 1or ue se faz c:;te éstabe-
lecime!lto, luwh de se conlH:c•:r qu:mto é ne
cessano. 

D.;nwís, não. é só para ns obserY:irõ.:s ª"tro
n .. mic:is e meteo1·ol1Jgicas !;UC se C'stabelecem 
c,;tcs ohs:·rrntorios; sem dn,·itln que elh·s são 
d.; muita utilhtn<le :i 11nvegaç:io, e geralmente 
se coulléce que o Drazil niio o pó<le <lispen
Slll", se quízer enriquecer e prospa·ar; digo niu<la 
mais que mesmo a agricultura necessita muito 
<lclles. 

e Jll10 se lia de dar lllll impulso ás sciencias, 
de que yos resulta tnuta_ utíli<lnde, se nã_o fôr 
l • • .. h ,.? . 

ser c·xamin:idos os phenomenos, n niio ser por 
um estabelédm1mt•i, ontl" ltajn um concnr:;o, onde 
se g<?ncraliscm ns ope1·a1;ões Jns obsen·ações ns
h·,momicns e metcoroJ .. i~ns . 

Fnllarei nlguma cousa sulJl'C u locnlidarle. Que 
lngnr mais prl)prio? N:io :!e pri'.'porcioniio n•1ni 
os md horcs mt:'!o,,; de fllze1· ol,si;r\'nçõcs rnet~o
J"olog1c:1s? Sem d11vidn, no Hio da · Jaueh·o a 
lru .. s os momen os se eslao \•en o mm nm·as <e 
tempo. • 

Seni frn111wza de lllNIS co111tecimc11t1><, mns 
p111·,cc·me •1ne •111n11to mais variavel é a at hmos
ph••rn mnis hn •IUP observ111·. 

Além <listo, o llio <ltl .Taneit·o lem tn1lno; as 
lll'º!'·)l'~Õm; pura se fazer n•p•í o e-tabelccin1C>nto 
1h·stl! observatol'tn. .\.'}Ili todos os di:ts chPgiio 
111\\'Í•>S de guen·n; ll<Jlli ha o,; officiaes 1le mari
nlm mais ér11t.litos, e•sc~ taes qnnes temos; temos 
a•111i os c116e11lieit·os 11111is ltnbeis, estes hnmc:1s 
c11111rf'g1dos em tlílforeutes e,;tn~õ1•s potfor:iio con
correr >nrn lnzür ros ernr c·st1i estnbdecimeuto · 
estnn pr·rsnnditlo •1ne nm ,,,Jificio qne t;m10;;, onde 
está !J.,je n llca.lcmin d1! mnrinlP, era muito bom 
para 1•sto <·slnhelccimentl), podendo f'S;;a ncmlt!m'a 
mndar-se parn lJol'do do algi:ma 1fostns cmbnr-
ca1;t'ies 011 pari '}lln •11.r u 1·0 gar. 

Qnnnto 1'1 ll••mca<;ão do .. meia! que .,fforeceu 
f"sta mcm.oria, •le íad•l o nwn ho11ra1lo c(lllega já 
disse qne tinha tido e~ta lc.111bra111:a sómi'nte 
para o f..(O\'er11<J lhe •la\' a co1H1<lcraçiio qne •leve 
t•'r o nutor d.:!>tn olH"n; mas, Sr. preside:ite, temos 
mais pc!;SOl\S capnze;; pnra n põ1· em f·X•:cuçiin, 
niio é sõ est•l, temos o!licines muito babeis que 
po1li:'io concorrer para formar este e -tabcleci-
mm~ ' 0 

De facto esta propl)sio:iio de s(·r entregue isto 
nos lentes da acade111in da mari11l1a não nppro;o, 
mas sim uma emenda 1111e se vff,,1·eccu, .ie '}Ue 
o seja ao 1111nistro tio i111p1Jrio; este que nomee 
ns pe.-;suas •llte julgar c11p.1zes. 

A com1nisão cnte11de11, a meu ver, qtte faz<'ndo 
uma r soludi.o, o gover .o tendo boas intenções 
e qnerendo ir de acc .. rdo comnosco e com a pros· 
perilln<le da nntão, lancnria mão dos meios ao 
seu nlcnnce pura fazer e.-te tão util estabdeci
.!nento~ evitaria muitas •liscussõc.s se acaso fos;e 

priv11r:a a naçiio de se estnbcle~~r este n'nno um 
tão ntil e~tnbclecimcnto. lfas se o gov.;rno se 
não inte1·essar ne;,te estnbelecimC>nt.o, de cert.o 
que a consignaçiio prnposta de 4:.Q:JllS é mui di
lllillU ta; e se acontecer o C••ntrnrio ella será. 
ni~Ho sufficfo11te, . pO!"IJUe o g"''"'""" !'ó<le hmçar 
mao dns estnbelec1111e11tos que tem, póde procurar 
um habil engenheiro pan empre .. ul-o ne,,ta com

. rnitisão activa. isto e!;tá na sua 
0

al~ada·, póde fi
nalu:ente eoa<tju .. mr muito com a livrnria que 
houver nos ai·chiv<'s, com as memo1ias que 11ou· 
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SESSÃO -E~l 14 DE JULHO DE 1827 · 159 
' Yclrem sido remettidas a dilforenles miniotros de 

estado, ficando '.o;; 4:000~ sómente para a.; <le;;
pezas de absoluta necessidade, assim podcl!"áü 

ir- mn·tac n ,., 11 

Vu~o p•Jis pelo parecer <Ia cõinmissão, segundo 
a emcncla da mesma commissã•J •3 um a<:1dicio-
11a111ent•> do Sr. Cunha lllatto.s. 

ob:>ervalorío. é m_ell1~r que esteja cm um 1L1ga1· 
e1.n qu:J o re.:> seja hmpo e cla•·o, ou em um cujo 
ceo appareça coberto de continuos nevoeit·o.s ; 
tenho ouddo ... diztlr que um céo claro é mais con
v..-nient~, mas não tratarei de.ssa qnestifo, dei
xando-a para os Srs. deputados a quem isto per
tence pela· sua profis :;íio. 

O pr11jecl11 niio diz que se c1·êe o obsen·atorio 
nesta bacia do Rio de Janeiro, pó1le crear-se em 
outJ:o lug 1r ~na~s conve1~ienle m!ia Yez que ,;eja 
aq1u na pronncrn, e entno se se 1ulgar nc<Jrtmlo, 
busca!·Se-ha uma paragem de ar puro e mais 

D,n!rni,; o ciclacluo que reqnercn csL1t crenção (.; 
mm Y~rsado e instruído ~ne.stas 111ater1as, pezou 
ª!! razoes qt~e o m .. vêrno, e pni·ece-me 1111e o 
nao l'e 11erena se rosse nma cousa im us.sivel 

e praticar-se no e Janeiro. 
o St·. LI no e ou u n J~ n : - Disse-se que 

quan~o a commissão prop11r.ha que este ohser
Yatur10 fosse f..:ito no Hh de Janeiro níi•1 se cn
te!iditt qnc fosse na bncia, mas eu não sai qnc 
S~Ja cõr.tc senã<? n ciua.clc capital; quan,Jo se 
diz - co~te - diz-se - cidade - ; daqui 4 on e; 
legua; nao se chama c6rte; por isso está claro· 
9ne .é a cida le capita1 a de que falia o pro· 
Jecto. 

Disse-se mais que de\'ia ser aqui, perqne n1ni 
ha l~nte,., ~ngenheil'Os, mathemalicos, sahem e 

.. ' n . ' • 
Ora·, S1·. presidente, ó cousa muilo celebre que, 

podendo os home.1s andar uti·az ll•JS estabeleci
mento,,, se qudra que os estabelecime .• tos andem 

• :r:- • • • • -. -• ,. .. 

q1re ·se escolha o mellfor lug.u para este c,;ta· 
belccimentu e depois mantlar os homens sal>ios 
para alli? l\las disse-si! que o Rio de J:mciro ó 
o _}ugar mais conveniente pm:quc é onde se po
dmo fazer n;iell~ores observaçol!s meteorologica~, 
e que u!!1 ceo mconstante era. melhor para estas 

. obs.,rvaçoes; mas pergunto eu; est<i estaheleci
mento é meteorologico ou astt·onomico? Creio 
que astro11omico para se observar os astros e 
1_nedir as sua~ distancias, etc.; o fim princi pai 
e a astronomia, e ·as obse1·vnc;ões meteorolo ... ica; 
não. são senão secundarias. º 

9ue. maior result~<!o se po leria tirar. para a 
sc1enc1a da navcgaçno se esse estabeleci111ent" 
fosse "unica:nente para observar os meteóros? E 
como quer· o nobre ·deputado que apenas nos li
mitemos ás observações meteor.ol•>gícas? E' com 
isto que tiraremo" as grandes \'ant·igens que s3 
nos. promeLtem? De certo que nàQ. 

D1sS?·se qu·~· como o céo é inconstante e ap1·e
se11ta 1mmensas phascs no mesmo dia é t·mto 
me wr, e eu tgo que an o ps1or. nanlos ias 
não se passaráõ sem que se possa fawr uma só · 
observação, sem que se possa obsen•ar um unico · 
astro? D.i que servirá .um obseryatorio que não 
trabalha? To Jo o mund,1 ·que entende desta sei en
ciil. h~ de dizer que .o Rio de .Janeiro não presta 
para ·isto. . . . .. 

Se .se quer. levant'lr, um monumento de pedra. 
e cal para não ter effcito, então ponha-se no Rió. 
de Ja.1eiro, mas se . se .quer .. que dal1i prove11l1a 
algl!.il!~ !Jtilidàcle de _certo. que rião ·é .este' o lugar prOP.rIO. . . .. . ... . . • .· 

D~pois de a;sim flllll\r'• enYiou â mesa e foi 
lida esta 

« O g_o,·erno ficá' autorisado a crea1· uo imperio 
do Bnz1l, IH lugar que julg111· con\•eniiJrit.:-, um 
ohse1·vat,11·io astrc•nomico · -<egun cio a escolha e . ,., . 
de'1'nia_; militar ~ de mariulia e o cot:po ele en
genheiros, dan l•J-se para isto do thesoui·o pu
blico a qu 111tia annual de 4:00US. - José Lfoo 
Cuutinlto. " -Apoiad:1. 

O Sr. T·To11a1-id:.1 Ca,·a.1.c-antc :-Eu não 
fui entendid•>. Este obscn-11t.,rio não ó só para 
fazei· obsen·açõ11s astro.w111ic.1s; deu -se este nome 
a. e~te . e~tabcleciment•J por sc>r es.ta urna das 
nttr1bmçoes Cí'lll que era cr.:aiJ.,; e, por as.sim 
dizer, um h-ceu d,, sc:encia,; nnturaes, e n:io sé 
limit'l. 1mic 1ment' á astronomia. Nem destas ob
sen·ações astrunomicas t•Jmos rrande 11eccssitlade 
porqnu te111us um g-rn.1 •! nnnwro · e esLa e eci
me11tos •11B todos os dias 11os 1.oe:n no facto de 
mil liarcs d! descoberta;;. 

B11sta,·n que hou,·esS•)lll hnme1n scicntificos qne 
t• .ISSQtn ns o 1 .... er\·nçoes paro. o~ nos:o;os cs .. 

tudaut.,s se apro,·eitarcm. 
Niio ,:, ní.icla par.t nús o crear nm est11belcci

me11to de 1111l11J't•!-11 tal, qu • ~"s'n comparar-se 

niio temos meios nem ho ncns par; tunto. · 
E11 qucrnria qne nos limitn~scmos por ora a 

comm1~:iic.1r ns tlescob.,rtiH q1111 se de\•ilio já ter 
nll:,:f1r1,;a<lo, o qnc con\·ém muito it noricnltura e 
mu~s ramos de utilidiule g •rnl, porqu~ assim ti· 
rm·iumos mnita Yant ·g-.im; ma.; não qncr<·ria 
rptc estes homens fossem entrar em grandes· 
tl1e 11 ias meteorologic.1s e astrun•>lllicas. 

P;1ra <lesen,·oh'er o talen!•) n:io é necc~sm·io 
tanta CiJUSa. Por isso cnle1do qne é mui!·) mai;; 
util riq1!i no Bi•i de J rnciro, que ulf ,rece mais 
propm-.;oes. 

r no t 1g.1 q'ne os 10·11ens se n ''º m11 e:n <os 
lugares para os estabelecimentos e sim os esta
h<'lecimeutos parn os lunares 
digo que mio tt1~nos ln•~nr 

.., n" • .. 
e isto e uma vurdatle in.1egn\'cl. 

Qunuto a S•!r feito ist•> por 11111n re~o111~ão ou 
proJecto de ltli, é q uest:io ole nome. Fàça-s~ por 
que m,•io fór lwje, aaianlüi. trntnr..imo< de f;,zer 
o que pudermos. 
. o s~·- Cuu 11u :o.ru ttõ" : - Apoio a emenda· 

do Sr. Lino Coutinho, mas de,·o fazer algumas· 
rdl••xões. 

Nó..; yemos que nos paizcs onde lia grnndes 
obsen·atorius nem p,<>r isso os levautnnio 11os 
lugares cm que o céo ê mais claro e onde ha 
men.is nevoeiros comn aqui se diss~. 

En . nu.1ca fui à J,ondres, npl:nns estive eu1 
Port<mouth, iuas sei qn•! hn gruntle:; ob;en·ato
rios nas terras mois sujeitns n ne\'oeiros, aJ~~
maça do· carYào de pedra ni\o . é pou•:n cousa, 
e 'o obsel'\'atorio de Gre ·nwich está á borda 
d·agn;i. e não· dtiix,iq de fazer-se olÚen·nçÕ)s por 
cansa de ser o ar nubloso e pnuco claro. 

O observatorio. dP. Pekim ·~Slá :\ .mn~~em de tim 

acha-se n~ ilh!l de ""'e~.1 ;10 Baltit:o, e esses lu-
ga~e!! hml?e1!1 .são mui nublosos. . 

" O grande prütcipe Heckebar, o Mngn'nimo, por. 
ser protcctor da.s sciuncias mathematiras mandou 
levautai· os obscrvatorius de A~ra, D ·Ih): e Ba
narés,,. que fi::ã•) 11obre ºli braços. do .Ga 1ges se np!e· 
nuhlo'sos. E ·neste~ obseryator1os que· se fizerao 
calcul0'3 t:io exactos que admirno aoi; sabio;; do 
dia dti hoje. ·· · · 

No obstJrvatorio ·do imperador ila. ·China o:J)9er> 
vão-se de noite os destinos futuros-:i do iirip·erio · 

... : ;;;:. . •;. ··- : .'i: • _., . : .~.. ... - : . 
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160 SESSÃO EM tl Ul\ JULHO DE 18:fi 

e puriicip:io-sc ao impel'ador na madl'ugada do 
dia si:gumte. 

Quaudo o Sr. Liuo Contiubo p1,opõo que se es-
'" ' • 1 • · e n ,-e· 

111e11te, não diz que seja_ li!' Rio de J~neiro 01! 
om outra qm1lquer Jll"O\'JllCID, o qu_e nao quer e 
']lle s•~ja na cidade tio Rio de Jancu·o. 

lunar •Jl\<le reside o ;;obera110 - mas cidade é a 
i>xtenst1<' do Uio <lc .fauciro cjue é occupRda por 
iodas as pessoas sujeitas á admin!,stra~ão llJU· 
11icipaL l•or isso, se se lc\•1111tw'{{o Corcovado 
11u ua serra da E"trella, clle seria comprehcn· 
d ido no termo ela ciliado:· este é o moltv•l por 
11 ue mio falld em côrtr, foi par,1 dar mais al
gunm extt!ns:io ú snperiicie_ tio ~e1Teno, e porque 
n'io ignoro que se1·ia pl'cJu<licml lc\"a11tar um 
uhser\'atu1·io 110 cou1çüo da cidade. 

::S:ós sabemos que as obser'-'nc.:ões mckorologi
cas siio mais frequente~,. ~uas .. niio ú ]Ni:a i~~o 

estabeleddo por Tycho-Brahe em füiü foi-. 110 
meit' Jc um l'an:il no Balt:co, 011de lia mmt •S 
nevoeiros, e e11tret:111to 111uitns obs,,n·a..:ões se 
tiz ·ão 11 ·se dcbl'c obscnaturio. 

o Sr. LJno cou linho: - Sr. pr.:sidente, 
quari.I<' se n:lo tem senão 11111 céo por 11s•i111 tlizcr, 
1.iio li:l rcme1lio se niio .ndmi1tir o ohscrv1t01·io 

• l~ .- .. • =ão , .. 
.-e 110 Baltico i.iio lm outro céu e é cal"l'<:g•\,lo 
1le 1.evodrus llf•S !t'111pos proprio•, onde hari:io 
•.le escolher os inglczes 11111 lugar para.ci-;tabelece· 
J"cm o se11 ohso·vntorio? ::\Ia~ s~J"á obrigada uma 
naçiio que km dinrsos ''êos a estnbl·lecel-o de
baixo úo céo p~ior? Não poderá cscdhcr lngar, 
on•le o céo seja melhor, mais conve.lie .. te? 

Eis a rnziio porque propuz a 111inh11 idéa que 
é de muita con•idera~iio, aliás faremos uma v;rnn<le 
despczn i1111til111<:11te. 

O Sr. Clcnicnt~ P<'r~irn:- Ei{' niio 
foliarei ;:ohrc n ut!litlnde de se crenr o • bse1Ta-
01·10, porque e a ,_. 1,·m con 1eci a e 111s o <Jl os 

concordiio; linutnr-mc-hei a fallnr 1·,-sµeit•.l ao 
lngar 011dc o mesmo se dcvu cr<·ar e. dii·ei que 
a ,•moJnd:t que provôc qnc se deixe ao g<l\'.Jl'llO 

.. ' o' ~ .. : . . 4 ' • '." • ·- ' 

porque o goveruo, 10111·rndo i11Tor111n~ões e ou· 
vindo p<•s-.o:is enteliditlas na mnteria, póde com 
C•>llhL"cinH.•nto de cnu:;a <:scolher o qn•! flir melhur. 

Esta emenda n•'io c:s.clnc lngnr algum, nem 
nrnrca que :;cja na }}l'OYincia do Rio lle .Janeiro 
<'ll na c•ht.e. Eu poréni, Sr. presidtntc, ']llizcra. 
dinrnar a atü•n•:.:io da caurnra para que se mio 
tome esta decisão por uma resc.luçiio, po1 que a 
s1111 ma teria. de,· e· sim ser objecto de uma lei. 

Todas '1S '·ez(:s qnc se np1·csilntfü-, proposii;ões 
pni a se l'Stnh•?lcccrc111 noYns cren!:Ões e estulJe
Ject·r ord,•1rn<lo~,· ;Jc,·em ser rlls11h•idas po1· mu-i 
ld e mio por re •oluçô<•s; por cvnscquend:1, cun
vin•lo na mnkrin, proponho que se reduza a pro
jecto. dé lei parn >'e fazerem us discus:;õcs ordi-
1iarins; e l:areccr:"t 1·xtrmwdi11nrio que principiemos 
:tgom a (•st·1!Jelecer esta pra11:e ~õ p11n111e que· 
n·mos qun os m:gocios se dcci<lão cm uma ·~ó 
d:..:cn5=são ! 

E 1 seu•~ .~~rei dü voto .~ _JlUJICI!_ se tratem. . . 
•J•rnndo se trata de t1111a 111 ·teria s.·gunda e i.cr
'"'ira vez; deste mo•lo delibc:ruremos s1:1n mais 
madm·.,zn e cu11hecimento d.J causa. 

Assim 11ois votar6i p...Jn ninteria, mas opponho· 
m•J li fõrn:n por que clla .,stã l•l'opostn. 

o !ô'r. O<L ~rico: - V(,ncitla il mnte1·ia, nada 
mnis resta a dizer seniio que se ponha-decreta
em 111!.mr tle-resolve-. Pa1·a •1uc mais argu
mentos ? <-!un .. do se diz que dev<.?m haver trcs 
discussõe. .. , é porque se julg:l que é p1·eeiso pen
:;:ar ; mas, couliecido que é necessaria esta crea-

ção, niio precisa haver tanta discussiio. Mude-se 
portanto a pala\•ra, so se não quer. qne digamos
-resul '"e-lliga-se-decr11til. 

não fal1arei sobr~ a utilidaje do 
0

estabelecimento 
deste obscn·atorio ; cu nporo\·o a i·csuluçiio cm 
tudo, e como está coni:cbida, quer<l que >'Cj-l mesluo . . 

Qne necessidade hn tle perder tempo cm se 
decídn· e~te 11eg•1cío? Isto é como u11111 declara·· 
<;iio ó lei, qne lia n eete respeitn,c:ronde houve 
esta falt i. Yt1i-11os acontecf!r o mesmo que nos 
:iconteceu a respeito da crea~ão de cn Jeiras ua 
Bahtn ; gastou-se tempo e mlo se fez nad''· 

,,. O povo n:io se ha de escnndalii:-m ºcom ist-0 ; 
não siio formalid ide;; dc-côrte, ouJe se precisão 
g1111rJar c~ru1s <;tiquelas. O flO\'O o <JIU quer é 
que fai;a·nos o bem. Dcixemo-uos de formulas. 

o Sr. P.n11a. e S >uza : - Quand<:> fallei 
a res eito da matcria não. descollht:ci a u t uti-
lid 1<Je ; o que eu desconhecia era sua necessi
dade, o que nte agom me mio t :m feito conhe
cer a discus5:io. Xao sei, digo, se convil·ia mais
fazcrmos já 11111 observnturio, do que tantas outra~-
cousas mtus nece~sanas. 

.l\ós JÍL te1w•s em segnnda disc11o;são o projP.
cto de lei da instrucçno primaria, fundn:ueuLo de· 
toda i::istrncç_iio, em qu~ se hão de g11star muitos· 

f<:li.:id de. puu°IÍca ; lem~s outro 1•rojccto pnra •l 
s,·gundo g1·,iu de instrncçi'io, cm que tambem hn-· 
\'euws tio gastar ai11d1t muitos uu1is cuutos de 
1·éis ; por iioso é que, co11hece11do que é util este 
es1111Jeleci111ento, i.üo o julgo necc:;sario jit, visto 
~st,u·,uos nas cit·r.nmstanc1ns de folta de meios,. 
que s:lo bem co .. hecida,;. 

O illustre <.leput·1<lo, reconhecendo isto mesmo, 
prnpôz uma emenda para que se dêm pr•!Stn
çiio:s; eu purém sou <le opini:io <li versa. Q11a11t is. 
contos se potlert\õ gnstar neste esl11beleci111ento ? 
Estou }Hmrnallido <fUC 11iio menus de 20:.J:OU:Jll : 
p1J1· isso, sen · pre ç- :. 
lm. de levai" ()() annos pa•a nlti 11m·-.se, e poder 
sei· util • Em tul cnso mio •'.• mellwr retardw 
csto estabelocim~nto pnr.1 dnqui a t1·cs ou q~a~ 

tnçft1.1, cstare1;1os muito bem de Jinanças? 
Ha estabelecimentos 1nais int.~1·essantes, que se 

devem primeimrnenlc gtJ11eralbar, com 11 i11struc
ção primaria e sec11•1darhl, que' hn de consumir 
11111itu.s ccu tos de contos de réis ; portanto dci -
xe1110·11os de tal observ ·torio. Qun11t•> an plano, 
'lnizcra que se sub.11ettcsse no corpo legislativo,. 
purque l"iJe conter du11tdna; que uii•J conve
Hhiio; . por isso, no caso_ de _se 11pprovar a re
suluç.iio, c1l fm·ci esta emenda. 

Qnnnto it questiio de ser ou não preciso fa
zer.se por um p1·ojecto, e •1ue bnsta umn remluçào; 
cu enteudo que n crcfi!:•lll de quul<jue1·. esta~le
ci:11e11Lo, cm ()lle devem haYer <!rnp1·1·g dos, n~o 
póde jámnis fuzer-se por 1111111 1·csoluçào : isto 
}JOrém é facil <le r· mediar-se. Ncnlmm inconve-
111<11te lm que suffn outra d1scnssiio; desto modo· 
se i·.:vê, e, s•· nos pal'Ccer iudispensnvel, 1·etli
gc-se e.11 pn>jecto ae lei, ficundu assim sanada 
a duvida • 

aqui apparcceraõ, 

E li EN DA 

.. QunnJ.o se npprovu,a resol11çi'io, 1·cq11cii·o que· 
se adJidune que os rt!gulauumto,i se1"Uu suu111d
tiJus á dclibtiração do corpo legislativo.-Paul~~ 
e -·Sozi.:a. " - Foi 1tpoi11da. 

o s~·. cu nlau 1\1.att ,,. :- O Sr. deputac]o · 
talvez i]nure que ha u·n pequeno obscl'Vato- -
rio no .ttio de Janeiro. Pelo que respeita aos-· 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:03 - PÃ¡gina 7 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 14 .DE .l li LHO. DE 18'27 ltH 
.l:fJOOH,. '!nnnilo n i:ai;ão p1111er. hão rfo ser :mg- ern-seriio obrigados a dn1· conlas n i11tenderi-
me11tados. eia geral dn policia,,- e a junta do conunercio. 

o ·sr. e Lc:1n o:ú. te · Pc:-r<-irn : _ Se ha um Este prt>jecto porém ·foi i·edigido sem cu ser 
obscrvatol'io, orquc se diz ue é tiio necessaria ouvido; e _por isso-.lcmbro que o meu pr'!jecto 

''rear, on a ·camara para crea1· deve proceder com dicnção que apparecen a tal respeito. Niio tenho 
aqnella clignidade, que é necess:U"ia para não lm- po1·ém duvida cm ndmiltir a emcndil. 
\'Cr prl-cipitação. o S•·· ·vnsconcet l,os : -A camnra mandou 

Não convfrei qne prescindamos de fo1·mnlas ; , fazer f!sl.t! J>rojl'cto sobre nma indicação offort>
m; formul~ sã<?_, a~ mcll.1ores garanti.is da liber- ; _ cida, creio que pelo ~ ... Onstoclio Dias ; mas 
cl:ulll· dos culad11os (a1>0U1t.lo qe;-alm11nt11); se !"e ; ~-nmnd01t no 11111;;n10 tempo', quo o meu projt>ct.-. 
i,!ll:u·d:io ·as formul:1s, ;, muito diflicnltoso opp1·i· · fosse tnmlHlm 1om:11lo em consi<ltJrnçiio. E c,;t::irirt 
111ir aos citlndfio!!', porque ti·m ·mais meios para a commis~iio an1orizada para r<'jeitar o mt>n pro· 
n siiâ,defezn (up11iaclosj, 1101· conseqnencia de\·crn jectu? · 
Sfl A'llarclar ns formnlidndes, e nem ellns"se oppoem 
no bem, que . o povo qner, antes siio mais um . ·o Sr. So1.11.a. Y"1·1:u.1ça: - O prc;ijecto do 
bem; Eutemlo pcrtanto que deve rcdnzir-so a Sr. deputado niio prel·nchin os fins da indica. 
decreto, muno eml.Jora se appi·ove Jli nestn dis· ençiio, e ú sohrn maneha Yagu . o qne quer 
<:ussão, o que é j:\ contra a minhn opini:lo. Eu dize1·-dnr coutas a intendenci L da policia, o a 
sou inimigo tle delongas, e igualmente de deli- junta elo conunercio ? - Cousa nenhuma. As r.in· 
bern<;ões precipitadas'. das publicas devem ser an·eca<lmlus no thcsou1·0, 

· cntranclo na l'"laçiio a111rnul, 'Jlltl dellas se Jev~ 
O Sn. PnESIDE:S"l'E, Julgnila a·materia bem discu- num<lar pela constituição no corpo legislath·o, 

tida, prop•>z á cmuara se nppmvawn. a resolução cvitanJo-se :i auomalin. de statu.s in st,1tus. Isto 
snlv:1s. as emendas, e assim se Yencen ; c1fforeceu ,; o que dispõe o projecto, e 1i o que cumpre 
tlcpois n nnr?nd l do Sr. Lino Coutinho, que foi decretar. Dizer-se em g.:ral qn•i d1'i contas. é não 
npp10\adn, suh n .i 1 cdacçiio; a do Sr. Roch!1, elecretm· cúusn que util seja. Do modo proposto 
q11e tnmbem o foi; a elo Sr. Paula e :Souza, que i pela commissiio estas remhs passiio a sei· a.-re
nlio foi : a. ta parte da do Sr. Cunha ?l'lnttos, , cntfoda,; effectiyameuto pelo cofre do thesouro. 11 
r11to fic:m prejudicada, retirando o seu nulor a por ell<' se fa7.cin a~ consignnçiics dns despeza!'l. 
2~- pai·te por con$N1timcnto d:\ cnm:im. A prc::stnc;:iio de contas é conseqnencin de q nem 

E1itron em. discnssiio o projecto de lei, nbo- recebo e elcspendll dinheiros pnl.Jlicos 011 Je outrem. 
lindo a.; ordinnrias , que percebe o escriviio da 
cn.mara i1npi;?rinl .elo desembargo do l?aço; e como 
não hou\'éssc quem fnllassc contra. JUigou-se dis· 
cntitlo ; e consulta.la acamara se appro\':Í\'n, assim 
SC) Yencell. . • . 

Por esta occasiiiô. declarou o Sr. i1reside11t<>, que 
tanto este projecto, como a resoluçiio ue. se havia 
appron1. o, mo ogo para o s1ma o, sem tàrnnr 
mais á camara para se appron1r, por não ter 
haviuo emendas. · ,. · 

Entrou em discussão o projecto de lei sobre 
as .rendas da policia. · 

o Sr. l\:Ja.ia. :- Proponho uma e'llenda a este 
artigo, po1·qt1e julgo não ser conYenfonte nuto· 
ris w por uma lei dr?sfa cmu.ua contribuições peln 
maior ·parte arbitrarias, e estabelP.cidas de um 
modo tal, que; ahida quando lhe déssemos agora 
o nosso consentimento, seria necessario que fos. 
sem snbstitnidas por outras mais .instas, e mais 
hem ftmtln<lns. E' esta a 

F.l!F.~D.\ 

" Snppressão das palavras - ficiio consideradas 
como i·eudas nacionaes;.... e das outras-como taes. 
Todas ;is co1lt1·ibuições, que até agorn se aue
cndaviio }:>elo cofre· Ja inlendencia gcirnl da ·PO· 
licia, cntraráõ 110 thes(luro publico; o o presidente 
do mesmo thesourn · providencinri't. sobi;c. os meios 
de sua nrreca lação. - ~Vaia. » - Foi · npoiadn. 
~· sr •. v~~~~ncc~'l.;~ :. _:_ ~u tinha· feÍto um 

O Sr. ,.n,.conccl los: - En ng•lrl\ YOll di-
7.<-r que .o pruj11cto não precuchc o.; ·nus. Qu 11 ,) 
o fim da imlicnc;ão? E' oh1·ig:11· nmn 111ttori<lndl), 
que não tlil co11t>1s, a 1hl-ns, segundo por•'m1 o 
o que se tliz no projecto clla contiunnrá da mei.mn 
fórm~. porqtt? o projccto uiio obrig_n n qnn e;;ta 

' . . 
rendas sejiio arrecno.latlas pélos nrreca..Jndores ela 
fazenda. 

Qual é o fim deste projedo? Nenhum ; po1·qne 
a intl·11d1mcia da 1101icia póü0 fazlilr clespezas sem 
dar conta. Logo, o meu projecto Cl'.\ incompai-n-

1 

velmento melhor ; qnnnto nnis q.ne tambem era. 
comp~·ehensivo da junt1l do commercio ; outro 

, tribunal, que niio d:\ contas. Yoto portantr, con-
1. tra o projeco por ser inteiramente manco o cõxo. 
J o Sr. Odo•·ico: - A minha opiniíio não ern 
1 qnc se regulasse esta institniçiio, 11orém sim que 
1 se acabasse com ella por uma \'ez, po1· ser im· 
· m'?rnl, perigosa ao estado, e sem ut'.~id~<!._e nlgt!'un; 
, alem de sei· contra n nossa constitu11;ao e fo1·nm 

.de governo. · 
Basta sabermos qual foi a sna origem, pll'a 

conhecermos os seus fins; nasceu na I?r.111c:a cm 
tempos calamitosos, e os despotns foriio os s•ms 
protectores e sustentaculos. (Ap?im?o gei·almcntc.) 
E dizemo;; unicnm.ente que se m-recn•lcm no the
souro as suas rendas, e que lhe dê nni.i tnl 
ou qual . refonna ! ! ! .... A melho1· pro\'iJencia i. 
este respeito, eu o repito, era dizer-se-af,aii>:"o 
cMn a independcncici nctal da policia - íA1>oiad~ . . ... - . . . -

eia .e junta o commercio a dar .. contas, porque 
a intel!,.denci~ geral da pQ],i&ia pelas leis antigas 
cm obr1grula n dar contas ao i·ei immediatamente, 
e boj;e niio póde ·continua .. , este systernn, po1·quo , 1 
~. f'l· o Imperad.orc ~x~ri<e o pode•· executivo por 
meio de 1>ens mmistros •.• e por conseqnencia não . , 
púde. cont.inuar, e11tt1 legislação., · · ·, ·. · Í 

A junta do. conunercio. tem· .um cofre, e; não 
dU. contas; por isso .era, preciso providencias p<>r i 
um remedio promptô ; : o po1 tanto offoreci o meu 
projecto muiLo sio:ipl~s. n~ sessi\o paseada, que 

lia para m.im cousa ti\o .horri vel ! (,tpof aclos .) !:?<l 
porém achn-a~cam.ua que nilo .. s•r ·poJe abolir 
18. e já este infernal estabelecimento. entiio oston 
pelas idt?as do. Sr. Vasconcell.;s. < 

Que monta detcrminnr·se qne. as contribuições 
rP,c.,bidns peln. iutentlencin sejiio recolhiJns aQ 
thesouro,. se ella. fót· cC111Unu~mlo n.. • gnstal-a~ ~ 
seu bel·prnzel', ·sem se lhe to1~arcm c•>ntt\S ? 
Com. isso nada ,;o rcl!ledên .. A. nno pass'1rem. po~ 
1·ém as idi!as do Sr. Yascoucellos, ao· menos cm<m• 
dc·sc ·o t\l'tigo, srgttncl'J quei· o t:ir. l\lain, pi)l'.{l\e, 

TO:Mo·s. • .. . .. -· ·- . ·'?~·· .... 
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SESSÃO EM _14 DE JULHO DE 1827 
com f'st:l, ,\ por cerio flinua hem uamnnso n na
çiio. l\Jfls torno a repetir. po1· meu voto tl\l in
te11uencía havia de i1· hoje mesmo 11haixo ; U$ 
:ittribnições, que tem, e!lcnsadas, ou nnti-<'onstitu
Cionnes. acabarào-;:e, e ns poucas dignas de 11111 
0 ,-erno 1vre passnvao aos 111:1::;1s ra os er1·1 o
fiaes, a quem competem, ticando o ministro da 
j nstiça com lima inspecçiio . gcml · sob1·.:i tndo : é 
!)Or e,;te meio qne lhe t!evel'iamos dar um cúrtc 

Por' te~· da11o a hora marcaun pan a discns
~iic deste projecto, entrou o das sesmarias, e 
ft:ye n pal IYra 

ulent;s, que' têm 1:esultndo desta falta commet
tid•l pelos sesmeirns, sendo que a mesma doação 
impõe estas condi<;0es. . . º" abusos <l<1s .scsrneil'os ce1·tamente são muito 

o Sr. 1:.-.-rrcira. Fra. n<:a : - D.}sc•jo fallai· grnnclcs; e, póde-sii dizer, que n maior parte d 1s 
í'm ger.1! sobre 0 projccto, po1·i1ue por eHe se Yê sesrntuias lliio foriio dadn.s cm tempos, que se 
(pie "º po<l<:m vender terra~, e eu niío qnizel'a pudessem cnltivar, mas naqne1le tempo, em que 
'Jll.e o Drazil ,-endes5e terr is; <]rn:ria <J!l-1 ti~ arren- S•l peJiiio carta; 1fo sesrn:irias~ e !Jem ~e 'sabia 
<lasse; s.1 a•loptasse esta hasr>, qu•1 <l mais con- qtt<l nn la Y•llião; <lizia-se-ui'io vnlem agora, em 
Ycnientc, •lo qwi Yentlcr .. ::\a,; r:m la.; <la;; hrras j algum tempo valerão ;-e gnm·davão est•l papel 
1~ "que o ·nn1zil tbv~ fnuilar ª" snas rnntla;;:, e se:n 111·aticar acttJ nenhum do. cultm·a, nem fn-
i·rm· imra t<Jc!as a.; su:is •les1.1::zas. d d fi ~= ~=1.ci'C11t me ição, nem sabe1·cm ao .meno~ on e -

ment~ o primeiro arlig..i. · 
. o sn: Fimr:Ellt,\ Fl!AX1:'.\: - p.,js l)IJtiio calo-me; 
mas julgo ?qnc c1:a l!lc:lhor :i•!ort?r estn ]> 1sc, 

·~ • i. .. • • t,! • i t.~ : i .. .. ; ..! 
aceitar, trntarf'llWS tl.1 •pinntia <la r1.•1ttla, segnn,lo 
a Jf_•CalitLí•h'. It; P1n :::eg,nnd«J lngnr ns l"t:'1tdas Yoio 
;;uppri1·. 1ma·ns inrpo;tos, ek . 

.. ._ •.. (_ c1.·1<~a: -- ~,,:-;-e o nr lg:O 11nrccc .. 
me q1w 11iio .:. 11111ito hnm ll<tl'll gr1111<le parto do 
llrazil, p111:111w e111 nlg11~11m; p1-.)Yi11clns n:io t•O
t.lt•ri1 s••r npplicado t·nin tanta extcus:io. Diz o a1·
t Í:!••.-Ficüo snu~tilnintlo as <latas de sesmnria. 
~ .l .. ei! .. 
. :-.:n n1i11h:1. pr.1n-incin mnitn gente j:i pos;;uc por 
la:r:rnr;a lcl'ras IJlli! ni"to t••m mNU.lo, nem thn 
p1j!Jt;1l'i·i 1l•} cnlturn po1· c:msa do g-.•11tio: o p.:r
gnnl•) ~·n St~ e . ...;ta :;•~Hte fica pcr .. lcu(l) ns snns 
terra..;. P<'l'IJlh) niio tem podido Yencc1· os obsta
cnlos d11 gent~o "! 

.•. : • \ ...... s. . - ,; \ t • t • i :-; l't1 t. cpu nt J 
se de..; faz pc;lo nrt. ''"; por is<o n objec•;ão nada 
tJm de ctmmmn com e,;tc artigo. • 
. (1 S!t. On,1mcJ : - A clo11tri11n <lo art.. 5° 
11no , is;;~, \'"J a mm m 11n< n; po1·,111e ( cn.;: 
ll•gd par(~ce qu3 11ào cstanJo 1nthlitln. a ses1uarii\ 
lica iuv.1lhla; o que é illjnstissimo, e é hnpos
~i yel. · 

O Sn. C.\~Dit10 DE D1rns: - O 1° artig.J diz (fozi\ 
logo, parece qne n:io estitnt.lo medida ri sesma
ria fica iu\'alhfa. 

, " a : is q1w 1omens 1·.\ a ia ores 
rotlcarão esses sertõe; e têm abe1·to cstradaa, etc., 
ca1la nin entiio appai;eCia C>)m a sua carta de 
sesma_rin, e dizia- este ter1;eno é meu,- e vocês 

sei c.m .. que rf·Cnhc e.osa injustiça ; e CJJtao niio 
sei como se hão 1le interpretar a; cartas de 
gcsmal'ia, que só se <lãu. debaixo <lestas condi
ções: . e se não cumprio ns coadições, este ti
tulo ~ião é valido. Q11e importa que se diga que 
estm':io occ11pn<las p<!los i_ndios ; não as pedisse, 
se ello \'in que mil) podia preenchet· HS con-
dições. · 

O Sn. ~Lw lc 11 e mandou esta 

E~m~o.\ 

Este ar'tigo é inj11stis.;imo e é impossinil, por
ijne ha pro\'incias on<;te · nii'? é _ptlssivel dclllarcar 
tcrras, seniio com maior dospeza do qno \'alem 
ellas. Uma data, de trcs l.:gnas custa 30S ; e como 
se ha de (azer a desp_eza ull contos <le réis ? Isto 
ó possiYel? Nunca se lut de ,praticar; e será tuna « Ficiio snbsistlnJo as dntns de sesmarins le-
injustiç:i o privai· o proprict>tr:u t!esL.'1. sesmaria galmentc concedidas,· estando "COmplctnmentc me-
só porq 11e . não · póde demarcar, o que acho um d idas por todos os I.1dos, "e "com principios de 
neto impossi>cl.. · cultura. Supprimi<lo o' i·esto-não se entende, etc. 

o sr. Vcrgucjro·: - Diz-se que o artigo é -1\Iau.•-Ap.iia<ltt. . 
injusto, e qnc pri\•a o proprietario das · scsmn- o sr. co.ndido do :ó"cios :"-Reconheço os 
rius: porem como são concedidas as cartas de inconvenientes que ha, e que têm· havi<lo ·na falta 
ses1~1'.lrins? Têm ;'>empr~ a clnusuln d~ .. :me<lir e dP. p1·mlcncia em conceder. sesmarias. de que tem 

• · • ' " ·,., 1 n ai pai· e essas emnn as: mas ett 
quem' não as tenha preenchido per<leu o direito; sei que nm homem tem fJO leg11as qu~dradas de 
isto acontece nas doações pat ticnlares, e porque terras nra cultivar; hüo de se lhe tirar? Ailida 
rnz:'io nas doações que n unç:16 ftu., 11tio--se--+H-+"fl'l~-lfne eu sen<lo filho do .Bmzil, nàó tenho 
de seguir o mesmo systema? Que inconvenientes nem .t pal111os de t~rra l . Este não é· o remeJio: 
não se seguirão daqui a. dnrem-se esses direit•JS . vamos ver qmil é a rázão;· por que os proprie-
cxtraordinarios aos <lon 1tarios das sesmarias? - t.'1.rios não têm demarcado" taes terras. 

O fun"lnmento, por que a lei conccJ l sesm:n- Se1·á po1·que 'os prop1·iet:uios . si'io pour.os zelo-
rins é pua p.romoyer os trabalhos da ng1·icnltun; sos? Pois todos 'os pnis;'de familia, que preci-
as medições são necessnria'> mesmo pai-a niio se- snriiio deiit:ir suas terras · dém111·cadas a seus 
rem tão multiplictulos os pleitos que ha a este res· filhos não o tel'iíio feitó? E" J>Orqt1e e impos· 
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SESSÃO EM 1-l DE Jutuo DE 1827 
sível : não é como se pensa : a de3peza é cx
cesaiva, e 11ão vale a pe11a da demarcação. Com
prão se 30 legoas de terra por exemplo, por 
30S ; e, como se lia de fazer uma de:.;peza cuor-

é melhor ante r u ciar sen e ~ · 
O illustre deputado autor do projecto parece que 
quiz regul11rrtodas as J>rovidencia;; pela de S. Pau
lo. Como é-que se lião de ir buscar as dimen
i;õe;; ? Certamente ficarúõ todos os prop1·ietarios 

a prol nc1a e iau y, e e ou ras pronnc1a;;, 
&em as suas· terras, po1·que não têm tido cul

. :-tura ! 

.. ".'. E' preciso saber que as terl'Ds não têm o mes
mo valor : se no Maranhão, como em s, P•llllo, 

;:algumas t<!r1·as estão demarcadas, Í•>rào demar. 
· · cadas a unbas de cavallo : o ouvidor, passada 

uma hora de viagem, dizia - ma1·qu~ uma lc. 
goa.-Digo portanto que isto é impossível. 

o si:'~"":cunha l\Inttos : - Se passar o to 
artigo dessa lei, immen;;a quantidade de homens 
fi~ã~ a1Tuinados: . os ha~itant.e~ da minha pro-

de\•o defender os interesses dos 
tantes. Diz o nrtiiro (leit.) 

Sr. p1·esidente, algumas terras" do Brazil não 

eia de Goyaz muihs legoas de terra com obri
gação de as medir e demn1·car, não ns queria, 
se não achasse logo quem m'us comprns~c, aind•L 
· ue fosse.a cmza·lo cada le on · lii Sr.· resi-
ente, muitas medições fazem-se a olho de tal 

a tal lugar ; medem-se a unhas ele cavallos. E 
como é que podem as terras sct· medidas, aonde 
ha montanhas altíssimas, bi·ejos e pantanos? Nem 
àquelles homens chamados t>ilotos ou medidore..; 
de rumos, sabem o qne são angulos ou figul'Ds, 
não entendem nad·l âisto. 

Agora passo . a fazer outra reflexão. Na minha 
proYincia concederiio·S•' sesmarias; e, depois de 
alguns . princípios de cultura, os índios vierão 
.oçcupal-as: assim acontece no district., de Amaro 
Leite, Pontal, Palmas, Ca1·mo e cm outros h1gar.::s .. - . .- .· . ·,.. 

lavras e engenhos de assucm·; pei·guntÓ eu, estes 
homens hão de perder o direito ás snas fazcn· 
das ou terras;=que não Corão de todo medidas 
nem m r • · · .- ·: • 
tros .. possuidores; a uns por lierança, e a ou
tros _por , venda, como lia de sei· esta cous i.? 
Eu nao posso entender ! Emfim na minl1a pro
vincia ha terras, que não podem admittir C\11-
tura; e que servem· para a creação do gado : os 
donos dellas hão de perdei-as ? 

Uma sesmaria, que vale 30$, para ser medida, 
traz a despez'\ de 400$ ou 500$000. . 
. sr. p1·es_idc11~, p"~ucos dias antes de eu sahirda 

cidade de ·Goyaz, b o tombo das terras, que per
tencião ao conselho:. para a medição ajustarão um 

. mathematico, que ganhou ·um conto e tantos mil 
réis: elles chamavão-o mathematico. mas cu cx:a· 
minando os seus tràhalhos Ili) li\·ro do tombo, 
co1_1J1eci .que. era -tão matbematiCo, como eu sou, 
inatbeinatico das duzias, que -não. entendia nada 
do· negocio ; é aquclla camara foz uma despezn 
enorme sem proveito nenhum. Portm1to ct1 acbo 
qúe muita gente ficará arruinada, porque õ im
pos5ivel faz.arem-se es. tas me. diçõ.e s .em immensos 
lugares. · . · · · 
· o sr. castl."o e s1_1va._:-A. passar este to 
a1'ligo e o ao; ê· o mesmo que sanccionar a âe.;;
RTaça, e ruína total de todas as provincias do norte. 
O Uearn, Sr. presidente, que comp1111hende sete a 
oito mil legoas quaêlradas, não terá quatro pro
prietados, que ten{ião a eonfirma~1o das sUl!S 
sesmarias, e não terá doze que teuhão demar
cudo .. as suas terras,. e estabelcr.endo ·o to ar
tjgo a bas~ de ·9ue só e valida aquella. sesma

-ria, que tiver sido concedida legalmente, que as 
tiver mc!li~o, e com vrincipio ~e cqJtura, e~11i-

l Yale ao mesmo a dizei", que estão acabadas as 
,sesnuu·ias, e. que se cne.Jrp:)1·em já á co1·ôa. 

Os illustres deputados, os Srs. Candido de Deus 
e Odorico, jií. m.:>strarão as diffieuldades, que 
m i s proprie anos em eucon ra o e nao po
derem cultivnr as suas terra;:, e não tell'lo sido 
essa ommissiio culpa sua, o artigo os obriga a 
esse_ Cümmism. e pela lt!tra. do mesmo artigo fi-

que não s:'io de cultura, pol"quanto havendo mui
tas JJn provincia do CJa1·á, que só sen·em par•l 
creaéão de gados, ficão pela letra do arligu .::om-. 
p1·chendidas neste commisso. 

Já se mostrou n falta de agrimensores pua 
essas medições nas províncias, e posto que os 
dona ta rios se com promettessem n essa condição 
tle medir, ao governo competia proporcionar-lhes 
os mei<>"s, o que não tem feito até 11ojc, logo 
não podem os donatarios ser responsweis pot· 
essa ommissão do governo, o que a~sim uão ncon
tecei·in. se se mostra~se ·r ue o "O\'erno lin\·h\ 
prvvido isso. 

Dennis, se essa pl"!na rec·<his;e no prüpriehrio 
donatario, cu ainda co11\"iria em parte, 1nas t1;11do 
essas terra; al:lsado a terceiros r trn .. ,cm Loa fe 
ns possni!m, unpol"-SC· 1cs uma ia! péna; isto õ 
tomar-se-lhes a SU•l propried:ulc, porque o origi
nnrio po;;suitlor as niio m ed io, j 11 l:;:o rn11 i to '111 m 
e por certo a pas!õar tal lei, iril tocar ularn1a a 

' artigo. 
o Sr. CttRtodio Dia.<o: - 'l\'lll·SC dilu '}llC 

as sesm·trins forüo conceolillas colll clausulm:, •prn 
não tem sido prccnchifas; mas todo o defdto 
est:i. no doador, (porque alg111uas est.:lo occnpa
das pelos indios) cm d:u· :11}uillo que não po:liu 
dar; e j11lgo que nii•1 pódc sei· prC'judicatlo · ar1uellc 
qnn ·recebeu uma da\·ida. 

Estando a sesmarias nC'ssc lugar de gentios, 
era ncccssario que ou se comhinass·;m com . clles 
ou qnc os Yen~cssam; não. podend~ ~or~m ·nem 

tüdas as . datas que furão conccditl:ls scn <lo pos
su iclas l'elos gentios," s;i:o nnllas pelos princtpios 
de estarem possuidas por seus dono~' menos que 
não eriio colo<1os lc..,itilunmentc ou colono ' 
direito ela. for~a. 

l\Ias 1ião posso persuadii··mc que haja· direito 
para se prirn1· a um homem de unm sesmaria 
concedida de um tel'l"cno que .estiwa vazio, ape
zar de que o não eultiva-;sc, p<,rque. o gentio 
embaraçou a sua cultm·:i; portanto •lste· artigo·niio 
póde passar. . 

Bem. qne conheça por outra pn1te- que os ho
mens menos capazes forão os que tiveriio · ses
marias; que c1·üo velhacos, qne cstavão aqui na 
corte, tudo patrocinios; todavia a~o m isto seria 
impo1· um tributo ao hol\lcm traualhador para 
preguiçosos : isto iria sei· de mtlito damno ás pes
soas h:ibeis em .fav,,r da. socie:da'1e ;. viria a.trn
·zer um l}innancial para toda· a chicana, só ;;cria .. 
de proveito, se entendes3e para daqui por drnnte 
conforme as localidades, mas por .este modo não 
se póde fazet· o bem publico. 

o SI.". Pnuiu. e Souza. :-'Este projecto.tem 
.duas bases, uma legisla para o preterito, e. a 
ottha para o futuro. cnt.1.eta1íto e,,ta lei. cmqaanto 
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• SESSÃO EM J.i DE JULHO J)E 182'1 
<lestas p1da,·1·as ,leu) se dis;;essc-e aquellas que 
ni'io tenh:lo llrincipio de cultura ficão 1egaes. 

o Sr". · Au::;tist:o x.a.,·Jci•: - Se eu enca1·0 
este l Q m·tigo debaixo das 1·t>gras de dircit-0 nada 
1ne p n·ccc tão in'usto. Em verdade a i;csma1·i'l'.Uad 
mn1s e que a o 1~~1u condicio11al, quo não p1·ecn
chidas as condições, cabe, e" ainda esta lei prn
:;cinde para as<im dizer da condiç.'io de conlirm'\~ão; 
n1as cu pergunto se uó;; v:imos cingir-no,; ao 

· · · . • 10 , é n· a rn· a por :1 n 
males incalcula;rcis e tal..-cz a uma gnen·n civil. 
En Ji111ito-11w á minha provincia em t}ue não Jm 
uma ,;ó sesln·u·ia íalv<>z que tenha preenchido :is 
co111lições com que fv1·ão dadas, e se. remontamos 
:'t d 1ta e origem destas sesmarias, fremos talYez 
ao descobrimento do Bi·azil 

Estas terras estão jú. hoje transmittida;o po1· 
títulos uuivei.·saes, e úifticultosissimo era ª"ora 
t.iral·as, porque seus anteeessores não preench~rão 
as contlições. 
Conhe~o muito uom e csiou no principio de 

'}ne contra a corôa não se 11resc1·eve; mas e1·-
g a e com·cm ec arar cs as sesmarrns u u las ? 
üreio que não. 

.\cho que é pt·eciso uma proyitlcucia sobl'e este 
,,bjecto, e n:io c.1lle uns mi11l1us força,; o apl'e-

~ - . . 

o S1·. Ll!_10 Coutlubo:-Le\·aulo-me pu1·a 
. • e t _ 1 e ;ie emqrq nem as 

terras .e querei' 11ue nao se s'l1u:1 o qnc possnc 
li pnrlsculur, uem o que a ll!l~'l-10 tem nindn pa1·a 
tlar 011 ,·ende1·. 

IJescjaYa quo os hourados deputados que tem 
falindo contra me mostrassem so o solo de nl. 
guma nnçiio existe sem ser meJido. 

X:io hn nenhuma, Sr. presidente~ por eousc
quencia. cumo se levn11ttlo os Srs. deputàdos contra 
este nrtsgo que e fundado na rmi:iio e na justiça? 
Diz o artigo (len'. 

Isto e o que 1i1:11ula a lei; as sesmnrias foriio 
tlndas ~om estas condii;õcs, e se nào as tem 
. e e 1 o, qnc mJ1 o ,<;111 o;; Ofü1tarios n 

}lOSsuir estas terras? Como poderá a nat;iio vender 
un dar se não ~abc ,, que é seu, t'e niio sabe 
li que. lhe tem lictido? ::\ingucm \~óde conhecei· 
· · .ão se 
uchiio e11c1·av1ulos cm sesmaria:> dadas. 

E' uecessario pois que todo o terreno esteja 
demarcado, que n riat;;io saib:1 o que lhe resta 
pira dar ou vender. 

l\las diz-se: isto Yai cans,1r grande desordem 
e uté se avançou a dizer-se que ia. causar à 
guerra civil; po1·11\ie se Yni obrigu· esses homens 
;~ medir as _suas terras 1 Eu ~i~o que com isso 
e que se evita essa guerra c1v1l, porq11c d6'>llp
p_arecc essa alluvião ue demandas com os \'i· 
.zmhos. 

Diz-se 1nais ; como é que o proprietat·io de 
terras que. compron a. um outra o que é fazenda 

_,.cultivada, . mas que não foi mcdid,., ns ha de 
perd!Jr? .Mas, Sr. p_residcnte, que diz o artigu? 
(lc1i.J Logo, se cm cmco a1mos não so medirem 
i1erdem o direito. 

·_Os honrndo:; depuladus, perdoe111, uão Ie1·iio se-
11ao o l'-' artigo, pois se tivessem lidu us outro· 
:trtit;'!s, ym·i:io que 1ic:1o suh·os c:;ses p1·opl'ieturio~ _ 
•1ue tn·e1·cm com rado • · · ·1 - ·· · 
c:;teJào cnltiYados, ·ainda· que 
thdos. =-

Pois, S1:. 1>1:csideute, ha de se permitth· que 
nm prop1·1etario possua uma tena sem ter u 
medição'! ~ão podemos ordenar que todos os 
senhores de terras executem o que manda a lei 
se111içi qnll IH perden\õ, pois · que us torn1u-àÕ 
debaixo destas l!Ondit;ões ? · Dá-se o espaço de ;; 
annos para medir. · ' , 

O St·. BnpHsta .P«.>rol1·n: .- Appro\'O o . 

· 1° al'i.igo, porque estou pe1·suadido CJllê contém 
bastante utilidade, e não yojo que olfcreç.a ne
nhnm dos incom·enicntes •1ue se lhe tem uoiado. 

.Que diz o ~1tigo? (fczi.) Fieào subsistindo as dntas 
de SCSllllll'lºlS ek. . .. . . . . . 

is1·. p1·csi enie, não será isto o mesmo que está· 
determina-lo na or1fonaçiio e que se obser\'11 em 
toda!} ns cartas de concessão ·de tena-;? O ar
tigo não faz mais que copiar uma . detem1ina~lào 

o -
·Nem se. diga que taes clausulas erão iujuslas, .. 

cu as acho fnndadas cm toda n juslit;a, por-• 
quanto cumpre augmentar a Javoum e saber cada ·· 
mu o que lhe pcrtt?nce, e disto resulta todo, o · 
interesse á nação. . .. ·,;,, 

De tlles terras não sernm medidas o primeiro ·· 
mnl que resultn, é a concessão de uma data a 
dh•erso,; ~esmefros o daqui p1·ocessos sobro p1·0-
ce;;sos e mcc;rteza do dominio ; em se..,un:do luga1· 
res~ltn o ficarem as terras incultas, porque nem 
cultl\'a um nem outro; e· não se dioa que uãll 
é esta falta de medição o ue fem o~·i..,inado as 
eman as apoia o) ; cll:l é gue ns fomenta. 
Note·,;c, se11ho1·es, que o Brazil acha-se qua,;i 

inculto, não. tem nem a terça parto do seu ter
l'eno npro\·~tado, o para cultival' é neccssario 

• . " essoes : mas sem 
saber qual é o toneno qne tc:u n dm· como pro
ceder? E como entrar . nesse conhecimento· sem 
~stm·em ess~s tcnenos demarcados'! Nào con· 

Sr. prcsido1ite, <leYemos uüs medir n riqÚeza 
do U1·az1l _pehi massa do seu terreno ou iiela sua 
cult!n·a '! Uma vez que estas terras não sejãu 
cultivadas, comi) havemo:> augmentar as ren•tas 
nncionne:> '! Diz·sc que essas tcrms passarão a 
novos possuidores ; mas, assim como as terras 
pas~iio, lambem passou a obrigação de fazerem 
nqu1ll~ n que se co111promette1·ão os primeiros 
possmdores. , 

Sr. presidente, é preciso que se ma1·que 'o que 
cnda um possuo para niio possuir mms do 11uc 
tem. 'l'ah·ez que ~u com. isto tenh.a grnndes eu-
.. .. , n • • _ • Clll 
Jusbi.;a e desta maneira nno pude havei· incet'ieza 
do meu e do teu. · 

Diz-se que ha terras que 11t1o estão com cul-
t ra · 

Co1wenho 11isto; e seria bom destl~uil' ·esta 
objccção, fazendo-se este 'pequeno additamento
estando a terra medida com ·priucipio <lo· cultura 
ou d~ qualquer modo aP.rove1ta11a.-U1~1a vez que 
o artigo fique desta maneira acho que pode'passai· 
e fica sanada a duvid11; 

Concluo que se fixeni as idêas deste arti«o 
combinando-se com os outros, e · }lOr · iHso ·1fü1) 
me faço cargo de responder a.os · outro:;, lÍl"'ll· 
urcntos que têm sido extempo1•;111eos.· · "' • 

Mandou ã mesa esta · 

ElfüNDA 

• " A's p·llawas-com pt·iucipio . de cultm·a~so 
nJunt?- on <lç qualque1· moclo R}H'O\'citadas.-
JJ!!ph8ta Pcrc11·a.11-Apoiadu. , . 

O St·. Oundldo · <lc Deus : - A maior 
1iu1·te ~os argun1cn~os. le111 su11posto que eu hu-
1mgnc! :1 c!11ma1·cuo:uo tias terras;· cu po1·ém im, 

r • • -
• ,, "" . · .J O- C 

c_mco anuos, po1·que rcconhet;Odl sua· impossiui
hdade. , · · · . 

. O Sr. l:"crrcll.«1. J.''1•ançu.: - As sesi~arias 
~onio ~~~ced~da~ pa1·!' se. cultivarem, o emquanto 
a m~d1çao foi ; ti~o somente par11. que se não. cou
·funtbssem os ·l11n1tes e pai:a.ac\nLelar a. disc1U'dia 
que podess~ have!·; mas a r.1zi}o principaLpo1· 
que se Jemo,. foi para se cult1vareui.;-11Gr .isso 
acho. que n nrtigo .podia pa&14r. co1q n clausultt 
cs11encinl elo c11Jtin1r, , · 
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SESSÃO E~l:-14 DE JULHO DE .182i 165 
· Ísl.o ·que estii nqui niio enten<lo Len1 11e1i.) 
· piz-sll . que ~e_ dti\'em. me<lir por todos' 03 seus 

l'ldos, o qne nao _entendo, pot·quo para se Iiledil" 
um quadrado, po1· exemplo, basta medir um lado, 
se se concedel" um i·ect 1 " ,1 • 

o~ lados i portanto acho que não ó necessa1·io 
se1· medida · pOl" todos . OS ladC)S, C por ÍSSO não 
posso dize:t senão q11e não e11te11do isto. 

Pol" .M!tsequen'?ia dig» que s~ decla•·c-a ue l•! 
r-p ts se nuo cu 1var p·erdc; o ar

tigo deve ser apertnlinho e paril o rcstrinofr 
m:iis _oll"erei;o esta º 

J;l!E~.IJ.1. 

" Não se cÓmprehende;u na-; dat;15 as porçucs 
úão cultivadas em todo o tempo de~de a data 
até a·· ·execucão da lei. - F.:n·eii·a 1''1·anca. » -
Apoiada':' • . 

O Sl'- Souza F1.•.iuça:- Ell cuUo que os 
Sl's. deputados não nttenderão que este artigo 
não compl"ellende cJil"eito novo, ó um direito 

. · , s c1 ues 1 parte ê muito 
mais excessiYa, po1·que a lei diz « confil'mar, 
tnedir, e dem!lr~r » e: estil. lei vai ampliar n 
a~pere.za do· d1ri:1to ant1g11; e com . etf.,ito a ver· 

•e111en ~s 
mas ó pol"qno ningncni qne1· a ju;;tit:a cru sua 
cas1. 
. Su nús vamos YOLº a lei que regula as data.; 
chs terras, arhn111os qn" as iloações siio e llldi-
ciouaes tl111·a medi1· e cultivm· o tliz. m:iis co1n a 
}>ena d.e a,; perdei·;· poder-se-hn dize1·-111as como 
ti . uccess.!_lrio sei· julgado por scutençu, eis ª'lui 
a excepçao. . . 
· Niio . se póJe impugn li" o artigo, pois niio é 
c9usa. nqva, niio füz 111nis que excitar o dh·eito 

· preexistente que regula a data das sesmarias 
at.1· no l>resente ; enibom se 1•efute tod11 a don
!ri~n .do· I>~~jecto p~lo qt!e. pel't~nce no preterit'l 
C''Sc e poht1~0 . on 1111pohttco nao entrarei nesta 
matcrin, mas deve·se admittil· o projecto quanto 
:io. fu~uro, e P.ºr isso niio põcJ~ dcix-ti• de pas 'ªr 

o . _ · , no 
por outm rnziio, porquo se nos deixnmos "º"ªt" 
o direito· antigo, seguramente Inver:\.- mais iucon
'\•tmientes ua JJratica, poi'S muitos forã•> dar terras 
a· donatn1" · ·, 
binns, etc.: · 

Não ha muitos tempos que em Pernambuco o 
general Rego·. tit'ou terras a. homens que não 
tiuhão d'ltas, mas '.tenais já cultivadas· e rep111·
tio-a~ pelo~ seus,.~ quando a.• legislação manda''ª 
.rcp2itar. as posses e foi p1·eciso virem aqui ·estes 
possuidores, e requererem· então n el·rei D. ~oão VI 
·e mandou·se. que se i·estituisse:n a ogses homens 
n· sua· posso; mas será melhor•deixar no estado 
obscuro om que· está a -legislação, ·do que um• 
plial-a,? O unico inconveniente que se ach \ neste 
projecto seda talvez que ninguem te1-i\ injustiça 
cm sua. casa. . · 

Um .;11onrado membro combateu o projecto pela 
impossibilidade ele ·poder medir-se e demarea1·-se 
1ts·torras. masjl\ pela outm d61tltriu11·da lei ellcs 
as perdcrão1 o nq ui dti·se mais um . 1n·az,,; · 
··· _!)utro:honrado me~tbro dis;~ que· a :1·cdac~ão 
nuo e1:a ,boa o· que 11:10 entemhn u quo era medit· 
11or ~dos -os .·fa!-'o!!, que ·bastam · 111odi1· ·po1· um 
lado; mas· isto•<: sobr.? a mesa· or u · · · -

· · n e quau o se ·vai mo ir 'u11u1 sesnmt•ia; é prc
cidó correr .·a linha· por todos o;; !.idos ·par" mio 
ficar com 'lllll lado incognito, e. não estamos cm 
metaphysiea, é· preciso·. quu a medição· comp1·e
he1~da-todos. ·os •lados para mesmo. se assignarem 
os ma1'Cos/.·: · · . . ·' . · . . . . 

. · Portantfl se , uõs ·. que1·emos legislaçi1o pal'a o 
-futuro p.>r r9rc-a este artigo deve passar, porqu.? 
não faz •dh"etto-•novo .. ··· · · · .< · ,.. · · · · , 
· ~<> ~·~:·~•igu"~'º Xà.:Vl~.t'::"-~uj'.\: disso qu~ 
!'!) ·_11cJiaw1- pc1·11luxo· ucsto 1M;.Nc1<1, ;e •11tc niiv 

sabia deferir a miuhn ,·otaç:io. e· :i razih yefo 
po1· tJ1• li lo o· 3" artigo, qtte diz-sesmarias som 
m~dição nem principio de cultura, .terido decor· 
t•ido cinoo annos ffo,\o sem efi' !ito, com'> se uuncu. 
• · • rm « ;-311 lº.! an o u1 accu-

sado do n'io ler o _projecto; cu mcJit.> e estudo, 
e talvez n!io mer.j~'fi esta iucrcpação; mas emtint 
é lin·e .• 

cias; que e1·.1 neces~al'io fixar os limÍtes, e que 
esta falta tem p1·odnzifo immensos males, rixas, 
odios e invasões d'> diNito ·da. propried.1de; e 
se esta lei viesse ne1utiilar isto, eu co11yiria. 

Conheço q11c o fim da doação é cump1·11· as 
condições, e· que era p1· ,oeiso l"dllledia1· este mal : 
mas pel 1 doutrina . do artigo t>rno a dizer, so 
vai ab1·it· a guerra ci\·il e a dtls.;rnça, p1·i11cipal-
mente parn · o Uleu paiz. · 

o S•·· CuI1ha. J\J:attos:~Continuo a insisti!· 
em qne passanJ.o este artigt> ttl qual, v.io · u 
ficar arrninados os habit•1nte' da 11 infm rovi · 
ass11n como os e ianh,·, Mar .nhiio, Pa1·ã, etc • 

E' preciso conhecel" a "ditrerença (110 hn entre 
as provincias do sul e as do no1·te. 

A provincia d~ Goy.1z tem 2:?,0!)J leguas. ! ua-
, • t\"' ..! er.Jru 111e t. tLS on t~o 

de cinco nnn,.s? Se ao m'lno; at) artigo se jun
tasse n pali\vm-ou tltlinareadas podcrit1 pnssnr, 
porqu'l lm lugares em que .io nii 1 póde f lZdlº a 
mediçi& mas pt'.i le fazer ~e tlem11rcaç1io. · 

SL·. pre.~idente, que c~usa e m:lJiçüo? E' pegar 
cm U'l\" regou. on e111 um col"Jel, o il' correndo 
com cllo polo terreno ntó 11111 p111to dado; .mn:> 
quanJ.o o te1·1·0110 ê intransitavcl, talvez se não 
podem fazer mediçõJs completas pJlos c1natrn 
fados e ent•\o diz-se-este terrnno tein tunto1s 
bmças de Crout,» e os seus fm1cJos cltegão áquelfa 
montanha, 11eJ.1·n, at•\·ore, etc., etc.; J.>Or isso eu
c..tnti·iio-,;c innumemvtli; tc1·1·cuos, cuja" .medições 
são a olho dJ tal a tal lugar. 

Ainda mais, ent~n·fo q11e 110 Bmzil lia poucos 
agt"i111onso1·os por11nc qnnsi todas as pe.;sous uo 

imlivi•luos 
bussoln. 

'l'._?rM ~ 

içües suo os uzen eu·os ou outroi; 
que 11unc11 souberiio qúe cous~ era 

o ártig•> 'st. ti·at·1 de t;rcas culth•adas: e' na m,inha 
provincia ha muitas Sdsm uias q11e não s:il> aprvvei
tadai na cultura, mas tiio sómente na crcaçiio 
do gado; e so a lei 'pu;sar, muit»s habitantes da 
dit·1 pNvineia fie io csbttlhndl)S d 1 sua: pt-opric
dado. NaJ.a ·mais tenho a dizer depois das re
flexões que sobre uste objecto fez :o ~r. Augusto 
Xavier de CMvalho; 1n.u1d:lrei co01tudo ·esta · 

EME:SD.\. 

« l\ledidas, O\\ cntii.o dem111•eadas noR lui;iares 
em que nifo puderem ser medidas.- Cmiha iV:at-
tos; ••-Apoiada. · · 
·.o s ... Paula. 'oa.Yalcan:te ::""'"Se passai· 

este artigo, a s&smnl"ia que não estiYer. medid11, 
não est1\ validt\; a1·g1m1cnta-se com a lei, e diz~sc 
que se tim u clausula de conlirniaçiio, e tfUC õ 
uocessal'io existi!· a m~tU~~iio, mas so ha terrenos 
que. não valem a p~na do sere~n dem weados '! 

~· · ., t sã o as 
us mesmas, 'que nem todas são capazes, . de 
c11ltu1·a, o quo muitas servem para gados; pelo 
que muito bom disse o :::iL". Fe1·1·d\rà FmnçO:,. que 
·o fün da sesmaria é cultivar, e. não: demarcai·. 

·. Dem:iis não é p1·eciso ~uo o go.vérn() prov~den: 
c1e os mtcrcsses Jos part1cular.:s; elles. m.a1·c1u·ào 
se. quize1·em, o .inf.!'lresi!e .:to govern() é que .. os 
tcnuuos scj1'io., ,cul~1vadost. . . . .,, . : •. , , 

Diz-se que a demarel\çaO .sera facil aaqm por 
diantl!, mns-o·m·tigt>''é pm-a o pt•eterito;•c esta 
111c:>111n' Jil"O\"hlcnciu q11c vejo nv art. !l.", !'Ol!t" 
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166 SESSlO E)l J.i DE JULHO D.E 18!7 
cm pratica, uiio se1-ú tiio facil. existia uma lei, 
que cxii;ia demni·cncões, mas esta lei uão está 
em pratica felizmente; será de muita utilidade, 
mas. não_ vejJ quem seja capa:i: _de a põ1· «:m 

f • ' ' 

util em alguns terrenos; na prnvincia de Per
nambuco, e beim mn1· póde se exigir esta medi· 
çãn, nns nos sertões, como é que se póde mec!ir? 
Portanto este i·e uisit:1 é rc udicial ·, ··' · 
cavei. 

o sr. Dnptlsto. Pcrclc-a :- Não me con· 
formo com a emenda que est.t\ na mesa, nP-m 
com o que acaba de dizer o bonmdo deputado, 
formando um raciocínio, e tirando uma conclu· 
são fllsa como o mosti-a o nrt. 3.0 Esta couclu; 
são torno a dizei· é falsn, o art. 3.º dispõe o 
contrario .. 

Diz-se que o fim por que se concedem ns ses
marias õ a cultura, e que o medk ê so interesse 
particular, aqui ba en1wno, porque a lei impõe 
ambas as condições, afim de que ,.ada mn cul-
· · · , - . e 1n o, 

e não sen\ do intc1·esse publico evitar as deman
•las, e dar se8'urança a cada um do que ·é seu ? 
Não_ seri\ ass.1m constituir a _segu1·a.n.,:a ~eral da 

a emenda tlo Sr. I• eneir•l F1·anc:a, que p1·ete11de 
que fiqua subsistindo o principio da cultura, 
desll·uid•\ a . ob1·igação de medil· o teneno. . . 
uma fn:enda do f.00 leguas, e que não cultiva 
si:niío 300 perde1·á .1s outi·as 300, quando est 1s 
lhe prestão toda 11 . utilidade? Onde. se vão fü·ar 
lenhas necessal"i11s para 11s fabdcas, . etc. Isto 
e certamente não te1· p1·.1tica do que acontece 
cm cultura. 

D.isse o bonrado memb1·0 que não entcndi11 o 
que era medh· por todos vs lados, e que sà bas-
tava mcdfr .o lado de um quadl"ado. . 

Senhores . toda a terra niio tem uma figura 
regulnr para se· fnzer Cl que diz o l1onrado mem
bro;· é pois preciso que st>jn po1· todos ••s lados 

. · · ; c n rar10 emos 
-a mesma incc1·tez:1 que tem havido até agora. 
. o 'sr. Puula. Cnvnlcantci-Algumas 
te1·ras não v;llem a pena que ·sl:'jão demni·cadas 
' 1 r n o os e1 e n.m o ut1 , mas pa1·ecia 
mais plº•)prio ser feiti. pelos conselhos ger11es, 
porque cada provincia precisa de· uma lei cspe-
.cial a este respeito. · 

o sr. Lino ·cou.tinlLo:·-Disse o Sr. Cunha 
1\Iattos - « adeus província de Goyaz, adeus pro· 
vincia de Piauby. »- Po1·que, diz eUe, esses. J10-
mens têm. fazendas lia muito tempo, que não 
estão medidas. 

l\Ias, Sr .. presidente, este 111·tigo f11la de fazen· 
dns qu<1 têm agricultura, que estão aproveitadas 
ou falia de sesmarhts que estão abandonadas ? 
O que quer dizer !sto.? E' que estão immensos 
indivíduos possuindo leguas e leguas de tc1Tas, 
sem terem plantações, t:l sem terem couso. ne· 
ubú.ma; e· que 3 n~çào não possa saber o· que 
lhe resta, o nrtigo fulla destas, é preciso que 
St:l . distinga bem o que se diz aqui· no artigo 
(fett-o) e se no espaço. de 5 annos não tiverem 
preenchido esta condição, ó claro que devem 
perdet·. Sr. presidente, acabemo~ com estes se-
1 wres e rras, gue nao cu tivao, este artigo 

vni sei· contra· mim, porque tenlio ·sesmarias, 
ha mai~ d~ 5 aunos, que não tenho cult.h·ado ; e 
.eu vou ~crder estas _sesmarias;_ ma_s eu não pro
cedo senao pela r;1zno. e pela JU,.:hça. 

Eu sei que ha um grande figui·ã"o no l'io da 
1nargem do ••.. que tem perto de 30 lcitUns, tira
das· pelos sens amigos pa1·a si, e não as tem 
cultiTallo; e bem se ve que é pam vender. 

A nação está enriquecendo n ·estes homens com 
doa<;Õç!? çontra toda a pat1wcz:1, quém deve tt:r 

as terra,;, são os cidadãos, que trabalhão, e níto 
aquelles, para as tornarnm a vender, por is$o 
digo que e de muito interesse a medição para 
n~o 11a\'Cr tantas demandas, e como ô que a nação 

telTôlS n;io MttiO JlledÍila~ ? 
Tem-se dilo que a medição custa mài~ que o 

prop1·io tcneno ; ri111s dPsejava saber como so . . 
O te1·reno· é aYaliado pelo fructo que elle dá,. 

e não ó só por um anuo, é por muitos annos, 
portanto a medição é essencial no prop.rietarío,_ 
e o mesmo inte1·esse publico nao pôde dispensar 
que as tcr1·as sejiio medidas~ 

o sr. C1utro o su ~a :- .Jã os illustres :;,
deputa\}os, os Srs. Candido de Deus e X:i..vier 
de Can·alho, responderiio á quota que Jiverão 
n.:>s di~cm·so:i d:1quelles Srs. deput:l.dos da<,0pi11ião 
contraria, por isso tambem de\'•J eu resp0Iide1·-lhcs 
pel 1 quota que m~ pertenco. · · 

Sr. prcsitlente, quando eu me o uz n este 
ar . ·º 01 un n o na ou rma o ar • ·º• que 
se nos accusou de não ter lido, diz o artigo que 
as . sesmarias sem medição nem principio do 
cultura, tendo !!ecorr~do cinco a~nos ciesde a data 

tivessem sido concedidas, ora se os illustres de· 
pulados da opiniiio contrai-ia entendem que a 
i:lata da concessão é a desta lei, então .concordo 

denJo que os cinco ·annos correm da ·data da. 
sesmaria; e bavendo a assembléa constituinte 
dec1·etado, (parece-me que em lS·!-2) que se não 
concl!dessem mais sesmarias; está visto que não 
ba sesmaria, que esteja tlentro desse ·prazo, logo 
esse a1·tigo é ephemero, nullo e illusorio. · · 

Disse o illustre deputado Sr. Lino Coutinho, 
que a tena valia em p1·opo1·i;ão do fructO que 
dava to!]os os 111111os; eu. querel"ia que o illustre 
deput.ldo pam se com·enct:lr d,!ls verdades. avan, 
çailas pelos illu!ltrcs deputados que têm. mostrado 
que hn .te1·ras. no sertão que yalendo OOSOOo as-

- e· ua um : para. as · ema1·~a1·, que 
o illustt·e deputado, digo fosse, aos sertões da 
vnrzea da Vacca e serra dos Bastiões no Ctiará 
pam ver leguas e legu:1s de pedregulhos que. só . . . - -
essas tel'l'aS pnra merecer a despeza da medição~ 

A cultura devo ser prcferi\·el á medição, se 
um donntario culth-a a sua terra, deve-se-lhe 
consen•ar, embora não a tenba medido;- porque 
eu entendo que a nação utilizo. mais na cultura 
dns terras do que ua s11a medição q11e posto seja 
necessaria comtudo to1·no a dizer não está a par 
daquella outi-a utilidade como bem· demonsLrou 
o l:i1·. Feneira · Frnnça, poróm cu prescindo de 
toda. essa questão pan1 apoiar a · opinião do Sr. 
Paula eaYalcante que lemfü·ou que esta lei· de\•e 
ser p1·incipiada nos conselhos geraes como co1·· 
pos m·1is conhecedores do local de suas. pr~vin
cias, o contrario disso ·e at"i"iscar muito as. p1·0-
vi11cias -po1·que posto que cada um dos deputados 
por exemplo do · no1'te pugnem pelos iuteresses 
ao suas p1·ovincias, nada podem utilizar pela. 
inferioridade em proporção aos do sul· que conho· 
cendo só o terreno de suas. provinc1as- julgão 
uas mesmas circ~tnstancias <? terreno do norte, 

vantagem quan o. a\iãs ó de desYantagem, além 
destes motivos de,•e-se tnesmo ate· por <política 
e por c1·edili.1 desta cnmara, que se reserve essa 
lei pnra os conselhos geraes1 • o · contrario trarã 
funestas consequencias: quando porém se entenda 
que ella deva coritirmm·, eu querel'in q_ue . o a1·· 
tigo ftMsso ·concebido nestes termos, ficao subsis
tindo. as datas de sesmarias legaJmente ·conce· 
didas, estando ou mediJas ou com·. principio de 
cultura, ou de algum modo ap1·oveitadíls. a minha. 
b;;se ti que prccuchi~a . uma <las condições da 
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SESSÃO E!tl- 14 DE JULHO OE 182i 167 
sesmaria, se jul?11e valida, eu mandarei a mfoha 
emenda. 

l\Ianlou-a, e foi lida nestes termós. 

EMEiD.\ 

« Ficando 

principio do cu.ltum ou de al~um modo aprovei-
1.adas.- Castro e Silva. » - Foi apoiaJa. 
· o Sr. Vcrguclro :- Se esta lei que regula 
a propriedade· das sesmarias deve ser p1·ivativa 
dos conselho;, genes, e m'io uma lei ger••l sobre 
a propriedade, .feita peh assembléa geral, então 
deixemos a iniciativa aos conselho3 e esperemos 
por ell.?s para fazerem as leis gemes. 

A maior parte da discussão tem sido fóra d l. 
ordem; t·?m-se accumulado coisas, que não· per
tencem· á materi.i do artigo. 

O que diz o artig•l? Diz que as datas gue 
Mm estas duas qualidades, ficão subsistindo, mas 
nos seguintes artigos passo n mostrar que não 
são só estes que ticào subsistindo • 
. Têm. h'lvido argumentos contra a medição, e 
.em-se 1 o que nao e u 1 1 causa p l 1 
de certo uiio é assim. · 

.C<>mo é qu~ se hn de saber o que pertence a 
\lDl sesmeiro, sem. have}· esta me!1içiio1 A maior 

ilas outrns; e qunsi sempre os sesmeiros não 
f.ê1íi visto o tr.1·rcno, sabem pela simples noticia 
!le que a sua sesmal'ia é desde omle acab:i a 
dê .. fulano. · 
.. ()ra como . é possivel que deste modo saiba 
cada um o que ll!e compete, sem que t~uhn 
medido? Isto não ô possivel. · . 

:Diz-se que ha mmta.'i tenas, que não mel'ecem 
niedição, pois ent1\o uiio as peciio por sesmarias ; 
prirl)ne se acceita ·a sesmaria, e iu'io cumpl'e a>i 
condições da doação, estt\ douçiio é uma cousa 
epbemem. 

:- am em nao me pe1·suni o 1 
~ãq valhiio o valei· da. mediç1io, .e . se 
terras .hão de ter poucos p1·etendentes. 

Tem-se feito .aJgmnas cinendas; e uma par.\ 
f' . • ~ •• • • 

.,...-; po
0

rqne lia in~itns terra's, qnc mio tem cultura 
é que. estão occupodas com fnzendns de crear, 
ina> quando. propuz esta expressiio de~principi...1 
de. cultura-, qmz entendei· que t:ambem ·entmva 
~ssa idéa, porque na \·erdade ha muitos camp"s 
que esttio !Jccupados. com n c1·ençJo iios gados ; 
P. no corpo do ptojcct.:>" se verá ·qile estu é o ' 
sentido da exp1·essiio. 

Fallou-sc cont1·à a inéuida, cliz.cndo-sc ·que não 
$e. e11tendin n exprc.;são do n ~esmaritl su1· m~~. 
didl\ por todos os· lados, mas isto e nece,;sano 
pal-n que se possiio põr ,os marcos dos limites, 
Qll. n sesmaria 11eja figurn regular ou irregular; 
po1'tanto é nece:>sario que vlt isto· ns::iim mesmo. 
. Diz-.11e q no é precisó qúe se üiga fr1edi'ção ou 
demarc11çlio, mas "eu" entendo, .qno. qu.rndo 'se !fiz 
1110.lição s J entende demarcnç•io; · porq ne não 
posso conceber' dómn1·ca-ç:io sc:n mcdi1:iio •. 
· Ha outra emenda : que quer que mio fiquenf 

baldios o~ terrl!nos não ·ctiltiva1los, 1nas a meJidu 
· a o· •nn ão· é um· 

direito estabelecido; tem-se .i:lct:lámado contra elle, · 
diz!!ndo-se qite vai ca~tzar· a gncna civil·; mns 
iliio sei' eomo mio 11a estas' guerras civis na' 
legislnçlio antiga. . · · · · · 

'.Este projecto \"ai conservar as · mesmas clnu-· 
ánlas ·porém e nintla mnis füvoravel, ning11em 

·duvidará que ns leis existentes são mais rigoro
á·1s;, por•1lieniiojulgiio valid' unia sesmaria que 
niio est.ã confirmada. 

Pa~ece-me qtte hada se tP.m diti) que off.mda o 
ar~1go,; e forno a. pedir, q111 a. discu.;siio não 
seJa fora de ordem. 

• 1 ..i ... ·a can. o :- s ei 
neto que respei~a ao interno pertence aos conse
. hos _geraes, e e _por essa razão que ns pro\•incias 
os tem; mas nao quero dizei· que n de prop1·ic· . . . - . 

d~ comm~ssue~ e de 111d1cnçoes, e pedintl,.'l n pa
lavra o S1·. '\ crgueit·o leu o seguinte 

" A assem biéa geral legislativa .dec1·etn. : 
" Al't. 1.0 A di vis t cutre its províncias . . ... .. 

a se1·;·n da l\Ínntiqncira' desde os limites da pr~
vincia do Rio de Janeiro até onde n11sce o bra
ço ma~ot· tio .l'Ío Snpucalty e seguirá po1· este 
l'io abaixo desde n· sua nascença até â sua· con
nnoncia .com o· Rio Grande, continuando por esse 
llbRÍX•>. ,, 

<e. Art. 2.0 A vilh dto Bn.ependy ficará annexu 
n da. Campanha, em'luanto a jurisdicção do juizo 
de foi·.\. . 

« Art .. 3.0 A freguezia de· Ihjubá ficará limi· 
tnd·1 pela no\•a' diviz'' da _pt• JVincia 'de ~li nas 

. · P.\RECEn . 

«.A commissão da fazenda cxmninou o r.?que· 
ri1tiento ou representação· ~ós moradores da pro· 
vincia dil Paruhybn; cm qu·e · pedem ser' allivia~\.: 
dos de p'lgnrem o dizimo "do .'nlgódão,· ou metat.lé~· 

. do subsidio de 600 reis· impo:1tos em. arroba 

Como é poi,i que este projecto, abandonando · · 
o vigor ,da lêi, converter.do cm direito um' dos 
11bll81>S1 .· c'falc: C&l\!11\r transtornos. e l,\esordeiis ?. 

· deste genero po.r expm·tação; afim de ·convidar 
os lavradores do. sua ngriéllltut·a n trazerem ao 
mercado da respectiva capital O' mesmo · genero, 
que· alliás vão vender no porto de Pernambuco 
e ê de parecer : Qne a supplicn iP(\t\Z diminui· 
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lli8 SES~.\O J-:lt 1.~ UE JULHO. DE 1827 
ção de renda e privilegio a contribnia.tes, que 
ii inadmi~iYel. . . ,.., 

« .PaÇo da camara dos deputados 13 dP. .lnlho 
~ '>- - ,... , ~ .a - l "ai-

mon du-Pi11.-José de.Resende Cos.tá .. ~J. J. da_ 
Sika Guimm·ües.- N. P. de C .. rer9u.efro. -
J. B. JJaptista Pereira. ». - Foi n.diaJo para á 
seSSiiO de 21. . 

Pedindo a i>alann. disse 
O Sr. CoRta Aµ;uiar:-Sr. p1·esidente, ha

,·cndo ficado ndímlo por Ya1·ias -vezes o j>arccer 
ila commissiio de saudc publica, sobre a rcpre
Sf'nta<:1'io dos nlumnos da academia mcdico-ci1·111·-

. :::ica, ·que e:: npresentl'i a esta camara em sessiio, 
Sll hem mr> lemhm, <le 27> oe Mnio <foste nnno: 
" estan1lo .iá muito ndiantnda n hor11,. sendo qnc 
por isso t 11 lvez niio pos8a st-1· n ltimada n dis
,,nssfio · nesta sessiio : en .a:ogo a Y. Ex. se ·dii:;ne 
1:xpl1r iL consid111•11çiio dvstn ongust.n crunara o qne 
deixo refe!·ido, afim de entrnr ji& em i.li:;cussào 

Eu 11~0 d~si>jo ·tirnr aos illustr<'s relatores das 
iliversns commissih~s o ·seu turno : ·nttendc·ndP, 
porém, que estamos já muito adiantados qt!:mto 
• ' ' :i. .. 

que po1· outro lado cansarhmns ao~ i·cpres~n
tuntes muita tortm·a e incommodos, se esta sua 
prrtençiio não fõr d1·cidida a f 1vor,. ou coutra 
dl<>s · en s1\ licó n V. Ex. neil'n fazer encetar 
a <liscnssi'io sobre o- meucioumlo pnr,ecer, uma 
vez qne niio lmjn algum 011t1·0 'negocio l:io ur" 
gente q uc _ o . devn p1·ore1·it-. · • 

o Sn. PnF.Smt:STE pl'op07. á cnmnm, e deci· 
1liO·!lll que sim, e po~to o pRl'•!Ccr -f!lll discnss1'io, 
pcdio r' pn!nvrn o disso . 

o Sr. Xo,·l<>r F11>1•rclru1-Sr. prt!sidcntc, 
"n tenho a honra de pertencer 11 esta commissào 
dl' snude pnblicn; e, c1nnndo nclle se trufou dl! 
1lar este parecer, fiz algumas reflexi'ics n ÍllY<>r 
1los supplicnntes, llt! quaes os l1qnrndos membros 
da commiss1io niio itdmittirào or serem o o t 
aos estntutos; e, iior isso assignei .sem rcstric1;.iio 
o parecer: porém, reflccti ndo mais se1·i11111ent e, o 
informando-me do negocio cm qucstiio, mudei de 
sentimentos. e sou obrigado n rctr.•ctar o meu 
YO o, e Cl IMlle COll l'll a op 11180 (os l us l'dl 
1leputndos dn commissiio, ::ipi:znr de muito e muito 
i·c:;pcitn1· suns luzes. · 
·Digo que mndci de conselho, porqnc se a com

miss1io se f1md1111lCntou 11os estntut<•s, podia 1·e
\"C1gal-os· no todo, on cm pnrfe, como foz o anno 
iinssndo, qunn<lo se tratou dn lei sobre os nlum. 
uos da escola cirurgica.-· e ngorn;· snpprinJo a 
lacuna clessn lei, 111·opi11· por uma resolução o 
modo · pam n formntnm que l'C'l_uercm os suppli
t'nnte;;. ~1-. pt·"sidcnte, os citla·lnos. <lc q11cm este 
1·eq11eriment.o trata, .lntiio hn 11111is <le sete annos 
1•nm repetidos, embarnços e ol>stn.culos, sem nada 
pvJerem cons~guir; e me consta _que alguns in-
1ciru11íente desanimnJos tem ileixndo a sna·patria 
I' com muitos incommodos e tlespezns.foriio pro~ 
cm·ai--·recm·so cm pniz estrnngeit·o; mns hojo que 
umn causa de hlntn jnstiçn· se ·,;presc11t1 ·a· esta 
camarn, ser:"t nindn indeferida? Voltarí1õ os sup
plicnntes com cspera11c::1 cm um futuro incerto? 
T:1l uiio õ tle cspernr. 

• .. .. , . , ão 
receiiio fazer os sens netos: <1uercm sim fazel-o.;; 
por theses 1i. escolha . dos. lentes da ncadeulin. • 
<1uer.:m publicidade nes!<e acto: querem mesm~ 

•. ser _'inte1·rQ::;a\ió_s .. cm alguma µ111tc1·i~:11ova; e i!l.tQ 
11ai·ece de JpSt1ç:l qne se .lhe .deYa e possa cnn- · 
cei.I~· por uma resolu<,:ão dn ,assembJéa geral; 
pore1n parece tambem de .l'<lziio qne se lhes tomo 
cm conta ?.s ,pri>pnratorios .que t~Yei:cm cst.udadQ. 

Quu.ntG ·a 20. parte d1> p~1·ece1·, que diz esperem 
flS supplicantcs para· qu'.lndo passar, ii lei sobre 
os .~stugos .d~. medici~a, re11po11úa.que _com 111taµt~ 

i·aziio conl1eça, qul! nclla cncrinh·aràõ os ;ilnmnos 
o renic<lio; c01nl11Jo d<!vo uiz(:r· que, qnelJ1 sab9 
qnnndo pa:;sará esse projecto de lei? ~110 sera 
certamente este unno, eln nmito que ba a fazer 
so re lll<lll~a~; e 1>ur meio e uma reso uçuo 
podíamos fazer já· este bem, posto que pequeno: 
1>ortunto nisumindo minh:1s idéas <ligo que mostrei 
os motivos por<1uc mudt:i do '"º~º·:..e m~ apartei 

• ' !) • ,. 9 

(tomo a dizer!, respeito, e sou de parecei· quP, 
v•.•ltc :\ mesma commissão, pnra. prop1\r.por. meio 
ilc uma resoluçiío a fbrma e os actos .:lo .1;0 
anno, supprindo a lacuna da lei 11ue pnsson, e 
já se nchn. em vigor . 

O Sr. Y4lno Couttnlao:-0 illnstre· depll-< 
t·1clo ·:o Sr. Xnvier Fe1Tei1·n, qn~ é. membro dn. 
eommif;siio d1J s11u1le pnhliea, 1·ct.r.1c-tou boje n su:, 
:issiguntnrn nes1e pnrer.l'I', por b:ivi!r, sPgundo diz 
1·lle, melhor mcditndo no n41gocio ·; elle o. púdn 
fnwr, l:::.1'. pl'csil\ente, pois que -S11púmtiN est 
1i1U.la "l' ". .. :- • 

,·cria bl'ln · te1· ponderado o lll•gocio, qu'.lndo se 
trnton dclle nn commissiio; e quando assiguou 
este pwecer, que é fundado na ·Jei cnn justiça. .· ... . 
CÍl'llrgica do fliO de 'Jnnciro se divide CIJ\ clnas' 
partes: na primeira pedem me~i<!_:-ts· legislnth:a; 
que marquo 11 1111tu rezn e extensno dos exames 
do t 0 -nnno, em que •le,·em receber carta de 
c1rurgmo ormn o, 1s o cpo1s e rnvect1vilrem 
vngnmente contra: n fut nrn e pn.ssrida coilductê: 
dos lentes dn dita escola; e 111 segunda, que se 
<l1im· ·as providllncias ncccssnrin;; c1·eando divers11s 
anln~. nllm de quo pelo info1·me cstntnto dn-· 
qnella escoln elles posslio a·cccher o gl'l"10 ilo 
doutor cm medici1111. . · 

Ycjnmos agora o que é" pnrecer tla commissiio 
1kerca de taes pedidos. Elia di7. que emqunnto 
no 1°, não hn pr<?cisão de medida legislatiyfii 
poa· isso. t;1,nc o m-i. lo· da le1 no\•issima de Se• 
temb1 o· passado ji\ pro\"idericiou n ·respeito, ôi·
dt!nn11do nc os estudantes uc fre uentnss1Jm · 
(;<• nnno pn1·n conseguirem cn1·ln <lo cinugiào for
m:\dú, fossem exammndos nn confo1·midnde d'Os 
estutntos: om, os estudante$_' no 6•. anno rce.e ... 
tem os estudos do 4° e 5° ; . isto e, opemçoes 
c1rurg1cas, pn1 os, e c 1111cn no 1osp1 a ; ·o e 
conseguintemente· nisto que elles dc\·em ser exn
minauos, e com distincçiio; como. dizem os refc-' 
ridos estntuto.:i: supposto que' 61Tés"'niio mai'quenl'. 
posili\"rimeutc n c·xtensiio e indt•le do exume pra-· 
tico do :,0 n1íno. comtudo úm 1wiso dn scerelnrin. 
de estado, que nnquelle tempo gosavn· de 'força: 
de lei, ampliando os estatutos, enchN1 'este \"a~io·; 

_ e nssim, qunndo n referida lei noYissima diz~ 
ser:io examinados na contormidade dos e!'tatntos, 
- ent•mdeu-se que e segundo o que se ncha 
dete1·minndo. · : .~. 

A coílunissão tambcm niio pôde deixar.de notai'' 
o modo pouco niroso com que estes discípulos 
pocm em du\"ida a conducta futura · dé seus 
mesh·es, snppondo-lhes intenções si11istra:; n rcs
}ll!ito ·de ·seus ex unes e app1·uv11ções; e po1· isso· 
disse tembem qtie tncs queixos eriio grntuit':ls''ô 
n'io fundamentntlns. · · , •. 

l'aSS(lffiOS. ngora á 2.• parte em que . estes ~S~ 
tudantes pedl:!\n i-i1·ovide1ícias ara .. ·tomarem : o, 
gl" o e ou or cm me 1c111n. ar que e qt e 
elles pretendem este ultimo gri10 .. ~11e _a. léi êlc_ 
8etemliro possndo .calou muito de .1>roposiLQ •lerc 
rogando· dcs.to . niodo e 11estfl p::irtc ~s )nfot·nuis 
estatutos dcstns escolas? · .. · . ; . .. 

Sr. preBidentc, pefa ll!i citndii o. cstudn"té'qi.1q 
c!>nscguir carta de cirurgi~o fo1;~)adô, ·, fii;.a . iril.l!J~: 
l'l.SlldO J\ Clli;;ll'· ~11t9. (}Q ,Cll'\\l'gi,a, (:OlIJ!>.. de- l}!ll·. 
d1ci1111 em todo o imperio do .· Dt·a;t.11; , e. pdsto· 
que eu ·\'otnsse contJ:a isto, ·n. lei J!llSSo.u· e ellcii 
estilo igualnuos uessa parte n.is ineâicos do pàiz;. 
1101·quc pois exigem o gi:no d.~ 4outo1: 1-~i · ' · _ . 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:03 - PÃ¡gina 15 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM lA DE JLJLUO DE 1821 1G9 
Por um mc:ro luxo, ou por haverem um titulo 

mais pomposo ; i<c. a falta desse titulo thmnifi
casse os seus interesses, ou coarctassc o lin·e 
l de sua n·ofissão eu sel'ia de arecer ue 
:;e t0111assem algumas medidas a respeito, vortim 
assim sem mais nem mais poi· uma esp.ccie de 
capriclio, cu me oppol'ei" certamente ; e tanto 
mais lJUando se acha presente sobre n mesa um 
p1·0J ec o · e ei l•ªrn a per ci a e i m 1 va orga
nisac;lio das escolas medicas do impcrio, onJc 
dtJpois de bem regulares e rigorosos estudos, se 
manda dar esse gri10 ainda. mc:smo nos cirur
gic'ies fonnados nas antigas escolas de cirurgia, 
levando-sã em conta os estudos e exames feitos. 

A' vista pois da justiça e da lei, sustento o 
parecei· da commissíio e digo que deve sei· 
rtt>Provatlo. 

O Sr. Fcrrr.1ra Frnnr.a : - Sr. pre.•i.-
1.lc11tc, na' Bahia ~ei qne os estatutos mandão 
que os exames .s ·j1io foitos com distincção p:ll'a . .: . . . . 
éina em tu

0

da a parte; pÓi· isso julgo que este 
requei·imento 11ão tem deferimento ; se elles ttJ
mêm alguma cousa dos profoss01·es· dêm poi· 

. ·o-

o Sr. Co••a As;nlnr : - Sr. presidente, 
eu creio qne este p:ll'ccer, niio sm·i1 tul v11z dec1· 
d ido ncstn sessão, 011 o sci·i1 t1io tarde, que o 
negocio 1 iio poss:L se.i· ultimado no seundo, quan
do para. h\ o 111andnrmo3 11oi· full:L de til:npo. 
Este reqncl"imcnto dos nlumnos foi por mim 
aprcse1it·ulo em !!j de Maio. Conbe-lhe a snn 
,·ez d•J ser li-lo n L mesa cm ses::iio de 30 e.lo 
Junho, em que ficou adindo p111'1\ a de 7 de Ju
lho. 

o· Sr. Costa Aguiar:- Sr. presidente, est1\ 
emfim · decidilo e longe de mim a idén de op
.}JÕr-me ao. que a camam julgou, que dilvo sempre 
reputar bem decidido; pnl'ecia-me portim, <1ttc 
visto niio ser 11ttendido o mcn 1'~11uel'imc11to fos
semo.;; então seiuprc igunc.;; e qnalquci· outro re
.querimcuto semelhante não fosse attendido, po1·
que ha bem JlOnco tempo assentou-se que cntmss<: 
em 'discussão· s~m sei· mi hora da prorogaçiio um 
parecer sobre os terc.!iros da ordem terceira de . ·... . ... 
. Este requerimento dos alumnos não !Í nenocio 

particulàr, _.pi:n'que· elle dh: respeito a uma .cYasse 
dos no~sos concidad:ios, muito util e cujos estu-
.do,s. ~evem. ser promóvidos.' . 
;: Yoz&s :-,- A~ o~dcm, ã · ordem, jã está decidillo. ' 
· . O Sn. CosTA AGUI.\n ::.;_.·Eu estou ua ordem, eu 
'jã disse que :não ei·a possível oppõr-me a uma 
votação ·dn camnrn, pedi· só a palavra pnrn fazer 
•isfas .rcfie:xõcst.·qué são. ju,stas e n· nmguem S) · 

J?~llc p1·.,~~~},f.1 isto. · '· · .. " 
Tol.to 3, 

Eu nada mais direi r. para occ1si:io opportuna 
guarco o que ngorti. não posso dizei· •• 

O Sn. Pm:smE:STE, deu para ordem do dia : 
. - on inuaçã i ., ã pr ~ c 

lei sobre as rendas da policia. 
2.o- Prili1eirn di5cussão do pl'ojecto das pen· 

sões, que pag:io as igrejas á capella imperial. 
3.o- Segunda discussão do projecto que regul11 

as festas da camara. 
4.o- A i1rimeira. discussão do projecto, que or· 

ganisa ns escolas médias, até it0 meio dia, e do 
meio dia até ús duas horas o projecto do scs
mal'ias. 

Levantou·Sl.l n sessão ns :l horas <ln tal'dc.
·J osé A11tonio <la Silva lilaia, secretario. 

lllm. o Exm. S1·.-A canuu·a dos deputados, 
vio o olllciu que V. Ex. me <.füigio em 12 do 
coi'l"cnte, com a resposta dos directOl'es da . t ·-
pogrnp un nac1011a, n or, em <111e . • x. crn 
sJb1·c a impressão <las contas tio the.;;ouro: E 
como entend:1 que 11. estreit<'zn do tempo, que 
rest-l à sess:io actilal nã.:> ntlmitte mais espera 

" o e ' 
n vogutJm todos os papeis, alim de poder pro~re· 
dir ·nos seus tmbalhos.- Deus gum·de a V. ·Ex. 
- Paço da cnmnm dos deputados, em ll de .Julho 
de H!27.- José Antonio <ll! Sili;a .Maia.-:-Sr, 111nr
qucz de Queluz. 

Illm. e Exm. S1·.-A camara elos dep.utados 
deferindo uo requerimento do conetor e . Jnais 
im1ãos da ortlem. tei·ceira de S •. Fr.rncisco tlll 

· Puuln, 1lcsta cic.!nde, o qual f•>ra commettido pelo 
governo ao seu conhecimento, poi· otncii>" expetli:lo 
pela r~pnrtil(iiO dus n~gocios úo i:npci:io, cm 21 

valor de quatrocentos contosde réis, (; e-gc;verno fica 
nutorisado para fazer-lhe expedir n cnrt:1 de li
c.:i1ç11 sem o pagamento dos direitos de ·chan
cellnria. 

2.0 - Os 1·cadimentos de>ses bens será· a:pt11icndo 
1\ fundnc;•io e mnnutenc;i\o ele· aous~ co1lcgios, cm 
quo se alimentem e eduqu•)m os filhos orphãos, 
de nmbos os sexos, dos ii·miios pobres da sobre
dita 01·dem terceim,' nssim como ás despez,1s uc
cessnrias a estes colle:.tiaes, até o seu ultimo· e 
conveuientc dtJstino, segundo os estatutos .que a 
mesma oi·dem devei·ú aprescnt1r. ao., exame e 
nPJ>ro\·ac;ão <ln ~sscmblê:L .g<:.rn.l legis,latiya. 

3.0 -Ficiio suspens,1s pnr:\ este i.inico fim, as tlis
p11si.;ücs da;; leis de ;;o dt- Jt1lho de lüGI,-! tio Julho 
tle l7li8, 12 de l\Inio de l7ú1J e quaesquer outrns leii, 
alv:m\s. decretos e nas resoh:ções que prohibem tncs 
ncquisições, e tambcm fica suspenso o regimento de 
chancell ll'iâ de lL de "Abril de lGül, ·na parte 
rcs ectivn. O uc tenho n honni de comnmnic:u· 
a . • x., para que sc•Ja prcseu e e se tonie em 
consideração na cmnarn ·dos 8rs. scnallores.
Deos guarde a V. Ex.- Paço <ln camnrn dos do· 
putndos,. em U de Julh., de 18'.?7.- José Antvnio 
da Silva .L\laia.-.Sr. visconie. de Congo1!hUS do 

.Campo. 

" 

•· ••u '• 

22 
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1i0 SESS.:\O EM H; llE JULHO DE 182i 
Selilido em i 6 de .J11lho 

Pll:ESIDE.~CI.\ DO sn. ARAUJO J.lll.\ 

A's 10 IJOras fdta 11 rh:imadn · achariio·se 

Srs. Hesende Costa, l\la;ques de ~ampaio, Cu
nha Barbosa, 1\lartins Pereirn, Barros Leite, 
Moura, Fen·eira F1·anç::i, ll::irl>osa l\Iadureim, 
José Vkentc e Corri<a · e s • • · 
eia de Almeida, Faria Barbosa, Maciel l\Iontei
ro, Castro Vianna. 

O Sn. PnESIDE:STE decla1·ou abertl a sessão; 
e, lida pelo !5r. ·secretario Galv:io a neta du 
antecedente, foi npprovadn. 

Passou.se à I.• pa1·tc da ordem do dia, entrando 
em discussão o I.• artigo do project•) :icert·a das 
contribnições arrecadadas pelo cofre da policia' 

· •1ne tinha sido adindo ·lia ses.;:ic autecedeHtP, 
como lambem a emenda olforecida pelo Si·, l\Iaia. 

O Sr.. Pr:F.sIDEXTE propoz o mesmo artigo, sal-

Propoz em segnndo lugar a suppres;:io, de 
que tr11ta a mesma emendu; t:1m1'cm p1Bsou, fi
cando pl)r isso_ app~·o\•ado o dit'1 artig·~ na fór-

Eut.-ou em discnssão o :!.o urtigo, e te\"e 11 
pahwm 

o Sr. Xnvlcr de .car,·nl.110: - A ui 
as as espezas a mte111 C'ncia - : per

~nnto en, se nestas dcspezas cnLrnr.:im despcz11;; 
111·1'itrarias, ou illrg11es, J1iio de ser supprid is 
pelo thcsouro 1 Coutinuarí1õ os a1'11.-os 1 C1·eio 
qnc n:io, po1· C')11scquenci:1 quererei qne se fa~n 
nlguma declaração, po1· exemplo, o . .; gn:>tos lc•gacs 
l<l'l'aio pagos pelo thesomciro, ou thesouro. -
Eu maudiuei a minha emenda. 

Mandou :\ mesa e f.,i lida n seguinte 

EllE:SD.\ 

. pa nvra - 01 as - 11 1 1~n-se as 
despczas autoris1\das pela foi. - Xm:iei· ele Cm·
valho. n - Apoiada. 

O Sr. Lino Coutinho : - Eu uc1·ia ue 
se ec orassem os o Jecto; 11:1s despesas ; po1·q11e 
é preciso que snibmnos quae~ elles siio, pode 
sei· que haja alguma dcspoz11. occultn, o eis c1ue 
1101· e .. te modo virin a escapai· pJ1' c,utre ns ou-
11·.1s, como despeza legitima 

Fl1m com despezas de semelhante natin·eza ; 
tudo quanto se faz occultamento 011 ó profano 
011 abomina,·el, nnt!a de cousas occuluB. (Lc1t.) 

Eu julgv que aqui serL\ melhor tirar n par
ticnh - as - \'indo n ·nem· as;im (l1m), exchtindo 
al>solntamcn te tod 1s as despezns _ occultas. 

Mandou :\ mesa e lcu·sc e4a 

« Que se suppl'imn a pal'ticul:i - as - nnles da 
palav1a - con;ignac;ões - e se dig.1 - legniisu as 
suas contas, dcclnrondo a nalnl'ezn Jas dcspezas. 
etc. - José Li110. " - Apoiada. 

O Sr. Odorico: - l!"I • 
este pn•jecto d1\ lngnr .n muit•lS abuso.;; diz qtie 
as dcspez:is autorisatlas- por lei srjào abonndns, 
·mas quQ lei 1 .Eu nãu. a, vejo. 

Portanto podia-se dizer qne n •intenilencin ·será 
obrigada a declnrnr no thesum·o em que tem gasto 
ns quantias que se lhe tiverem consignado, de
cl:i1·e em que despendé~o tliuheh·o da nação, pois 
e evidente qno as despezas occultas não dc\·e:n 
ser p:1g11s; fõ1·a com semelhant·!S mah-ndos, a 
unção uiio dcYo ·promoyer a immoralidado nem 

consentir que esses vis delatores continuem a 
encommodar os cidadãos. 

Por isso npoiarei a emenila do Sr. Xavier de 
Carvalho; de outra maneira ficão nullas as dis
posiçõe:> deste projecto. 

o Sr. <10 Dcos e SI lTR: - Tem-SI' dito 
bem, mas fórn de proposito. Esta !oi {> só para 
dar noni fó1·111a á arrecadação; portanto t~1do 
quanto se tem clito ó fóro. ·da orclcm. 

o sr. CJ.cmon to Pcrolra.: - O n ... brc 
deputado que acal>n de füllar prevenio-me e eu 
esto11 na;; mesmas idéas. 

Esta lei tem por fim regular o modo da ar
recadação das rendas <ln. policia e não de regular 
a mesm:i. policia; quando se trnt1i: de a refor
mar e marcar as snas funcrões então se fa1·ão 
todas as alterações que se julgare!JÍ. neccssarias, 
mas ngom não é lugar proprio par.1 isso. 

Deve pois passr,r o projecto com:> est:i; por
que essa clausula que a emenda propõe vem mais 
~baixo no mesmo projecto, quando .:;e diz - lt>ga-

• -

espiões, abaixo; 
,, · · e·ii -pagos cus 

dus mndas pnblicas pnm directamente atacarem 
as c11maras e a constituição. 

Fnllemos claro e muit • claro: senhores;· cu niio 
estou por tal abuso, acabe·se de umn vez esta 
monita secreta· que pretende drmolir o edificio 
socinl; se niio attendermos a isto, o{l todl) o 
tempo a naçiio nos hn. de perguntar o que fize-
1110;. . 

Pois J1avcmos do tlcixar que semelhante irit.m
dencia, esta bicha de sete cabeças que estú mi
nn:1do n sociedtlde sem o menor obstuculo, gaste 
os dinheir.is publicus a seu hei-prazer? De ma
neira ncmhuma:· ::lll se não póde jíi ·dar um córte 
mortal, que ei::l ·o mai:> acertado, ücve fazer-se 
o que é possh'cl. 

Ninguem púde gastar as rendas da naçiio oc
cultawente; portanto .estou peh emenda do, 
Sr. Lino Coutinho, on pela do Sr. Xavier de 
C·1rYnlho, qne .; · a mesma cousa, ' salva a re
dacçifo. 

dente ha de h· receber a consignação no thesouro, 
mns elle niio · poden\ recebei-a sem que moslt-e 
que a.; despezas são justas. Quanto ao que qner 
o nobre depntmlo que · se supprima a particula 
- ás - convenho;. quanto ao que quer sol>re a 
fiscal.isação, ot~ entmdo que· ci;tas .~sp~zns hão 
de. l!cr dada,; pelo . cl1efe da repart1çao, · elle ha 
~e dizer q11e ·nêccssita disto e. daquillo. . . 

Não 13,)aso porõm ppprõvar ·q11e··ac .. esec~e'pelas 
informações geraes; estQ~ reJo,rlJ!ss··-•aa - ,nuito 
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.SESSÃO ElL 16· DE JULllO DE 18.2i 1i t 
prolonJiada~, de ec1·to ncsla sessão não poderáõ 
passar. · 

o sr. Dla.s : - En desejaria que se adiasse 
<>sta lei nté quil se tivessem os e.;;elarecimentos 
neeessarios ara votar. · 

s · nao po emos cm cg1s ar so rc esta ma
teria sem termos um 1·cJatorio, ao menos por 
aproximação, dl) que é nceessario para as des
peza!I. porque têm siJo .imprc~crutnvcis tanto ns 

li 
finç ; . por outra parte, cu me vejo perplexo quando 
encaro esta instituição, que vai direcLmnentc de 
encontro no credo polillco, com o qual é i11com-
1>ativel; e se nós somos' dellc o;; defensores como 
póde 1!1vr11r esta llcrcdia politica na nossa legis
façiio? Quereremos nóa por ventura soffrcr a 
nota de scctarios 011 complices de tal monstr.u·>· 
siJadc qno não cabe no governo das leis 1 011 
exist" este credo e nó• somos seus defensore;;, 
ou não e ha só o seu sim11lacro e pei'dpcctiva 

Desgraçada·nento ó verdade ue estamos ex-
. : ... . . . . .· 

arbarismo ministerial e policial que. im1>cde pür 
em acção a parte mais libel'lll ela constituição ! ! 1 
Cnmprc-nos púrhnto sustentar este mesmo cre
dito olitico uc n·)s odP.rá ainda fazer tod 

em se o g;>ve1·no nos auxiliar: (porqnc se não 
houver simultanea cooperaç~'io, ficari1 sempro cm 
letra morta como tem sidll até agorn, que não 
tem havido senão ataques positivo,; á libe1·dadc); 

· e · s a 111q111s1çno, e 
to;lo .o poder o ,de todi\ a força; tudo csti1 su
jeito ao arbítrio; nada nos rcst 1 portanto senão 
irmos cerceando por atalhos o !em despotismo. 

Ellc ,·ai marchando o seu caminho, e niio 
pcrmitta Dens qne por m:l:s tempo continuo a 
01T0!ndcr, afiligir e in·itar a nação! 1 

E' necessal'io sustcntarmo.i nosios de\"JNS com 
energia e sem baixcsa; os quoJ p1·otcnlcm lng ues 
e cmpreuos que a pratiquem embora; mas isto 
a nó1 niio pôde competi!'. 

Eu mesm•J ente.ado que nos devemos salvar 
deste tão cri oso e avilanto mal· ·m e.>tou n'' 
resto a min 111 vida, mio lia tempo n perder; 
a mesma religião de Jesus Chl'ist•> fui mn11cl11\· 
da, quando auxiliada com a espada do despotis-· 
mo; marche cllir embora, 01·a com f<>rç11 abo1-ta, 

e • ·., ncja a nessa m nmo- o 1n 
que a proclama, alta, clara e distinctamenle : 
mal sabem seus agentes . quanto credito· met.J
cem, quando me chamiio jacobino 1 Essa gazeta 
policial quer dar a honra do ostracismo a mim 
-qne a nii·> mer.icia ! 1 E11 porém sertii esse jnco
ltino, mas en defenderei os int ll'es:;es da minha 
patria e esses vis collaboradores de uma tt'io 
rndigna f >lha, não me far.io mu lm· do · pro-
posito. . . 

Ell não pret.endo honras ; não pretendo emprc· 
gos : protesto que não aceihrei cousa alguma, 
ainda que m'n dõm g;;pontancamcnt::i; a nação 
nada· mai:; me. pólo. dnr ; já me deu tudo 
qu,lndo por tres vezes successivas me tem e_leito 
seu 1·epresentante. Extirpar pela r 1iz o dc;;potis
mo : sustentar a 'constituição e o g.>vcrno rep1·e· 
sentativo no .seculo em que e:;tamos não ó cousa 
11ossivel, existindo es;;e emprego da policia geral 
cuja'! attribuições são supperiore.:5 á> leis. Por
tn!1to, tud~ qu:in~o _na l~i .·cm di,;cussão nlo dei!-

m!lit·> . pequena; ~ niesmu naila - consegu.il'á esta 
lei, ·1;em este add,1tmnento que nao possa receber 
cousa alguma, s~ão depois de t•?r dado um 
relatorio _da~ ·dei;pez:is que deve fazer. 

Assim poríamos talvez limites a esta maldita 
e e.:i:ec>·ai,el : instituição quQ ainda a'>sim darâ 
relatorios arbitratios, colorados com o nc•me ilo 
mo11arclia, cuja inviolabilid·\de se arrogão. e com 
cuja cgide se dc!.mdem, e cobrem os quo exer
cem os _actos mais despúticos da policia geral. 

· Mesmo com a reform:1 do projeeto e diminuicão 
do· nu·m:rario. em1ua11to existir est4 pcidra ~11-
gul.11· do a1·bitrio e despotismo, nind:1 ó certo 
que não podemos te1· constituiçiio de facto. Tal 
instituição má, ainda mesmo no tem da mo-· 

• , ,; , é mcompa ivc com o· 

. . ~ ' , ., ' 
ct.:. etc. etc., ou cx1stmdo este monstro cessa 
a COllStituiçâo, a 1iinguem vale O asilo de SU'l 
casa nenluu!'a considenção de humanidade pe
_netra os peitos bronzeados de taes· algozes, tu
dJ ó arbitrariedade, nada os éontenta senão o 
complemento de seus tyrnnnicoa desejos, e nada 
mai; elles querem saber. · 

Para livrar ao Pº''º do Brazil de tantos e tão 
continnaJos ataques á lei fundamental, é meu voto, 
(cm quanto não se extingue· ao todo este barbaro 
inst:tuto) , que se limite a qua:itia, que dcvd 
fica1· ara ns des e.;;as · nccessarias e utei -
nos a espionagem a franceza, cuja pratica já 
se mcttcu cm cabeça ao principal agente, pôr 
em exei·cicio se bem que não tem feitJ cousa 
que preste. 

, · g o p ,,sar pe as 
homem mesmo na su" casa não e.;;t:i. seguro; 011 
po1· minha parte tenho mais medo da policia, 
i:lo que de lnd1·ües, (a11oiado~; sussu1"í"O HO saMo), 

lndrõ.Js, e qne os roubos siio multfplicados ! 
Q:tando não havia policia, cstaviio os mercado- · 
1·.::s d~itados n ls suas portas: tudo estava em 
soccgo; e agora, qnc Ju policia, nada disto 
existe! 1 ! Portanto o .meu voto ó que posse o 
artig 1; e que o intendentJ niio po3sa tirar cousa 
alguma do thcsouro, sem ser debaixo do plano, 
que S•l lhe d.::v.J dai', no menos aproximado, 
para as d'!spcsllS, que deve fazer. l\Ia;; a des· 
graça ô que clla> sao pn1·a o mal, e n io para 
o bem! ! .•. 

O si•. Clo1non 
quanto se tc:n dito contra n inlendencia geral 
da policia ó pouco, e cu poderia dizer mais : 
fallemo; a lingungilm fmnc;L da ve1·dnde. Esta 
instituição desaci·edita o ,:fovcrno; vexa os ovos· 
e na1J correspon e aos ns a sua instituição·. 
Desacredit.1 o govern.J, porque o povo crê que 
este a dfrigc, e apoia muitas hTegularidades, 
vexames, e oppressõcs, que se f1zcm por esta 
reputi.;ão: que ''exa o povo ninguem duvida: 
que não corresponde aos lins da sua instituir-ão, 
eu o mostro. 

St! olhamos a policia pelo ramo do obras 
publicas, nunca cllas cstivcrào em peio1· estado; 
ai ruas e.;tiio pessimas, e P. cidade suja; não ha 
estradas; a.;; pontes que havião, tem se deixado· 
arruinar; e tod \via gasta esta i·cpartiç:io pnra 
cima de cem ·cont·l:> de reis de rend:1! Se olha
mos a policia pela sua administração criminal 
de prevenir os delicto3, nunca houve tantos 
lad1·ões, nem tantos vadios por toda a parte, 
sendo certo por conscquencia que nesta parte 
nada . tem feito 11 policia, 011 seja porque está 
mal montada 11 'l i!tli\ instituiçãa, ou pelos ab11sos, 
que se introduzirão. 

Mas, St'. presidente, o nc ó certo ó ue não é 
este o. ugar e se ra r esta ma er1:1. A qucs
t.'io ó se este projecto satisfaz,. ou não aos seus 
fins. A comm1ss·io .vio .que ha cento o tantos 
contos de réis arrecada:lo.o, e despendidos pela 
policia, e que esta nenhuma; contas. dá de tão 
con-1idem\•el quantia; l_>Or is_.;o ente~deu a com
miss..õ\o q1\e mtilbor meio de prev~nir tantos abu~ 
sos ó nmniar' que seja a :&rrecadaÇão feita 
pelo t11csouro. . · . · 

A commissão teve cm vista um grande fim, 
. e s.3 o projccto passar, rcsullarã um. grnn~c 
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1i2 SESSl<J EM 16 DE JULHO DE 18~7 · 
bem, p m1n 1 entendo que. a fl_1l~a da legalisa
çiio, que ma t•lc dar contas a pohcrn, pela; qnacs 
se prove que csto dinheit·o foi bem desp~ndi1.fo. 
é. a ~aus:i de trido; os ~b11Ms, vc:otn:ne~, ~ dela-

Ên uao que;.o c1~111 isto f~1.;n u ,{ nc~11s
0

n<; lo 
1la policia, porque não tenho os o.locu:nentos 11ec~;;
sn1·ios nn mio; mas €.ntendo q11e po1· este meto 

' •."' - - r • " • •. 

cha fntura. 
lia uma emeada, que quc1· que se dccln'.e

todas as do.;piJsa·; li;'g.1cs-: esta emend' a~110-n 
desnecessa1·in por 1ss-1 que o mcs·no Jll"OJecto 
abaixo diz -será obriga:.lo a legalis:u· as c"n- • 
tas - ; o que não pôde verificar-se, senão sendo 
us •lcspez 1s feitas 1u fõrma o.la lei. 

11 ' ontn. cmenJa, 1111~ q11ei· que se n:\o pn
i::uem as <lcspczas occultas: e diss~·se que esta 
pro\•itlc .1cia e ncl"essarin, c11111nanto se não 
rcfornt:\' esta repartição. En entcnll•> que refor
mas l>:ucia:is nesta r"partir;ão nifo satisfazem, 
porq 10 con inuan:i n "'· os m smo mo o. 

Eu do boa vontade votaria qne, cm lngm· 
deste projecto, se np1·e.;entasse outro, que aca
basse J i com a p4:11ici!1: é 1110!1str1ws? •{11'3 em 

pnrn aoto1·isni· a,; V•?Xttçõus, que fazem 
com111issnrios de pJlicia ! ! 

Se 11iio c:>t11111os cm ch·cu111stanci11 de abolir 
j1i, porque ino.la n:io cst:io crcados os juiz!s <lo 
paz, fJllO são outt·os tantos intendentes de poli
ciu, quo se l1iio do espalhai' por t<ido o imperio. 
ct>m n di!Tt!ronçn de qno com ellcs, bem diri
gidos, nmlnr1\ est·J mais bem policiado, e p ·1· 
\•ia del11is so 1101·ão cm p1·ntica os meios mais 
nlleqnaJos de so pre\•e11irc111 os Jelictos ; logo 
l)Ue se iustitnil·em os jnizcs do paz, deve nca· 
liar est.:i intcm.lcnto gorai ua policia. Tambem 

' . ' 
blicas , m·1s como ho10 est:lo nel!a, 
rio IJllO estAs ntiribui~õ.:s se llevld:lo 
ali mi n istm<;õcs. 

por11uc tende um gr1111tie · cxtmvio: 
que todas as cmeno.l 1s u:io re:ne<loiiio; e o ll:o· 
jccto, a meu ver, é o mais proprio pam proen
che1· estes fins. 

Dc\•o acaba1·-se C<llll a policia : mas não ha 
tempo de ll·atm· disto agorn. Voto pelo iwligo. 

O Sn. Pnt:smi::xTE, jul::;ll<.l t a maleria discu
tiJ 1, · po!·a à votnção; e foi npprovatlo.> o nrtig•>, 
salvas as emendas: votnndo-sc depois sohr<) cada 
uma das emendas, foi sómentJ ªl'pro,•ada a do 
Sr. Lino Coutinho. O 3• o .J.o artigo foi appro · 
Yado sem dcbatu. Co11cluhla a disctusão do pro
jccto, disse. 

O Sn. Lixo Cocrr1x110 : - E11 quero füzer 
outro a.J,litnment(l, pam determinar o 1lesti110 
que se deve d ir a e.;tn espccio tlc contullo1fa, 
que tem a policia; d)ve liav'3r nm artigo que 
dig.1 que os officia ~s dessa contadoria seriio 
incorpormlvs uo tl1osout·o. Eu u111.11•lar<ii o a1·tigo 
auditivo. 

l\lnndou o artigo nclllitivo; 1mu. com liccnN d 1 
mesn o retirou depois. . 

o sr: Pauta. S·>u7.a. :-Xa ultima sossiio, 
em que se di.1cutião este projecto, lembrou o S1·. 
Vaseoncellos que era nccessario dm· applicnçi'io 
as rendas da junta do co111merclo ; e, como não 
devo haver rc11artiçiio, que m:reende rcndns da 
naç.~o, ~cnão o thei!~llro, po1·. is~o parc~ia·m!? que 
de,·1a d1ze1·-se-a presente lct e cxtenswa á J\111ta 
do commcrcio-isto é um adtlitamento, que cu 
q11cria apresentar: não é idéa minha é do Sr. Vas- · 

c~nccllos: mas como não a nprese:iton, cu tive 
csl1i lernb1·m1ça, p::ir conhecer que muito f:lcil
mcnic se polli i; faz:er isto por uin artigo ao.IJi-

: tivo. 
o Sr. 01c1n<>n.to J.>crclr-1. :-X.io qu1>ro 

entrm· 11·1 1üilidmle ela matcria : direi sõmeute 
que clla niio de\·e entrai· nesta lei, pnr ser betc
rogene \ e devei· ser objoct) de um p1·ojecto novo, 
nao so po1· es n 1 .ii , m. a p. 1. e ·i ar. no 
pos•a nco11tece1·, qt<e achan lo a lei apoio no 
srnado na p utll rclath·a á policia, possa achar 
opposiçiio ua parte, que respeita ÍL junta do com
mc1·cio. 

Além de q1111 o meu syst Jma seria acabar co1i1 
estas rend is, eh lm:1ndo-as tod is ao numero menor 
possível de impostos an·ecadn:los toúos peloí the
souro pnblic(J : e com ist» acabadas ficaviio 
ost'1s nJmini~traç(!~s snbaltim1as do rcccit1, e 
d<lsp•Jz.t, donde l;<lsnlta1·ia, além de outras, 11 Yan
tag<lnl de se dimiauh- o numero do nl'l'ccndn· 
do1·cs, o 1:>1· con Bq uencia o numero do de;-
pc:r.ns. 

Mas 

nova s ~ja no mesmo dia, cm qne é npreson
t·1da, ttiscuU1.h1 o v.Jnci ln ; o nisto sou col1orento 
com os lllolUS p1·i11cipios p~r v•izcs enunciados 
nesta c1mar11 : por issJ proponho_ que ·no caso 
do se trn•ar desta emllnda, que u:10 portcnco n 
esta lei, sej:1 ella impres:>a, p:u·11. c:1tiio entrar 
cm discussão. 

O Sr. A.1111olda Tol'1·~s:-Comõ não est.111 
bem no facto das rendas, que se nrrecauiio 11cla 
junta do commercio, acha''ª que se fizesse o que 
diz o si·. Clemente Pl.lreit"a, o q110 se rcmettcsso 

rimeimment•' esta cmund l á r,om1:-iiss:io de fa · 
zcnda com urg.mcia, 1n1-;1 quo, com urgcncia, 
<lesse o seu parecer, afim dll se trntn1· de lia 
quando este projccto entrar cm 3• discussiiiJ. 

isto mesmo. 
o Sl'. Lln:> Cou.t1n11,. :-P.irgnnt:trei cu f 

acaba-se a 2• o.liscllss"io desta lei ? S! se aca
ba, ent:"i•> é ncces.;ario luv.ir outrn lei; o a isto 
é que el\ me opponho, porque as mnterins são 
iJenticas : do 1l11a~ uma, ou h:1 de Jiear sus
pensa a 2• discussiio ató \•h· o parecei· d·\ comi. 
missão de faz·mda, ou ha d01 fixar-se jii ·e então 
eu me opponh 1 a q11e s:i filç 1 outi·o projecto 
ptll"<\ l\ n ilcntico fim. 

o sr. l\J:ay :-Como vejo que vai oscnpandQ 
uma idóa proposta pelo St·. Lino C,m"tinho, parn 
dm· . de3tino n contnrioria ~a policia,. eu rolo.m7 
h1·0, pat•a que niio fi'}n·J n .11m es1u 1cuncnto m" 
justo, que sempre v.im n ser impolitico. . _ 

'l'ambam: dccla1·0 qu.?, V•)tando i>or esta 101,. nao 
preten 10 nrcot:w cm nada a applicaçito, que a 
este respeito pód·l t !t• o systerna das aclministra~ 
rõcs parochhes IHL pa1'te re\ativl ti.:i rendail poli
êiaes de cada pnrochia e sim applicação, · · 

o sr. Lino C:>u.tlnho :-RJtirci o artigo'. 
additivo, porquo al~uns <lo:i S1·s. dep11t idos me 
fizenio · vii1• em p.wticula1· qno por f..>1·ça havia do 
existh· esta contadol'ia, vist:> a policia ter do re, 
ceher dinheit·os no thcs·JUt\.> e- po1· .i;s·> devo tc1· 
contabilidade : ft \lU . porta 1t•> existindo a dita 
contadoria, . n.ind;i, quo nito fa<;.io n. arrecadação. 

O SR• M.\.\'.-.\. cxpr.is;;a mmsão não faz 
mal ; pelo · conh'ttrio explica com toda a clal'eza, 
e tir 1 toda. a p()ssibilldade de d11vio.las. 

O S1t. · Pa~smES."TE, couio bo~vesse questão 
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se esln. materia devia tel· cabimento nest<I. lei, 
JlrOJl•lZ se o· a<lditnmento do Sr.· Paula e Souz:1 
devia ·ir t\ commisssão de fazenda com urg•m
cia pr.m com o seu pwccer entr1u· na 3a dis-

- · •.. ,,·da Torres. 
Posto. á _ 'Votaçao, venceu-se sómente que fosse ã 
comn11:ssao. 

Propoz então o Sr. presidente se a camara 
dav,\ :w concluída n. 2ª discuss·1o do pl'Ojecto : 
como t unhem se devia passar pura :,a : venceu-se 
que sim. -
. SP.guio-se a 2a p'1rtc da orJc1~ do d~a; .ºpro
Jecto sobre as prmsõcs, que pngao as igrejas do 
impcrio á capella imperial. 

O Sr. Lino Con.tlnho :-Eu Jleç.1 a pn.
0 

la\•r;1, ni'io pnrn me oppôr ao Pl"•jecto, mas 
bor•111e quero uma cxplicac:iio sob1·c l'stas contri· 
buic;õr.s, que pagão a;; parocl1ins : quero saber 
se ellas patr.io como à cathedral, ou como :°L cn.
pella imperial, porque, se •i como :\ capella im· 
11erial, na. dotação, võm incluidas a:; mesmas 

cspczns. 
o Sr. l\l'u la. 1-01lponho-me a este nrLÍ"O; o• 

flO«to qnc ache 1·11zonvel a sua disposição,º com· 
tudo não a ·u "•l de muita necc:<sid1vlc. Pai·eco· 
me IJU•l muitas 00\lSl\S de\·iiio SCI' . tmtotd:lS p1·i· 
meiro para dr.pois se tratar desta. Demais siio 
sú pensionados l\llllelle;; pal'ochos, que depois 
do alvar{i. do 20 llc Agosto de 1803, requerem 

go ; , · qu r '' re ne1· m, ja cm cm 
vista o onus a 'lllC i<ujeit.iio. P01·tanto uão acho 
elo nb;;olutn. ju~tii;:a este }ll'Ojcctn, e aincla qno a 
ho1!vc~sC1, ern nccessario ti·atn.1· p1·imoit·o de cousas 
mais m·gentes. 

O Sr. Cl«Hucnte Pcrotr., :-Quando se 
trata de examinar ·um projecto de lei, não se 
olha só pan1 sua justiça ; é ncce•sario que a 
sn11 utilidade e conveniencia !lC reconheça si
m1dtaneamenté fazend•' applic1ção destr.s 1winci
pios ·ao p1'01jr.cto cm discussão, Ml Herei o pri
meiro ,n reconhecei' a sua justiça; porque se os . . . 

.; o ; , ~ 

sariol accresccntnr • como pois poderiL dcixnr do1 
ser justo que scjfio alliviailos de~sa l)Cnsfio, qur 
pn~iio pnm n cnpclla impr.1·ial '? 

• - ol .. 
clado e coin·e:iiencia: ·o sustentarei que se ilão 
f!o'ide adoptar jt\ eiit.'l mcdidn, poa·qne ns nossas 
c1rmunstnncias o não permittom. 

'l'emos um deficit horr.woso, o nté no 111·e
sente só t11mos cuidado de aui;:mentar as iles· 
pez 1s, ·aoioptnndo rosoluçõe.~ p1ra novos ordena· 
dos, e nugmcntos dr. out1·os: o se a~Ol'I\ princi
pinrmos por diminuir ns contribuições, como 
havemos supprh· o nosso deficit ? 

Por conseq uencin a diminuição destas rendas 
vale O· mesmo · 11110 angmentir a despeza, que 
ternos a fazei· n. favor da fabrica da capclla im
perial; e- supposto se tenbn dito que esta dt?S· 
pr.zn vai incluída na lei da dotação, devo de
clarar qLtO hn cqnivooo, pOt''JUO ·polo contmrio 
ella é excluída. (Apofodo.) Considere hem a ca, 
mam os grandes embaraços, em que j;i. sa acha 
porn supprit· ao deficit existente, e se é p1·u· 
dento · multip!ic!'r .os embaraços, cnh'ando no. 
systemn de d1m1111111· as· renrl 1s. · 

E~po1·ernos pelos meios tio augmcntar estas; 
e, qunn o e as es 1verem cm nugm,cn o, se1·1, 
occnsiiio' opportnnn. do sanccionar este - projccto, 
qne é justo. Port·lnto cu pediria o adinmonto 
n té q nc flllSSassem ns leis, que devem i·egubr 
as nossns · finança~, e estabelecer os meios de 
uugmentar ·ns rendas da nni;:Aio, llorquc acho 
g1·.mde incovcniento na ma1·cha de nugn~entnr 
:u <le~pezas, e . diminuir· os, tributo.~. sem 1mbe1· 
donde ltn do vir o dmhoh·o, que falta. P1·opo
uho po1·tanto o a\liamento. ·. 

U ~r. Uht>o 40-1\laranllfi.u{~ - E' pre-

173 
ciso saber que isto é um onus, que pezA sobre 
todos os padres, e não serve de utilidade iL 
fazenda publica : estas contribuições não entL·ão 
nas rendas gerat:s da n 1çii•l; servem unicamento 

ara a sustenta ão d11 ca ella : nando a ca clla 
âcve ser sustentada com menor despeza, pois não 
precisa de tão grandes despezas. 

Por issJ acho que é jnsto, e justíssimo que 
faç:\ C3lc bem a•)S p 1dres, qnP. desde o anno 

ca1·1·cgao com es a con ri · ç:- , 
possa resultar bem algum á nação. 

O Sr. A.rnujo llast~:-:- Voto pelo adia
ment •, e ne n SJ pó le decidir já esta questão, 
porque esta diminuição vai carre~ar âirccta• 
mcnt,i sobre n fazenda publica. Como il·emos 
nós diminuir uma t:io grnnde parte ds.s rendas pu
blicas, sem subc1· . primeil·o se a naÇão está 
neste e3tado '? A nação é qnem faz a dcspeza 
d\ c:11iella ·imperial, e se nós timrmos e'tas 
contribuições, cllas vão pezar directamcnte sobre 
a nação. Po1· isso . não as podemos ~irnt·. sem 

se cm seu lugar se estabelecerem outros' trihu· 
t'ls. Não ha porém em ql1e estabelecer t1·ibutos;· 
como então é quo se querem augmentar a~ .. 

o sr. DI<u•: - Se nós tememos que se 
augmcntcm as dcspezas, então melhor será sup
p1·imir nql!illo, q.ue _é desnecessai·in, o já ns. des-

temos nós llc sustentar o fausto religioso na 
capclla imperial; de se foztlr um grande coit
sumo de ccrn, pch' prolongação de ccl'e:nonias, 
a que o homem o mai:J devoto não pódo estar 
presente por tanto tempo com a de\•ida devo
çiio? Eu p ~lo me:ios o não \lOsso fazer. 

Quem póde so!Tt'c1· tnnto luxo? E' uma impos~ 
tum manif.!stn: e não estamo,; nesse tempo. Se 
a religi•io catholica, npostolicn e romana deve 
ser sustenta la em todo o imperio, não' hn de 
ser pela für!)a destas imposturas, nras pela 
for .a do exemplo dos empregados ecc\ésiasticos. 

0:3 iztmos p;:u·n a sustcntaçao os ecc esms~ 
ticos, sabe Deo;; como se npplicão !. .. Por "\'ell' 
turn Jesus Chl'isto deixou dizimos parn ostensibi
lidades? Niit> 1.nc çoustn. Et1 teria muita satisf~çfio ' . " " vonl:ldc dos povos ; elles sc1·ião ·bem trat•1dos, 
com muita. decencia, e ntó com abundancia. Por 
tanto sou .. de voto que se tome já t-sta reso-
lução. · · 

o· Sr. Cunlu~ 1\1.ittos :- Eu VGto de boà 
vontade pelo adiamento, assim como -.;ohria que 
se désse um11 boa congrua nos ccclósiasticos, se 
agora fosse para isso o te:npo pro~rio. Niio soffro. 
que um arcebispo, .bisp.:i, etc. tenhao congruas in, 
significantes 1 ! -

o sr. Prosldcn.tc :- Ponhamos os Srs. ec• 
clesin:>tico:; além da met:l dn indigencia ; ·se elles 
tiverem 1nuito: biio de distribuir muito pelos po• 
b1·es, como quasi todos fazem ; e, se tiverem 
pouco, serão miseravcis e nenhum bem po.Jerão 
praticar. Creio que nc;tc p1·ojecto· de lei se en
contra um:t clausula quo ó injrista. · 

l\llaitos· vigm·ios tõ n todo dit•oito de qne ixarem.
sêl do •lecreto cm questão, e siio a1uclles·quc jiL 

"· ,-- : ul · -
mesmo decreto; mas aquelles que fizerão reque~ 
rimentos para ser.:im ni:lmittidos aos lugares de 
vigarios, depois de· ter sido in·omulgado o refe• 
rido> decreto, e qnc snbiiio qul? dcvião pa,::111· estas 
p'1nsões, s·~ niio tõm o mesmo dia·cito a seu favor, 
todavia t<~m algum, porqnc esta· pensiio é in• 
just!I': po1·•111e nós sabemos que nntigamcntc tH 
cabet;M não andavão ainda ··tão chems de' fu. 
maças, como hoje andiio; pagava-se ··entiio o pó 
do altar, e 0:1 po\'os 111\0 se oppunhào ósconhe
cenças, o que uão aconiece l)o dia de hoje •. E' 
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171 SESSÃO El\l 16 ·.DE JULHO DE 1827' 
precis.) attende1· a isto ; e, quando se fizer n lei 
pal'n o a11gmcnt0> das congmas, dc\·c-se tomar 
o procetfüncnto Jo povo cm muita consilc
raçào. 

• • 
pezas, e não leis c!e desperJicios; e conheccn~os 
ao mesmo tempo que lm muito nbuso n respeito 
da capclla imperial, olhemos pam outm,; rep:1rti
õcs •ua a ch•ssc militar: unnto.; abusos não 

encontraremos? • mtos a 11sos, .. mm tos a msos, 
Sr. presidente; muitas centenas de cotlt•Js de i·cis 
aqui se podem poupar. 

Quando el1eg 1r a occa;;ião. proprb, cu moslm
rei quacs as despezas que se devem reduzh· e 
econo111isar. 

Fallo11 o nobr.:i deputado a ro.;peito do fausto 
religioso ; e, como tal V<lz q uizessc cm parto i· :
feril·-se á musica, do\·o dizer que l'<Jconhcço que 
os musicoi; s.io de nenhuma utilidad~ á reli
gião : entretanto nús Ycmos q 11c cm todas us 
capclla~ dos soI?cranos. ha um tal ou qual ex.-

ticularcs: i::;to acontece na In;;l 1terra; apezat· de 
que não se siga a mesma pratica cm varias 
igrejas da :França. E' necessario que a capolla 
• 1 "ai t 1 a o - lei r o •enie.1 :i 1· ·li-
giiio e ao throno. . .. 

Nús estamos CJn um porto de m:lr, ond'.l cntrão 
innnmemveis cstrangeh·os acostumalo;; a ve1· o 
cs lendor das ca ellas d J outra.,; co"irt'.ls : or 
isso não digo q11c o noS>i) silja maior o que 
n;; dos S•1bel'nnos mni;; P,Omposo,;, comtudo niio 
me 111uecc bom reduz1l·o á ullima insignifi
cancin. Além de que n mu;;ica deve seL· ani
mado; ó uma arte divino; veio do c•;o; dcvc
so proteger po1· todos os mofos. Voto pelo 
adiamento. 

Depois desta discussão, foi afinal nppl'Ovado o 
a1liamcnto. 

Segnio-so a 3a pnl't.e dn ordem do ·dia; n 2a 
discussão dn projecto sobre n abolição das fc;;
tns a Clll"llO das cmnarns , principiando p~lo 

r • - - • icã · e e. - : passou sem 
debate. 

Entrou cm discussão o art. 2.0-Exceptuão-sc, 
etc.-: 01·i1u 

O l!!!lr.. D1'•1,., do l\I,,r.u11ui'>: - Tlllll·Sc 
argumentado contra o segnnd:> artigo, que trnt t 
da excepção da f~sta de Corpus Christi e da de ac
ção do graça, peht ncclamnç;\o thi i.npern·ior ; e cu 
s115tcnto a doutrina do artig·l 

O homem, Sr. presidente, ó compo>to de alma 
e 0;01·po; e cm outros termos deve adorai· a Ucus 
tanto em culto int :rno, como cm ex temo; este 
e um principio da religião; o culto interno é 
tudo o que póde dai· de se1t coração com seus 
netos intemo;; de amor de Deus; mas o culto 
externo pelo qual o h»mem ndorn a D..ius , é 
com netos externos: um pnroJcc-me qne ·nenhum 
culto ex temo é tão agm1favd a D rns e t.i"'io s:1u
dn vcl, como aqnelle culto d·l fazer npp:uece1· o 
autor da i·eligi:!o, Jesus Christo sac1·a111cn.ta'10, 
este ó o maior culto. 

l\Inis: pa-;sando no motivo da sokmnidado ela 
procissão de Corpus Christi, snbew1s que f ,j 
mstituidn. parn dai· a Deus o desaggmvo de to
das as offens·1s e de todos os d·i:mcatos u 
tenhão commetlido : a igreja mui snbia,nente in
stiluio cstn s11lcamiJade do Corpo de Deus, }lllrn 
que os homen~ festeja;sem aquollc dia de certo 
modo : po1· con;;cqncnci31 n:io descubro solemriidade 
que mai~ necessiladc-Sejaâ igreja e li. rclii;th'io, 
e por isso sustento o artigo, para que não fique 
exceptunda a· fost:l d.i Corpus, Christi, cm tt>das 
as cidades, cm todas as \"illas e lugares mais 
notnveis 'na fór.na estabelecida. 

O artigo tmta ~ambem da acc;:A"'io de g!"l:v;as pela 
acclamao;ão do iwperadu1·; e ta111beu1 me parece 

digno dn nossa ntt n ;ão, {l:Jis qne · pela· accla
mação do impemdor no dia I·? ile Outubro co
meçou n óra notavel p 11·11 o Bmsil. e scado 
uma época tão .singular <l ·mcmor.iveI. nos fa,;to;; .. .. .. .· . . 

um santo n cavallo 1 Ist'>, sJgundo n crença dos 
catholicos ó i:acorllp.itivel , p:n·que produz p >llCO 
rospeitQ e mismo s!l P.Xe1·cc. a zombaria cm al-

um,1s 1·ocissõ is. l'ortaat omo >ortence 1'L 
igrcj 1 o dlltcrminnr quaes silo ns restas que têm 
lug:w e não p 1rtc11cc iL unção; segue-se que 
haver tal, ou tal fosta n;io nos pc1·tenc~ deter
mi111r, nem ~ue sejiio ft.!itas pehs camarns. 

Passando ii. de acção de g1·açlli da acclamn
ção ·do impirador, digo que ó um objccto 
muito dig?10 : mas digo outm vuz que não com
µetc â nação determinar quu haJiiO fe,;tas; o 
mais que s·J po1lia determinai· c1·n que ltouve11so 
nessJ dia uma festa civil que sig.1ificnssci o i·e
go;;ijo 1mblico, nias detcrmmar acção 1fo graças 
n;'io nos compete; 1°, . po1·que é um objecto r.i-

• • • ;. :a 0 tY. • o 

se um dia cnhisse desgraçadamente n constitui
ção dv Brmdl, segue-se que havia de ser crimi
nada a acção de graças. Pvis nós queremos ta·azcr 
o divindade nm sc1·\•ir de sustentaculo nos ar-
tidos .tia p•11itica? Por isso digo que só admitto 
as fes.Las ciYis par11 festejar tacs objectu;; o re
queiro a supprcssão. do art. 2°. 

o 'Sr. CunluJ. l\lntt".>s: - Nem sou fann
tico nem hypocritn; c11tretant·1 não \>osso deixar 
do dizer que sendo mnis facil abolir as festas 
que ns cam:1ns, ó proprio qne se fação · fc.stns 
civi:> no nnnh•llrsario da ncclamação do ·impera
do1·, comlu•fo devemos conser~.u· n festa do Corp) 
de Dms. Eu olho para ella como o triu111pho •fa 
r.;ligiiio catholica e não debaixo de outro ponto 
de Yista; sou inimigo decl:m1do d J toda; as SU" 
perstic;õcs com que o povo se entretem; e são 
taes as in lccencias e os ultmges, que se pra ti
cão contra a religifü>, que com effdto era mc
lho1· e seria a mi alta opinião q tte estas pequenas 
procis~ücs se ~cabassem, e m\JSmo a respeito da 
proci.s!!1io ou n:ompanhamento do Sacramento em 
viatico b.1st;iva que .e sacerdote. l ivasse a sagmda 
fómm cm um relicario, c que·na c11.-;a. do cnfcr,no 
tomasse os seus habit-ls e administras~o o Sa-
cra·uento. 

l\las Sr. presidente pensar-sc·ha que nós não 
somos com clfdto caLbolico.s, quando pela letm 
d11 noss:i constituição s·e determina que os num
bro.; do corpo legislativo sejiio catholicos roma-
11os: por isso. desejaria .que .. houvesse nas cathe
draes ~. nas capitne.s das'· p ovi.nciM a procissão 
de Corpo de Deus, porém despida de cavnllos do 
estado d~- S. Jor::te e do outras cousas, improprias 
da occnsmo e do lugar. . · 

o ~r. Augus&o_Xa.,·lcr: -Parece de al· 
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• SESSÃO E~l 1G DE JULHO DE 18·2.7 :17;) 
gum peso esta <'Xcepçiio unicn fdta no art. 2"; 
porq.ue se é necessul'ia n fl?sta de C..irro de Deus, 
se e nccessnrio que a .nutoridaJe civil concorra 
com a d.ispeza, entiio tnmbem julg.J necessnria 
p u·a outras , hem como para a ncclamnção do 
· · s 1· a cpocn r1 mu e o 
nossa.l1istol"ia, o outras, e onti·a...;. · 

l\fas parece-mo que os legisladores <lo Drnzil 
não dcve1·àõ oecupai·-u deste objecto ; ti igrcja . . ·- . 

O meu voto li que d<.>stas duns festas lem
brildas nü ni·tigo, se dll\'O fazei· só a d·• C11rpQ 
de Deos, despi.ias do todns as scenas ob;ce1111s 
e ridiculas, que nella se introduzirão. 

artigo (leias razões qne se têm dado, porque a. 
admittir-se UlllaS dcvc111-se a.dmittir outras; mm; 
t inibem voto contra a emcnJa <lo ·sr .. Feijó, que 

uc1· festas '\''.· · ·: • 

de 1·eligião ; mas a nação não deven\ prefüt·it· , 
nem cspecialisar estas festa.; porque bn outras, 
se não de maior importmcin ª'l menos· i~nae:J. 
Pur consequencia q11e1·erei que pas;;c a iuért de 
que a nação não d.ive conco1·1·er para semelhan
tes festas; tanto mai<; porque acab"i de voa· que 
a camnrn do Pernnmbuco se alcnnçon cm 1-1 a 
18 contos de l'éis, (o que agura presenciei no 
conselho d:1quclla província) cuja somma tell\·Se 
consunfülo cm fest:1s de igrejas; e. não ha uma 
calc;ada, niio ha ruas, n'uma pa\:wra, não ha 
nada d:iquillo a quo as rendas são npplicn<fas : 

cliberaçiio, consideraiuJo o.55cs dias como di'ls 
·de gala, e esta deliberação tomou-se o anno 

passado. 

. . . ií 
do artigo. 

o Sr. cus1;odlo Dlns :-SJ cm fcstascon
sist.i o. nos,;o ·~nthulicismo , em nenlmma melhor 

· a con 1cce1-, o que em < 1s 1·1 un· 
esmolas pelos pob1·es e f 1zcr netos de cnridaJc: 
por este .modo se sole111nisa1·ii.õ ns ncçõcs hd
lhautcs. ~a •!uy•"io, po1·quo ou c1·cfo mais 11as ncçõ~s 

1 

fazer por obrigação. 
Emqunnto .1\ prcfercncia da procis;i'io do Cor

lJUS Christi, só d~"fr-qtm-a f.i~t:\ d11 rcsunei~:io 
o. muito super~: c.1ta-etanto niio \'Oll contra a 
solomni<ladcAlo Jia <ld Oorpus Christi; mas que 
SQ Inçn no /rc.oeinto ila igreja, porque tudo quauto 
niio fü1· 1·etluzh· netos do religi1i.o 1\0 1·eci11to dns 
ig1·ejas é proctu·m· n perturbuc;1io; sou de voto 
que n solemnidade .desta fci1ta se fn<;•l dcnt1·0 da 
igreja· e não externamente; qnc mio é senão 
mnn mascarada il'riso1·ia que offcnilc ainda mais 
a· Deus, 

o Sr. Cnnha 1\1: •ttas :- Pdos lll;)SlllOS m·
gumentos .do Sr. Xuv1e1· de Cnrvnllu e qu i con· 
tinuo a sustentm· que uiio deve hnvc1· outra 
!estn, seniio a dJ O.ir o de Dco3 · cu t'lmbcm 
l r.seJO que as e unm·as cmpr .?guem o dinhciru só 
no que f•k necessario. 

l\las, Sr .. prcsiJc11te, e11 lemb1·0-me dos romanos 
qno erão supersticiosos, muito mais fanaticos do 
que o nos~o _pov..i ; o acha\•1'io-se cm pciores cir
cumstancias. Qna füziiio olles quando hnvia trium
pho? Ajm)U\V>io-so t•>dos os s!lnado1·cs 110 pnço 
para o ttJmpl•J t.lo Jupitcr. Isto cr.& feito cm Homn, 
e nn Grec1a pmtiêuva-.;e ouh·o tnnt 1. 

Em todas ns na<;õcs civilis:\;l:u hn f.!stividailcs 
publicas i'-na Inglatcnn, nn Fra111:n e na Austrfa, 
etc., ha. Te-Dérim. . 

l\lns, <>mfim, Sr. p1·csidenfo, niio se füç:'io as mai,; 
f.isla4, pot·quo as camm·ns mio têm meios pam 
scmclbaotcs dcspezas; evitemo,; as qncstô.:!:1 que 
costmr.iio hnvor, que ó o peior de t11tlo; as qnus
tões, d·mtro da igreja, so se devem dist1·1bui1· . 
''ellas peqncnas ou. g1·andcs, vindo a fazei· do 
templo· uma praça do commcrcio, 11111 campo dll 
batalha.· Muitas vezes por causn de um:\ vclln 
·pequena·. 011 granJe ha contenda-1 tc1Tivcis, e ci-i 

• • • ·,ISSO 

zcsse apenas a festn de Corpus Christi. 
· Emquimto a de 12 do Onhlbrn, Sr. presitlcnte, 
te-mos outras fcst.i:1 que se devem proferir. Sua 
·Magestàde o Imperatlor do Bmzil niio. se1·ia impe
rador, sé o mcsino B;·azil · não fos~e· desco!.erto. 

· E\le, não serii\ imperat.lor, se ~s povos não lhe pe
. dissem que'. ficasse entro nós: Sua l'IIogcstade niio 
seria imperador; se niio ·proctam lsse a indepen
dencia ; · por i:;so, se fizermos a faat:1 de l~ de 

. Outubro, dev"mos faoi:er muitcu 01Uras .. 

O Sr. Paula .cnva.lca.nto: -A emenda 
de suppressão ó justa, quando quer que fiquem 
abolidas as festas <las c:1mar11s, e nem. isto é 
dizer que as fostns n:'io deviio exi;;tir; e porque 
isso pertouce aos ecclesisticos, e n:'io a mim, 110 
caso que as haja, q11ero que us camarns a~sistão 
sómcnto (a11oiaclo) 11ns c.ithcdrnes, e onde as hou
ver; assim se .intisfaz, não sendu preciso ·que as 
camaras fação festa.;, porque ti'•m p·Jnco <liuheirn 

• e Ji:un ca ça .. as e pnra cons 1s 
utcis; e nem ú isto o 11110 se entende quando u 
constituição f 1lla na. applicac;i'io de suas rendas. 

Emqun.1to it 2~ parto da emenda rcqueh·o a 
....... -- ' .. .:- ~ 

o nnico que deva merecer attcnção; e demais 
pn1·a que imp•k esta ub1·ig:1çi'io totlas as camams ·? 
.Não vejo rnz:io nlgnma. 

« As C:\ma1·as assistir.tõ i\ festa de C"l"PO do 
De.,s nn c.1thcdrnl, on onde 1\ honvcr. - Pareia 
Cavalcm1t.:. » - Apofatla. 

O Sr. cu·aulhlÓ do Doos: - E' muitojusto 
que se <lecl111·c qao ns cnmarns sejii•) obl"ignJas a 
a;sistir, mas nilo u gastat· dinl1eiro, porqne n:io 
o tõm pm·a isso. . 

As camams dns p1·ovi ncia.-; do Pai-A e l\faranhiio . .~ 

ilnd11 pelas po1·tas a pedir uma ro1Ga· de pnpcl, 
obrcias, etc. As cntlêas estão cahitl \s e mmtas 
n:io tõm cadõas. 

Portanto deixemo-no 
o Sr. Feijó :-Ahitla insi.;to para que não 

se obrig1t1, nem ao, menos que ns camnras a;
sistiio; e lembro-1iÍe de uma ·raz,10 o é que n 
constitniçiio uào l>rohibc que qualquer homem, 
que tenha outra ct·ént;n sem sei· á cntholica, possa 
sei· vereador, 1itc., por isso par•\ que obrig11l-o n 
assisti1·? · · 

Emquanlo ari dia 1la acclamnção do impera<l"r, 
parece que <.>stc tr,wia á me11101·ia outras idéas 
das época; mais nutavei; para o BrnziJ. 

o Sa•. Pnnto. os .-u1..:n":-As camaras não 
Mm meios 11.J fazerem esta.; festas e é· mui ne
·cess ufa <lcl<mnin:u· qu.J lhes fica prohibi.Io de 
as fazer. 

D:m tis, n niio ser assim, nós vamos obrig:u· 
totlns as C1\marn;1 a fazer estas festas, qunndo 
algmnas niio as ftlz.im por•tll·l decididamente u:i:o 
têm meios algu.1s par(L tacs ilespczns. · 

Por conscquencia o w~gacil) é d i summa im
port:mcia, cm umito 1·inci nlmentc se nós somos 
cn 10 1cos, 11110 la vetno,; de degi·adnr ;n.!m ínzc1· 
odiosa a rcligi:i.o com. e ·sns mascaradas, porq11c 
não sei p:ua •1uc ha de. snhi1· um sarrtó. n cavullo 
pelas ruas, isto·.) ridículo.. · 

F:tçl·sc emborn- a festa de Corpus, Christi; mas 
não se--olirignc-ti'-n:nmntns-quo-n· façiio-;-vot11rei
antes pela emenda que quer. que se raÇão f.ist.as 
civis e deixemo-nos dessns ilcspezn~, q1ie s:'io 
necessayia~, pn11;1':, ~r utilid_ilde p\l~lica, etc., (n~~ 
se ourio q· :S1•r'1deputad11; a muito custo collig1 
isto, di;. o "tàcl1ygrapl10.) . ' , ' . . 
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17(; gESSÂO JDl Hi DE JULlIO. DE 18.27 
" O Sr. Dispo do 1\Cnrunhdo:-lnsisto 
cm sustcnt:w o aitigo pnrn que se faça n fcstn 
ele Corpus Christi l'lll todns ns ci<ladl's, Yillas e 
luga1·cs notwcis. sem que tcuhn sido convencido 
1elus i·azõc "ti :; • • .- . 

Um illustre <leputado disse que, como O.i ca
maristas podem ser de outra 1·digiào, elle não 
podcriL nssistir n este neto religioso, e pareceu 
110 11lustre de utndo este ar mnento forttssimo · 
porem basta considcrilr que 11ão é absolutamente 
11ecessm·io que elle nssistn aos actors da rcligi:io, · 
porque pôde ir outro cm seu lugar e po1· isso 
esta rnz:io é futil. 
· Além <listo observo que cm to<lns ns rinções da 
Europa, Ilespanhn, França, Itnlin etc , esta festa 
é. celcbrnd1L com to,hl a sohmt.iidnde e os corpos 
da muuicipalidnde são os que cclt·br:io a f.,sta 
de Corpus Christi; quanto mais nós,. que temos 
na nossa constitui~:"io, 110 fro1itespicio, o ob~er
v<1rmos a religiiio catholica apostl)licn romana 1 

E como então <leixaremo> de dar cstJ cnlto 

" contni o nrligo, di•se que bastaria que as ca-
mams assistissem a esta fosta, mas que niio 
d~vião conconc1· com as iJ.cspez::is;. este argumen Lo 
nao me convence or ue entao e o mesmo ue 
< 1zcr, que mio hnja esta fcstivi<ladc, uma vez qne 
as camarns não conc(1rr;io, porque qu1:m quer 
os fins, apresenta os meios. 

Por conscquencia insisto que deve ser •:el.ibrn<la 
ci<ta . festa de Corpo de Deos. 

Disse outro illnstre deputado, que nesta pro
cissão nppareci:lo certas farças mascaradas e. qne 
crn uma solernnidade dignli d11 riso; mas se h;to 
acontece, é um abuso ; :\ autoridade pnblica e nos 
nrngistrndos compete inspcccionar e afastar da 
igrnja estas mascaradas; ellcs cm l'ilziio do seu 
~!li~ii> e em raziio. d_<!_ seu cargo siio obrigados a 

ºu . n - " -n eccncia; para que se uno 1nçno est,1s ma~ca-
rnd·1s nos netos religiosos; evitem-se os abusos 
introdnziJ.:is, mas nur.c.i. se nrgumcnte com os 

Faça-se pois a icsta, sejiio todos os ecclesias
ticos conviJndos, e\les ''iio grntuitamentc,. dê-sc
lhes simplesmente a ,·clln e n despcza que für 
uecess:Uiil seja feih pelas cnmnras, sem o que 
se niio póde fazer. 

Concluo pois dizendo que conservemo:; os nossos 
co;;tumcs santos e costuml's religioso;;, pcrque 
este ó o meio <le se consen·nr a religiuo nos 
cornções dos fieis; o povo uiio raciocina, u povo 
se co11,·cncc pelas procissõe.i desses sa.1tos e por 
ubjectos exteriores. 

om que se faz gramfo despcza, pnra nüo ser olhmlo 
como f1frça iudigu 1 de um ndo tão venemvel. 

A est-0 tempo, veio á mesa e foi li<la, nianda<ln 
pelo Sr. Feijó, esta . · 

El!E:SD,\ .. 

« Substitua-se o 

n1:êlamaçiio do 1° imperador 
Drnzil.-FeUü. ,;-Apoiada. 

Ten<lo dado a hora cm que se devin passar a 
outrn mnterin, a rnquerime11t1J do 8r. Vascon
cellos, f i consulta<la a c·uuarn sobre a alteração 
da ordem <lo dia, para continuai· a discu~s:io 1.leste 
projecto, e decidio-se qne sim. 

Continuou. pois n discussão •. 
O S•·- xa,·Icr elo cnr,·a1110: - Ainda 

insto pela supprcssão do artigo e niii.> qn•Jl'o de 
rnaneirn uenlmma que o respcitavcl pnblicu venha . ... . . -. . . 

cutrm: na qu.:stão sobre os cnltos externo e in
terno, que mio é co111pctencia tia ass1Jmblé11 geral 
legislati rn. 

Pcrtcnl)a isto a uem ertencer e c.Jllcorra com 
asº espezas ·quem dever concori-er, ns nutori
dudcs municipucs !Um que npplic1u· seus rendi
mentos a cousas justas e sm1t:1s no seu genero, 
sem conconerem paro. estas fostns. · 

E.nhorn ns cnmaras viio ussistit· a e5tas solem
uidmlc,;, não só a esta,;, mas a todns ns mnis, 
mns não concorrão com despezas, porqne lm outms 
nece.ssidades urgcntissil11ns. · '' 

osr.AlnioJdu Torres :-Aquestiio tem-se 
aJiaukvlo e 11iio se tem· tocn<lo na materia. 

Pam que provar, quando nisto niio hu duvida, 
que. o objec~o das festas é um neto ~e impo1·-

dcspezas ue . festas lm um. milhiio de ladroeiras; 
não hn cousn nenhuma que se n:io metta. nn 
<lt•spezn da festa do Corpo .•le Deos, ·e scr:i isto 
mais util para o céo, do que fazer estradas, cnl
çndas; foutes e aug1nentnr n nossa perfeição, que 
é o que quer o Ente Supremo? Parn que !lave
mo-nos pois de <>star a cansar tanto cum isto? 

Voto pela suppre,;siio do artigo., 
O Sn. PnE;;IDE:STE, jt1lgnda a· m:ileria discntilfo, 

propoz em Io . lugar a suppressão do• artigo.
Foi npprovaJn. 

o Sr. '\Yosconcc1.tos :-En queria pedir P1·opoz depois ns outrns e:ne111las.-Julgariiv·se 
n V. Ex. chamasse a questão no ver<lade1ro ponto; prejuuicadus. · 
niio se trata de d1:-fi11ir o qnc niio é proprio tia 
nssemblé1l geral; o . que se trntil é, se ú conve- P1·opoz maio o art. ~º e 4.0 -Julg.u-iio-se pre-
.nfonte que c;;tas festns s .. jiio ú custa das rnma- judicados. . 
.ras e niio se trata de decretar sobre culto in- Pusscin-se nos nrls. 5o e G.o 
terno ou ~xtcrno, o que se quer decidir ·é se ha o sr. OdorJco:-Quizera. que se introdu-
de se~· ã custa das cnnmrns f:Sttls dcspezas. zis;;c .um urtigo ad<litivo 110 projccto, v.isto que 

o Sr. F~J.ió :- Eu nnncn disse que se abo- na discussão upp,wcceu. uma idéa, tle que n cn-
. 1 ·is i, pe o con rarw • ó concon·m·, segun o 1sse o :sr.·. au a 

disse que os ecclesinsticos n celel>rnsscm e ~orno e Souza, com nlgnma despez.11Jnra as testas civis; 
·•leputado disse que niio competia n asseml>!Ca .c;u tenho um: exemplo qu,e niio prova aJavo1· e 
lcgislntiva o ti·atar-se de existir esta ou aquella e que, lm pouco t~mpo chegou,mc a noticia, que 
festa, porque isto compete á ieligiiio. _ no .i\laranlmo, com_o reco.lllli:l:ituento . ....da. indepen
. o sr. cun11a. :i\i-att:·:>s :-Continuo n Siis~- - eia, a. camnra fez dcspezas extrãorJinnria.-;, 
t - · d f despezas perto de rn contos de róis; quize1'a pois 
entnr que ª naçao eYe azer ª J•rocissiio do que isto ticas_ s.e mais declamdo, p:tra ·que· as cn-C<>rpo de· Deos, mas deva-a fazer Jespida de todas · 

'nll mascaradas que ·se. ap1·esenti1o; devem tirar-se .muras não. possiio.fazer nenlmmns festas, q:unes-
ns bandcims e guiões, que de nalla· servem e quei· q!te 'cllas . seJno. . .. 
tambem o cin-allo de 5, Jo1·gc, e o· seu estado, o sr. Ctc.-n1cntc Pcr·ct-:ra :-Não será 
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SESSAO E~l tr. DE JlJLllO DE 18'27 177 
preciso al'tigo adclith·o, pol'quc cslóL prohibido 
pelo rc·gilmnto <las camarns füzcrem estas ·ucspe
zns e se estas d1!spezns foriio 11 pproymJns pelo 
corrcgedor da coman:n, elle é responS11Yel: p0r 
consequcncin e absolutamente dc,,.11ecessa1·io t1l . .. . - . 

o • 

o Sr. Bn 1> lista Pereira:- Eu ncho que 
·este nl't. 5° catlncou depois que se 11ppro\'011 o 
art. ~", porque 11iio sd como se possno. recebet· 

... ' • . • ... t .. - .. • • • , • e. 

receber pelo neto d·~· assistir, e, :-e elles rccebi:io 
sem assistir, cra um nbuso, abuso porém n:'io 
constitua lei, po1· conseqnencia o artigo de,•e sei' 
supprimhlo. 

O que diz o nobre deput.1do ó uma YCl'dnde, 
.a lei prohibe lcvnr essas propinus, logo que não 
nssistissem, mas sempre se l'eccbiiio: po1· conse
quencia póde continuar-se neste abuso, e enleutlo 
tJUe este artigo ó o melhor dn fcs~a. 

o Si·. '\"osconccllo" :-Por causa deste 
arti_go_'5n, f .. i füito este projeclo; talvez qu~ irão 

• .. 1 • • ,. • • ~ 

" Doclnro que votei· contra a supressiio elo nr
t~o 2°, ue <letcrminnva ó1;; camnras n celebrn-

· . .Jn acelamnção do imperudor.-Arcebispo da Úahilt _ 
e Bispo do 3f.wcmluío. » 

o Sr. Lei t d o :- A· commissiio de fnzenc1 t 

iior isso pe~o licenr;a para ler o projecto. (Apoiad•J 
· 9eralme11te;J · · 

«.Pl10JECTO DE LEI· 

« Pm·a o i•econhecimento, leyalisaçcio, fmulaçao e 
· amoi·ti;;açao da divida nacional 

« A ,assemblfa gerâl lcgislatirn do Drnzil de· 
crc·ta ~ ,.. 

<1 TITULO I 

... Do reconhecimento da divida nacional 

« CAPITULO ·r 

« Da clillfrla interna 

" Art .. 1.o Fica i·econhecidn como divida na
cional: 

« 1.<> Todas as di\·it1ns de qualquer uatnrczn, 
origem ou classe, constantes de títulos verídicos 
e legaes_, e conirnhidas pdo. go\•erno do Brnzil, 
deStle o anno·. de l'iOO até o ·11111 do conente :mno 

--;-«e 1827. .. ---.-· 
" 2.0 A divida rcd1izid11. a ccdulas, .ccr.trahi<la 

antés do. anno de 1796.. . . . . 
« 3.n A somina llOS juros'. vencidos e niio pagos, 

·tio qualquer das referidas dh•idm;, que pela. na-
tnrezn do· seu .:ontrncto oi! vencião.· . 

TO:\IO 3, 

,, Esta diYida será designada pc!o titulo de di-
Yida pai Ucula1·. ' 

" Art. 2.° Fica tnmbcm reconl1ccidn como diddn 
nncioual : 

" V• Em n·cstimos on su rimentos feitos no tho-
souro, p<'IO banco do Br11zil, atê o fim do corrente 

·1111110 de 1827. depois de jnstmnente liqnida1los 
e a ppro\'aJos pel.1 assem lJlóa ltigislati\·n. 

u 2." A nommn dos 'uro;; vencidvs e nãÓ >:J"OS 
rins quantins emprestadas a!I~ ó. mesma épGcu e 
da meimm flirmn Jiquid:1. 

" E5;ta diYida será tll'signnd l pr!IJ tit\1!0 •le -
divida tio hanco. ·· 

« C.IPITUI.O li 

" Da dil:icla externa 

como 

« 2.0 A divitln cnntrnhida pelo Ilrmdl com o go
Yerno p.:.rlngn<'z, pela conven•~iio de 2!l t.J,, Agosto 
de 18'?.j. · • 

«TITULO II 

, Da legislação da. divida nacional 

« C'AP!TUJ.O I 

(t J)o ui·mulc litTO clfl clil:icla cio R;·o;i/ 

"Ai-t. 4.° Fica desde já errado o-gl':m•le liYl'O 
da divida do Brnzil. . · 

" A1·t. ü 0 Este li no constal':°L .- de nm 011 11wis 
\•ol11m11s, c.imo fü1· 11ecessario, rubricndos o- cnc•!l'
raJos pelo ministro e sC'crctnrio de cstad..i dns 
n<'gocios da fazenda, tendo c~da um l"•r enca
beçamrnlo este capitulo da presente lei. · 

cc Art. 6." Nenhum documento 011 titulo tfo tli-

. " Art. 8.0 Este livro será cc>nseÍ·yado na casa 
forte do· thcsoi.u·o, fechado cnL um cofre com tre>1 
chaves, sendo clavicuhrios o inspector, co1ilatlo1·, 
maior e thesourcil'o múr. 

(( ColPITUr.o II 

t< Das insci-i11çues que clei:cm ser feitas no gi·mttlt: 
livi·o ela clit:icla tlo JJi·asil. 

« Art. 9.• Todos os po;:;suidores de documen
tos, ou tilulos relativos á divid:i pnrticnlar, de 
.q11e trnta o art. 1.0 deveró1õ entngal-os 110 thc· 
som·o publico, pnrn que sejiio devidamente in· 
scriptos. . 

« Art. 10. Esta entrega será feita denh.,i .. do 
dous mczes depois da publicuciio d<1. pres.,ute lt!i, 
nesta côrte e dentl'o de um anno nlli! Jrovincias 
do impe1io: 

« Art. 11. No neto da entl'e1m dos docnmen· 
tos, ou títulos, dar-sc-ha ao possuidor, ou seu 
procm::ulor mn recibo-que dcclm~e _ _<:> mm1.c.i:o...,. 
tjunli•lmfo .. e. valor dus lll~smos docum_entos; 

« Art .. 12. Verificada no thesouro publico n an
thenticidnclc e ,·alidade de tnes documentt'~ Nl 
títulos, procedei-. se-lia a inscrcYcl' no gmiule livro 
as quantias verificadas; e da insc:np!:iiO assim 
; Hln ·d:u·-só-lin no pns~uid<1r,. ou i:cu pr1 cnmdor 

2:J 
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n:u conl1<'•'imf'11to, cohrnn•ln -sn o r"cibJ 1l•J q11 e 
trata o art. li. 

" Art. l:J. Sómente :i \'i;;ta de •te conheci
mento podel'·Sc·ha pagar a•>S credores do es· 
tnJo, iL cxcep.;iio dos que u forem pela divida 

" A1·t. 11. Tmnbem sel'tL in;;cripta neste lin·o 
a di\'idn do bane.>, de que trata o art. 20, de-
11ois que fü1· liquidada no fim Jo pl'esente anno . . . . 

" Art .. · 1:-,. O . .; crl'dito;; .Ja-Ji vida nxt.erna ,Jc 
<JllP. trata o cnp. ::o cio Ht. 1° sPrifo legalisaJos 
pc>la inscripçiio nPste livro, .ns;;im 'los conCmctos 
•lo ·~mp1·estimo, <'om.1 da intrPgn •h con\·en~iio 
ePIP.hl°a•la co:n Portng i l. 

" TJTCLO J[[ 

, Da fundação da. dívlda. nacional j 

« C'.\PITUl.O 1 

« J)o !Ji'amle lii:i·o de fwulos .: i·.:ndas 
do Brasil 

" Art. li'. 
de! pergan~~!1ho n1bricndns 

presente lei. 
« A1·t. 18. O capital cm fundos e renJas, que 

f•\r creado por uma lei da a:1semulea geral le
i-1islnli\"ll. com a sancção •fo imperaior, e fõr 
inscripto neste li\To, fica garantido por todos 
os 1·endimentos e proprieuaue nncionnes, ora. exis
ll!ntes, e qne para o f11tm·o existirem, com e;;ri~
rinl !•ypotlíccn de tudo, e cspcd;1.lissima pt·.,fo
rcmcm. 
· "A\'t .. 19. A~ in'scripções fcitus nestP. livro serão 
p~l•l formula segnnte : -:-- A 11nç1io brnzilcira pelns 
8'1us leo-itimos i·e \'esenrnntes o im emtlo\' consti· 
tncionnl, e a :1ssemblén gemi Icgislati\'a, reco· 
nh<'CO Mn\o divida fnndadn debaixo d:\;; g:u•,\ntins 
cio grande· I:vro de fundos P. !'tlnJ.u., e ria lei de 
- (n 11ne nutorisnr a in;;cripç:'io) o capital dc -
com a nt a annnn e- por cen o, pa !:l\'e pc os 
1·11ndimcntos de-que lhe ficiio nbsoh1tn e exclu
sh·mnente applicnclos, e com a unidnd•J d,i- por 
•·mto, para a nmol'tizaçiio do mesmo capital, pn
gnvel pelos rendimentos de-que. tambem, e como 
dito fica, lhe ~iio npplicados. 

" E.;t11 renda cread11 e inscripta sera\ posta em 
rircnlaç:io por meio de apolices do formato j1mto. 
mo de .Janeiro, etc., etc. 

« A rt. 2'.l. T 11cs i uscri pções serão lavi:adas pr•lo 
contá.dor mnior do t.he:1011ro p11hlicn, e assignn1las 
P"lo mi11istro e S•!cretiu·io de 1>st.ado dos negocios 
da fazenda, e pelos pre.sidentes, e primeiros e se
gnmlcs secret.'lrios dos senatloNs e deputalos. 

" Art. 21. Abaixo da · folha do grande li\'l'O, 
1>m que se lavrar a insc1·ipçiio e im·nediatamcnte 
ilepnis d:is as:1ignutnras, se collnrá um ex m1plar 
das .npoliccs ndoptadas pam a circulaçiio da !'en.h 
creadn e .insc1·ipta. 

" Art. 2'!. Este · livr_o será g11ardad 1 na c·1sa 

•' fechado em um cofre :com' tres cluives, um~ 
elas qnaes ten\ o presidente· da cnmam dos se· 
11:idor~s. outra o prt!sident-"! da cnmar11 dos de
p11t11<:'!Q!!, . e outra o--ministro-4e:estados dos nc· 
gocios dR. fazenda. 
« Art. 23. ·Sempre que se houve1· de fazei· uma 

inscripçiio, abrh'-se-ha o cofre em f.resen!:a de 
todas as pesso:is, que Je\':io assigua ·a ; ~·xnmi· 
nar-se-l1a o est \dos dos sol!Qs, e f•:itn '_11 leitur;i 

ela ll'li, quo a l!llR mnn•l111· proc.~•lnr, sc>gniM;p.Jia 
n fazel·a com".> dito fica. 

« Art. 2 l. Ncmhum capital d<! divida póde ser 
fundado por in;;crip;iio neste lino, sem que a 
l ii, que u ~n:m-1111~,..inscrever, _fixo,· e dcsi~ne <:~-

poni\·dl, que dev 1 fazer face á' d-espeza nnnual 
<l:l renda e annuidade p mi am?rtizac;ão do mesmo 
capital. · · 

" DrB clil:i1h.~ qu'! cl-1i·mn se;·, oic m'io fm1tlmlas 

" Art. 2:;. Ncnhn'n cmp1-.!stimn 011 divida s~rá 
contrahid 1 para o fotnro pela nnçiio, ~em qne 
1l1!sde logo s ·j 1 fnn<ln1ln por inscripção p;ip~<'ial 
clll grand} li\·ro d.i fundo'! e 1·endíl,;. 

'' Art. 2u. Fitmlar·Sl!-ha <Jnanto antes a dividi\ 
p:irlicnlal', de qnc trata o a1·t. 1° dn presnnte IP.í. 

« Axt. '.!-7. F11ndar·sc:J-ha, lO):(O l}nc opportnna 
seja, a !livi la do banco, de qne tr.1ta o nrt. 2° 

« C.\l'l rüLO 111 

<• Da i1uc1·íp~iio p'l1'a a fm1daçiro cb divida 
. pai·ticula;· 

«< Al't. :10. Fica de;; b já crend11 e reconhecido 
<'-Omo ··li vida nacional fnn la la, rlebaixo do titulo 
de - divida pm·ticnl:u· - o capital de doze mil con
tos 1!.1 réis, que S~l'á. insc1·ipto no gmnde livro 
ile fundos e re1tlas. . 

<< Art. 31. E~t\l c:1 ita\ vencerá· desde . o dia 
em qne eh· posl<> cm circul~iio, n ren·.la annual 
•lil einc<• pol' C}nto c<>m :\ annui.la'1e de· 11.n por 
cento p:ua a s11 1 amortizaç:io. 

" Art. 3'!. A tlita re.1da sc-1':°1 Íi<ra 01· semes· 
tres, a saber, cm .Junh:) e em Dezcmb1·0 ; e a 
annnidade o sr,r:1 no fim de cala anno : e um 
e out1-.) pagiune:ato sorli foito pontualmente pela 
caixa de nmo1·ti'za')iio ti> Brazil~. . : 

« A.rt. :-J3. J.<'ieão des le já applicn.Jos absoln ta 
e exclusivamente :"1 despJza annu:ll ·dos !'ef.iritlos 
pigamentos pela caiX'l de nmortizaç1'io. 

(( t.o Um:l prest:lç io lll(!llSlll llP. cincoenh con -
to;; de réi,;, f<?it.>1· pelos 1·emlimento:1 · dÍI alfandeg 1, 

a qual será entre~1vJ p~I·> sctt thcsõureil'o, e com 
o competente conhecimento lhe scri'L abonada nas 
contas qnc der ao theso1n-o publico. · 

« 2.0 O prodnct > dos novos imp'lsto;i applica
dos ao banco do Bnizil pelo alvnrá· de 1:! de 
Outubro de 1812. 

" 3.0 O divide.ido das 57! acções, que o go· 
v.1rno tem nry me;; mo b.mco. · 

« 4 ° O pl'Orlncto d L divida nctivii do th~sou1·0 
publico, liquida·la no fitn d.o anno de 182.i. 

da a 1101·tização. 
« Art, 3l E;te capital fundaJo sení posto cm 

. ~i.r.c:..ulaç1'io' p:ii: .. m~io de npolice• de Fe1tda;-=e=&
-vnlor· minimo destas apolic,ls e ser:1 o de 20$000, 

corro;;pondente' aJ fun°Jo de 40JSOJJ. : . 
n Art. 3>. Estas npolic<Js se1·.io portanto tram;

feriveis - do uns .para outros po:1s11idos ; com a 
· difr:rença q.ic .as ·tl'e valor de 00$00.), o .dabi ,para 
cima serão i.1·anreril,las na caiu elo an1ortização 
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SESSAO EM. 16 DE JULHO DE J827 1i9 
pot meio do correbt'; e a de men:is valor o J 
serão por e.;cripto particular do primiti\'O ao se- l 
guinte ·possuidor, e dest•) a ter.c:ciro, e assim por 
diante. Este escripto particulat· scni. exbibido na 
caixa .. de amortiza ·ã · 
renda, o.u d<"> capital, que resgatado fór. 

" Ait. 36. Estas :ipolices lie renda scrãe con-. 
sitlcradas nas cstaçi}cs publicas como m0eda. na-.· ~- - . 
dos que fabriciio moéda· falsa. 

" Art. 37. Das apoiices da rend \ no Yalor ele 
sei.;centos contos ele 1·eis, correspondentes ao Yalor 
de doze mil contes de réis , fundado por esta 
lei, serão applicàdos .-.. trescntus contos de róis 
conespondentcs. ao ,·alor de seis mil eontos de 
réis .ao pagamento dos credores da di\•iJa par
ticul!•r, de que trata o art. lo, e tresentos con
tos de ·réis ; . correspondentes a· ouh·os seis mil 
contos ·a compra, ou troca de notas do banco 
em circulação, e começar a· pngar a di\'ida, que 
se liquidar com o banco no fim de 1820. 

11 Al't. 38. O thesouro publico, s !mprc que emit· 
tir uma. apoiice, fürâ. as;;entar o 110111e da pes;oa 
a quem clla de'i•o pct·tencer . em um Jin·.:i, que 
contenha o catalog., · uumei-ario, or classes de 
v or as apo ices crea a~. •.;ta pessoa sen•, con· 
siderada como. <i - primeiro possuidor - de que 
trata o art. a;j. Na· caixa de amortizaçiio haverá 
um livro igual, onde por communicaçiio do the· 

• ::i t Í\•l"tlS 

se1·virão para :1 \'erificaçiio das transfürencias {>OI' 
e~cripte particular, e da idcntidadu do primitlYO 
iiossuidor. 

« Art. 39. Pam ns transferencias, que devem 
sel' feitas por meio do co1·retor, Ji:werá tiuu
bllm na ciuxa de amortização um li\•ro. como 
os antecedentes, onde. se fü1·t\ o devido assento, 
que se1·á assignaolo pelo official encarregado da 
e:1cripturarnção deste li\'rO,. pelo cot·1·etor, pelv 
tl'unsferen te, e ·pelo tr.111sferido. Estas transfc
rencias serão feitas cm dias determiuados de cada 
Sllmana •. 

• 1< Art. 40• Os credores da diYida pat·ticulnr no 
acto de serem pagos pelo thesom·o co1nap_ôlices 
de rcnd1l, enlrega1·áõ os conhecimentos de-que 
ti· o at• •;. 

« Art. 41; Os credores tlo tbes()uro por co
nhecimentos menores de qualquer cnpilal das 
reR1hls, · pagan\õ ao tliesouro os saldos t·especH
vos pam ussig11alnr com clle, e t'eceber a apo· 
lice. Estes. saldos passaritõ para a caixa da amor
tização. 

« Art. 42. A tl'llnsferencia dos corohecimenfos por 
Yenda, que fica autorizada, ou doação na fórma 
ela lei, constnráõ .de .meras sessões dos propl"ie
turios com clmsu_la de: procurador em. c;msa 
1i1·oprht, feitas por um tal:íellião e duas testemu
nhas reconhecidas, ·ind<}pendentc de outra qualquer 
habilitação. . . . · . . 

u ·Art. 4.::J, A, comprn. ou. troca das notas do 
banco por apoiices do renda, tar-so-hn. abrindo 
o thc.souro 1mblico. um subsct·ipc;ão, para u qual 
convidarii os possuido1·es de notas, que as .quc1rão 
trocar. 

· « Art. 41. Os ·possuidores de notas .do banco, ·. . . . . . ' \ ·.. ' 

1nas notas deiltro de 50 dias, depois da abertit· 
1·a da subscripçiio, gozaniõ do }>remio de 2 por 

~.-que lbca.:aerá. Çfil!.i.tal!sado ;.-0..,gi.nco_rreiíd9 
dentro - de 4 mezes, ·gozarão .nindãào prE>mio de 
um 0• por cento. A subscripc;iio, ou troca continuará 
ao . par por ·mais ºoito mezes, além dos quatro 
pl'ime~r..9.~~ . l. . . . . . . . , 

« Art.-.45., Fica rigo1·osnmente proltibido aos pos
Súidores 0 de .:·apoiices de renda, que emittidas 
forem, ,·.marcal-ns com signaes ou· escreverem pa· 
luv ras algumas, quer 111& face, quc1· 110 1·ere1·so 

das mesmas npolices : debaixo da pena de perdi
ment•> elo \'alor da renda annu:d para a caixa dá 
nmortizai;ão. 

« Art. 46. O thesouro nacio:i al ,!ccidir<i. sobre 
onn as apo :ces 

Je\'em St:r emittiJas pela 11resente 
toda\'ia as das seguintes : 

n umcratlas 
renda, ba· 

vinh!lia ou 

" 2.a Que o numero, o anno d i emi:>são, ~ o 
Yalot· s<'jâo esct·iptos no corpo, e lambem na ,·i
nhcta, ou tarja assim do lado esquerdo, como do 
alto de caua apoiice. 

11 3.• Que cllas sejão encadernadas cm Jin-o;;, 
de onde irão sendo corl.adas, de,•.:mdo o cól'le di · 
vidir a vinheta ou tat·ja d.J lado csluerdo do 
maneira, que reste no · nvro · 11arte do uumero, 
aunu e valot· inscripto:; nelln. 

« .• • uc a.;; apoiice,; sejiio assig11:1la:; de cban
cella pelo p1·c;ic.lc:nte elo thesouro publico, e pelo 
Jlrop1·io pu •1!10 dos inspectOl'<!S geraes do mesmo 
thcsouro, e <la caixa d;i amortização. 

" ;>.• Que 110 corpo de cada uma apoiice scjüo 
declarada.; u:; épocas, e lugar dos pagameulos 
semestm.::s o exp1·e5sa a prohibi~iio feita 1iclo 
at·t. 4;;, 

11 TITULO I\' 

• Da amortiaação da divi~a nacional 

ir C.\l'ITIJLO I 

11 Do 2iaani11ento d(i dii;id(i 11acio11al. 

« Art. 47. A diviJa externa continuará a sei• 
pag11 na cunformii.hlllc dos seu.; contr•1ctos, o se
gumlo o systema da sua fundação. O thesouro 

· publico _farâ a de\'ida remessa do3 capitaes ue-
. · · ez m on re • 

apoiices de rencla, o obt•ando nos termos dos 
al't~. 40, 41 e 4·i. 

« Art. 49. A divida do b<\nco emquanto não fôr 
fundada; e· logo que seja liquidada começara_ a 
ser pa~1 pelas notas do mesmo banco,. que serav 
comprndas ou il'ocndas po1· apoliccs uos tet·mos 
du art. 89. 

Art. 50. O pagamento·' semestral de toda a renda 
que for iiosta cm circulação por meio de .a polices, 
e bem assim o resgate annual de tantas upoliccs 
quantàs corresponderem à somma d:1 annuidndc 
cstabeleci,Ja para sua amorti::;ação,. serão pontual
lllcnte feitos pt.:la.caixa de umo1·tisação do Brnzil. 

11 ('.\ l'ITIJJ.O JT 

" Da cai.ca de amol'tisa.;tiO 1lo Bra::il_ 

« Al't. ~I. Fica desde jã creadá ·uma caixa . <lo 
• • .. r.~ :'I ~ • • 1'1' • ~ .. fT ... 

. e qualquer divida nacional, que de presento ou 
para. o futuro seja fundada por inscriP,çiio nu 
grandtl liv1·0 de fundos e reudas do Braztl. 

" AM12. ~éaixa de amÕrtiiãr.ão bciil!bsfa
debnixo da Jlrcitecção immediata do impcrado1· o 
da assemblea geral legislath·a do Brazil. · 

u Al't. 53. Os capitacs quer fixos quer even
tuaes, que forem npplicados por lei' nesta caixn, 
niio poderàõ ser d1,;tral1idos delta por ordem do· 
go\'erno. · qua!quer que seja a causa, razib ou 
prolexto que para ii;so ullcguc. 
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180 SESSÃO EM 4-0 DE JULHO D.E ,18:27 · 
" Al't iH. A caix:1 de am'lrti;;Mão será csta

li• lcciJ l cm um c:l ific!o commoJo· e S~l!;ttl'O, di~
t indo e scpamtlo de qn:tlqucr outro estallelec1-
mc11to publico. 

" contia<la a uma ju11t:1 composta 
sccreLll"io Jc cstaJo dos uegoci•1s d:l fazend~, de 
um senador e dou5 deputados, de um neg<Jc1ante 
liabil e da 11111 11·0 irict:1rio acredit:ltl•J .e <lo 
iaspccto1· gcr.ll da caixa. O senador e deputados 
serüo elcit·Js parn sc1·vil'em dur:u1te a leg1sl:itura 
pelas suas rcspccti\·as camarns. O _go\·erno_ 110· 
nicará os de mais membros da adnunistrnc;ao. 

" Art. ~>G. A cxcep;;ü<? ~o in~pecto1· .ll~!:al tod.os 
os mcmt1·os da a11111mstra<'ao sernrao graus, 
léllUO o lTOVCl'llO Clll C<lntoniphtt;;'iO este sel"\'iço 
acrnditad3 <lesdo ji1 cumo con>idera\·cl. 

" Art. '57. A junta d; admiuistrai;ão rcunir-sc-h i 
cm se~siio ordinaria tinas vezes cala mcz, e cm 
cxtnt•)nlinnria sempre que o i11spcctor geral o 
ro< ucin1 lúl' cscri itG. 

" Art. '58. A mc,;111;1 jm1ti1 nprcscnt u·il nn s.~~são 
seguinte da assem\Jléa i::er:il legislativa 11111 plano 
1fo regimento 11ue mcthodize suas funci;ue5 inte-
rior · ~ ) · · 
tlc !"\!us c1u pregatlos q ne tlxc ·o systena t 1nais 
co1l\"c11it>nte para sim cscriptunu.:ão, e 11ne •le;iguc 
os g11stus que exi,girom suas opera.;õcs, tcnJo por 
Lascs a presente lei. 

" .\rt. 5\l. O iuspector geral da l'nixa terá a 
sc11 cargo o <lcsenvol vimeuto •los planos, e 111('· 
<lidas nJopt11das pela junta, o despacho diario 
cios assumptos do oxpedientc, e o govorno cco
uomico da caixa, dallllo cont:t i1 junta cm ses· 
s:io. 

" Arl. Gii. Além do inspector geral da caix:t 
hnver:i. mais para o servi\'.O do estnbelecimento 
um contador, quo scrviní de secretario, nm tho
:;unreiL·o, um co1·ret·•r, q1mÜ'o escriptnmrios e um 
porteiro. O.,; dous primeiros serão nomeados pelo 
)!Ovei no, o os outros pela juuta com a >rontc;iio 

l '). 

" Art.. 61. No impedimento clo inspcctor ge
ral scn•il·i1 o cout.adot•, e na falta deste o of
ticial mais halJil, uc a ºnnt;1 nomear. No in • 
pc1 unen o o t 1esoureiM StJrvirit i11terin11mc11lc um 
<•llicial acreditado dü thesonro nacional, uomoadü 
pelo i"us1>cctor gemi do mesmo thcsouro. 

" Art. ü:!. O contador tlcverá s111· ameslrntlo cm 
co11ta\Jilidatle, e nrnimaç;lo de li \TOS, giro de cam
Lios, rcducc;1'io de difi'<!1·entes m-:icd·is, tendo nlénr 
disso conhccimeuto-. geraes de economia politic1t. 
E assim ~llc, como todos os de mais empregados, 
dcveritõ S•:r além de iutelligentes, conhecidos por 
uml!. reputuc;ão illilladn. 

" Art.. <hl. O h1i:pcctor ~erc1I terí1 1lc 01·Jem\tlo 
3:~00$, o contntlor, e o thesourciro 2: .!Otl/I ca<la 
11:11, o conetor 1:600S, os qu11tro C5cl'iptumrio:i 
1::!00,~ cuda um, e o p.Jrtciro l:OOOH. 

" Art li 1. O c,;n(ador e o thcsonrciro nJo en· 
trarúõ em funcções. sem que p1·estem lianr.1 
idonen, on hypothee:t~. pela sornma de :se5senia 
e ()Uatro ctJntos de reis cada um : e \Jem :tssim 
o corretor i1ela de quarent'l e oito contos de réis 
os cscripturario;; 1cln de vinte uatro · ., · 
reis ca 11 um, e o J11.>1·teiro pelu de viuLtJ coutos. 

" Art. G:-1. As desp~zns 1le onlonmlos, e cx
pellientc tia caixa de amorliznc;1io. i>crtio pagas 
pclo tlicsoureiro , â vist!1 de folhas proces:<a 
das pelo conta<lor; e ª's1gnadas pelo mspector 
geral. 

" Art. üu. Todos os cm11regados desta caixa 
são responsa\·eis pelo que fizerem:. pod<Jn.Jo a 
junta, 011vido o inspector g<!rnl por escripto, admit
ti'r 111111dlcs, •111•J mal se c•mduzircm. 

« Art. 67. As principaes 01um~ões dJ cabn de 
amort'z.tção serão : 

<< J.o O pagament-0 semestral do to:la a rc:ula, · 
que für .crtJada, in~~ripta, e 1>.nla cm circula.,;ão 

« Art. GS. O pagamento scr:1 f 'ito nos ulti- . 
mos oito dias de J1mll•> e D !ZCmliro, ua the
so11raria da caixa, pn!ceden<lo a verilicaçiio da 
Ueutidatle do possU1d'11· iielo mo<lo p1·escripto 
no ai t. 3~. 

<• Art. 6!). Fdto o pagamento da rcnd!l, tomar
se-lia nota delle cm u:n livro particular; e cst:i•n
par sc-ha no rc\•ei·so d11 apoiice um sigua:, ']lle 
indiqne o semestre d·>·anno, que assi:u f<"1r pa!!;o. 
Todo o outro signal é rohi\Jido como dito lica 
no nr ·· ,,. 

«< Art. 70. O rcsg tle, on amortizaQiiO das apo· 
!ices da reada scrà feita sempre pela caixa, 011 
com 1rando·as no 111e1·c <l · ' .,.. · 

o par, on po1· meio da sorte, quando se achem 
acima tlclle. 

" Al't. 71. Feita a nmorliza(io pJ1· 111cio da 
sorte · · ··· · · · · · 
das apolices tirados tia urna, e declamr dosdo 
lo~o, l}lle licão amortizalhs, parn que os pos· 
smdorcs p<lSsão h1wc1· da mcsnm · c.1ixt1 os capitacs 
corrcsp mdcnles. 

«< Art. i2. A caixa de amortização te1·á ti sua · 
dispc)sição os ca pitaes necessarios pa1·1i occ(lrre1· 
ás despezas, qU•l lhe f1wem encnneg1i:las. Estes 
capitaes serão uns fixos, o outros cvcutu:ws. 
I•'ixos totlos tiqnclles, que lhe fo1·cm exclnsin1- · 
mente applic11d•.is pela mesma lei, que mand..ir 
fnntlar por iuscripi;iio no gramle li\•ro de fandos 
e rendas al..,.nm ca iiLal ,I · '• . ··' " · 
aque e:>, que o forem po1· qualquer medida, Oll 
ar\Jitrio, que agora, ou p!ll'll o ftüm·o se; haj.;L. 

·de toma1· para auxiliar a mesma ca:xa. 
« .Art. 7' . 

de a11101·tiz111·ão 
tuacs. • 

"'\.o O pro~luc!o 
sobre as ses:narias 
1808. 

capitacs cvcu· . 
do imp'lsto, que d:.J lan~·ar;\. 
ti 1tlas depJi:> d•.> anuo de· 

«< 2. 0 O pro<luc!o do imp;)sto, qn:.i se lan'"al' 
solJ1·c as no\'as datas de ses:narins. 

<« 3,., O p1·ouucto <las ten·11s, mattas, flo1·eslas 
e oukos proprios nacionaes, quo su afo1'<11'cll1 ou· 
tilienarem <l'orn cm diante. 

" .J.0 O prodnr.lo das pre3la~ões uuuuaes, que 
as corpora~ões de mi'h• morta deviii•> ter J>ª"" 
P"la dispensa, que· lhes eonce<lct1 o ai vará de Ili 
tle SJtem\Jro de 1817. 

u li.0 O proclucto de uma tax t extmordina
rin de fJ •/o, que se lan~.wi\ sübrc o rendi
mento pro\'avcl do to:la a pl'Opricdade rustica, 
ou m·hmm da~ c~rpo1:a1:õr:s de mão morta, Íl 

o 

" G.0 O lll·ou11cto tla · uliena.:,:fo tias capcllas, 
que houverem cadncndo, ou cadumucm· nos termos 
do alvaril de U de .Jnneil'o de 18U7. 

u Art. 7.1. O thesouro nacional far;\ · arrec l· 
dar t-Ollos estes c:ipilnes, que1· fixos, quer eYen· 
tuaes, que siio, ou fcwem npplicados · ã caixa. de 
amortização, ·e os fa1·il enti·egar pontualmente, 
e sem a meno1· discrepancia, ao cofre da 111es-

1· 111u eaixa, :'t medida <1ue os ru1· ar1·ec:úclaml•J. 
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SESSlO Ell lG DE JLlLll() DE 1827 · 181 
11 Art. "'· O cófrc da caixa de amo1·tização terá· 

trcz chaves, uma das quaes será guardada pelo 
i nspN·ivr geral, e as outrlis pelo contador, e 
U.csom·eh·o. Nunca se aln·i1·à o cofre sem que 
estes claviculal"ios esteºão effectivamentll rllseu-
tes: o mesmo se obse1·vani ao fel'i1ar-s~. 

<1 Art. 7G. A moção ·de gualqner membro da 
camara dos deputados, sera sullicient~ para qne 
se os~a cxi 0 i1· e n caixa 111 r izacã ev 
clar, todas as illnslrai:ões, que se dezejeau sobre o 
seu estado, administração e o;ieraçõcs. 

« A1-t:. 'i7. A caixa de ª'nortização mandart\ 
to.dos os annos á camam dos deputados, logo, 
que rcunitfa für, o balanço de suas contas, o o 
colado ela administi·,,ção. 

« Pai:o dil camara dos deput id.ls, rn de Julho 
de lS2i.-Joaquim Gonçalves Leclo.-M. Ccilmoii 
JJii l'in.-.lI. J .• ie Sou;;;a Fi-ança.=N. P. de C. 
l'ei-yuefro.-J. IJ. Bapti.sta Pc1·eii-a.-J. J. da 
Sili:a Guimanies. 11 

pensada a 2a leitura; e mandou-se imprimir com 
a mesma· m·gencia. 

·~·i\·.!rão depois lugar na ultima hora os seguintes 

O Si·. ''nsconccllos:-S1·. preshlentP.. cu 
dcscj1n-n que quaudo a commissão · dll fuzcntla 
trnlasse do or\:amenlo da receita e dcspeza me 

• ~ t i . t. 4 • lll 1 "' ' 

tenho do p1·opü1· vm·ias medidas legislativas sobre 
cl1:1, l>orq ue uqudla ·p1·ov111cia é ouri:,tada a µngnr 
mais impostos do que outm qunlque1· do 1111· 
pcrio. 

(l<'icou a commissiio convidacl(t.! 
Tenho ontra vez de lembrar a Y. Ex. o meu 

yirojecto da extincçiio do conselho d·l fazenda. 
Ag.n·a passarei a fazer uma indicação sobre a 

Jll'Ovisão de UI de Julho de 1817. 

« Requeil\l que a commissÜ•) de fazenda tome 
cm C'lnsideração a provisão de 1\) de Julho de UU7, 
que 11presente por copia, afim de fazer cessar os 
ul>u<o.,; ú: uc clla tem i:lado lu"ar -T'asconccllos.11 
-Foi rcmettido lt commissão. 
:-·o Sn. C.\STuo i:: StLYA fez tambem cst 1 

« Indico se pcção ao governo que ·rcmetta a 
esta camara as rep1·esentações da junta da fa" 
zenda do Cearã, e dos particular.•s sob1·c a
fianças prestadas para effa1to dos officiaes mili
tares da t• e 2a linha da mesma· pr.iviucia rece
berem os seus soldos dos postos a qne forão 
1womovidos independentemente da impet·ial con
tirmaçiio dessas propostas e dos corpns creados; 
n assim tambem 11s· representações ela mesma 
juuta da J1zenda e <los particulams a respeito da 
suspensão do pagamento do subsidio de GS por 
pipa. de aguard1mte; tudo isso por occasiiio da 
re\«ilucão de 1821, e que agora a mesma junta 
procura a1·r•Jcadar, declarandq-se ao mesmo tempo 
t1ual tciu sido a decisão do governo a tacs rcs-. ~ ' -.• ... 

StlOZA enviou mais esta 

. l:SDIC.\<;:.\o 

" Prnp•)Uho quê se fai,;.a. uma i·csolm;i'io auto-
1·isaudo ao . g•>''c1·no a m1mdai· um numero d:ldo 
de bnehareis ou advogados de reconhecida capa-

• cidade, metnde t\ lll~laterr.l met>tde á _\merica 
do Norte,· para estuanrem 11mticamente o svs
t:!nm da orga~1isaçiio judiciaria e cspecialissilini-

mente quanto ao processo po1· jurados. - Paula 
e Soii:::a. 11 

Sendo apoiada, e pedida a 11rgencia, \·en•:eu-se 
· que sim: fazendo-se a:!ª leitura foi remcttida ii .. .- ·. . ... . 

l'AilECEilES 

" A commissão de legislai;ão examinou o pro· 
j ccto dll lei do illustro deputado o S1· Yascon
cellos, para a abolii;ão elos dous tribnnae:> do 
de~embargv do p 11:0 e mesa da consciencia e 
ordens, e é d.i parecer que se imprima para 
e11tm1· na ordem dos tmbalhos.-Camara elos de
putados, 14 de Julho de 1827.-Antonio d1t Sih-a. 
Telte-;.-José Cai·los Pereir.t de Almeida To1·re.~. 
-Antonio Augit-;to tla Sifoa. - José Cesm·io cw 
1llfranda Riúeii-o. - José da C1·u;;; Fe.-rei1·a.11- . 
l\Iandou-sc imprimi!·. 

• • ' 4 o e. ., ., •• 

criminal, examinou o proj•!Cto de lei offerecido 
peltl illu!!'tre deputado o Sr. Vergneiro, na sessolo 
ele 10 do corrent.~ 111cz, pefo qual estabelece um .. ~. . ' . "' 
pou.Jerando a mesma commiss:lo ma uramentc 
ácerca deste objeto julg11 mais prudente por ora, 
emquanto se mio c1·ca o snprcmo conselho do 
j usliça, e se não eli' nova forma aos tri hunacs 

' e causas cspeciaes o privilegiada~, em cnja · 
occasiiio se potleril entiio tomar cm consi•.lernçiiu 
esta nova 111at~ria; e até mesmo por ser mais . 
convo:mieute p:u-a cnc11e1· quanto antes o fim a 
que se pr,)põe o illn~tre autor, qne subsista 
qn1nto ao j ulg imento de presas, o mesmo me
thodo até aqui pmticado ,fo supremo conselho 
do almirantado, e pelo que toca ús re\·istas quo 
podem te1· lugar neste caso, se declare em .seu · 
vigor a mesma legislac;1io ántiga, o que ora existia 
po1· meio da seguinte 

« A assem bléa gcrill, etc. rcsol ve : 
« Art. unico.- As revistas de graça cspccialis-. ,. . ... . . , . . .. 

supremo conselho dtl almirantado, continuaniü 
a . ser co:Jccdid11s e decididaii pefo governo do 
mesmo modo porque erào dantes nos termos 
do decreto de ã elo Novembro de 17!J!l,. q11e fica . 
cm sen vig•n· emquanto ·se uiio determinai· o 
contrario.- Paço da canrm1. dos deputados, t;; 
de Julho do I::i27.- José Carlos Pe1·ei»a de Al
meida To1·res.- José Cesm·io de illi1·anda Riliefro. 
-Antonio Au9usto dei Silva.- Antonio da _Siiva 
Tellcs.- Jo~é eia Cru;;; Fei·reini. 11- Foi. appl'O· 
vndo. 

.Leu-se tambem o ·parecei· da commissiio de 
sande publica sobrn o reqnerimcnto dos alumnos 
d11 escola medico-cit·m·gic1i, adindo de ·outras 
sessões antecedentes, e i' respeito deste fui offe-
reciala p•Jr emenda esta ' 

llESOLu~·:\o 

« A assembléa gJrnl legislativa resolve : 
.. • .- . • n 

consislit·i1 ·cm sustentar. o alunmo .. publicnmento 
thP.sc;;, que vc1·sem sobre as materias 1.ludas em 
todo o curso; o ·qne serã feito sogund.> os esta
tutos de Coimb1·a.- Odorico. n- Foi . apoiada. 

Petiio a palavm e ·fullon .úcerca deste parn
ccr, e da resolução que ngvra adJitava. o Sr. 
Odorico. · 

o sr. Costa. Aguiar:- Sr. presidente, eu 
·seria· i11cqnse1nc11tc nos meus p1·incipios ·se h!L~ 
vcn,lo tomado a def\)sa tia caus t dos alu~nngs 
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J82 SESSÃO EM 16 DE JULHO J.)E 18:!7 

- - ' que eu muito respeito; e ainda mais ·sinto t..,r 
de impugnar as 1deas e o l'<'nsnr de um noLre 
deputado, cujas luzes cu muito ap1 ceio, que me 
tem Jwnrndo com a sua mnizntlt', e nquem nté 
<levo obsequios em rnziio d.. sua prvfiss:io, é 
forçoso po1 êm, senhon·s, dizer o que eu siuto. 
.-t mi.:1is ]'lato, sed mogis a mica i-e>'il<rs. 
· Cumpre tambl·lll dt·clamr com a franqueza. 

que é propria do meu ca1·actl'r, que tendo de 
fallar na classe dos Srs. medicos e lentes da 
academia, e · d<!l'gl'af'ad·uuentc áccrca dos <Jbsta
culos e transtornos: que têm sido <·aus1tlos aos 

.. ~ . ~ n. ... e 
tos annos; é do n1cu de\'er apartar de mim a 
menor idéa de 1·esse11timento ou de uz(·dnme: 
uo contrario resp~t.o muito todos estes scultore:", 
con he .o < n · · ·· · · · 
ln~ües com alguns; e dc:,·o vbscquio á outros. 
O 111cu cnrncte1· é bem conhecido, bnm como os 
princípios de n10derai;ão, porque sempre me te-
nho condu:t.ido, e !stu basta. Entremos · 
lllll Cl'lll, 

Este pnrccel', senJiore~, cc.nlém duns partes: 
na pri111eiru n co11m1issiio interpõe a sua 01iiniiio 
t\cel'ca dn supplicn dos aluumos, quanto ú ma
neira e fômia do cxnme, porqué devem passar 
aquelles, <jllf.l ora frequentiio o Gn auuo, afim 
de couseguh·em 11s suus cartus ue . cirurgiiio for
mado ; . fundados os supplicantes no justo i·eceio 
de coutiuuuc;iio dos ml.'smos trnnstornus e obst11-
culos, e tah·ez de JJorns ni·bitraricdades 11os 
cirntues, por isso que a lei 110\·issima de 9 de 
8cte111u1·0 ele lS:?H não lnm·rn, nem estabefoce 

unl esta fõrma · 
Jigenci:ls, que púdcm ser multo prejudidaes, 
pl'iucipnlmentc sendo os C'Xamcs feitos, para assim 
<lize1·, em pal'ticul 11·, como logo provn1·ei. 

Na segunda pnrte elo areccr resoh·e a co -
i su n supp 1ca por uma mnneir11, qne me não 

pnr..:.:c jnstn, isto· e, qne os supplicantes e:sp<'rem 
pol' metlitlas legislath·ns, qu1o ninda se dc\'C·n1 
tomar, quanto ao gráu de <lontor e cre:içiio das 
cadeiras que pedem, etc., enunciando-se por 11111 
modo, que l>cm tleixn Yê!' o ludo, porq11e tomou 
este negocio. Cumpre 1>uis qne eu exnminu cndn 
uma desta::; iinrter;, nfim · de melhor dizei· o que 
entendo. 

Diz u commissiio ua primeira parte-Que s11p
posto não sl'jiio bem fundamentados o:; receios 
úos supplicnntes, etc. - Ah! 1S01l10re.~ ! dàc-me 
no coração o mo<lo porque se explie't a commissiio, 
querendo pót' cm c:squeciniento 11quillo que todos 
imbem, aquillo que é lJUhlico ! ! Ignora o honrado 
wewbro que pureccu falia!'. com t·mta segm·1111çu, 
todos os trnnstol'llns, todüs os incommodos, por-
1111e tem pn:>sado os ahmmos i.lcstu academia, que 
lia mais de 10 11111.os lutiio contra :irbitrnried,;
<lcs, 111ú vontatlc e 11111 decidido c111pc11ho de c•ustar 
aos seus estudos e no iic·nsnmento dns suas cnr-

' · · ·• • ' , so para 
conseguirem a cadeira de operações lutarão 3 
nnnos ; que tudo cmfim tem sido pela pouta da 
espada ? E que nindn se duYicla do passamento 
das cartns no n1e11QS lia bnn J><•Uco tempo? 
N iio, sc11J1ores, i:iio é }ll•ssh·cl fcc!Jar o;; olhos 
ao que deixo referido: ou enfüo e mister con· 
fessnr, que se fallon sem idéas e sem conheci· 
mcnto do que ha succcdido. 

Como póde duvidai· o Jiourndo membro dn ar
hit.1 ariedade, cum que •cm sido feitos scmelllantes 
t:XHlllt:S '! l';;ra 11u\·u1:1l:c que· ÍI utc nspt'ilo 

i·iio pro\'a1·. 
Como pois se .avança com tanta se:iurani:n 

que não hn semelbantcs ·nrbitrm·iedndes. que niio 
hn tt1As i·cceios e sustos? Sendo tudo islQ verd,z
de, uiio have1-á sobeja r11ziio; 'para ·qae·os alum
nos suppiicantes peçiio nma providencia· frisan(.e, 
q11e os ponha á coberto de tudo por umn Yez, 
o que so pode1·ã s'.lr conseguido, fazendo-se es
tes exames cm publico ? 

Longe de mim a Uéa, senho1·c;;; de menor 
olfensa nos Sr.~. medicos e aos act11ae3 11mtes : 
csto,u at.ti persu·1dido de sua robid11de. s~· 

mucos e nao ec 1emo,; os olhos a mar-
chn do cor11ção humano. 03 alumnos tem rnziio, 
~111riuanlo se nssust:io colll o rcssentinrnnto, que 
actunJmenttl dc\•e haver: esta 'luest:lo tem siolo 

· .. , , ~ · · er, etn en-
,.C>l\'ido º" seu,; l.mtcs; quando ninguem ~·1sta 
dei ser obje~t·> de repres!lntncões pu!ilicas : tudo 
que uiio o fllllm· esta lmguagem, e occultnr a 

Todns estas consi.Jerações sô p 'r si devem 
bastar . p1tm a 11nhliciJaJ.i dos ex unes. que é o 
ponto pdncipnl d11 questão e da supplica. 

Diz mni:; a honrada commissão q11e o exame 
de,·e ser semcll1antc e hlentico no !Jlle elles ti· 
verem feito no á" anno, i:4 > é, de Uieoria sobre 
il1stmcçõcs cirurgicn:s, operações e r.arl.os ; e <1·~ 
clinica medica e cirurgica JJO bospil.a, etc., salvo 
o maior apuro e distincçiio, que os estatuto:; 
e:\'.iget11 nos ditos exames do 6° anno. 

A este respeito nccrcscenton o m'!$mo honrado 
membro tudo c1unnlo julgou conveniente ara 

. • • · .1 .. u no aviso 
que bi1ixou .Pªra n fõrma destes exames. etc., etc. 
Que a\'iso e este, de que tnnt1• fnl1011 com se
gurança; <'U direi o que elle diz e citarei a 

. .• - e 
1&20. dirigido' p .. 1· 'l'homaz Antonio ao Dr. l\fa- _ 
noel Luiz Alval'es de Cm·vallio, ent que se diz, 
que S. M. o Sr. D. João VI havia approvndo: 
a 11or11111, que uqnelle conselheiro fizera, p,1ra 
os exumes do qnint•.l anno do curso mC:dico
cil'Ul'gico dest.'\ côrte, n111ndando·st', na con
formidade de! tal norma, proceder sem perda de 
tempo nos exames do mendonado anuo, e ao 
lente! que então era, principiasse n dai· as lições 
da sun ~ndeha. 

Ei;; o que diz o tal mencionado aviso ; \'Pja
mos agoni q uaes são estas instrucções. E' o 
que o hourailo membro niio s11be, é o que tam
bcm eu mio sei ; porque este negocio tem i;ido 
11m segl'Cdo. Tem-se r•1qnerido copiar ce1·tidões 
<lt•stas i11strnc.;ões ou . plano ; não têm i<ido pns
:-ntlas ; e nté se tem dito que não esli1. rt'gis
trndo. \li:tt ttma certiclllo, etc.) 

Eis o que diz cstn certidiio pissada em ;· de 
Nu\•e111uru de lb'21. Como pois com tant 1. sa~u-
rnn«;.a se.falia em aviso f'l m s~ .· · 
strncçocs, de cujo conteítdo. nada sa_be111os, para 
se argumc11ti1r com tudo isto s_obrc a fórma 
dos exames ; como se este.;; niio podessem ·sei· 
alterados, quando m~mo aqnclle ·valnsse·, para 
melllor fõrma e para a devida publicidade ? 

O que . cu uiio J>Osso soffre1· n san~ue frio é 
que se prntenda inculcar a idén, de que os 
nluumos temem semelbantts exames, e de que 
só por isto i·equeri:rilo. Por modo algum · lhes 
façamos semellumte injuria. Niio, senhores, 'elles 
só temem m'liitrariedades ; cllc!S sõ qneren1 a 
publichludi: do exame, para puderem sustentar 
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SESSÃO. Ell H; DE Jt.;LUO DE t~?i 
• 

sPn pi>usar f' s 1t.i>rc:11 qual a cansll, porque s~o 
ap111"t1vados ou repr.lvados. 

~·ana a commis.;ão no maior apuro e dislinc· 
c;ão, que os estatutos ·· exigem nos ex unes tio 
6• anno. J,\ mostrei o q11e diz o aviso e que natla 

· , as instru~.ões 011 !ano dos taes exa· 
mes : ypjamos ag"rn o •1 ue dizem o; estatutos. 

Elles falliio no art. l;i, que se dan\ a nova 
graduaçii<l de .formado cm eírnrgic:1 a •s quo 
tendo sido npprovndos plenamente cm todos o.; 
anno,i, q1uzerem e novo i·equen ar 
anno e fi?.erem os exames com disti:icçiio. Taes 
são as palav1·as dos es;ta.tutos : logo), a p:~layra 
- maior :ip11ro· - uão est:i na letra fil) nrtigo e 
nem sei par~ que fo_i escr~ptn. á niio sei· pa1·a 
angm1>iltar ainda mais a d1fficulilaile e por con· 
sllqner_icia. o m1>•l?. 1l•lS exames, SP. este;;. forem 
feitos sem pubhculadP. J\[as emfim cle1xemos 
l'Sta qn°st.'io; 1'11 j:i tlisse que csle não ú o fim 
do~ alnmnos s11pplica11tes. 

Fnç'ão·se muito embora e:.tcs exnme;;, como se 
quizer, e como se entendei· melhor, que os alum· 
nos· uerc?m o ue e11 rcten1l1l, e o ue de\·e 

. querer todo o homem imparcia , e •.1ue os exa
mes se faç1io com a maior pnbhcidnde; que se 
cortem receios de nrbitrnrilidades; que os estu
tlantcs' cmfim saibiio n mzão porque s:lo rcpro-
vados; e possuo sn.teutm o 11uu U\ aoçm cm cu 
escreverem. 

Disse o honrado membro qne estes exames só 
po~iiio s.~r ftlitos pela inn_neirn, porque. o te~ s~~o 

~ão eonhPeP.ri1ii ao 1111Jnos os P-nl.l'n1lc1lur•,s, <1111' 
pt1dem 11ssi:>Ur a()s ex.uucs p11hlicos, q110111 t"m 
1·f1%:io? Nii·• cnnliecerá. o pnblieo no menos, se " 
estmlantc tlefentle c'lm conhecimento de eaúsa 
n sua opiniiio, :se produz boas rnzões ; se estas 
sii.1 contrariada'! eo.n a mesma se .. u1·an ·a e con-
v1c1mo pelos exnrninadl}l"CS "! 

Qu11111lo n;io fossem to•las estas varatagens, bas· 
tava só a de polc1"C1t1 O:> ahunnos publicar a 
sel'ie dos· seus 1u·gumentos, das sua;; razões, a 

· .., , · rgu n s, e .e .. 
E dirá nindtt o honl'ndo membro, qu i os exa

mes se não poclem fazer de 011tra fó1·ma? Qnnmlo 
n:io pudesse ser, segnn fo o qne eu di:;o, e lembro, 
não o po•hrí1 s.ir pela fúrma, qne diz o Sr. 
OJm·icQ llcnlles. a cnj 1 em1mda nccedo de mnit.o 
boa vontarle "! Dirá nind:1 n commiss:io qne o s;.n 
methodo é melhor 1!0 <1110 o lernhrarlo pl)r mim 
ou pelo Sr. OJorico '! · 

S•i o fim tl:1 commissiio é angmentai· ns 1lilll· 
cnldatl.1 no quo en muitn con'\'1!11ho, eis o melho1· 
modo pam comeguia· estes tins 011 pela fo"mna 
e ne a •lnto 01 i · · i< • · · · -
rico; pois que enti'io o ex1une consístíri1 em sus
tent n· o ahmmo publica111ent~ the<es, que ver· 
sem sobre as 11111tcrias 1ladas em t•)do o curso ~ 
o c111e scri1 feito s~guudo os 4tstatuto:> de C·1i111-

: · Gnt. 
: Eis angme11tatla a ilifficut.ta<lc ti melhor con
' tento da cummissiio: e poss<> assegurar que de:<te 

nwdo teremos hnbcis professo1·es, porque 11i11-
• - o .. ' . ..t .• 

abe1·tns, etc. v .. jamo<, seuhonis, como até R•JUi estar ct!rto de qne o p-" d J f:tzer, e de qu•i ~ e111mz 
sn tem feito e~tcs exames. de sustentar scns nrgumentos e suas razões: de 

Entregi'ío os cxnminndorcs no cstudcinte cxnmi- outra fórm:\ n:io, n:io irlÍ. {t semelhante exame,,, 
nnndo 8 doenli!S, G ele molestias medica.; e 2 de 011 fugirá como tlizemos em Coimb1·a com o 
cirnrnica.;: O cstutlnnte interroga os doenú:'s: ponto qne tirou. 
indaga· os symptomas, chssifica e capitula as En po.lia nccrescontm· ain,}a• muit•J no que fica 
rnolestias, rêceita e prognostica, e d-) tutlo isto expendhlo, pore n n hom está a dar, e en devo 
faz· um dinrio que entrega aos exa111inaolores no arroycita1· o temp l para falla1· 11:1 2ª pnte cio 
primeir{I din. pm·ece1·, n!io desejando abusai· da bondade e nt-

Nos .senuintes faz suas obse1·vJ~t;Õ.:!S, escreve-se tenção desta canrnrn. 
e entt·egaº tn!-10 da mc~ma íórnllL ;1os {·~nmina· Ett passo :i 2a pai·te do 
dores;· e a;srm success1vamente nte n1> '·º dm.. cm brnve 0 1 ent ndo. 1 n 0 

• Q" · - 1 • '. t ~ n11u o e propos1 o guar ' 1·a mn m eu"O s1 enc10 
isto deve continmu·~ ue íslo 1111º ª ll'e ª por ª :\cerc,l de tal obj.,cto: pois que n mnneim pela 
:\ arbitra1·iedades, Í\ má vontade? Deiu nos livt·I', qual a'}nelle;; estatutos p~rtendiiio dar um se-
senho1'es, ele semelhantes segi·ed•H! ! Não, tndo melhnnte gl"!\o cm mediciua, ern pouco airosa á 
deve sc1· pnblico; todos deYem ouvil· o tJll-~ 0 t:io importante como' dillicil . sciencin, e mesmo 
estudairtõ disser ; o q.uo elle sustentar : quaes 1 superficial, e que por isso devem os snpplicnn
as suas . mzões e quaes a; do lentt', etc. t l l"J 1 · 1 f \ t l 

:Mas 'disse o .. li •nrndo membro, nind11 mesmo 1 · es e-:pemr pc as me 1 ns egis n ivn•, ·que 1 11 
respeito se <lovem tomm· ou pela lei da orgaui

sendo pu!:>lico,_ o doent.e niio ~st:i pr~sente, 0 
8 ação rlns escolas d.; rncdiciaa etc. 

pul?lico n<Lo pude ~preernr, e nao ent~mlc:~ e de 1 Deixarei por or:1 o que a c,1mmi>sã{I diz no 
mms as portos estito nbertllS 110 hospit:ll.- Ah l 1wincipio desta 2ª parte d l sc11 parecer, pnm f.ll· 
senhores, .. não nos ilhtdamos ! 1 Que quer cjizer lar j1í. d·i que é m tis' ncccssario e imlispens~vel. 
- portas 11bertns no hospifo.1- se o estudante 1 Q 1 niio póde fallar é snstentm· ns su·1s razões qn mdo j ue tem essa; medidas l<>gis ativai<, •111 l par~ 

. 0 lente. p" ensa. de diverso modo do sen ! 1 o f1nuro se 1iorlem tomnr, c-im aquillo q ne já 
t t podemos fazer? 

Admitt•l· ·que muita gen e em nc8 ex:imcs pn-1 Se a nc:idemia medieo-cirnr!!iCfl cst:i a1ui crcnJa, blicos não enten•le da questiio, muita outra pol'ém -- • 
entendtm"i..e p0Je1·1\ apreciar a Ycrcladl', e conhc- .· poi-.1ue não podemos nós ji"1 e j:i c.•lcval-a :iquelle 
cer onde elln existe. g1·1io q11c de,·e merncer·nos? 8e1·A por ventura 

Demais o ·estudante tem o p1·azll1· de -saber por- j11~to que deb:•)ll\OS de fazer j:"1 e j:'1 nm bem, como 
que é 1'1}pl'ovado. no caso de o ser, sabe compa- dous, só p:ll"•JUC n io pod••UDS ainda· fazei· um 
rar as snas ·com ns razões dus exnminndorcs • ben1 como quatro ? 
sabe emfim· em que cnou, e q•1nes as razões ao en cn o, sen 101"es l I • que cu sei e que 
dà diversidade de pen,:m· dos mesmos examina- a 2• p.llt.l do rcque1·imento dos alumu1os suppli-
dores~ ·. : ·. contes :é just.'l. 

Que -difficuldade. lia neste meio? Que tll'sgm- Creemas desJe jii. aquellas cndéims quehltiio; 
i;ada teima é esta. de se niio querer admittir a al ~umas que devem fomrnr os estudos . prepara-
ptibliçidàde, que eu lembro? E' Terdade que os torios, j-\ em outro tempo ex!sl.irii~, . e não· sei 

· 1loeiltes · não estão presentes ao nct•l do exame qual- a causa p<>rqun · ng.,1-a nno existem. 
publico~ · S:dmith ist'» mns eu persunto ao hon- . Eu vejo em mu tlocnmento junto ã. snpplica 

· r:(do membro . se a publicidade uno é decidida· dos alumnos, qut1 nm delle8 ·fizera. exame de bo-
• mente-. melhor do 111u1 o segredo de t11es exames?. tcini~:l e d<J chi_1,nic11, e q1w d-:llt~ fórli approva<Jo; 
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18-i SESS.~O E.M H;· OE .JUIJIO DR 1827 
pro,·a de qile e.<tns cn•Jeirns havi:io sitio estuhc
lechlns ; ignort> n rnziio, porqne :1~ora as niio lm. 

Crecmos pois des.Je já ns que fnltiio; nem nisto 
pôde hnYCl" a menor implic:mcia com o project-0 
<lo ~r l:ino Coutinho,· :sobre os estudos medi-

Eu não sÔu destas profissões. e npPnns posso 
dizer o que o bom senso ensina a todos: npeznr 
<listo porém conhr-ço que o project-0 do Sr. Lino 
(' utinho •• t • b 1 • o nu 
.-om a maio1· p·irte da sua doutl"inn. 

Qnando porem ;:erá discutido f-Ste 1wojecto? Om:o 
11izcr q11e uii.J será de rerto nesta sessão; além 
de que clle ha de sei· remcltitlo ao scumlo, qne 
o adoptar:i ou não, etc.: e todas estas demoras 
devem obstar ou pelo menos difficulttu· a solu
ç:io do presente negocio. 

Porque moti,·o j1or1!m niio crenremos nós desde 
ji1 us poucas cutleirns <1ue faltiio, ptu n um curso 
c.,mpleto da academia me<lico-cimrgita? Eu não 
eucouti·o nesta me.lida inco11veuie1ite nlgum, Íl 

. uiío ser o de 51uere1· n<'gar nos altu!!no~ suppli-
• • fT • • • 

nml>icionão, (1unuto mais . qne 110 projecto do Sr. 
Li no Coutinho estiio enunciadas :is mesmas c 1-
d1!iras, que já exb;tem e ns que nindn faltiio' 
e se elle <hl umn.1.ovn fórmn' :i ordem e nrrnn·o 
llellns , isto 11iio púu•} obstn1· no que eu digo, 
po1·que qn::rn<lo fc:ir snnccfann<lo semclhnntt? pro
j ect o , nos regularemos eu tão por elle. Disse· o 
o honra.to membru . ill!_<l o grào. <le doutor c1·n 
o 1j•. o <e mero úxo nos n 11111nos; p qne es 
J)O<lii.o curnr d" medieinn pelns suas.- cal'tns de 
b11chnreis form·~dos, etc, Ah ! sei.hores, oxnhi que 
todos os noss::ls coucidntliios tivc:;som tiio bons 
idl!ns e. 11111bici01rnssem tiio interessante lmm, 
como se explica ú illnstl'c preopin:mtc l ! Enliio 
a,; luus Pst.111 ifo mais dilTnuditlns; cntiio niio 
h:n·edn sofTrido tanto, com pn: ticularillnde nos 
l11g111·es mnis ri.'motos e por esses sertões. 

E porque moli\'O todavi·1 negaremos nós nos 
su pplicnntcs estn grn<;a , uma \"(•z que d1>lln se 
fnção digno;;? Pedem po1· ventura o gn'to ele dou· 
tor sem no mesmo tdn o edi rcm nc se ' ne1 cm 
prlllH'n·o mstmir? or<1uc ireito o f>l"O 1i ll'emos 
aos que dclle se fizerem dignos? Seja luxo em bom; 
mns crc•:m-sc semcll111ntes cndeirns : estudem, pns· 

. sem por todos os c·xnme;;; snj,·itu111-se no que 
:se .e.. 0 l . • 1 .• 

e nrt. li dos estntnt.us man<lndos obsl!n·nr pelo 
<lccreto do lo de Abril de 1813, que de certo 
uiio hnvcrti razão para tanta repulsa e pnm tan
tos 1·cc€"ios couo inculca n honrada commissiio. 

Ao contrario úi11Ho lucrnrã a lnnnanithldc, 
assim p<'la \•ulgnrisnção cios principios como ate por 
outras consid1:1·nç\:ie;; que não pertencem pni·a 
aqui. Tanta difficnlJn<lc pnra os nlmnuos snppli
cantes e talvez tiio pouca para os que ,·ê111 de 

. fõr::i, só porque cst11d1\riiõ ucssns academias es
trangeirris ! ! E' tlcsgra~n que nos nossos conci-
.tndiios tutlo se lh• s difficultc ! l Eu muito po<lin 
d ize1· ú este respeito, e todos nús !'nbcmos como 
se fazem estC's < xamcs, e n mnurira porque mui
tas vezes as consns se consi<lcriio ! ! En podin 

· accrescentflr ainda muitns 011t1 as r1.·flt<xõcs : n hora 
porem h~t muito que passou; e eu não dew• por· 
mnis temp.:. nbusl\I·. da uonda<le e complaccncin 
tl<'sta cnmnm. 

Pnrn óccasiiío opportunn gunrtlo, o que ngom . . - . . . ; . . . ,.. 

11011ho-me no parecei' da co111111issão; e que q~tanto 
·:\ p•·imeirn parte se adopte o que kmura o Sr. 
Odorico, <•n nlitls o que nt ponderei i'1cerca 
'ela pn blicidade . de tnes exames , fazcn<lo-se à 
semellmntc rer;peito urna rcsolui;üo que deve sei· 
f'llViada no sen~do; qunuto porém :\ segunda·pnrtc· 
do parecer que ss creem desde jti as cadeir.)S 
que fnltiio pnrn ltm ·curso conipkto de tão inte-
·rP!~snntcs cciencins. · · , · 

O t <'mpo ·não prrmilt<'. fnz('r l!gorn e!'llfts emen. 

d ;s : e a serem precisas , cu as inrC'i 1>nra n 
co111peter.te sessiio, em que entr•U" <lstc parc•!er 
no\·amente em discussiio . Este é o men vóto : 
n cnmarn decida o que 111clhol' entender : cm 
todo o cuso mt t~nho no menos cm!'pl·ido co!n o 

o conh"nct•J 

2.0 -2• cJi;:cussão do projecto sol.Ire ns, nposen
t11dorins dos empregados publicos . 

3.0 -1" discussão do projecto sobre ns escol:)S 
m i i 

4.0 --!.:• discussão do proiccto sobre a isC>11çiio · 
do scniço nos milicianos. , 

5.0 -2• discussão do ro·cclo sol.Ire vinculos e 
mo1·gados. 

Lcvnnton·se n sessão its :l horas e to minutos 
<ln t1rdC>.-José Cm·los I'e;·cii-a tle Almeida To;·-
;·es 2o r ·· 

l:ESOLC(.'ÜES DA CA~JARA 

A c1marn tlos deputado;; envia no senado n pro
posiç:io junta. e peusa qtie te111 lug111· pc11i1·-se no 
imperndo1· n sna saucçiio.-Pnço da cnmnrn cios de
putados, cm lü de Julho de 18"..!7: - Pedro cli: 
...1l"at{io Lima, 1•residente.-José Antonio ela Silca 
.. Vaia, l" sccretal"io.-José C1wlos Pei·efra ele Al
meida Tori·es, 2° scc!'etario. 

A rmnara dos deputados cn\'in no senado a re
soh~çiio junta, e pensl\ qne tel.U· lugar p:dir·se 
ao 11npe1 a dor a Sllt\ _snncç:io. - Paço (~a cnmnra 

..., ..... -
tle Anmjo Lima, presideute. - José Anto,lio ela 
Sili:a Jlaia, 1° ·secretario. - Jos•J Cai·los Pe1·eira 
de Almeitla Toi·res, 2° s~cretnrio. 

lllm. e Exm. Sr.-Accuso n rPcepi;iio do offi
cio de 12 do corrcute, com o qunl V. Ex. rcmettcu 
para serem i>rcsentes á cnmam dos de;mtn<los 
uma rcprc:>eutnç:io da cnmnm dn \'illn de Can
t .. gnllo para se cre:u alli um lngnr de juiz ue 
fô1·a e trcs consultos da mesa t.ln conscicncia e or
dens, indicadas cm uma relnçiio, <1ne 11co111pa11hou 
o dito eoflicio : E cumpre-me certificm· a Y. Ex. 
que a mesma c:un wa j,\ tem designado a.este" 
papeis n direcção que u cada um delles compete. 
-Deus gmwcle n Y. Ex .. - Paço da camnra dos 
deputados, cm lü de .Julho de 1~'27.- Sr. co111lo 
de Y<tlen~u.-José Antonio da Sih-a ~'laia. 

Illm. e Exm. Sr. - A c·ma1·1 dos deputados 
v!o . o dlicio. inclu:so ·cio vice,prcsidente tia pro-
·1n \ , . . -

ns razões que. lhe pnreccr:io snfücientes p1un se 
não verificai· n reu niiio. do conselho pro\'incinl. 
;) qnal vfficio fô1·a remettido por V. Ex. em !I 
d~ .conente mez: E entendendo.a mesma camar•L 
que as mzõcs apresenta-las .pelo dito vice-p1·csi
dcnte não siio"bnswntes pura se suspendei'. n·C>Xecu
çiio dos conselhos prol•inciaes, tendo todas ns 
provincins -!'~gocios de in.J;erésse.ge1·11l·quli .. dcvem 

. ser, promovidos por uma n<lministração scmp1·e 
.nç.tirn. e. vroyidente; rcsolycu .de. coo(om;idadc 
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SESS1\0 EJl 17 DE JlLllO HE 1K27 
N•m o 1•:11·f·N·1·. ,i.-, t'au•nJ:i que o m<>ncion:i.lo olll- ' 
ciü fosse restituído tl Y. Ex., ,·islo competir ao 
«overno fa:;.<>r cumprir a mencionada lei. O que 
particijlo a V Ex. p ll";L que i.11ba llo conJ1cd111e11to 
de S. :\!. o Imperador: Deus gua1·de a Y. Ex. 
- Paço da camar:i. dos de1rntados, lü de Julho 
de l~':t7 .-Sr. Yiscoude de S. LeL•poldo.-Josê Anlo· 
11 io <kt Silca ·'la ia. 

"Dcns gnanle a Y. Ex.-Pw:o, Jf; <fo J11il1n.J., 
18'.!.i.-J/11í''JU•·~ <l.: fJuelu;;.-Sr. Jos.:~ Antouio da 
Silva l\laia.a-Hemettido à co111111issão de fa
zenda. 

Pas.;011 se :t 61 Jem do diu, eutrnmlo em 2• d1s-
cussão o projecto de lei sohrc o p:"m-1.Jmzil ; e 
scudo ma11<lada k·g·) {1 rnesa, o ~r. secretario 
:\laia leu csl 1 

Illm. e Exm. si-.-lnclusa remetto a Y. Ex. 
a resolu.;ão da Calllara do,; deputados sobre o Jll'O• 1_' . « Al'l. 1.0 A m:uléira de tii.turaria, denominada 
j<!ct.~ de lei {icerca d:t anematao;:io da 1nc:tade dos . pím-Lrazil, é :propric:Jade dos possuidores dos 
direitos d<&s alfandt!gas do imperio~ afim de que ténenos, aonde crescer, e dos seus cultivadores; 
s1>ja npr<>sentndn por Y. Ex. un camarn dos l:;rs. sua export'•(':'io ><er1í sujeita ús seguintes coutri-
seuadores com o projecto original que n ac.:m· hui~õcs 1.u O páu brazil exportado crn brut-0 pa· 
panl1a.-Dt·ns guanfo a Y. Ex.-Pa<;o da c::un:ua dos gam 110 consulado das nlf1111Jo:gas das IH'OYincias, 
•lepntmlos, lU de .luJllo de HN7. - Sr. Yisconde aonde fül' <>xpo1·tado o quinto da exporlnriio. 2." 
cll.l f.'angonlms do C:unpo.-.Tos•J .Antonio tia Silra 0 p:'rn-brnzil t'Xpo1·tado í!lll extrncto 011 sun fccnla 
J/tii<J: pagará o dizimo de cju311tidade exporta•la, pda 

1ncs111:1 reparti<.::io do con,;ulado. 
lllm. e 1~xm. Sr. - Pa>so ás miios de Y. Ex. 

inclusa a 1·csohwiio da camara dos deputados so· 
ln·e o 1nojecto de lei 1>arn aboli1· a contdlmio;iio 
que a titulo de ordinarias percebe o cscriYão eh 
cuman1 i111pe1·ial, <: du descml>nrgo tio paro tios 
conselhos <lu imperio, afim cfo que seja 01· V. Ex. 
" , l ·, a c iunr.a os .._ rs. senn.t ores co1u o 
111·ojccto origiual qne a acompanha. - D~ns 
g narde a Y. Ex. - Pn~o da cmuaJ"a dos dcptt· 
tados, em lü de .1 ulho de 1827. - 81-. visconde 
1\e Cengeah:ts tla l!a111ro. J osi: ...l 11 ton io <la Silnt 
Jlaia. 

llhn. e Exm. Sr. - A cmnara dos deputados, 
deferindo nn nquC'rimeuto uos utliciaes 11a~os da 
1 a e 2a liuhn da 1•1·ovi11cia de S. Paulo, o qual 
req ucl'imcuto fc.irll connncltido Íl sua dcliher,1o;iio 
pelo ~overno <le 8. l\I. o imperudor por officio 
do ministro e secretario de c~tado dos negol"iüi! 
ua guerra de 23 <.le )foio proximo pas5ndo; tem 
tomado n .feBniute re.soluçiio. - uA disposição do 
decro:to do 1° de Agosto de 1822 que coucctlcu 
nos olliciaes d11. gual'llit.;iio <.lo· Hio de Jnm·iro a 

. " • seu J'CS}l<:C l\"OS S01 us, Cllll}IUlll o 
:-e estiverem curando no hospital, fuz-sc .,xteu
sh·a aos CJfficiacs de pntcntc activos e reforma· 
dos que yenccm soldo, do Ia e 2a linha. do cx~1:cilo 

a. Y. Ex. p:1m que sl'ja 
cousidera'Çi10 n:1 camnrn dos Srs. senadores. -
Deus guarde a V. Ex. - Paço da c11mara dos 
deputados, IG de Julho ele 1827.-Si·. visconde de 
Congoulms do Campo. - J•Js.J A~1to11iu ela Sili:a 
1\Iaia. 

Sess1lo ena t '2' de .Jullao 

rnt:SIDENCI.\ r:o sn. .\Il.\l.'JO Lll!A 

A 's 10 horas feita a chnnrnda, ac11ariio prc· 
sc11tes 81 Srs. tleputados, fallim1lo com causa os 
S1·s. Pnuln e Souza, Costa Aguiar, Salgndo, Rc· 
zende Costa, l\fa.rtins l'ere1m, Rocha Franco, 
Fel'reim de l\Icllo, l\Toura, Nnbuco, Arcebispo da 
Bahia, l\fonleiro da Frano i; e sem elln o;; Srs. 
Xavier Gucin, llfarcicl l\lonteiro, Faria Bnrbozn, 
Castro Vi:mna, Jo:\o CallCliLlo. · 

• "· "T . ec arou n e1· i. a sessuo ; 
e lida a a:ta da untecedc:ite pelo Sr. SCCl'et trio 
Almeida 1'01·1·es, foi approvntla. 

Foi lido pelo Sr. secrl'tmfo l\Jnia o se· 
guiite · 

OFl'ICIO 

" Illm. e Exm. Sr.-Remetlo a V. ;,Ex. os mn
nuscl"Íptos dns contas do thcsouro, <ttte existiilo 
na tvpogmphía 1.nciounl, em conformidade do 
n\·is•:, que v .. Ex. 1n<> dirigiu. 

'l'(ll!O ~-

AlfflGOS .\DlJICIO.\Xhs 

" ~l't: :?.• Os con t rnban:listns Jcst!) gencl'o scriio 
cast1gauos com a pcnfa total do ge1ie1·0 extrn-
via.ll , : ~ · · · .. · · .. , · 
do \'alo1· do extravio: caso porém niio te11l.iio 
essa quantia da multa, pagai-as-hão 110 sen·i~o 
de trabalhos puhlicus, l't•gulando-se a 111!1 reis 
cada dia de trabalho. . 

" A1·t. 3.0 Os extm:i;iadores desta 1nmlcil'R, nos 
tcn·•.!no,; do propriedade nacioaal, seriio conde1111111.· 
dos il 11erda do geuero cxtrnviado, e outro tnnto do 
\•alor do extravio, pago n:l fú1·111a do nrti"O 1111-
tecedcntc. ' " 

" Al't. -1.• Ficiio 1·evog:vlas toda;; as lds e dis· 
posi~õtJs cm conh·iwio.-JJollamla Caú1lcant.:. " · 

O S1i. Y.\sco:xc1·:r.r,os apoiando esta e111e11d11, 
mandou, e foi lida est'outrn como substituti\·a 

' füJ :u·t. J. .. 
EllE~D.\ 

u Da puhlicaçiio desta lei Em dinnttJ pc·rtenceni 
o púo-1.H":l,;il no sc11lw1· ti.o terrnuu ; .e licn nbulido o 
seu couunercio exclusiYo. 11uc 11oderi1 s<>r <·xcr
éitlu po1· q nem uizer. » 

.Aln"IGO ,\DDITI\"O 

« Pela exportação do p:\o-lirasil se cohrnr;\õ 
10 a 30 %, q ui: o governo 111l:xa1·:.l, nttcndcndo 
_no seu 11rec;o nos mercados cstnrngeiros. - ras· 
c:• .. ncc/los. " 

O Sn Pm,s1n1·.::>TE ,lividio a emenda cm tinas 
pai tes, e furão ambas Uf>lll"OYat' a;. 

O Sn. Hor.LA::>D.\ C.\ YAI.C'A::>TE, como para substi~ 
tuil' n rcdncçiio do art. 1° tia sua ementla i•timi· 
ti 1•,1, offerec<>u de no,·o est t 

Elll:;XV.\ 

" E' livre o córte e ,·endn. tio pi10-hrnsil a todc;; 
os cid:tlfiios; sua cxportac;iio 1io;·ém Sí'r:'1 sujeita 
:\ sí'guinto coi.tribuiçiio: - o p~iu-brasil, cxpor
ti1uo cm bruto pagará 110 consulndo d:1s nlfun.· 
1Jcgns UUS prOYiur.ias, donde fôr CXJlúl'tndo, O lt!l'<;O 

- a · 1 cm>. e. »-. porn a. 
Pcdio a pahwm e cncltou n discussão. 
O Sr. J:·Iol.lon<\a Ca-,·alcn~uc:-Sr. pre

sidente, re1>ortn11do-mc à 1 n discussilo sobre .,sta 
maleria, occone-mr. urna rc-fü·xiio que talvez con· 
cilie c·s Srs. deputados, que se uppoem n esta 
emenda:.~ A opp<•sic;uo i•m·ccc 1rnsc1:r cios termos 
com que' se exprime a emeudn;--que rcco11l1l'cenuo 
n. propric<lmle tios sc-~1horios: d~s· · tl'rrí'nos e cul
tn·adores, pai·ecc 11ss1m i•1°eJud1c11r a füzt>nda pn-, 
ulicn nos seus rcndime1:tos. 1'1·esci11dan:os rois 

2t 
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18li SESS~\O E~l 17 UE JL;LllO OE 18.27 
<fo termo -proprieJ1dtl- qn·1 n nação de facto 
t'untinil'l a conse1Tat" mesmo pd t 111iuha cmenJa; 
pois 1p1e uma contrilmiçã 1 como _a qtu cu esti
p11!0, n:'io é menos <Jlte 11111 reco11laeci111ento <le 

ro · rieJaJe nacional. Seria <lc certo 1111111 lHwbn-
ri<la •' qne a naç:lo exigisse t111 nm oujecto <le 
p1·.lp1·ie'1aJe p 11·ticular rnnn tão f.irte contrihuição: 
•111nn•lo pois eu reconheç1) c<Jmo justa esta con
Hi bni•::io, ·niio faço onll·a consa q ne rec.J!1 hecer 
a (Jl vpt ied .. nlc u~tcional. 

11 qne eu <Jtiet·o são o;; i:it.e1·cssJs <ln fazeihl:i 
pnlilicn cn11cili:l<l1.i::; com os iutenJss,Js <ln na~'iio 
titn g~~r:11, pC'r issn npresenltl a <!llttlon;l:L t},~ rP.
<iac~ãn an (o artigo tl•l minh:l e111n1i.l:1, etc. Fi•pt•' 
, .. _ •. 1si1lernJo emhJÍ':1 como proprieJa le nnci.111:11 
11 p:'10-brnsil; m:is sejn est,1 p1·01n·iec! iJ•J n•lmi
nistr11<la por p:1rticuh1re'l, cnll\'indo c-<tes em umn 
coutrilmiç:io fixa no p1·oprietnrio. E.is nc1ui ti-
1·1,los a,; duvidas :'lquelles senhores q1rn sJ oppoem 
no 1° artigo tln minh:1 emeutln. 

Yem o ~· :irtigo da minha emcndii estau.~leccr 
n. contrilmição, emuo1"!\ ,;('ja esta, como disse o 

a.gora S·! <iner, o prJp1·1et:ll'i•) <l > t.1rrcn 1, em 
tpLC clle existe, olhn·o, com> 11111 ini111ig.1, q110 
prh-•lnJo Ji h•u~ o 1lllll <li to1T . .m1, qu•l clltl 
o•:cnp:i, c11v:t-llrn 1111\lcs, rnin:is e mesmo crimes. 

O Sn. Xn·mit 1m C.utv.\L!I i :-Q 1 mt H ciJaJ:'ios 
não tenho cu vist,J c1·iminn1lo.;;, <lcnunciailos o in
com11101l:ido3, por,111c ou roi,:.nr.t •, 0:1 for:'io disso 
calmnui:l'i 1s, em terri.!no dJ p Íl1-brnz1L ? O pro-
prio?tnrio elo terreno, cm q11c h:t p:iu-b1·azil, tem 
t.•1 I·> o interc;se c:n <le.struil-o : por.11P C•)11111 
<lell,~ não tem alguma b:1n e.;;;1cran :n, antes 111:'1, 
'Inm· tinu· p:trti!lo do t.er&'eno, qn•l r.llc occnpa. 

D HillÍ, S:. proisidente, o;; côrte . .; im:n) lJrn lo;. 
e sem regm ,1.iste p:'m, 1l·1<111i n excava•;,io at•! 
<las snas mizes ! .J:~ cllc p .r iss > csFL qu 1si 
ncn.u:\'lo, ou ao m Jno; e.st·i tiio hn ~e <l•ls 
portos Jc embarriwi, quil é muit i <lilli~nltosa 
a sn 1 co111luci;:'ii>. 01·11, tuJo se c,·it:\ <lcstle •1ue 
clle fõr p1'l1pricilatlc p11rtic11l:l1'. (Apoi'1tlos.) 

i1 t'\., ... 1. I~ , . ..·{J'· .: 
, r. nsconce os, a max1111:l ou a 111inima, n.lim 
<lo g(lVt'l't10 nutorisa1· este commercio como p1·0-
11rictnrio: cu 11iio me opponho a is ;o. 

, pa1·iL, e mes111'J o f.Lrá 1·cpr0Jnzi1·. 1 Apoi.iclo.) 
O srin i11l~1·esse, mol 1 r.:nl dJ cJraç:io, •J ch:111u11·íL 
n i.;so. (Apoiai.los.) 

D~s.te qne S<!jn livrJ n' es )Cula<l•n· inrlicu-O Sr. Luiz Ca,·alcan te :-Pe :l 1· l, v · 
11eln ordem. TI..iqucir.:> n V. Ex. •111•! ma•11lc ch:i
mar nos :::;rs. da commissã.1 tlc fazentln.. E11 que1·0 
que elles nppn.rc~iio para rc,;po11<lere111 :'1 rninhn 
in·oposi<;:io: sem isto 11:io f.allarei. 
.O Sr. Xu,·ler <lo Cur..-albo:-Sr. p•·esi

•I·-:utc, en npoid e voto por es,;:i "111en:la, pu1·q1w 
olt!<'l:u·a o pao-h1·asil pr<•pa·i.;tlatle part.icnl:u·, •l mi•l 
puhlicn e •ln na•:iio; e ap.iiarei, c votm"cJÍ por 
tnol:is as out r:H q 110 fi'1re111 nm ig1ml <lhecçiio, <! 
<"<>ntrn o sent iiln virtual tlest i prnje1•lo1. En j '1 
disse na I• tliscnss:io <pie o p:'10-urasil não h:n-111. 
si,Jo cxprcss:unente l"<Hen·atlo 1111;;; se,;111111·ias :1.1-
tig,1s: "· conHJn:i11to se mo 1li~scsse c111 coutmrio 
'l UC eri'w resen-:1tlüs os p:i.os tle lei, rcshl\':l pro
'"1r que Je lei foss~ o p•lo-hrnsil pn1·a entrn1· 11.l· 
•Jltella g.~u~rali~l:ttl•).; o. que n:io se fez; e C!'! 

1 • • • 

mais posso prestar a minhn con\·ic~,,\o 11\J ~nnu
ciaolo contn1rio. 

En dis,;e tmnhem qu~ li\·era scmpr.i como in
jnsta, ess:l ld que. com inyas·io 1la P'"'lll'iNl:l1l1' 
pnrticnl:tr, f••z o p:b-hr:1sil 111·i\·ati\·n •.li minha 
tlr• l'ortngnl; a~cresce11h111tln qnc, <111:111110 e->Jl•!
r:H·a qn•' uns donrn•lu~ •.li:1s da uossa i11Jep..,11-
•lt•ncia P!ln f . .1sso abolitln, e o negocio r.~tlnú•I•• 
aos 1<'1'1110,; •la jnsti\'a. !in·e 110 que assaz ha,·ia 
:;nffriilo, 11iio l"l<lia Y<'r s.im e'lpant•J q1rn e.;t•J 
proj~clo, pnrlilllh1 •la 111i11hn lia;t-, ia conlinu 11· 
" 111:11 t•111 lng:11· <111 rclllcdi:i l-o. 

1 lhject?u-sc-mq, qne 11,io c•lnvinha prh·1w a nn
•::io do rc11dim1111to ,l<)stc gcnero cm •111n a> s11:1s 
11c~essidn lcs c:1tl:L \·cz mais 11rge111. .U.is c11n11-
ciei-1uf! ett nssitn, St·. JH'csiUontJ, ou tal se plt lu 
conclnit· 1!0 me11 discurso'! Eu 1111ero qne o p.h1-
lil'l17.il srj a tleclarndo 1n·.Jpric1lade pari.icnlar, e 
•ill'J a faz1•11Ja i:11po11ha 11n sna cxporta~:io •11111<1t >:! 
t rihutos f._irem justüs, politicos e co111paliveis. 
lsto me pm·ecc 11:io ~ú j11sl·>, sm:io 111111to 11i:li.i 
vanl!ljoS•l :'t fazend'a: justo, por•JllC é 11111:i rn,;ti-
1.uic;:io do direito de propriedade, qne t"ira i11-
va1liJo o tomn<lo nos l'ªrticnlar~s: \";1;it:ijnso :i 
fazenda pol'lpl1J em Yenhi·le, l;;r. iresiJen:c 
.,111qmm os :1 q111zer t'spccu.:11-, hn 11 i sempre 
p.,1·t1e1-, q11nes•1!1cr. que ,;cj:'iil ns m~tlitln :, •1uc 
tome. A expel'le11c1:1 o lia sohl'jaanento provado ; 
e co!1trn ,ª expcricncia uiio lm a1·g11111e•1tos. 
( A11oiaclo~-. 

:-.r. prcsi<lcnt ~. o i nt•)l'Cssc m J.;;mo na ·:ion 11, e 
imhlico JWtle, e pcu..i com 11\'~cncia, <}\\C Q p,íu
h1·nzil S<:in restilni<lo aos part:c11la1'tJS ern cnjl) 
terreno elle .nasceu, :e existe. N.1 nctn:ll syst.e-
11n1, em que o 'páu-urnzil .ó. ex chi ;h·o, 0ti <la 
rninhn, r. mio nntiga•n<>nte, ou ''º est.:1•l•l, cnmo 

ar cont1·nct:n· c>.1111 o ven tl •ll' r.a1·tic1thw sobre 
n e •mp1":1, e \»J111l t d• p ·111-br:izi , o' interesses 
recipr0cos se reguliio bem, e o cstntl•.•. imp.>n<lo 
soh1·c a exporta,;:'i•l, cülher:'L 1111\a 1·c11J L talvez 
111.dor do qttl! uct11almc11te colhe do trafico ex-
dnsh·o 0:1 pelo nHlll<lS mais <lnrndor, po1·que 
emfim, sr.jn·lll•l licit-, l'dJl•}tir, o p:\11-brn.sil v.Li a 
exting11ir-se cnll'.J 11t1s, s·i conti11i"1'l o melh·Jdo •'111 
,·og:t. 

A pro\·inci:L 11<~ P.•rnamhn \ 1, ontr"ora. nhun
tlante, j:'t o não t.em ; e a dn P.1rnhyh:1 tem j'L 
umilo pouco, e· mnito long.i. U i<u111i111lo pois 
minhas i.lé.1s voto-111 i pel 1 cmend1t, emq1unlo 
t•i1n por h.tse rt!stit11ir o p{1:1-b1·,1zil n proprie
d:1 lc particatlnr, e nc~es~oriii <lo terrnno, e111 
que exist·i; e enquanlo Jeix·i ao e;;ta.lo im1Nr 
sobre a sim exp::irrnç:'io <lireit·'s ju;>;t·)S e com !1-
n-e1S. 

o s .... o.i.01•lco :-~1lo é necessnri•l exnmi
nm· S•! o p:'Lu urnsil .~. ou não p1·opriednde ua
ci•m:\I : esta q1testão é ocios:1, um 1 ""z que 
s•1 mostre, que n.iwl:l no c:i~o de o ser, po1· sua 
1nesnrn ntili•la le a nni;iio 1J.Jve cc<le1· des~a [ll'O
prie1l:11lü n fnvo1· dos pnrticulm·es. 

Js:o é o qu? cu penso qne se pt1le mosknr, 
e o :-;r. X·wic1· •le U:u'\'nlho parecc-m~ qn i di,;se 
q1mnt•1 ha5t.:1 para se eluchlm· n mntcl"ia N 1 
Yerdadc, p:1ss.rn1.lo n sc1· o p:\o-h1·azil tios parti
cnlnrc;, estes comfl tôm um intere.;se cm pro
mover :1 su:1 cnlt1ll'n, h io de fazei-o pM;;p.:1·a1· 
e n:'io irã<:. p:)uco n p?uco tl:uH.lo cabo tl.J u na 
H-• precios.1 mn<lcim, seg1111cl 0J o que até }111jo 
prnttciio, e o pratic:t·i assim, p'Jl'<JUO em ha
\'<!11<1·1 p:b-b1·azil nas. s:11s tcrrus, lie:i:o e.;;tas 
i1111tili:;:1tlas parn ellc5, visto que nem o podem 
c11rt:ir p:tra \"<111iler, nem p:1dem em sen lug.u: 
plant:11· outr:i cousa qne lho dê p1·oveito. 

Cert i é f[ll.:J o 1n·0j.iclo já melhom o rst:1do 
cm q11c SJ achn esto rnmo, po1·1'im não faz t11d•1 
qnauto se ptJ l·i fazer ; an lJm l:'.i conto andarem, 
sc111p1°t.J qa•J f.ir dv go\·erno o commercio do 
JÍLo-IJrmdl n maior ar o ., • 
pelas miios <los aumi11i;;tr.11lor.is <>n ng.~ute;, que 
., govern) empreg,w cm fazer esse commerci.1 ; 
e a c11ltnra 11·io hn,·enl-> quem tenha um inte. 
rc . .;s\l c1n att~1n'3atnl-n, ou t\inJa c.n conservai-a, 
ha •le diminuir e t.:11\·ez ncau.ir. A emenJ L .elo 
Sr. Y:isconcellos ou n <lo l::)r. Ifoll:inda Caval
um1te (pois 11nc :unhas p 1nco m:1is ou menos 
<lizem u mesmo) snlva t 1Jos os h•coavcnientes; dã 
nm inteNs'.ie n. is p:lrticul:wes em conservar e 
planta• o p \.o-llrazU, e ao mesmo t!mp::> acau -. 
te!n •ptll •> cita lo n'ir, wnhn a ter qn~hr:L nu 
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SE~S10.EM 17 JJE jt.;LHO DE l82i J8i 
sun.s rcnJus. Cl'eio pois 'IUe pó;Je qualquer dC'llns 
}ms-<nr 1·e.iigi11do-se tah-ez melhor, ou fazcndo
sc-lhes aiuda algumas modificações. 

O Sn. Y.\sco:-:cELLOS: - Votos, votos. 
u. .1xo u.:T1x110: - ~ r. lll'e,;1 eu e , cu 

queria que se conli •. uas~c na ontem do din, e 
<1uc ficasse islrJ para depois, até que vcnhiio os 
outros Srs. dcput.udos du cummissiio. 

O Sr. Xa-..·J.cr de Car,·alho; -i:;l'. }Wl'
sidcnle, oppouho-me : niio posso approvar essa 
emenda que franqueia o córte do páó-brazil a 
t-Odos. Então cxclue-;;e a propriedade particular; 
então continua o mal que tenho ponderado. O 
proprietario só do tcn·cno em que o houver 
dtve ser o arhitrn li\'\'e delle. · 

Kada de invasões, nada de frnnqu.~11r a todos 
o córte (nvoiado) ; o propriet11rin o fnr:'L ou n 
pcnuittirá como lhe cun\'ier. Elle e só cllc é 
que sabe o que lhe con\'em. Se o mesmo tem 
bom pre.;o no merendo ; se o espccnlador o .· .. · ' . . ,·. 
vender. 

tic o preço não convida, clle gunrdn o gencro, 
rcser\"u-o p11ro. melho1· tempo e ninguem 1ámai:1 
calcula melhor a este rcs eito. 

o !sr. l\Ia y : - Sr. presidente, prestei toda 
n attenc;ão no que disse o S1·. Xnvicr de ll •nn
lho tunl? :icerca <ln tli~cito de proprietl11c.le sol~rn 

• rr - • • , - • • .. 

sic.laclc da· plant11, e tenl10 ele me rcferit· cm 
tudo e por tudo no que já disse o ontr.l dia. 
tiC'ja clle propriedade daquelles cm cujas terras 
se acha ; mas se a planta .~ preciosa e é \'er
tladc q uc Yai sendo Yasq ueim, h\ mesmo ontle 
clla abundaYa, cntiio fixemos nossas itléas, e 
ponlin-se termo provisorio ao seu córle. 

Se ellc 1ião é precioso acnhr.-sP. com elle ; se 
o ó trate-se de o consenar. E11 n vez p11ss11da 
que fallci neste projecto de lei e que o abonei 
como consequencin do relatorio do ministro da 
fllzenda, uiio mandei emenda i1· mesa, pois que 
tu o que eseJa\·a nao era emcn 111· o pro" e , 
mas sim sub,tituir o projecto com uma indica
ção analoga ás circumo;:toncias em que se acha 
hoje o "co~nmercio ~e piLo-brazil_, e o mesmo ge-

\ . t t .. 

tiio pe o lado consLitucionnl , dcst'javl\ que se 
ndjmlicnsse n propriednde aos donos das terras 
(snlvo algum imposto ou opera~âo de finau~as 
sobre este artigo); e como S<) convinha nesta ca
mara que o pi10-brazil ia sendo vasquei1·,,, por 
que todos o cortaviio, a não interessaviio na sua 
conser\'aç:io, combinei cu n incorporação da sua 
propriedade no seu legitimo clono, com uma pro
hib1~ão de dez ou mais aunos que tomasse a 
dar v11lo1· a este pâo-brazil, até porque os iir!l
prietarios empenhados ua sun conservação, e p1·0-
l1ibidos severamente de o c01·tar P·•T dez mrnos 
ti m1·iiio com o andar do tempo um feliz resultado 
de uma semclanle disposição. 

As.;im, Sr. presidente, julguei cu descrevei· uma 
rccta, cm vez de descrever duns cun·as que da
riiio na extineção do pào-brozil. 

Etl daria a pn,priedndc a seu dono, e lwohi
biria proviso1·iame11te o seu córtc. 

· Quantlo o legislador póde conciliar por uma via 
• • fT. • . 

dcsc1·eve1· cul'\"as inutcis ? Portanto, se a ca
uu11·:1 convier, cu 111andarci á mesa uma iudica
•.:iio ou i·cquisição :a1wiado), que me parece j11s
tissinm, e repetirei que, se o pao-brazil é precioso, 
e util ao llrazil, ·conserve-se : e nisto me con
formo ·com o S1·. Xavier de Carvalho ; se pelo 
contrario, corte-se : se o páo-brazil, sendo pre
cioso, se estraga porque . os donos das ttirras o 
curt:1o l?ªra assim se verem· livres delle, e das 
Jlersegmções que o monopolio do governo lhes 
causa, rcstitu11-sc o pi\o-bn1zil ao dono das terras. 

O esta11isl:l, caminl1ando por via ilc uma rccta, 
seguro1 vai alallwr dous grandes males: um que 
ó a viol11i;iio da cCJustitui~:io no direito de prn
priedadc, e onti-o a ruiua tle uma :;rande planta. 

' At1) mesmo mai.; me refiro a estas minha~ idéus 
porquanto o l>OUco n1lo1· c111 <1uc aqui se disse 
cst:u· o p:io· urazil nos rnercac.los da Em·opa, ,; 
uma rnz:io para 11:fo cort11r mais· po1· ora ; até 
lambem imra deixai· esgotar esse :ipm·o de fccn-
ª"""'' :u qutl a e iituica :;e cu nl\º

0 

1 ú, 
e <1uc tem depreciado o valor do piLo-urnzil, como 
disse o tir. Lino Coutinho; por.-11111.nto esses apu
ros chi111icos, que assim mesmo não imitão se
não i111perfcitamcntc o p:'10-hrazil, eucm·ccendu 
co111 o tempo, deix:1ri1u com o temp() IJom mer
cado ao p:'10-1Jrazil. Portanto, é nestJ sentido que 
vo11 n111nd11r minha indic111;âo. 

Dê-se o piio-brazil uos legítimos proprictarios 
wa,; tcnas; e reccuhecidn sua utilidade u prcciu
sidad••, c.lcixc-se· crcscf,r pQr um 11ume1·0 de annos, 
ou t.lcz, ou outro mais con\·cnient<', para 1·csti
t11ir a 1lanta e linal-n tlc extincção total. A 
ci ta commissiio, J:i issc (JUb"o 111, como 1:1 

atlministratirn, ó hua : porém, n:io rc111cdiava a,; 
'tossas duas dll\·idas sob!'<l a planta e sua pru
prieduilJ ; e o homem de estado o .-111e <.leve te1· 

. ; é CI t • l _ - • .. , 

divergentes 1111rn um grnnde fim. 
])_, q tH'lll é, ou tlcve ser o pãu-hrazil prorri c

dade ? Cumo é que se deYe cYitar sua extim:-
? . ~ . . . :a'" • 

do páo-urazil '! Eis aqui ns vistas ela 111inl11l in
dicaçiio, que mnndarci á mesa, com liccu~a do 
Y. r:x. (-11Joimlos.) 

:Mantlou il mc.;.1, e leo-so a sua 

" A prop1·icdntlc do p{10-brnzil pertence :tos le· 
g:timos possuidores das tC'rras, cm q11e esta planta 
se achar o sen córtc ptwém fica prol1ibido por 
dez mmos debaixo dus co111111i1111ções dos extravios 
da fazenda nacional. - i\la• . » - Foi a ointlo. 

O Sr. IIollandn Ca,·alcnnte:- Pei;o a 
palavrn pela ordw1. Ett queria falla1· lmra de
fender a 1 .. illha emenda , e mostrar que a opi-

e • • ' • ' • • 1lh :- e di1Te1·entc 
ela minha, e talvez teria a dizer mais alguma 
cousa, mas vejo que a commissão de fazenda 
uão se acha presente, e como pód·~ acontecer que 
ella 11ppareç11, e 11prnse11t•) argumentos, a que cu 
tl'nha de responder. (o que nao poderei fazer po1· 
já ter falladn duns vezes)' requeir•i· que seºcon
vide n commissão ; ou que, a elln não vir, pro
cedamos a deliberar sobre a matcrin. 

o Sr. Odorico ~rendes: -Não :ne pm·ccc 
hem o que se acaba de dizer. Se os membros 
da commi::isão de fazenda nüu estão presentes para 
dt:fouderem o seu projeclo, não o defelliUo : u 
rC'gimento não os obriga a isso, e a camara bem 
póde entrar ua discussão, e votm· com conheci· 
mcnto de causa. nine.la que não estejão na sala 
os mcm bros da commissão. Quem uão quer de
fender o seu projccto, não o defenda; e conH
tiunemos sem i)1tcnupçiio com os nossos tra· 
bailios. 

·vu.sconcel los : - Sr. presidente, eu 
·qn rin < 1zer o mesm : v, n l ·., • 
E" verdade que a com missão t.le f 1ze11da não está 
1m casa ; esse trnbalho da fazeuda não a excn
sava de as~istil· ás sessões Cl))llO já foi aqui 
decidido ; deYe-se portanto suppõr, que se nãu 
acba presente. . 

o Sr. xa.,·icr de cu.r,·au1.o : - Sr. pre
sidente, oppouho-me ninda, isto é, uiio voto por 
essa emend11, que quer marcar a qnnntidade e 
a época da suspensão tio corte; nada disso. O 
pr<lprictaiio e só o 1woprictariu deve ser o mo-
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188 SESSIO l~;\l 17 DE JULllO DE 18z7 
del'•l<lol' <lisso, que é i1ito1·l'S5C sou. 1.-1poiallos.) 
A lei, qucrl•nd•' Jcsc~r {i detalhc.i minttci<.H;os, 
''ili SCllljll'C Jlllll. 

O 1rn en J.:i111ur n·ia e 
fosse probibido, qnc 11os t.:irrcnos, cm •1uc 
pilo-hrnzil, se fa~ão ro~.ados on <1ncima<los: ist•> 
.iim, julgo en necP.ssario, para prc\'cnir a sua ,fo;. 
trui•,•iio ~ poi.; que i11ftllizmontc l1n ro 1rietnrios 

e vis as ao pouco rnnsc.:in cn e<, •1ue prl'íerem 
o Incro nM1101-, comtanto que mais prnximo e 
inomcntan<!o, ao 111·1ior 111ai.; remoto e tltJ111nrmlo. 
Qucro1·:io t·llv•!Z n~gu11s proprietarios, Yt'll<lo qne 
actualmcnte se 11ão •lc111m1<la com nrgencia p:"w
brazil no mercado, faztJ1· roçad<Js no ten·euo cm 
que elle e;t:\, parn colherem a lavom·a, que 
lhes produz em um anuo, 0111 lugar <lc esperai· 
pelo 111aio1· l ucrü, q 11•) <l•wor:íõ tirar do p:\o-brazil ; 
n que con\·ém acaut·!hr. Portnutn rept'O\'o como 
prejudicial, t:unuom esta omcuua .. 

o Sr. Clcnl.cnt;o Pcr<>ll.'J.: - S1·. presi
ilonto, eu desej:n·a salter ,;e Jia sobre tt mcs.1 
n\~11111 Jocnmcnto, 1i ir ontfo se p·.JSsa co11hec••r n 
qua,.to monta o l'Cntlimento nnnual d:t Ycn<la 
do p:'111-hrmd!. Este conhecimento e i11Jispm1sa-
vel lara • e d d 'he ·· · " , · · · 
teria ti\,l gravo : o l}tt0 i1nporta o 111r!sn10 qnc 
p1·01110\·cr um ,fo:;" mananciae;; da~ rendas ua
cionacs. so a vcmln Jo p:'m-brazil, r1110 o go
vcrn,l faz •i pl'od.1cth·n 1;11 pro,·cr nos m:1!1·s 1 110 
c:msa nca •an• o com e a SJ poucn ou nudn i•ro
duz. (..t1ioi,1t!os.: 

Pergunto pois. se t1.•111os alg•ms cscltu·ccimonlos 
n este rc.;11eito '! (0 Si·. lll'C$i1fo11tc o csdm·cr:c11.) 
E como mio o.-> tond<l, \'umos u\·c11t11n11· 11,1111 
<lelib:!rn•:ão incousitleradn, que n•)S póJc cúlloc;ir 
na triste posii;à.1 de . acauar111os C•lm 11111 ramo 
i111portu11tc de rcn,la;; puhlicns ante.; de Jll'•~1111-
ran11os os meios llC lhe substituir outro 1 (,111oin
tlo.) 

Isto não e 13r11dcntí', pori:into, peço o adia
mento desta discuss:hl, até qnc a co1111niss:io de 
fuzcnd.t fot n"'"'' o~ csclmccimcnt•Js que cu pun
derci se .:.s pú:lc dar e s1• olla os uão tem, ent:io 
requciru que cll•!S se pe<:;iio ao go,·erno (a este 
tem110 entrm«iO na snlci os S1·s. tla commisstio.) 

azen 1 aca a e e 
c.ntmr; e como crdo que 011vi11 o men requeri
rncnto, en espero que clh nos informe se tem 
Oll mlo os conhecimentos nccc;;sarios do rendi
mento liquido annnal do pau-IJ1·azil ; no caso 
de os não tc1·, renovo o mctt reqt<erimento, de 
11uc se rc~'<'io ao guYcrno, ficando a discussão 
adiaJa ntú qnc eUcs cheguem. l"allando a~orn 
da• emendas e tfo qnc se tem dito, a melhor 
i1lé:1, qnanto a mim, 11uc tem apparccido é a uo 
l:lr. ::\Iay, porque se o cú1·tc e remessa elo pnn
l;razil se suspendesse po1· alguns unnos, decidi .. 
dmncntc o seu preço subiria nos mercados <ln 
Europa ; mas cstn não ú a questão por ora, 
sendo o meu voto que nào se póJc tomar duli
bemção :liguma, emquanto não ,·forem os es
clarecimentos pr.didos, porqac se por clles con
star <[llO a ,·cwfa do pan-bruzil é productin1, 
hei de \'otur pelo pt"<•jccto es e fôr de pouca ou 
11cnlmma considera<_;:io, IJHcro \'oitu· pelas cmou
das. 

O >:;n. PnE,,m1,~TE propoz o atflamcnto, e foi 
apoiado. 

(Fallon contra o Sr. Souza .Frnni:a, como mem
bro da co111m issüo de fazenda.) 

O Sr. IS :JU.r.a França:- =Toto contra o 
ndiame11J;o, porque o projecto de l<li cru discus· 
são, segundo o fi111 a que se . propõe, não ha 
tnistc1· •!Sclnrecimentüs pai~;i set· Yot;i<lo. Q1talqucr 
que soj.-1 o rendimento corrente do corn:nercio 
t.lo pau-lm1zil navegado para os mercaJos da 
Europa po1· conta da fazenda publica, outro de-

'"º ser o mdo d·~ n•lminislrar e nptfrar cs;;a 
ren•la <!'ora em di.mte. 

A por,Ja <lo thesouro, qnnudo este excrcit:1 al· 
gum ramo <lo ii1<luskin se·a cm mni111facturas 
ou cm commcrcio, é scmp1"<.i infalli\·el. (A1>oiado.) 

A exportni;;io pois tl•l pí10-brnzil pot· cõnta <la 
filzc111la para o~ 111erc:Hlus c3trangt1iro; dii Europ;t, 
1lest.lo uc S•) nln·h'<io o fran nearão os >01·to.~ 

raz1 a todas a> nar;ü~s tio 1mi\•erso, é 11111 erro 
tle a1l111inhtt·a<:;ão, que s1) nà•> pó.lc su;tontar com 
o uso e costume atú então seguido, por•1ue esse 
nso o costume c1·' Mn,;oqucucia necossaria do 
sys· ema da polit:ca colonial, tJllC Yecla\·a o acccsso 
dos nossos porL•>S nos co111pr:Hlo1·tls estrangeiros; 
tendo-se o c~t:Hfo apropriado cm c.;tanco do cót·tc 
e cournrnrcio desse rico l'egetul, forçoso cr:1 que 
o lc~nsse po1· sna conta aos mc1·cados onde .os 
mesmos cstrnngcit·os lhe <le.~:;0111 s1l11id:i; co.;sando 
porém, C•>mo cess:'tnfo dc:>de lSílS, esses tempos 
dn mais absurda rcstricção a tal respeito, outra 
deYerin tN· si.ln n norma do se hzcr n comnH·r-
cio deste gnncro cm nwrcaJos estabelecidos 110,; 
portos do ·imperio, Q\'itando·sc os inc 1nvcnicnt·~s 

, praticos, 111w <lo mcU1odo ntó cnt:1o si?gniiJo rc
' snlt:tvão e < uc de\'em ser bem sauidos •lo ' uc111 

con 1ct·c os p1·1 nc1p1ns e n lt11i111str.i~lo de linnn
'.:llS d 1J '} 11al•111cr csta•fo. 

l11fdiz111c11tc porém, não SJ cnlendcu, como 
cmnpri:t, ti csp~cnla\::io, coutinuou a mi& rotina 

daYia d1scutir·s i o passar !oi, <llte tenha por fim 
reformar essJ ramo de atlministra~ão, que pecca 
cm principio.; <le cconomi•& política e CUJa rotina 
foi ti\ha úc outras circumtilancias uc te1 c 
sa o e que o adiamento c111 tal caso não é <le 
nenhuma sorte necessal'io. 

O SR. V.\s::o:>CEL1.os :- Apoiado. 
. O s1.·. Tclxclrn. ~l.c Onu,·ca.:-Sr. pre

sidente, para nós Yutarmos com segumn1,;a, faz-se 
necessu1·iu, como. Jisse o :;1-. Cleme11to l'ereira, 
que a commissão nos informe quanto o go\•erno 
tira nnnualmcnte com o co111mc1·cio do pi10-bra
zil, e ou não <pieria ,;Õm'c'nto isto ; .cu quel'ia que 
o go\'crno tamb·m1 nos informasse quantos qmn
tacs de p:10-1Jrazil s~ exportão todos os annos, 
porque neste caso poderemos calcular muito bem 
e co11fon11e se \\JllCer, \'Clll ainl<l mais i·cudinwnto 
pam a fazenda publica. 

pesejo port mto, como pede o Sr. Clemente Pc
re1rn, que :;e pcc;ào ao governo illustraçõc5 ou 
especificações, porque cm nuteria <le tanta i111-
po1·tancia 11tl.o ifovemos obrar prncipiiadmncntc ; 
por isso \'oto on que a commi:>s:'io nos infomie 
exactamcnte Olt que se peçào infornmçõcs ao go
ve1·ae, ll6t'f]:tte o nogocio não i: t:io fncil como 
se julga. 

Se com cffeito houvei· uma grande difl'.,rença 
na fai:euda publica, ontt'io seNmos forçados a 
impor 110\'os tributos ao povo, o que sempl·e ó 
ochoso, pl'incipalm !llte 110 Brazil. (Al)O.i!.U{(l§.,) 

O Sr. Clcnl.cn'tc Pcrclra :-0 illu.;t1·e 
deputado q1te me precedeu, apoiou perfeitamente 
D meu requerimento e a este 1·cspeito nada mais 
direi; r.,ispontlerei só ao Sr. Suu'!a :França. 

. Quando ouvi pedir a palavra. a este illustre 
tleputado, çoucebi a esperau!:a de que cllc s1tti~· · 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:04 - PÃ¡gina 5 de 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 17 OE JüLUO DE 1827 
r.Jl'ill pcrtdt11111cntc o m ?ll deseja, f.11·nece11d1> a 
cst.a c:unara os cscla1·ccim•mt•>S 11ecess111·ios sobre 
o p1·o<luct•l da \'e~1da <l<> páJ-brazil, po1·que, como 
me111b1·0 da commi:;.;ão <le faze11d 1, p.wece que 
os dcvtl ter; 1111s <JllC so1·1>l'<!Zll me u:to cau~ou 
o ouvir, que n:to só o mesmo honrado m ··mb1·0 

' Deos co1110) e:n Lon.11·.).>, p.11·n cujo fim se a1>plicon 
e<t'l parte dos redito;; pulJlicos, como, dig•J, se· lia 
de alterai· esta tal disposiç:1o sem inconveniente ? 
A cenuniss·io ainda mio deu o seu parecei· a 
c;;te l'espeito; e e.;tt! úev.i preceder a qualquer 
altel'açiio nesta parte. Se se <lésse a prop1 fodnde 

n:io p1·nst:l á c11mara os esclarecimentos pc1lidos, 
mas até se oppõc a que se pe:.;:io, comu dcsnc
cc.;,;a1·ios ! (.·l11oiarlos.) 

Poi.; sílr:\ n·ntlcntc \'Otar ue ac.1b.1 a ,·cndil do 
p:lo- rnz1 pul' cont1l a na<,;-io, como querem as 
emendas e a maio1·ia 1fos uobrc.,; 01·.1dores, que 
t.~111 falh<lo; ou que se conserve este commcrcio 
por conta da me>ma uaç:io, sam sabei· com ce1·
teza n quanto 1wrnta o r.indimcuto 1lc,;te com
nrn!'cio; 011 se em luga1· de rendi111e11to ainda 
produz despczas de mais t\ nai;iio '! 

O caso é muito serio, Sr. presidente; e cm 
q ucslões de fazenda publica e nllCtlssario na<la 
a\•cnturar s.ib1·e princípios duvidosos, muito mais 
cm cil'cumstaucl'lS tão difficultosns, como aqaellas 
cm que no,; achamos ; nti questão, q nc nos oc-. . . . . . 
brnzÚ ó ou n:io p;·oductiva; po~q~e, com

0

0 j.\ di~sc: 
se elln é prn<lucth•a, hei de votar pelo lll'Ojeclo, 
e conlrn tot.lns as cmen:.las, sem consit.leração a 
nenhun ·1 - • :-

<luzir; mas, se pouco ou n 1da pro:luz, desde j;\ 
prolcst•) votar pelas cmcnd11,;, porque estou muito 
de nccorJo por pri11cipios, de que o governo 
se tle,·e abster tle toda o ua!t uer cs 1ecular.;io 
commercia , cm •1ue sempre a na~iio lm de 
pcrtlcr. 

o Si•. ''º"co:nccllos: - Voto contra o 
adinmenlo •.. \:\'este tem1io del'lio 11 hoi•as, e como 
o illustre m·mlor co11tiuuou a /allw· com o som 
tlo ;·doyio, ncio o om:io o tach!/!Jl'€lllho.) 

o St·- Luiz ca ... ·ntca:ntc: - Voto co11fra 
o atlimncnto, porque não vej•J fundamento para 
1•lle. .\.llegn-se pam o atliamentu do desfalque 
das 1·e11d1ls pnblicns, t>o1·tim cu mostrarei qu·~ a 
fazentln nac10nal urnis lucmi·:i iu nrrecailação 
>Or consulnclo do ue conscrvnn<lo o co1 m r · 

exclusivo; e, se esta camara n!io ficar co"iivcncid•l 
disso, então voto a fàvor do projccto, pois cu nifo 
qnerv ar~u111enhr pam este caso com o dh·eito 
de propriedade, n~m com o interesse dos pnrti-
e are , orem somcn e com o ucro a azen a 
publica. 

o Sr. Custodlo Dltv•:-Eu estou persua
dido que tem Jugat· o aliamento,. e dard a mzão 
quo se me oll'et·ccc, preforivcl ás que já pot· 
outros senhores expendidns nuo me convencem. 
Susfontou um dos senhores, que me precedeu, 
n!io dC\'Cl'lllos marchar por linha; curvas, tendo 
as r;ictns; cu, porém, sem dar fvrçns decisivas 
aos argumentos de paridade, demonstraria facil
mente que se quizessemos ir daqili ao Corco\'ado 
mu linha recta gnstarinmos mais tempo, e t:llvez 
nos impossibilitnriamo,; de o fazer, o que não 
acontece po1· uma ou mais curv11s. 

Niio entrarei na discussão dos primitivos di
reitos da propriedade _do pi10-brazil, antes que 
a !<li. o tlesig.utssc 1iroprio da fazenda publica; 
pois que, quando 'o genti•l, indig•rnn o pNpriti
tu!"io do tt-t•1·e110 necessario l>ara a suu sulJsis
teucia, na concnl'l'cncia de n:ais occnpndo1·es. não 
a . . - . . 
igual ou superio1· decidiria a questão: o-:ius e1isis 
- nem sampre ó -jtis sceleris-; po1·tanto a pro
prieunde, que tem a fazenda public'\ no pão
bmzil, é iuquestiona\'el, mesmo pela quiescen<:ia 
ã lei cxistcntc, que cst.\ cm exerGicio e prohibc 
aos pa1·ticulares a propriedade e expo1·tação desse 
mercado. 

E como nas circumstancias em que nos acha
mos, quando ainda urge · a solnCifo do juro e 
muoi·Uza~1"io ·tlo fatal cmpi·eslimo contrahido ( ~\IJo 

dest·J m~rcado aos p U'ticulat·cs, mais se pl'omo
vcria a baixa 11a J~ul'Opa do preço deste genero, 
á proporçifo tia mai01· abundancia pela noviUade 
da Iiv1·.: COllClll'. 1 ci· 

D~niais, ni\o se ptlde calcular o computo, a 
que chcgari1 o direit·> dos tantos por cento, que 
se pi·mnctlita cm pat• da total impo1·tancia li
quida desta pro,prie<la•lc publica; p >rtanto vo
t'.lr~i p_clo adiamento para evitar qualquer pre
c1p1taç110. 

o sr. e :.st,t. e SlLV•l.: - Convóm muito, 
Sr. pr<>,.idente, qnc niio se d :cida jã este negocio : 
elle é <fo grande imp 1rtan~ia; e pcln di'>cuisão, 
que tenho ouvido, vejo que nlgnns dos illustres 
deputados lnbor•io cm grande engano. 

O il!ust1·c de utado o S -..Va 
este rendimento do páo-brazil· rende1·ia pouco 
mais de cem 111il cruzados; niio ha tal, Sr. presi
d.mte, só o Hio-Grande está obrigad 1 a dar agora 
16,00a quintaos de páo· brazil, á conta dvs unes 
Jll m expor a o , . qumtacs a ~ , qne é o 
menor p1·cço q11e p()dcrá obter, jií dcix:io \'Cl' 
que aqui tc111ns só o Hio-Gmn<le dando 3"!0:00:JS; 
portanto é preciso que o go\·c1·no informe sob1·u 

· , • .,.- .. , l·1u t• 
j uizo seguro. DJ outra fóm1a é precipitar-se. 

o· S•·· l\Cay :- S1·. prcside:i.tc. En voto pelo· 
adiamento, mas .n:io é pelai razões do Sr. Cle
mente Pcl'Cira, nem po1· quaesquer das outras 
q1ie tenho ouvitlo; sim, porque me reservo mos
trar que quando me p1·oponho a mandar emen
das 01i indicações, nunca ob1·0 co111 precipitação, 
ma~ sim co1n conhec1111ento de causa. 

Eu se1:vi, Si·. p1·esi<lente, quasi quatro annos 
na secretada da missão de Londres ; e, logo 
qne nqui- se aprcse11tvu esta lei sobre o pão-

z· . :. .· ,. • 
cousa sobre o rendimento. de:;te genero que" aqui 
tenho ouvido magnitica1· singulann1mte. Eu n;io 
di~o que clle só r.iudcsse 120.f>JOii anuuaes ou 
200, como clisse o Sr. Vasco11cell•)s · orém a ·1·-
mare1 qnc el e hoje não póde render liquilo para 
o estado 300:000$, e q 11e h l · de ir, e vai mesmo 
jã a menos. 

Sr. presidente, cu disse lit1uido.i, 11oic-sc )),rn1 : 
o páo-brazil rcnde1t muito aos Luc mas e PaÍ\'as, 
nos agentes cm Lontlres e aos envolvidos nessa 
agiotagem; porém liquid·> 111111ct1.: só por acaso 
dc11 liquidos oOO:OllOS; mas, pagan lo-sc aqui como 
devia sei· aos qui! e:s.tràhiào o genero, de certo uelll 
tanto renleria. 

E pergunto cu: 310:0~KlS para menos será ob
jccto ele faltar á p1·imeirn base da constituição, 
que é o direito de p1·opriedadc. e posse? Um 
me;;quinho int·misse mom•mtaneo .póde ser mo
tivo para deixar extingnh- a planta no Urnzil? 
O Sr. Xa\·iel' de Can·albo oppõJ-sc ao meu prin
cipio de p1·vhib11· o córtc, e ntio se lembra qite 
cllc mesmo apoutott que - essa p1·eciosa plau t<t 
!a a acabar ? 

·Entendamo-nos, Sr. presidente: a i>rntica, que 
tenho é ue 1 · f · fa .. · · • · -
missões, e o m 1is que fica gualdido hi. por 
Londres, não póJc hoje exceder o rendiluento 
liquido, li']•tido digv, no 1110.nento actual, de 
mais de 2;)(l:OOJS: e est 1 consideração não põde 
occ11par o financcit·o de tino. 

Voto pôrtanto. pelo adiamento, m:lS. só para 
mostrar á eamara que ll!I\<\ praticá de pe1'to de 
quatro annos é que me faz fallar. 

O Sn. PnEsioE:o.•'n:-Não ha quem fil.Ue pon!Jo 
a VQt\J~· . ' 
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JUO SESSAO E~l li JJE JC.:LHO O.É 1827 
o Sr. J·lolJnnda co ... ·olcontcc: - Eu YO· 

ta ria pelo :1di:nnento, se fosse pnrn convid:u· o 
111i11istro :"1 discnssiio d<st-1 IC'i, cc•11,·itc tanto mnis 
1·azoavcl, qu:mto poderiiio quacsque1· csclarec1-
rncntos ser dados c111 prompto. 

·A illustre cornmbsiio de fozcnd:1, qnanelo aprc
seutou o i>en projf·cto, pan·ce que de\·eria tE-r 
:;obre a urnh~ria esclarecimentos precisos; corno 
,; pois que llj?OI':>. <·nca1·ando-.-c cstu com muito 
mais s11111i 1c1 :1 e, sao 111·cc1sos a s esc areci
lll eut·Js "! 

. Um tal adiamento p:wcce-mc mais proprio a 
esquer.cr do que a esclarecer. 

O Sn. PnEf'IDE:STE :-Os senliores que dão por 
discutido o adiamento lenmtcm-s<'. 

Foi apoiado o :idinmentoaté se ter e5cl:wccimentos. 
o S1:- Vasconccllos:-Até quando é o adia

mento, Sr. 11reside11tc? 
O Sn. FRE>'HE:STE, rntisfrz :"t sua pergunta. 
O Sn. Y.\.SCONCEI.t.os : - Eu e ucro mandar 

uma emenda de .1·ednctiio para se pedirem esses 
esclarecimento;:, porque se dcwm pedir com tolla 
a i;articularidad"; aliás nada se conseguirá elessa 
informa~ão. Informai:ões gcrnes temos nós no relato
! io do miu i~tl o da fazenda. 

Quero pois qne se pei:iio ao ministro as se
guintes informações: primeirn, quanto produz o 
yião-bmzil cm um anno, S('gund!J, qum1to !<,.e dc-s-

e ve11d11 ddle alli. U11~iado.~.) 
Se n:io yfo1·ern assim os e~clarecimcntos, mas 

na fúnua indicada pelos ~rs. deputados, de 11aela 
scrviri't. . · 
· :\Jandarci iiois esta reduci,:ã<', posto que me 

oppnzcssc a este adimnent.> e a tnes esclarcci-
111entos1 que nenhum outro fim podem ter, que 
a discussüo de projecto tito importante. (..t11oia
tlos.) 

O S1t.' TmxEmA llE Gouv1::.\: -Terceira a qua
lidade qnc se exporta an11u.1lmentc. 

11. '.~SCOXC'ELl.OS: - nar a, o ca cu o 
tcml'endielo nos tres ultimos annos. 

Forão appr.:ivados todos o; quntt·o quesitos, e 
1101" consequencia o arlia:uento. 

O Sn. Cr.E'.\IEXTE PEnEJR.\ :- Requeiro que se 
hn prim_iio as em eu d.as. 

O Su. Y.\~coxcm.Los :- N.io é nccessnrio. 
O Sn. CusTonto Dus :-Eu qnizcra que se de

ciarnsse na cmendn, q1w, a niio poderem yit· 
todo.; os esclarecimentos, no menos viessem al
guns. 

O Sn. YAscoxc:F.:1.1.os :- Como se ha ele cfoclnrnr 
i~so, sem "e saber o qne · se dcsp~nllc? E' pre-. 
ciso que venha um calcnlo para se :;auer q11a11tos 
quintae~< de pito-bruzil têm-se exportado e quanto 
têm rcnllido nus 3 ultimos annos, depois das 
d cspczas que com clle se têm feito. 

o Sr. '"crµ;uciro:-De 1Jnda nos servirá 
saber o rencli111ento <lo pi\o-brnzil wis tl'es ulti
rnos e1111os, porque já se tem dito que está nctual
mcnte. em dec,1de11cm 1lc pret;o n L Europa e que 
a..; c·msas são a fnlsifica~iio e a impernlmntl •n-
cia das immensas re_rnessas feitas pelos gover1105 

1 o Sr. YerAueiro; n causa deste genero ic1· des
merecido nos merrados da Europa nestes tt·cs 
ultimos nmws ; tc·m concorrido t;u11bem o gmnde 
coutrauamlo que tem ha,·ido dc"w 111;,smo gene1·0. 
e ignnlrncntc a iut.rodncção do pito-brasil de má 
qmilidadu q1rn tem illo tanto nesses contraban
dos, como até ue.-sa cxportai;.ão, que as ju11tas 
das proviucias túm vendido. 

O Sr:. 1·m~s1vExT1; ten·lo dado n. hora, declarou 
que se passava í1 :!a parte da oi·dem o ia mar
cada para n 2a discuss:io d•i projccto sobre a apo
scnt:u::ão dos ernprrgados publicos ; e, entre ontt·o.::; 
Srs. orndores, disse 

o sr. 'Yasconcc110"': - Sou de opini:io 
conlrnr:a ao projecto, pois parncc-mc que, :;e este 
projecto p 1ssa, em poucos aunos seríL maior o 
numero d0s emp1·egados mortos que reccln'io <li
nheiro, do que dos \•i\·os, e nem com a riqueza 
de Salomão se poderá pngar tão exorbitantes 
orde11ados. Se nós queremos dal" ordenaclos nos 
emp~·egado.s publicos, qne 0s tire de tod~.; _as 

o ' ~ 
n que suas mulheres e sens filhos rcceb_iio or
dcnallos? O empregado que tem bom orelennllo, 
põ<le tolos os annos poupar uma 1iarte llelle, e 
empregal o reproJneti..-amente; mas ellc ~nnsu 
miri1 t•Jclo o ordenado, se ti\'c1· a certeza de que 
sua mulher e seus lilhos têm um riquissimo e1-.1-
riu da nação para continuarem a vivei· com a 

•s 1 .-. ·an z: : · ~ n se o ue nos Jrin-
cipios de 1n·omover n riquc:r.n nacional; portanto 
voti1 contrn o ili'oject.o, salvo se se conceber ele 
outro modo, e se se tize1· alguma excepçiio n 
respeito de certas· classes de empregados que uno 
têm orllen:ulos snffic:entes_ FallnntlO do 111agis
te1·io, todo o ~mprcgaelo publico tem idade certa 
cm que deve entt·ar nessr-s empregos: e se lm 
fiel.os p:1rticularcs em .:ontrnrio, sáo abusJs que 
devemos esperar que se Yiio reformando: é in
dispcnsaYel •iue os ordenados dcviio ser cm pro
porção llos avmu:;os feitos na educnç:io do l10111em 
11111·;1 um emprego; ao menos assim calcuhio os . . . . 
terit, quaut~ mais cust·l attingir no cmpn'go : 
mas serão só os mestres? Não hayc1·i1 outros 
empregados que têm t.ic.lo cm t<>da n sua vida 
maior trabalho? Não falia· · ele mcsti·es 
que ensinüo doutrinas <lo seculo XL , e pela car
tilha do t1m1po antiqui:::sirno dos 11tms antepas
sados: separarei Lotlos esses mestres; mfls nunca 
se dê n preferencia ·· porque ha outros muitos 
empl'~gallos que -fazem a mesma despcza, e nind·\ 
maior, par11 se prnpor no:. empregos e se a11er
feiçoarem no seu omcio, fazendo co:npra de ~ran
dcs objcctos ueccss trios para esse fim. Voto in
l-!iramentc contra o art. lo e seus numcros. 

O Sr. Lino Cont;lnho :- O illustre dcpu
tnd•>, o Sr. Pnula Cnvalcante follou contra o 
Jll"Ojccto e tli..;se qne se assim vai o negocio das 
apose11tntl1•rias dus empregados publicos tambe1H 
os s~nadores, findos os anno;: marcados no pro
jccto, 'l Ltcrcrão s r aposentados; pois que sendo 
elles v1talicios siio considerados como taes. 

Porém, Sr. presidente, os senadores, co1110 
membros <lo corpo l1>gisluti\'o, J1iio são Y€r<la
deir•)S empregado:; p11 blicos, porque elles não têm 
orJenados. lixos, e sim 11111 subsidio, o·qual mesmo 
não é cr,nstante de iendc do •10 •'111 cadtt h• .. is-

pelo 'IllO só' sc;vc Jmra 0 e~~º 0 saber-;e "•imu:t~ laturn fúr decretado para os. dcputallos, seguudo 
d l > o qnc ordena n constituição; sendo assim esta 1•e11 e. ci;ão-sc cmbonL infonnlli:ões ao g<wcr110, · _, 1 1 

1t1as llcixe-se-lhc toda n latitude e n:io se resh·inja ld 11iio pouo a n·angei· os senadores, aint a qu" 
--.... i-..sua informat:io nos ul-tirnos nn,~11 .. o.,.so-.-------i;.._·"'il!"-11'-!l,.jç,.i.,os._._.. . -·. --- ---·--Dizem todavia ouh'.OS illustres deputados que 

o sr. cu .. tro -.. ~ sn,·n: - A informação el!a ·é contrB'l·ia :\ economia da nação; •1ue é 
uevc r.bnmge1· não os 1.res mmos 11nssados sõ- uma lei t!e })1·odiga\idade; e que se nüo de,·e dar 
mente, como indica o Sr. Ynsco11ccllos;· mas sim esta 11pose11tad.:>ria, quando Yamos augrnentar os 
os tres triennios; para poder-se as~ini c·1lcular ordenados. . 
C?lll c:-ac~idão. o t~rmo ll!•~dio do preço. Não tem Sr. - presidente, é muito bom· m·gumentar-se iso-
i:;1do so a mh·t•tlnc~ao elu 1mo-brusi1. como t•~se1·vou lmlumculc com i1roposii,:õcs a'\,tlsas, por<1uc um 
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SE~Ko Ell 17 l>E Jl;[JIO hE 1827 J ~11 
dia iliz·S•) uma cousa e outro dia oulrn, quando 
nppareceu a lei •1ne or~anisava as relações, gri

. t•JU·SC - nh ! que é d";l-rei-porqne se 1bviit> 
· tantos mil cruzados, e ago1·a quando se trata 

d••Si·• projeclo cliz-se quo se devem dar i;rand•JS 
ordena<los aos 11111p1·egados publico,;, eis-aq ni como 
se cabe em cont1·,ulições, e se fazem inconse
quentes. 

Qu.mdo, Sr. residente, quando p0Jerí1 a nnção 
ar U!ll or enaJ•> a ao emprega• o pn > 1co, 

com ello SJ possa snst<!ntar docenicmente, e o 
1111e •Í m:1is, ajnntar para deixar a su:\ mulher, 
n seus filhos? Qnul f.•i at•.! agom o emprí'gado 
publico, que ajuntou i·iquezol -para deixar ÍL snn 
familia, sti com o seu ordenatlo? Se os e1·J0J1rn· 
dos sifo taes, que elles ou mewlig:io ou se toru:io 
l:ldrões, sendo máos liomcm,;; co"m-> é que fnl"âO 
felizes os herdeit·os ! Disse-se qne ne:n a riqnezii 
de Salomão· chcg,m·i para p1gu·, ,r,1·eio qui o 
illnstrc deputado leu alguns contos nrabicos, 
Olllle vio que S:1!0111ão ti11hn n opulencia do p.irii, 
t u1nilo cu ºul"o ue talvez f,ssi um Jbrc 

rei da 1nelle tempo, que não tivesse coisa ne
nlmma :."i vista dns u u;ões modernn ... 

A Inglaterra, S1·. presiJcu te, q ne não tem essa 
ri uezn salomonicn tem uma lei de n osent.'ldoria, 
a Fran<;n, a Austrin, qnc nii.l tem as r_iqu'.)z:.is 
de Snlom·io, tem u:nn lei do! aposenlatlona; uuo 
hn uaç:io nenlm:nn que deix<J de d1u nlgnma 
consa a seus herdeiros, n suas mulhe1·es e a 
sens 1 1os, p:Jrqu 11 n · 
nad•> tal, qu1i elle \'iYa modestamente, e aimla 
ajunte dinheiro, po1· coas;Jquencia a nac;ão dil 
parn elle se sustentar, e depois de morto d:i-lhe 
uma quota pam sua familia. 

Demais o p1-.1jecto marca a iJn le de 2l aanos 
pol"que suppõe ser o tc.upo para n e•lucnçiio 
d1!stes orphaos. 

Querei· o. hunrad > deputado que a nação se>ja 
in;::rnta n quem a sen·c, e que estc homem deixe 

·uma rnça desgrnçudu, é o que 111io posso ndmi tth·. 
S1·. presiJmte, a· n:1ção deve ulh:ir parn os 

seus em 1·e,.ados m\ ;.u:1 intligencia. 
D:z-se qual serít o 1omcm qu.., uao qucrel"a 

m·rcc\dar para comer e111qna11lo vh·J; que n:i.o 
và pr.icurar outro gene1·0 do vitl:i para ganh 11·, 

e ajuntar nlgum diuheiro pan seus lilhos ! Con-
e no por :111 q11, eº ' " • 
~ essa lei de prodigalidades. c;·lllO disse o hon
mJo tle>pnt1do. 

ToJas as 11ni:ões, apí'znr de niio serem essa 
g1:anu<J unção do rei Sulomão, túm lei Je a1>J
:;1.m tndoria. 

A respeito dos empl"egados na instrncção pu· 
hlic:l. mandarei umt1 ememl 1. 
~!andou, e foi lida a se;inintc 

11 Os cmpreg:1Jos no mngist~rio sol"iio nposcn
~a1\os com 15, 2n, :!5 aunos de ser"it;o.- José 
Lino. »-Fui apoiada. 

o Sr. Da ptl,.ta. P<>r.:>l ra :- Sr. }ll"C>õÍ· 
cll!ntt>,. tudos os argumentos que tenho ouvhlo, 
pa1'.eccm ditados mais pelo de:>ejo tle opposiçiio, 
111> que dJ ju>ti~a, quem mio Yê a debilid:ule das 
rnzões, cmn qnc st• _taxa inutil n:n projecto, qne 

• • .. •• • 'li 

publico foz na sua f!duc:i•:iio; '!, c.)nforma e lias, 
taxe-se um hom ordenado • 

Esta lllcoria, Sr. presidente, parecerá bon ; mas 
enc:ontt·a grnn~Jcs obstacnlos na pratica, pois 
sel"Ja 11ecess:u·10 fomrnr uma Cl)nta sómentP- de 
dP-s11ezas, e s~gundo ella formar uma lei parti
cultu· parn cala um, pela qual se arbitrnsse orde
ml•lv2 o ,,.:, c.<ta opent!)ão nos cunsumiria as 
S1;SSO~.:i. 

as :i ppr-•\"•l~ao 

ohr:l. cl'nmn camára comp lsla de funccionlll·ios 
pnblicos, .av:mi;n um membro;, tal p1·oposi<·â·• 
mo parece alheia •la dignitlatle e honra dos hÔn-
1·a1l_os mc!n!11·os 1fosta cisa, om que supponho o 
m:us de1:1..!1tlo Clll[Wnho pcl11 hem pnhlico sem 
atleni:'io a iutorcss.,;; parlicnl u·es, e f:mqnnnt•> a 
mim muitas vez.i=- tenho .Jeclar<lllo nem sei· nem 
de~cjar pe!tence1· :'.i classe dd emfm:igado publi~o. 

:s1·. presulento!, e !J..,111 conhecil a a pouc•l con
side1w;~o que at.J a:;:o1·11 tem l1a\·ido p:ua com 
os se1nJoni; da nac;:io, esse motivo convitlon :i 
co:nmiss:io n fornur n rcscnte lei cu· i utili-
dai e e 1nani esta. 

Esse; princip~os 1~0 eco.~omia qne se exigem d•lS 
emp1·eg:llos, uao d1,;pc11sa., n nui;ão de os bem· 
remunerar~ e o empreg•> productivo não se com-

·vi\·?ncia i~s. sua; familio~s; ~li:."ts o iu;;nem proc;t
rarn remediar o mal d>i hn, e sempl"e de uma 
111:1uei1·n •1ne m11ito coiw.;11\ atalhou·. · 

O mt. !.• exige que os emprega.los sejoio vit>l· 
licios, porque assim 1! que :io! p.Jtlem contai· os 
annos. não faz ditrcreni;a de emp1·e.,.a1lo, po1·q11e. 
uttendeu q1rn toclos utilizão á naçãc~, quo! to<los 
fazem de-1peza pn1· i se habilitarem, e 11ue sú o 
mcrecimentl será o titulo para o <lesp.1cho. 

A' vista poi-> ~lo 1ne tenho dito c1·cio que de\"-' 
passar o 1.0 artigo. . 

O Sn. Ti,:txF.m\ tm Go.;nh man-lou á me~:l. os a 

" Se o empregado niio tiver si.lo aposentaJo, 
e o ana p •l' sml mor e 1Yer o;; nnuos e ser-. 
vi•;o, compet) ii sua familia o mesmo beneficio. 
-Teixeira de Gom:êa. »-Apoiada.· 

o Sa·- IIothuHhL ca,·a.tcantc:-A meu 
Ye1· t.im-se foliado f.J,·a tia ordem; pol"qne esto°L" 
em di;;c11ssã•1 u 1° artigo, e tem-se fnllnJo em 
geral na lei: fallarei do 1° al"tigv; a materi:i 
com elfoito é interc:;;;ant•~. Devemos de alguma· 
maneira _obst:1r :i imligl!ncia dns cmprt•gndos p11· 
hlicos; todnvia acho al,,:umn i nj usli~a na mancirn 
por.ptc o pr.1j ?cto é co.1cebido, A l" injustii:a é. 
conshlerm· sõme•1te os empregado:< que forem vi
talicios: pois nm preshlente de provincin como 
ea1prt!::.nclo pnblico não ser:i. dig.io de rcm1111c-. 
rnç:io? 0;; sl!cretarios das mesm:is proYi ncin:<, e 
os emprcgalos do cn1·p > diplomatico, cujos em
pregos niio siio Yilnlicios, purqtte se hão de cx
cluii: 1 En lembrn-mc ti este<, que nãv falta1·i\õ 
ontl"os: p:wa qne v.im pois esta clausula aqui
qne o:> ollicius sej1io Y1talicios-? Por iss > man· 
darei uma emenda >:tra a su 1rcssã.o dessa pa-. 

segui-ar ás suas familias uma futura e decente lavrn. Outra i11Jnst1ça e so 1·0 os empr.~gn os no 
snbsistcucia? Lei de prudigalid!ides, disse um magist..::1·io: en n:'io ouvi ao honrado deput:lllo o· 
hourndo me:nbro ! Lei que em pouco t mpo daria Sr. F<Jneira França; e por is;o tal vez me separe 

- --a~s mortos -todo o tli-nhdirt:1 .Ja na~r.'":w.+..:i' ~· ~õ-io· .w..· ~..J...wi....:sua .. opiti- · 
11ão teve a commissãv; ella suppoz mu neto de Sr. presidmte, o mngi:;terio _dos emprcg.1dos. 
justiça· p:igm· · snffiéientc,mente ·aos empregudos pnblicos é unm .:lasse distineta, . fo1·i11nda de 
publicos, estimnlal-os ao exnct' desempenho do~ tli!Tercntc> 1:lem~ntos; um lente .. tem feit l sacri--
scus de\•e1·es, e ngrad1!cer ua sua dc:;cenJencin ficios :uio só nn g .. ande p:irte da sua viJn, em-
sri·viços prestados, e scl'ii isto p1·odig·1lidnde? preganJo 12 c 11 mmos n estudar, e.nno· _tem 

'fã1 an1lta<lo:> s:io os 01·denados?· A.ttendn-sc consumido um c1pil.tl ll!St•.i estudo: como é pois• 
1h d•!qp('7.ns, .~li'- onti·o· qne qnnlf1ner fuaecionnrlo qu(l. se. quP.1' c;Jmpnnu tlm . empl'l!g;\!º· desta .nu, 
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SESSAO E~l 17 OE .ll"tlIO HE t82i· 
1 lll"i•Za ('Ol!I Nitro, '!Ili' r·ntl'.l a StTVil" 1k l·I e ' 
l<l a1111os, e qne Ílii111e<liat111111:utc •1uc principia 
:l set·vir !Jrincipin a Inc1m· Jogo? Por jsso 1.Icvfa 
Jmw,1· alguma <li!T"1"1e1u;a. 

• • .. to' •. -. -

pelo it1tc1 esse 1iu lilico ; â 
do magistel io 1:011vi:m melho1 m· a smt 

:1poseuíadoria, p1.·lo 1111'11os ansml·ut:ir o seu or
t.leuac.lo ÍL r(J >01·r.~i · · • · · " • -· , 
porque cl e toi na-se tanto mais l1abil, quanto 
mais tempo o;erce sua proths:fo. Eu queria que 
c·1<la uma destus p:utes do artigo fosse discutida 
p:uticularmenfo; ali.is as c-mendns se nmllipli~ 
c:unô, e n \'uta~iio será muito c11_1bnrt11,:adn .. 

O emprt>g:ulo publico, 11or 111nior que SE-Jn o 
seu ordenado, 11unca J ódc sulisistir com toda a 
facilidade; é llN:t>ssario <1ne ande com a sua 
l•olsn mni reg11lnJn, o qnn uiiu acontece ao J11!
gocia111c ou :li) agricnlLor, porque auplica todn 
:1 sna. industria ; e o cmprel!•l<lo tem coarct..'lda a 
sua liberJ:ulf', !1 dedica tc11lo o St:'n t.-.mpo ao 
scn·iro da ua~iio- mas o qu@ a uai;ão lhe 1•aga 
'' m1Úto rnesqniuho; lo:;o ti justo qne s~ llic •l•i 
alguma cousa pan-i seus filho:<, 11:io digo que isto 
:,;1·j:1 por uma nmplitl:io, •Jll•l parece gcncros:
dadc. l\fan,Jarei Íl mesa a minha eme11d11 p1wfl 
a s11ppressilo das pnh1\Tas que iudi•p1ei. 

)lanJon e foi litla e:.ta 

cc A c-xclusiio das palnvras-cujos oflicios fnrem 
vitalícios, e dest.1s ouh«1s-no 1uagisterio publico. 
-Jlollamfa Ccn;alccmle. >•-Foi apoiada. 

o sr. cu.nl•a :\fn1t::>,;;:-Seo11 soubesse 
q uc os ordenados dos <>mpn~gados podi:io lnzer face 
i1s su<1s despezas, -votai·in contra esta lei ; mas 
nus actuaes circun1st:mcins todos os emprega
dos niio dci~ão de ser misera veis; o que me de
cide á votw pl·lo 1° nrt. com todos os seus 
nu meros. 

:-;r. presidente, ou bem hPrd:ir, 011 bem 
.. , .. • t.! g. o, que i~ao cs 1Yer 

nestas cii·cumstancia!', hn de rnoner misera \·el
men te. O que siiu para 11111 desem hargador q 11atro 
mil cruzados? Que cousa é para 11111 deputado de 
• .. • : • 1 • : ,.. • • 

possa ap1·escntar-se com n dccencfa devidn no 
seu cnractff. Agora passarei á letra do artigo, 
que exige que os dlicios Sl'j:io ,·italicio:>. ( L111t 
o m·tioo.J 

Xão - póde deixar tlc ser assim ; é necessurio 
parn lm,·er estas npose11tadori1s que os otficios 
sejiio vitalícios; que se tenha cousernldo cocln 
a sua vida no emprego ; e o mesmo acontece 
no magistcrio, no qnul pôde demorar-se até 00 
:mnos. 

Quando os empregados pul1lico,-; chegarem a 
t~r &O nnnos, (l11ii o m·li110) é provavcl, que seus 
filhos já sejiio 111aiorcs tle 20 nnnos, por. isso o 
encargo pam n na.,;iio hn de ser mui rnlo. 

l\las, Si·. presidente, como se fa11on de exem
plos de Iu g,lntena, dezejaria que soubesse o que 
l:í so pratica; e shriio de (•Xem11lo os inari
nheiros. 
. Pnrn h-J"em c:'Jfreito n 

de Greenwich desconta-se 
pc 11 enn notl. todos os meZ<'S · 
tcctl com os 111ililnres, <:11 descjm·ia que i4o se 

..-.JUaticasse a respeito de tod11s • stas pl·ssoas, des
co'ntando-se-lhes no fim de t:tttl:l mcz · mmrtri
i;esima pnrte de seus ordenados, se a cnmara 
entender que estn idea inN·ece nlgmun ntte111:ão: 
entretanto estou na 011iniiio de quü vs empre
gados publicos devem sn superiores a toda n 
indigencia; e .; necessnrio <)Ue seus filhos para 
imitarem os 11nis, teuliiio meios de se alimen· 
tarem. 

o sr, '~Qsconcc'llo~: -·Contini10 n ·votar 

contra PS(:l lei, fu11<lad.1 lll•"Smo s"l'r" ú adia
mento do projecto do páo-bmzil. que ialv~z scja 
para muitos 'fomos. Apeza1· de 11uc seja e\·idcute 
que nessas pro\'iucias, onde ha pâo-bmzil, reina 

1 ; • in. a agora se 'Jue1· augmentar 
:is despezas i•ublicas , no n111110~ hiplical-as ·? 
E forensos isto sem informações, sem \·ermo:> 
1>rhueiro S<: pod!'mos dispos: dess.e !Jllll!1tituth·o? 

.. - > -

E1t entendo, Sr. presldeutc, que e>sfa Íei vai 
· :rng111('11tnr o gnmdo uumero dns classe.•, que 
hão de receber dinheiro pelo e1·a1·io: é verdade, 
que o illnsLJ·c dl'nutado tem clamado, J1r01nH
tc11do que ns mulheres destes empregados pulili
cos Jião de Jllorrer logo; m;;s eu não sei . se 
ellas 11ão de mor1·c1· logo, para se lhes estabele
c<:r orden:idos, ou :;e ellas \•ão logo ncompa11hnndo 
OS seus lllUl'idOS. , 

O <Jlll! M vai ventlo, Sr. p1·csíd<>nt<>, 1! que est:uuos 
f:u:cudo t:intns leis tlc dospr:zas, que ha <le hnvff 
um l. <les01·dc111 e não sei <)Ue fim terão. 

.J:1 disse que esta lei se tem leito parn pron-
dcneiar alguns casos passados, nssim como fize
mos com o projecto, <1ue se udm 1w s<:m1do pm-a 
ns viuvas do,; rnilitan:s; e se niio é i·estricta a 
1?stc caso; Yamos fuzer uma lei de p1ocli".ilid.1de 
que é o venladdro titulo, que esta lei deve ter; 
11ós \'amos augmentar os orJE;nados üOS empre
gados publicos, porque se quer que elles vn·iio 
com totla n d·~cencia, e qu& 1e11J1ão nlgnm luxo, 
que não se ,·cj:io ua uccessidmle de prenwicnr 
uos seus ollicios por falta de meios, mas se cu 
co11ve11ho cm se lhes nugmentar os ordt'na~os, 
como qucrcNi que passem parn os seus herdeiros? 

Finnlment1', ::5r. presideute, dentro de 20 annos 
os mortos liiio de receber d nns 1·uze.s mais ortle
nados qne os 1·ivos, e então ou os '·ivos lião 
<lc fiem· sem or<lcna..lo ou os J11ortos; isto ê in
fnllivelmeute o qut> bn de acontecer; por isso 
queria que esta lei l"oltasse :"t commissi'to. 

Nadn de pcrnsucs, tmte-se de · mn monte-pio 
destes empr<·~ados civis,. e nenlrnm,, nação 1110 

Esta lei é de certo n mais liberal,· e de maiür 
grandeza para o::; empn•gados publicos, e julgo 
l}lle nem· a riqueza de Salomão {torno a rcpe:tir, 
por uc e:ra muito rico e · " · ·· 
s:igrnd:1J podin com estas de,;pczas de que trata 
o projecto. e 

Os emJlrcg.1dos pnblicos, tendo bons ordena
dos, e sabendo que por sun morte não ter:io as 
suas familias cousa alguma, hã.o de cuidar cm 
poupar. 

Diz-se que os empregados· niio podem negociai·, 
mas nem pela economia publicn se negocia só 
como especulador, tambem ncgocei:io aqnelles 
que concorrem com os capitaes para essa cspe
cnlaçiio ; e como se púde duvidar que o empre
gado. não tendo tempo para c<lc .;utro modQ llC
gociar, concor1a para os seus recursos p1rtic11-
h\l"es, e para deixar um palrimonio it sua f11mili11? 

Esta lei, !:5r. presidente, ti igual it lei dns 
pnroehins de lughltcrra ; e a experienci:1 tem 
mostrado os grandes males qttc ella tem pr•>dtt
zido na Inglaterra. 

Elia tem fomeutntlo a desmornlisnc;iio de uma 
g1·n11tlc pinte dos inglezes, que vivem il custa 
de5te sul.Jsidio; tem desmornlisa<lo esta arte de 

· ; , n causa o mn1 os llh es. 
Os inglezes têm debalde qllcrido remedinl-a, 

mas cu 1:ão sei ,·erdnddmmeutc o fim qne t.cní. 
aquelle su1Jsli11ll Jl:l luglntenn, qilC' S'C'·desigun 
por esta l ,i das pnrochias, a Inglatena se nchti. 
:unençadissinin por est l immensa liberalidn lc ; 
e eis-aqui· o que ,·ai n ricoutecer eom esta lei; 
que vui. imit 1.r a lei das parocl~ias, estabelecendo 
ordenados immensos nos herdeiros àos empreg;1-
dos publicas; por consequencia nem a nnt;iió 
póde, 11ei11 SQ i·emedeia, o que se pretende re
Jn('dinr, qnc ó brni>fidar estes herdeir(is, 
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SESSAO Ell ·17 DE JULHO OE J827 t n:c 

E' mdh<•t' qnc 101ln o ltr1ml'm \'i\'n •111 sua in
•lnstria do que tlo N:11 io, pon111c <'Sl's tlcspczns 
do '<:rorio são sempre imp1(1ducti\'amc·nte fdt"s, 
e tei:dc m a diminufr a nqnnn 11:1dona1; e t·is
nqui a rozão porque contini10 a oppõr-1ne a csla 
lct. 

Desl'jo que clla niio passe a 3• discussãc>, n1as 
q11e1"0 comtudo qne se t<·mc alguma delibemo;ão, 
c1uc ,·olte iL e• mmissiio pai a ful'mar l!lll plano de 
m(lnte pio. 

E demni;i Íl éusla de quem }lllY!'mos c~1idnr dos 
<'t0p1·~gados · puLlicos? Os l:wrndores e commer
cinntes uão scrYem a nação? Não silo emprega
•los da nac,:iio? E PJ1tiio 1101·qne 1.iio }111,·emos de 
pt"•Curm· h!'nc·lkiar n. estes c11m uenlium prejuízo 
dlio iL nnçiio? ~ú hão de. concOl'l'l't' pni·n dar pcn
~oe.;;; aos mo1·tos? 

Nisso mmrn eonFf'ntir<>i : 110 .que consentirei 
sel'ÍL que se f:wn estu distincc,::io do mngis•.erio, 
qun estes em J•l'r-gndos fénluio mu maior 01 denudo 
á proporção do que th·erem feito para se dedi-
carem a Utlle < m '""'º " · · · 
tempo e httlo o que se c1.tN1do · del•aixo tla in
l:wrn-avanc,:o, - o que uiio se entende: com um 
mestre, que se propõe a cnsiuar. 

·Um desembm g11doi· niio 1em ncccsidnde de com-
prm· liv1·«s: <le estudar todn a sua Yidn, de estar 
scmJlre n"um trnLalho contiuuado, pm a poder 
decidir os negocios? ·Niio c;tá o tll:'Slmbnrgndm· 
responsnvel, o q·uc raras yezcs se ode1 iL · \'eri-
1 r c m os mcs res . 

Portanto '·oto cont1 n o p1·ojccto, e contra as 
emendas, ou ,·oltem iL commfasíio, pnrn fo1 mai· 
os e,;t1tulos do monte-pio, conforme jiL princi
piou a iudicor o Sr. Cunha 1\lattos. 

O si·. Scuza Frnn~n : - Qne 11 lei passe 
ou que não pn!;se, pouco impoita {L commissíio; 
mas é necessnrio dai· {L rmnorn i.mm idén dos 
moth·os, porque a commissüo fez este projecto. 

w·sse quilat•? · •le :?.•·n11cl• 1:1 ·? Qn:llll'1 Ycnc.; m<·smo 
11111 111i11istro tle csiado '! 

Sr. presitlente, não tem O!'denado que se pos
:oiio d!zc-r sufficicn!es. 

Dcnmos cstnbc-lecer-lhes gmndes ordeÍiados·, 
se .acaso a nação quer sP1· li\'re, e scnuil· a 
norma que ttlll scguiJo ns outras uncões. 

0 

D<:ixonos-nos dos nbus<os do antigo go,,·crno, 
em _que os h~·uwn.; i:;crviiio qun:;i sempre pc-Jà 

,.i\'er nn sociedade, e com que deixe seus filhos 
bem estabelecidos'! !>ois uw emp1·egndo publico 
lia de s~1· um mero escr wo, que se ofimenta 
<se 1ssmueute com o p'i(l, que lhe dia a faze1ida 
publica? Eu niio quem empregos publicos ~ tenho 
uma c·scnssn renda do e:;tndo; e é cousa, que 
pouco mo impol'ln: mns quc1·0 defendei· n ver-
dade, assim comei u:mdo o em r~ ... , · 
õr pre\'a1·1cndor, serei o primeiro que ,·otarei 

que o le,·em á for!:n: sPja alimentado com muita 
decrncin elle, sua mulher, e scns filhos. 

Disse-se que n lei é de desperdícios! Dcsper· 
dicios lia. no est,1do actuol, que se dá n uns, 
e a outros não : se o estado não tem dinheiro, 
uiio seja nneiio. E" necess:11 io fixm· n regm, peh 
qual o go\·erno dc,·c proceder, e não d:1r m;1is 
a uns, que a outrns; e11tret:mto i.iio se in ·11lq1ic 
que a commiss:lo teve moth·os pnrticulm·es: ncll;i 
1.iio hn memúros desta cstofü. · · A .cornwi~siio niio é con.posla d't1lguns empre

gados pnhlil<,s, por cciuscquc·ncin nno têm intc- : 
resse pm:ticulor, tnns .,·io· que uté o rrsq1tc 11ão. ! o Sr. Clcn1cn te Pcreir.-~:-Yoto con-
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1~H SESSÃO E~I 17 DE JUtHO f)E !82i 
san"'a, disse o Sr. Clemente Pereira, mas que 
não é tempo de trat.a1· della, porque \•amos aug
mentar muito as no;sas despezas, sem ainda 
11:1ber quanto temos de renda, e sem ter estabe
lecido a lei d~ 01·dena_dos. 

qne esta medida ia augmentar grandes despez:1~ 
iL naç."io, e se cu disso:r que de pensõ !S, que 11c 
têm dado arbitrarias pelo go\"erno anda por du-
zentos contos e de onlcnado · • " · '· 
deixemos pois as mãos lin<!S ao governo, para 
dar pensões a U!ll que tem dez annos de ser
''iço e a outro que tem vinte nada. 

Não acho incon\"eniente que passe ji\ esta lei, 
que vni tirar ao goçerno o estai· dando assim 
pimsões arbitrarias. . 

José. lle Araujo Viamza. - Jose tla Cost.a Car
vallto.» 

Detenninr.u-se que fica;se su~eensa a remes:a 
deste proj~to p11·4 o· senado, ate que a commis
são de fazenda dê o se11 arecer sob -
zas, q11e sao a consequencia destas e:-ecções. 

Seg11io-se a 2• discuss!io do projecto de lei so
bre o ser\"iço dos miliciimos , que occupava o to 
Ingar n_a ordem do dia. 

o Sr. Cunha. l\l:a:ttos :-Sr. presidente, na 

O anno passadó deriio-;;1; muitas pen wes, que 
Pn sei, e continunráii 11 dar-se, conforme os pa
d1·inhos ; nad;1. <lo go\"erno dispô1· do dinheiro da 
naçiio; esta liberdade ê que faz a pobreza ddla. 
Portanto, fortuL~se uma lei que marque a• npo
scntadorias dos empregados publicos. 

discussão pa~slda eu ti\"e a honra de dizer que 
me c•mformo com a <loutrina de,;te projcct-00 mas 
que de nenhum modo me posso ncommodar no 
laconismo delle : é concebid'1 em mui ponc 1s 
palav1 as; f.dt;io-lhe explicaçõeii absolutameute in
Jispensa\"eis. Q11audo o nob1·e deputado, o Sr. Yas
concellos, U(lresenton uma indicaç1io a i·espeito 

\ 

das reuniõ.?S dos milicianos n das formalil.lades <las 
licenças para s 1bit·cm Jo; seus districtos, escre\•i 
um proje,,to de lei, em que· satisfiz cabalmente 

j. a t'\•Jos. os d ... sejos d·1 c:1mara; o projecto acha-se 
• n e : - J. ao a et 

contra a commissiio, qu:md9 . disse - empreg11dos 
publico:>-; só disse q•le os nossos constituintes 
,fü·ião que ti\•eriio culpa de ter _uome 1do uma 

~nidado que elles 
0 

não 
1

digiio 
adiamento. 

])isse-se que não devemos continuar nas 
rões arbitr ri · 
segundo a constituição; sem que a nssembléa as 

·approve. · 
011\"i tambcm dizer que, como se tem poucas 

rendas. niio sejamos nação ; então que ha de 
ser? Havemo-no~ de otfürccer i1 .Portugal '! Nós 
havemo-nos de sustentar como pwlermos, e lia· 
'·emos de ser naçiio. Concluo que i,;to de\"e ficar 
'para quando souber:nos as rendas que temos. 

O Sn. PnF.SIDEXTF: propôz ·o aiinmento rcque
·rido pelo Sr. Clemente Pe1·eim; e foi npprOYllllo. 

Pôz em discussão o projecto de lei olforecido 
efo Sr. Lino Coutinho -

a creaçiio das escol:1s de medicina e sna orgn
nisação; e, como não ho1wesse quem !aliasse, 
passou á ~ª discussão. . 

~ 

<;.?io de 
RESOr.ui::Xo 

" A as~emblén geral legh;lath·n dll imp~rio rC\· 
· soh·e : ' 

" Art. I.o O goYerno fica autorizado a crear 
no lugar, q\1e achar mnis aprop1·indo, um obse1·
Yato1·io astrono111ico : o q1ul será tlil·il;'lido, debaixo 
da inspecção do ministl'O tlo imper10, pelos re
gulamentos qne off<Jrecerem. <le nccor<l•>, os lentt)S 
tias academh1s militar, e d•L marinha com o corpo 
de engenheiros: 

· " Art. 2.o O goYerno consignará. annuahnente 
do tl1eso11ro nacioual n quantia tiq qunti·o con • 
tos de rei;; para este estabeleeiment•J. 

« Pnc;o da enmnra dos deputados, 17 de .Julho 
de 18-27. -Jo$é Antonio da :Silva 11/aia.-CamlHo 
José de A•·aujo· Viamui.-Jos1! da Costa Cai-va· 
lho. u - J.'oi approvada. 

·Leu mnis o mesmo Sr. secrt)tnrio 

. « Anssemblen gernl legislnth·n dllcr~ta: 
· " A1·t. J.o . :E.' npp1·0\0 nda a crençiio 1las prel;l

' zius de G.iynz e )l11tto-G1·osso cm llispatlos; tendo 
- ns s1ns dioceses ,a rnesm:1 séde; exteni;ão e limi· 
. les que ora tiim as .ditas p1·dazins. 

11 l'nço d11 ca1nara dos <leputudos, lG de Julbo 
d.i 18-27.-Jos~ A 11to11i() tl ! Sill"a .\lflia.-Cmufi1lo 

- ~ • 1 ,-- .. d ar 1g\>s e1n 

O mesmo Sr. clcputn lo ma·vlou :\ mesa e foi 
lida esta 

EllE~D..\. 

11 Ao art. 1.0 Em lugar dos mezes Março e etc. 
se diga-nos seis mezes d.: plantaçiill e colheita, 
regnlatlos pehs respecpvns camnras. 

11 Ao nrt. 2.0 D~pois das palavras-tnes servi 
ços se di~a-.lu outro qualquer fabrico ngricóla 
em que ehe durar.-B!lptista Pcr1~ii-a. u-Apoilllb. 

o Sr. Cn.n.11.a ~Ia.ttos :-Sr. presidente, 
outra vez declaro que este p1·ojecto é inudmis:ii
vel emq1tanto no modo. Se se puz.ir em execução 
pela mni1eirn que se acha concebitlo acab- · 

s mi 1ctns pnm nunc1 mais se iitcorp.lrarcm. 
(Apoiado.) · · , . 

o Sr. l\l:ay :.,-Sr. presidente, cu de;iejaria q11e 
isto fosse á commiss1io d 

attos ji' lá esteve.) E 1tiio Jewjaria eu qüe lii. 
voltasse, porque uão sei o qu.1 se deva ou possa 
fazei· n .respe'to de rnilicins sem um no\•o me-
thodo de administração, · 

O meu projecto de a lministi·nc;ões paruchiaes 
novas, que est:i. na commi~,;ão, nbrnn~o mui c;;
sencinlrnentc a administração <las mihci:1s; e11tc 
rn:uo jLtnto com os dos juízes de paz; o i:eco· 
nhccimento e distribui«.Jiio das torras em .que 
foll11 o Jlrojecto do Sr. Vergneit·o, stio ns .tre.i 
cor,las mestras do mcn ensaio do novo sy3te1na 
pa1·ochinl. Porém, Sr. pre,;idente , o te:npo \'Ili-se 
pnssand,l, e as cousas vão-se fazendo um1\ µ01· 
umn, e mui avnlsnmente. O ellt11do actual das 
milicia.o; não pú.Jc dtu·a1· co1ri vantagem; clle ó 
destrnctívo de todas M idéas do boa ordem e 
n lminisfração; e eu pJço ser tlispensado de dizer 
cous!l algnm:1. nest~ ~sa cm guacsque!' i·eformas 
parcmes, q11e chocao com o ,meu p1·0Jectado.,en· 
saio de administraçõ<!s parochiaes; tanto mnis 
as~im, qunnt•1 é verdade que. já declllrei nos Sr~. 

· · - e que J&~ o meu proJecto, que 
e•1, á fnltn de gente m•~ off.i1·eci11 para se1· o em-
prehcndcdor deste ensnio. . .. · 

Sr.· presidente, a. experienci\ mostrará• qne ·o 
que cu conseguiria e n ·12 ou. lõ a:;.no;, , l1a".;9e 
le\"ar mais de 50 nnn.)S n . fazer imperfdtamente 
com leis parcines., o in1?i1 ensaio nridandJ do ponto 
}leqneno Je uma párochin para o pont.l grande 
da c_ómar!lll, d.nhi . .P:lrn. e;> maior da .Provit1ciá, . e 
<lepois generahnlli!<J·SO .com a san~10 o domon•. 
slr o~ilo dà expe1·iencia .,ar . tQdll o. lmpi)till' . i:ón; 
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SESSÃO E.M 17 IJK ·JULHO fJf tS.27 
SE'guta 1llna 1·elo1'Uta s~m conYulsões nem abalos; 
porêm já agora não falla1·ei mais nisso.: ''enba 
o tirojeeto ; morra ou viva, para mim será in
ditrerente. pois me dou por exonerado do meu 
dever com a apresentaçiio dclle. 

• • • , • : • ri1 , m1n1s-
tratiio sunnnaria e clara da justita nas portas 
das parochins, pontes e estradas são, to1 no a 
d~~r as cord!!S pi::incipaes do meu ensaio: porém 

sumpto, emquanto não ''foi· da commissão o meu 
projeé:to de lei. . 

O Sr. Cle1uen1.e Pereira. :-Levanto-me 
para me oppõr a que o projecto seja apprnvado. 
O art. 1" é inexequ1vel e perigoso. O governo em
prega os. milicianos po1~ não ter a tropa de linba 
nect'Ssaria para o servito militar;· togo, a passar 
o projecto, ou o governo ba de deixar de obser
var. esta lei, o que é um mal gravíssimo ; ou o ser
'·iço militar ha de deixar de se fazer, o que será outro 
mal Jgual ou talvez maio1-,. e se o governo quize1· 
sahir destes dous emba1 a os entã lia • 
riamente recorrer ao meio de com pletar as pra.,;as 
dos muitos regimento de 1• linba, e nós seremos obri
gados a prestar-lhe todos os meios necessarios 
pwa esse fo1·midavt>l recrutamento e aunmento 

e espezas; mns cons1 erc n cnmara se as c1r
cumstancias admittem isto? Eu entendo que não, 
por esta raziio e por'lue semp1·e me opporei ás 
Ie_is que por si se mostrao inexequiveis, ou que pos-

a a1hnissiio do artigo do projecto. E 'tambem voto 
contra o segundo nrtigo por ser ocioso; pois todos 
sabem que os milicianos empregado;; nas fab1·i
cas de assucar, . P.stiio dispensados de todo Q 
seniço militar emquanto alli i:e achã~, por dis
posição. g.iral do governo a este respeito; ''em 
por isso a ser desueeess!ufa a providencia deste 
artigo. 

Cónclüo, gue pelas razões expandidos , o p1·0· 
jecto niio põde ser appro\·ado. 

o Sr. Queiroz c~rreira •-:Eu cont}nuo 

primeira discussão disse quanto com•inha, não 
adC>ptantlo a formula destes i:lous a1·tigos, que niio 
preenche nem ab111nge uma materie. tão extensa, 
ern ue ha mil cousas a consultar e a reve1·. 
Esta projecto vai dar cabo das milícias pela maneira 
com que está concebido; caso se 11iio queil'lto 
milicias, diga-se antes 11_0r um só .artigo-ficão 
extinctas as milicias e nao lmja mais regimentos 
milicianos; acabe-se, com ellas de uma vez-; 
mas se à. 2• linha e necessaria {no que muito 
convenho1 não e esta a lei que as ha de regular, 
tanto mais quanto ella acautt:la só a uma classe 
de:lavradorns, anal o plantador de canna. · 

t)s ouh'Os ficãó fóra da lei ; e não nos merecerãõ 
todos igual protecção? Não merecerá considera· 
ção o commercio nas capit'\es e villas populosas? 
Niio merecera toda a consideração o commercio 
do Rio de Janeiro ? 

Onde os regimentos de milicias · Eo achão so
ln-ecanegados com o servi1:0 militar e alistados 
por districtos? Onde i·esidem estas classes, como 
na l'Ua Dil·eila, Quitanda, e outras ? 

Nas lojas, que tem dous, tres caixeh·os, muitas 
ve%es todos são . praças ele um só regimento, e 

úando este dá guarda todas estas lojus se fe-
e iao ; o o reg1men o comp1·e eu e ma os Ouri
\'.es, Latoeiros, e outros lugares de officios ; estas 
lojas igualmente se fecl1iio }lelo mesmo motivo. 
Ao 2o que pcrte::ce á Prainba, Vallongo, Gam
bôa,.Sncco d:i Alferes, madeireiros, donos de ar
mazPns: de mautimetitos, barqueiros e pescado
res; tambem tudo cessa, quando ~ntràode i;uarda; 
finalmentá alfaiates, sapateiros, . carvinterros, pe
dreiros e outros artistas d() 40 regimento estiio 
na mesul.a razão.. Eu pens? que .esf.t.'8 ta111bo111 
mi::reccm o n\J1·igo d1flci; logo· o 1° a1tigo ó 11mitu 

vago, e o 2° ji1 está acautelado por 01·den;; nmíto 
terminantes, dispensando os mestres de assuca1-. 
e aguardenteiros, e até feitores ou administra
dores, e por isso desnecessario. 

Se é ssivel · 
fnriio apresenta·los os artigos, IJUe o Sr. Cunha 
l\lattos pôde deduzit' solJre a indica«;ii•> do S1·. Vas
concellos ; nelles se acha muito maior latitude: 
e existem os pontos c:1rdeaes, sobre uaes se 

eve ormar um p ano e organ1saçao e regu a
mento das milícias, em cuj.ts bases se concilia 
n disciplina e a utilidade da agricultw·a, da in
dustria, das artes e do comme1·cio. Finalmente. 
como estes artigos do Sr. Cunha Mattos jú a 
camara aceitou, e forão á reYi>liio do autor da 
indicaçno, voto pelo adiamento por adoptar a 
matcria e reformar n formula deste projeeto, visto 
que já ha tmbalbo muito mais avançado, e que 
mais pôde satisfazer aos nos-<os desejos na utili
d:tde publica, e sem comtudo haver quebranta
mento da disciplina, ·que deve ser, . ª meu ve1· 
consona la sem re de a nu a a ira no • 
pos milicianos, o verdadeiro apoio, 'o mais con
veniente do nosso imperio na sua defeza interna. 

Ultimou-se a ordem do di i com a 1 ª discussão 
do · · ' · a e · · 
eão dos vínculos ; o qual,· por niio haver 
bate, passou para a 2• discussão. 

O Sa. 8F.cn~:T.\mo l\IAu. fez a 2• l~itura : 

ean°te acerca e milicias : o quai, julgado objec tu 
de deliberação, fõi remettido ã comissão de guerra. 

2.0 Do projecto do Sr. João Candido sobre a 
creação de varias cadeh·as, e escolas na pró\•in
cia do Piauby; julgou-sl objecto de deliberaçiio : 
e se remetteu ã commissão de instrucçilo publica. 

S.o De unn indicação do mesmo Sr. ileputado 
sobre dizimo.s i que se mandou á commissàs do 
fazenJa. 

4.o Do projccto do S1·. Bat•boza sohre a a1·
rematnçiio dos contractos nacionaes na p1·ov~uc~a 

11 a i av 
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Illm. e Ex.m. Si·. - Devendo cntnw cm dis· 
~nssiio na scss·io do dia !!) do co~·r.i!ILJ o p1·0· 

1·i11hn e guerra sob1'.e n 1•roposi~fül, •1'11e Y. Ex. 
por ord·~m de S. ~l. o Imporador c11vio1t ,.l cn· 
rnarn dos do;putanos e111 oflh:io de '20 de l\l üo 
Jlréiximo passa lo, f••·en•a •h nova organ'sat,:'1·1 
da ll1·igada •le nrtilluriu. de mnJ"iuh l: assim o 
11articipo a Y. E..:. por ordem da mesma ca· 
mnm. para q11e, sendo do :;na vonta.IJ, pos~n 
Y. Ex. assistir. e discut:r n mntel'in do 111·oje· 
cto; pum cnjo fün 1-.imetto o exelllplar incluso; 
1icando V. Ex. Ih\ intelli:tencia de <pie este ob· 
jecto fari1 a primeira p:u'te da ordem d1l dia. 
- Deus gum·Je a V. Kx. Pn110 da ca1111wa dos 
deputa•los. em 17 <111 Jullto d.! lSa. - Jo.~ê An· 
to11io tla SUca 11fairi. - SJ'. mar1111ez de :\faceiõ, 

. Illm. e Exm. Sr. - A calllam dos <lepntados, 
approvan1lo a indicação uo um de se11s mem 
h1·0;;. J'Qooh·eu •1uc se pedisse no ~<>ver110 do 
S. :\I. o Jmpe1·n<lur pela rep:irticiioc d.J the.souro 
u n1111essa das rcp1·ese11tações tla ju 1ta da füzentla 
1!0 C.:nril e tlc aln1111!I >rirticnlarcs sobr' 
presta ns, para ctl'tiito tlol p.:ider.:m 0!1 ofliche.; 
militart!s l"•!ceber os soltl •S dos postos, n qnc 
têm sido· nlli promovitlo.;, ante,; Ja imperial 
confirma~ão, e sobre o pa~nmenfo tio imp<lsto 

ê · . ip:1 < e a~unr en <', ese· 
.jando :1 mes nn c11111,u-.1 sabei· qual t . .m1 sido a 
<lecisiio d·• !fO\·erno n ta~s rnspcito3. O qlle me 
cumpre p:wticipa1· a Y. Ex. para t1ne sub l 
nu conhecimento t.lo1 mesmo nugnst<l senhor. 

- Deus suado 11 V. Ex. Paço da cnma1·,1 tios 
1lcputndos, em 17 de Julho de JS·!i. -Jose ..til· 
to11io &r Silt:a Jlaia. - !5r. lll:tl'•]lleZ de Queluz. 

Sessàc1 em i 8 1lc .Jullao 

rnESlOE:SCl.\ DO sn •. \fl,\UJO LD!.\ 

·os St•:s. Snlg.1do, H·!zeutlc ·CJstn, .l\Iartins Pc1·~irn,. 
Fcrreir.1 de :i\follo, Arcehispo da Bahia ; e sem 
clla os Srs. G.1rcia tle Almchla, Fnria lJlu·bosa, 
:i\lllcicl l\Ionteiro, Ca;;tro Yiannn. . 

o Sn. PnEliIIJE:!'n~ dcclnron nl1erta ll sessão ; 
e litl•l a nct l da nutecedenb. foi appro\•.ida. 

O Sr. S;)cretnrio 1\Iain decl-tl~ott não Irnve1· ex
pc..tícnte : o passou n let· o seguinte 

... 
" Requeiro qne a ilh1stre commissão t.le pvdf.

re•, ex11min111do a neta geral .da p,rovinei 1 do 
Rio Grande de S. Pedro do Sul, dê u. seu pn· 
rec.~1· soh1-..: o <leput.ndo <la mesma pro\'incia 
Felici-1110 ~unes Pirn;:, que ,·indo de :Snnta Cn· 
tl1ari11;1 lmra est.n«ctirto :t tomar assento nestn 
camnrn, foi prisioneiro do ·mn cors1rio, que o 
saqncou J.e tudo, quanttl trazia, -inclusive os seus 
·1iapcis : -·e. diga se eslà nas circumstancia; ' 
<:n . -ar 110 seu cxe1·c1c10.- deputado,.. Xavier l<'cr· 
i:cira.n-l"oi t·cmet.ti<lo com m·gench1 á commiss;io 
de podere•. · 

P,1-;sou·se á l• parte da ortl'1Íll tlo dia, mnr
cat]a lJara . l • t.liscussão d•J projccto sobre 
o . .; en~enhos de ns·:111cn1·: e encetou . a dis· 
eussifo .. 

o sr. Ahncld.i e Atbuqne:rque :-Sr. 
1iresidentc, eista provisão de ·1001, de que falla 
" pro.iceto, eslà dcro~ad;l pela cnrtl regia de (j 
l(c Nvvc111lir•; de lü'::!~ : lloJ>•Jis apparcccu o al-

\'a1·i1 de l!J de :\foio <l~ lS r?, q u\l r.:g•.1k111 • cst,1 
j11d;pruJcueia: é {lJis c.;;le alva1·á o que deverá 
ser obej1!cto da discus;ão, e n~o a pt'•l\'isiio, 
que j,i foi tl'3rogafa, ·posto uc est~j1 01itra-V17. 
cm Tig 1r pe ., c1 a o a ,·ara e ::J e l\Iaio, o 
qn:il co11t~111 alg11:1Ns disposições, qne é· pre· 
ci·m examinar se dJ\' .!m, ou nã'l s..i1· alte
radas. 

o ah-am a~ternunava que se não p<td1ls~m1 
erigil- engenhos sem licen.;a dos g•lvernadores, 
ouvidos os confinantes; e :;m·:, tuna t·1l dispo· 
sii;iio, qnJ m:in·fa onv:r aos intc1-.is.;ados, desar
mzoa la? Pareee-m;i que esta deter111in:1c;iio devc 
ser b1111 pcns:11fa e que se ntteada, quJ aqui não 
se en\·oh•c simplesm'Jnte :1 q 11est'io de propriedade 
e de p:>Jer creai· 'l con ;truir cada um, eug~nhos 
como qnizer, mas deve·sa ntt2n1le1· a quo d•> uso 
t.lesso dil·eito não se si~a prej uizJ. · 

AclD 'lll'.l é lll"eciso <lar iiolução a isto e que 
O qtlll dtlVC <mtrar lllll diSCll ;siio e O me11cio11t1t.lo 
11h·1mí. d 1 t:3 de Maio <lo 180~, e não a pmvi· 
são derogndn, posto qne depois rest.11belecida; pen• 
esta rnzilo me p.1reco que este projeclo sú po1· 
si não m21·ece n pena dtl enlJ·nr cm discu~s:i•>, a 
não haver considorai; io ao mais. 

O Sr. Vnscon.ccllos :-A l".!Sp~ito <la dis· 
cussão sohre a redacção, nõs j:í. dissemos q11e. 
se devia f1z~1· o mesmo q11c S} foz 1\i bulias, 

11e f.,rão mandaJ;1s á commissiio> de 1·e<lac •ão. 
{O S1·. presi<l1mte csclarece1t ao illust1·e deplltado, 
q1u: c1mtinuo1i): Eu queria fali .1r sob1·e a i·ed 1c
ciio o jul"a\·a qne seria necessa1·io que so i·cli· 
gisse de 8utm nuncim (kit o pi·ojecto.1 

Por este 111oli\•1) tenho de faltar sohrn a i'c· 
dncçiio e é, qno deve ser este pr.•jccto de ma· 
n~im. concel>iilo qnt'l re\·oguc toda.i; ns leis cm 
contmrio, se;n que se eiipccífi•111c uma ou ontrn~ 
como estâ Jl'l p1·ojoclo, po1·que o Yolumc <lns 
nossas leis é Lumen"º: u111a> i·epetem as. onlras 
011 ns moJificão sem atten<;iio 011 coahecuncnto 
das qut'.: existem. 

Cm1 ontm rcda.cção póle muito bem passar o 
in-oj e.: to. 

o Sr. l\:C•'llo. ••••• (Não se. 01wio.) 

Sr. Clctn.cntc Pcrolru. :-Os ai· 111 l:J • 

os o no i·e eputn o s1'io negativos, por não 
ter \'isto nem um requerimento pedindo facul· 
<h1de pa1·a se plder levantar engenho cm menos 
dislnncia dQ meia legua; mas se o mesmo nobre 
deputado nifo vio tMs ro 1uerimentos, não se 
dc1x•?lll de di$CUtir; elle não os póJe ver todos 
e se qnizer ver dotB, elles llst·io na cGmmi;;
são de commercio e agricultura, enviados por 
douHit.ladãos tle Per11ambuco, que Jledem dispens;\ 
da lei que prohibe a edilicao:io de engenhos de 
assucnr em ·menos distancia de meia legua, por
que o go-ro1·110 de Pernambuco os impede. ,.:· 
· Estes mesmos requerim~ntos derão occasião ao 
projecto que está em ·discussão, e não é só .em 
Pernambuco, onde a legislação, cuja derognção 
o p1·ojeeto propõe, está em observancia ;. clla é 
igualmente obser,·nda na p1·cvincia de S. Paulo, 
c~)Jll•) informiio os illust1·es d~putadtls desta pro
vincía; pot· consequcncia o p1·ojecto ó util e devú 
rmssa1· ii 2a discussão. 

O Sr. Vu:sconccllos ·- · · 
projecto dc\·.i passar á 211 ~-discussão, ·e talvez 
fosse melhor . trataT·S•l já dclle1 porque tem ·só 
111)1 artigo, e no mesmo tempo que se tratava 
d;\ utilidade do proj~c.to, tra~avn-se da sua ma~ 
teria; ma.> 'Vamos com o reg1111ento. 

Esta lei; que citou o Sr •. l\lain, . não póile tet 
applicaçiio _para este .caso?. Pv':"<Iue ' ell~ .facultou 
o estabclecnnento de fabricas no ' Bmztl. 

Eu desejo que o illústre deputado m'aexplique. 
{Foi satisfei_to,r · .. . ·. · ' · ·_. · ·• · ·· 

. Pois· llem ; esta lei refcre~sc ás antigas, que 
não,' itC1·milL!iio tl'JS tirazildros o poderem esta· 
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SESSAO EM 18 UE JULHO DE .18.27 . ' -. ·- " - - ' ·- ~ . - - - 19i 
belcee1· fab1·ica;;, sJgun:fo o i11fomJ e:;pirit'l 1fo 
sy:;tcnn colo11i:ll, a qne me rclil·<.1; a lui p1·01ti
l1ia t.ldo e qualq11er i:t1mer-l de in1lltstria, e uma 
at.i 01.,len.w..1. q_1u '.ni11?h:.> n mhum pu·le~so ter 

E;ta lt?i dta'1a veio sim aeahar c>m essa in
fa11ie leóisla~;io, e>mt11 l-> ca ó:iton lo qa) ~li 1 não 
revogo11 11. que p1·oliibia o lev•mtar cng.mhos de 

.,.. • • • • t • 

Foràe mu:to diversa:; M vista; d.> \JgislaJor 
c:n uma e outn; e numa tinha cm vi;b o im
pedir · o de.;;cnvolvimc;ito da industria e pô1· o 
br 17.iléil·o em p~rp&tua 1loipcndcnc:a 1la m·Jlropol ~. 
e cm outra se propunh:i dh·1gir o brazileil\.1 cm sens 
tl'abalhos, mania p>r mu:t·> tempo d,>1ni11aate dos 
i:tovc1·no.;; e qne ·;;~mp1·e d•>minon o g»v.:ir110 pJl"· 
tuguez, por,1ue c>tc semp1·c foi ignomnt i. 

;E' pois inqueslionavcl, que n lei eit!lda p:ilo 
Sr. l\faia, só l.ivnntou a prohibição d·) cstabclil
ciment' de fabdcas, e ll'.'i.O a ' ne tratam'ls de 

rcvogat .. 1o. 

revogar, parquJ esta permiltia o cst1bi:ilecimento 
dtl engdnllos de as;uear e só prohibia qiu i;c fi
zessem a· certa dist:i:1ei:i u.1s •lo3 outr->s. Nii > se 
achando pois reV•)gada, como cntenJe o Sr. l\faia, 

. . SO . <: a ece SI tl e fJ SUi\ 

O governo p!>rtug11ez teato11 sc1npre dirigir o 
interessa p:l.rticular: elle sup unha <iUC c.;te niio 

csc a rec1 o n cm v1g1 an e, e i101· isso 
pr.:icisava de sua intervenção, e da1ui vem esses 
1·egulamentos, que a cala pa~SJ se cneoutr.io cm 
o nosso codig.). 

E' poi-.\m hoje n:d:lm;1 cai eeon•lmia poliiica, 
que c .• ta inte1·venção, fongll dol favo1·ece1· a indus
tdn, a prejudica, ·e que o gove1•no deve limital".S} 
a 1·eprimir. 

C.:im effeito é eegue:!a suppôr qne o inte1·ei;se 
particular procisa de estimulo e di1·ecçiio; mas 
hoje se Ncoi1hece geralmente, qu'l o governo é 
menos instrnido qize o corpo fogislath·o, e este 
mcncis ue a massa neral da n 1c;io e or isso 
Ç;St 1 nªo pr~isa de taes direcções. 

A r~iio désta lei prnhibitiva ·era funtlafa no 
prejuízo que ·pJdiii•l t~r os eng<l:1heh'os, ficamlo 
muito vizinhos· e • e rc 1 ·r · 11 

lirejuizo se seguir, elles o. não evitem? Não : 
ogo, . o que se deve fazer é levant.u- es;;n pl\J~ 

hiuiç:io.e acabai' co111 e:>S;\S leis oppostas to in
teresse particuia1· e pnblico. 

Na 2a discussão mantlarei nma e.nenda de rc
~aci.:ão ao m·tigo. 

O Sl". Atn1~lda. A.lbuquel"qua:-'-Sr. p1·e
sidente;. cu j1\. disse q11e . esta ·lei r;i derog idi\ 
pela carta régia de t; de Novembro d3 16Sl; 
d·ipois"desta , carta régia c:1d 1 'uln que quel'ia 
fnz~1· o seu eagenho, fazfa-o á sua vontade : dc
p1is disto·app·ueceu o alvará de 180!, este alv1ri\ 
niio prollibio ,·ardadeiramentc quo se pudessem 

· levantar engenl1os; elle não quiz coarctar a liber
dade ao;; cidadãos, o que quiz foi eoaretar as de
mand.1s1 porque nós sabemos muito lJem quo os . 
homens n:'io se confonwio toclos eom a ra7.ilo, 
llii:O l'esecit:io 1oJOS a pl'Opl'icdmle alheia; 11111it;lS 
'"'Z·!S "ªº consb·nit· seu engenho em t~1·ms que 
lulvez não sejiio pr<>pl'ias de 11111 engttnho. 

T 

'ltuilq'.11)1'-_l1éssoa que quiz~r fazei· o 
füca ounr 05 confinantes. 

Nos nosso3 campos não ha..,.a me~ma p.>licia 
<tuc ha nas ci<lades, on•Je qt\alquer obra que 
l1ouver d•l se1· feita inle\•idamentc pô<le ser em
baraçada d!} lirompto. Um engenho depois de 
construido, difficult.G.;iimente pôde· Solr demolillo ~ 
p;ll' isso a lei 'quiz J>l'OYiden·CÍ81' a este respeito; 
nli!n de evitar, dis:iensões e de.nantlas sllmpre 
l'umosas aos c1d:1daos. ' · .. ' ,, . , ,., .. ' · 

A' Yist.t1 dú•quc torno a tfü:.:i·,_.nfo basta q11cs-

iionar-sa s:,b1·e a 111•0\·i.;ãv, ma:> é m:stcr te1· 
atteno;tlo á l<li po>tedor. 

·;::, 
~'.- Art.. 2.0 .supprimão-s J as palavras - qnan lo 

" « Art. 3.u Supp1·imào·se as palaHas - p1·er..i· 
rindo os de melhor conducti1. 

" Í>ii:ta-sc - desÍgn:iráõ - em lugir de - esti
pula.l'áõ. 

" Dfoilla·se em <lo"s al'tigos <lJsta iwmefra : 
«Artigo O; pl'eten lente~snr.\o.cxaminados publi· 

cnmente pJrante º" pl'esidentes em con;e!ho; e po1· 
estes seriio n·lmeaJ»s pt•ofo.;so1·.is os que pelos exa
mes se mostrnl'em de melhor instnll:Ção. 

« Artigo. ·o.; presidentes em conselho designnl'áõ 
os or.fonados que k\•> d3 VJac.e1· os professores; 
i·egulnndo-os de:id J 20 JS até 5'.l }$, e:>nforme á; ·cir
cmnstancia; da plpulaç\o e a car.:istia dos lu
gal'cs. 

« Art • .t.0 Accrcs~:mte-so ~\ paltwi-.1 -bom-à pa-
1;,wra. - cxercici». Di,;.1-se - qué se tiv<lt:.:im dis
ti113t1ido - e111 111~;u· úc - qtu a(lprov.11·e1u. 

« Os llresidente;; cm e.1ns ilho p lderãõ cgucelor .. ~· . 
·rn nm 'li"' :ão 1 iin · ; · ·~ !l · • · 
do 01-.lenado, :í.1uelles prof.IBsore• que se tiverem·: 
distingui,fo no ensino publico p.Jl•>s setn de;velos, 
pr11dend \ é grande n11mc1·0 de discipulos, e pJt' 
mais de 12 annos ci~e exel'cieio nih int·Jrl'Ompido; 
os p1·of.issoN-1 por.im · n cobrarãõ somente,.· cm· 
quantl continuarem no mesmo bom exoreit:io. 
---<L4!:h._5.0 Suppl'imão·S•l as. pahwr.1s .,..- da res
J)'~cttva pco11incia~ comprehendida~;ia_<hl.. Sr. 
OJórico. · · · · ·.. · · ' · · · · · 

" A1·t. 8." Snppritni'Ío·sc as pnlavms - por "'!ª 
houc;;~itladc u p1·udcucin, : , ,, . 
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" A1·tigo dito. Di \'ida-se cm dous d•:sta maneira: 
«Artigo. Havel'ão escolas de meninns nasci1lndes 

e villas mais populosas, em que os presidentes 
. . ' ... .. . 

mcnto. 
" Artigo. As mestras cnsinai·úõ, além do que fica 

declarado no art. 6°, aquellas prentlns que sen·em . · . .. . . .- . 
presidentes em conselho U'}Uella,; mulheres que 
nos exames feitos, na fórma do art. 3•>, se mos
h"arem com nuis conhecimentos. 

<« Emcmla ele matcria. Ai·tigo adilitivo 

" Artigo. Sú se a•lmittiráõ a exame para profes· 
i;01·.~s os cidadãos brazilciros, que estiverem no 
l{ÕZO de seus direitos ci\·Js e politicos, sem nota 
ua regularidade de sua conducta e para mestras 
us mulheres brazilPira;; de reconhecida honesti
d:ldc.- Maia_. » - Foi apoiada em todns as suas 

tanto este titulo incorrecto. 
Insisto sobre o limite maior dos ordenadr,s dos 

professores em 500S, 'pedinda que se declm·e ao 
menos os õOOS. porque em muitos povoa1:ões do 
imperio, e evidentemente na cõrte, é insufii
ciente. 

lnsist.o que os professores de primeiras letms 
ensinem não sü a pratica de contar, mas tam
bem a prntic,1 de medir, pois não é mais diffi
cultosa e é extensamente util, mórmente nos que, 
não tendo de recebei· ensino ulterior. se appli
rcm ás nrtes uece~sari 1s. 

nsisto que nas escolas as lcitm·as sejão de 
objectos naturaes e tias m·tes, de gosto e com-
prehenisão pueris. · 

« Ao titulo - Qu~ Sl'ja esté - D.is escolas de 
pl"imeims letras. 

« Ao art. 8.0 - Em lugar de iíOO:I sejão 600SOOO. 
" Ao m't. 4.0 - A grntifkaÇi'io do terc:o do o.rdc

nado depois de 10 annos, e de outro tcrc;o depois 
rle outros 10. Supp1·imão-se as palavras - não 
interrompido. 

« Ao art. G.0 - Ensinarãõ. a ler, escrever, pra
tica de conta e medição, lingna nacional, etc. ·E 
leráõ a: constituição e leis do imperio, bisto1ia do 
Brazil, historia natural e das artes. 

« Ao nrt. 7 .• - Os professores actuaes não silo 
admittidos ás novas cadeiras sem exame e np-
provnçâo. · 

. · · « Ao art. ~-" - Diga·sa - nc que se niio oppõe 
a esta lei. - Feri·eira li"i·ança. » - Foi apoiada cm 

· t;odas JlS outras partes, menos no que diz respeito 
. :is emendas ao a1·t. 4°. 

Sr. xa....-Ior Forro ira: - 1·. pres1 ente, 
eu. concordaria inteiramente com u illustre orador 

pen:iadns de il· á capihl fazei' o seu exame Olt, 
como muito bem disse o l1onrado membro, o Sr. 
Feijó, fica1·em supprimidas as pala,·ras - ndmit.
tidus n exnme - : esta· emenda foi a oiada, e· 
ncn mm r. eputa· o a ou con ra e a, mas sun 
a favor; comtudo não passou na. vot.ic;iio, talvez 
p1Jr ser feita po1· mim, a quem tudo falt:1, ex
cepto ·º des~jo de aeertn_r . 

contar, ainda que seja pouco: que eu julgo isto 
bastante para a' in,,;trucc;iio da:! meninas, que não 
deve ser tão apurada como a dos meninos, que 
se destiniio a outi·os empregos. 

l'ortatito, não app1·0,·o o art. 8° na parte do 
exame das mestras ua capital da província, nem 
que ensinem g1·a111111'.lticn nacional. No mais estou 
conforme, e deve passar. · 

O Sn. Ooomco mandou n seguinte 

K!llEND.\ 
(J 

«< Em cada c;1pital de provincia l1averá uma ou 
mais escolas de ensino mutuo cm ediflcio e com 
o.; necessarios utensilios pagos pela. fazenda 
publica; e, n!\quellas cidades, ·villn:s e lugares 
mais popu osos em que a J e 1 cio pu 1co, 
que se possa ápplicar n este methodo, a !!U 1 es
cola ou uma dellns, no caso do have1· mais que 
uma, serii de ensino mutuo. (Ficando· o reste> do 
artigo.).- Odoi·ico. " · 

o Sr. FeI.ió :- tmn vez que se tem autori
sndo no p1·csidcnte n est!pular o orden<tdo· de 
200S a 300S, deve sei· declarado na lei que seja 
inte11nnrnente, até ''irem á assembléa geral para 
sel'em approvados; e esta é a emenda qne quero 
fazer. · 

Tambem ó necessario col'lar os abusos dos 
castigos; porque lia mestres deslmmanos; po1· 
isso proporia que a este i·espeito se seguisse o · 
mcthodo de Lnncaste1·. .. 

Mandou a sua 

e< A o art. ;J. o . 

. ' 
;,i 

que me prl'~cdeu, tanto a respeito do art. 31', como 'C< .Ao m·t. !J.o 
do 4° desta lei, se o nosso thesouro niio se achasse 
tão fraco •. se não ·tivesse ouvido muitas Yczes 
nesta sala o. estado . deploravel · das nossa.s ,fi- «< Sel'ão 1·egidas .. pelos, estatutos etc., e -a .res
nanças; porém, srndo Isto ce· rnr.,"l'ml1Ti-=-?trrt...,imi;i.0ir+fl'IMo-Mi-111111lll·1811•·=0bscn·ar·sc-lía o. ·methodo· de 
maior oi·denado aos. professoi·es das pl'imeirns ~ancaster. · {sa va a redoeção~) - Feijó. >i ~Fui 
leti·as? Como lhe concederemos maior gratifi· apoiada em Jodas as suas putes; . . . 
cação? .. . o Sr.Paula. oSouza:-Nóssabemosque 

Ao,art. ::5° eu liz nn !!a discuss4o .uma emenda, as senhoras são muito .acanhadas; .e bavcrtt 
1•ara tlllc m; 111cslrn:s de 1111.'lliims fossrn1 ull;· ;:;culiorns muitu capuzes e de búus cusimues t111c 
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SESS.\O EM. 18 DR JULno DE 1827 
: .... - ' 

não quereiiio sujeitar-se a vir á capital. .. · {Nt7.o 1 
se p6de 01tvi1· mais.) 

E mando11 á m'.lsa f:sta 

OIE:SD.\ 

.,, Que sP. entenda e dechre que só deve obrar 
o prt!sidente em conselho nas cousas de "Jelibe-

- - . cç-o: e qne so se servir 
1\0 conselho,.emqnanto niio houverem os conse
lhos gernes. 
.. « Que tudo quanto diz esta lei respeito aos 
p~es!dentf.s nns provi!lcias, se i.:erere na 111·0· 
Ymcm onde está a col'te, ao mmistl'o do im
perio. 

a Que se supprima o exame publico exigido 
das senhoras, sub:1titnindo-se a prova de sna 
eapncidadc po1· meio de at!R.staçõei; ou justifica· 
tve:1 -Paula e Sou;.:a. » - l"oi ap•liadn cm tudas 
ai; suas parte:1. 
· O Sr. A.r.:.u.i o Das to• :-Conc.)i·do co:n o 
que· ncabou de dizer o Sr. Paula e Souza; e jií 
cJi;;se cm outra sossiio que n cnmnm tinha as· 
s~nt~do ·que cm toda a pai·te havia homens 

• .n 11 as e pam impor 
penas: entretanto depois se disse qno nno se 
aclnviio homens cap 1zes para examinar.im os 
prufessore:1 do prinreirns _11:trns. . 

primeiras letras do sexo fominino, obrigar uma 
senl1ora a vir de um lugar distante fllze1· exame 
1~a capital, ó o mes1~10 que dizer que ni'io hajão 
essas mestras : poi· isso acho q no o exame se 
<lP.\'e fuzer no lugar do P.stabeleciment.> da ca· 
deir11; e. o presidente cm conselho conhecerá qnnl 
das oppo~itoras tcrt\ mais conhecimentos, porque 
ha dtl constai· desse neto tudo~ quanto se per· 
gnnt ir e tudo quanto se responiler. · 
· Portanto, proponho uma emenda. Concordo com 
a emenda do Sr. Feri·ei1·a Franra, emquanto 1\ 
geomet~ia pratica; e ba.sta lmnbr1Ír que ó preciso 

r me 1çoes, e 
já com a pmtica desta sciencia fictio habilitados. 
Qnizem ouvir ler a emenda· do Sr. Souza Frani;a. 

niio ,é pi·~ciso, porque tndas a-; veze31 que vaga 
uma cude1rn, e11t1·a·so cm ·concu~so, e o exame 
n11terior 11iio sen•e pam aquelles . oppositorcs que 
va_o cnt11u em concm·so, e só poc.ler1\. valer o 

. <,xan!e q 1undo . niio appareçiio. novo,; opposito1·es: 
por isso o artig.:i pela maneira cm 11ue cstÍL é 
111justo. Qunl h' do sar a mzão po1· que ltiio de 
fazei·' novo ex:1me? Sel"ia melhor que neste lir
tigo se dissesse que o profossor, que niio quizt!r 
1111gniento de ordenado, não se sujeita a novo 
exame, e se o quizci· deve desde logo fazer 
exame. 

Mandou :t mesa esta · 

l~l::NDA 

«·AO. ai·t. 3.0 

• 11 Os Cüncursos para ns cadeiras füçiio-so con
J 1111tamen t~ nos l ugn res de. seu estabe~ecimen ~o 

.. ' - - .. 
me~ec1me11to. -Araujo _Bastos. •> -Apuiada. 
' O Sr. Fiollondtl- Cavn.tcanto:....:.. Sou 
obrigado a pedir a s11pp1·essão de umas pOUl'M do 
cous .. s ; principio p1.1r pP.dir a s.ippre::is1iu do ti
tulo ·da lei, porque não s.:i o t)ue quer· . dizer 
escolas de primeiro: grt\u ;-depois. pnssar . .-i--ao 
art. 3.o e digo que não sei como na côrte possa 
·haver um bum prof.,gsor com OOOS tendo de pa
t:tar ca11:111 etc., o quo os outros prof.iissores 111\0 
têm tl~ - pagar. Um erofl'HOr do primeiras letri1a 
é nn1i re11pl'itnveJ e 1nteress1mro; n~lle ·um pili 

de familia descani:a na cduenc;iio de seus filhoi; 
descança sobre o dcsem•olvimento de sua razão; 
c?nsequentcmente ó preciso que as pessons des
tm11das a desem enhar estes lu"are;, se"ão mui bem 
recomµens~ a,;. e po1· isso voto peh emllnda do 
S1·. Ferre1rn França, que o maximo seja de 
üOO~. . 
_l~alln:sc em escol~!! de. ensino mutuo, mas 

. " ou ras ~ 
t·1mbem fica ao nrbítl"io do professor o ensinar 
peb systoma que julg:tr inelhor e não se de,·e 
obrigai· a q11e seja o methodo de Lancaster ; 
po1· isso prop1lnho a snppressiio deste artigo I"mll· 
mente no art. G.0 mio quero quo se dig:l qt1c o 
pr.1fessor ensine tal 01i tal consa ; j1& cJ1ssc -que 
elles devem ensinai· como entenderem, porq1112 
niio po~emos pre•c1·ever o methodo por'}lll) luio 
de ensnrnr. Peço igualmente a snpprcss:io do 
art. 1.0 (leu-o), isto é barbaro, é um ataqne íL 

propl"ieda·lt•, pois o homem qne se constituo po1· 
dil·eito 110 ensino, que jil tlim restado P. 1 no 
cs :L na posso esse u·c1 o, 
do ? De certo que não. 

l\Jandou esta 
E~IE)oõD,\ 

a Supprimn-se o titulo dn l•li : o arL ''·º• r..n 
e 7.ª 

" Ao art. 3. 0 

11 Em lngnr tle - nem mni:. tlo r>llrlll 1º:1 !IO di
ga - nem,, mnis de 1:0.'lOS i·s. - Hollamltt Carol· 
cante. » - Foi apoiada na p1·imcirn parto ,.,·,. 
mente. 

t:MEND.\ ADl>ITI\º.\ 

« S11lva a redacçiio. As liçii~s 1fo primei1·n~ 
letras sej1io d 11lns sómente 110 11111.nhii, desde 1·&!~ 
oito •lW ao meio dia. O dia quint:L·feira sejn 
feriado, não havendo dia N!lllto 111\ semana ; e 
as ferias sej:io desde n vespern do untai até 
dit\ de Rei3. - Hollamlti m:alca11t.J. » - ·- · 
apoiada. 
'o sr. Odorico : - Sr. presidente, as e;nen· 

das qne est;'io nl\ mesa t\cerca .. 
o exame por motivos de aennhnmento etc. 

Um homem tem scmpro mais meios e ó nws
mü util que venha {, capital a examinar-se ; 
mas a respeito dtH mest1·as niio Stl nrgnmcnte 
com .a lei, que l\']Ui pa~sou d•lS jnizes do paz; 
o nobl'e ·deputado que pensou ahi achar um 
grnmfo argumonto pa1•a refutai· cabalmente ns 
opiniões a favor, nt'io disse 111da ; porque o juiz 
de paz para prevenir dclietos só necessita t.!1• 
senso cu:nmuní e pt'aticn, o niio lhj são neecs" 
snl"ios conheciii1entos positivlls ; mas um mestre 
de primeiras letms ,·, miste1· que t1:nhn todos os 
conhecimentos po~itivos da arte, •JUll saiba gram
matica, saiba a 1·P.ligiào e que saiba os pl'inci· 
pios do moral eti:. 

Qunnto nos ordcnl\dos cston . qne devom-se 
determinar grandes ordenados, ao mesmo tempo 
qnc se det<i1·mina1· o que elles hão de. ensinai·, 
para que não Sl'jào ignt•rnntcs, e po1· isso approvo 
a emendn do Sr. F..:nei1·a França nesta parte, e 
na arte ne uer ue lambem se ensinem · os 
princip1os e geometria pratica; porque nnn vez 
quo elle:1 têm· grandes .ordeunJos, ó miste1· que 
teuhi'io muita- capacidade, do contrario ficamos 
com mesti·cs inhabei<i, como tem ha vi:lo~ 
· Tambem appróvo qae so lêa nas escolas a con
stituição, apez1u- de qull a ni'io cntendiio, porque. 
s~mpre lhe fici\o na -uienwl'ia ll•}U!1Uns . COl~l_lS, e 

-.quando _vierem a ser homens, .j1\. têm algumas 
i~éfl!l dnquillo: .:ine lhes imporl~ muito ter ap1·en-
d ido. ; . : . . . _ . , . 

O. argumento· do , ~obro . depntado ácerca dó aLl- _ 
que, de 11ropriedade nilo me cunvence; porque um~· 
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SESS10 EM 1R DE .HJLHb DE J827 

,·cz q111> dJ.,s •1u.-.1ran t•·r •lirf'it•1 :i :ini:;mcnto Je 
m·J~nndn, •lt!\'!c'lll 1ms;;a1· pn· 110\'o exunu.', pn1 a 
mostrarem q•1e são dignos deste f'wor. 

o Sr. '.:unha 1\lut,tos: -Tenho que fazer 
íY - : • • 1-

das, que se achíio sobre a mt'sn; e dil'ei duas 
palavras iicercn do 1nethodo de J .ancas ter. 

Tenho lido muih1s obras que tmt:io sobre a 
educa iio da rnocicade, e tenl10· olhado ara ellns 
com muita consiJeração; it!nho reflcct1 o so re a 
mnneirn porque os mu:sulmanos e11si11iio .ª m~
cidudc, e sei que os po,·os do noite cnsntn\'a~ 
cun1, saltos, e (•Jn umus p 'l'le.s eanland? ;_ sei, 
Sr. presidento•, que nunca castigos npro\'e1t:io; e 
ele tudo quanto tenho lido, mio l·ncont.rei um 
methodo como o de J.:mcn5ter, pr.de imr mfü•, 
um.; niio o lia melhor; P.Jlé hf'h•~ll cs!'a gr:uultl 
•lnnh·iun ua' lndin: e ô d.~ 1:·1 qne tirou cs,;•~ 
grande method.1 de <'nsinm· : mi~ s1·i como ~e 
possa dizer que o mc:thodo 1le c:nsm .. -mutuo nno 
ú bom, e que possuo lmye1· argumcn~os q'!e mos

. " : e 1aJn de cnsll"os, :sr. i·c-
sidcnte, abandvncmos este ~Yslt·11111 de nma YcZ. 

Pelo que toca n<·s ex:unrs das senhora!', digo 
que Re1·t'L uma grande injnsti~a ,·il· umn mulher 
da distancia de aoo l!'g1111s d·1 cnpilnl foznr cxmnc·: 
eon 1ecen1os qu11 c te or nm1·10 o nc11n 1111.ucn o 
do sexo fo111i11i110 tanto pum lllTúS!RI" 1111111 Ymget.n 
peniYcl, ccmo parn c0111parccer d1··11tc de cx111111-
1111dol'es. 

C) S1.•. ,.n,.conc .. 110 .. :-J11 na. 2• ( ISC\ISSUO 
cxpuz n minlm Ol'iniii<i, e disse que niio npp1 o
,·nvn a ba~e sob1·e :jllC tinha sidu fo1111ado este 
1wojecto. Entcudo que os mestres uiio dc\'cm ter 
nm ordenado fixo, mns sen 111 pngos S<'gundo o 1111-
mcro de discipulos qnc t nsi1.m·t·m ; o que podia 
prodnzir gmncfo ntilidnde, fazer com quu d lcs se 
npcrfeic;:oasi;cm no ensino, e pl'Oc11rasse111 o fim, de 
que mais facilmente os m_e:smo~ discipulo.s nprc!'
<lf>~sem· neste estudo: nlt•m disto st:'g1111·-se·l1110 
nul rns muitas utilidndc-s; e na mnis · couforme 
it constitui~ão. 

A. co>ns1i111jç1io f!lll"lln1o n instrnctão pl'ímnrin; 
a o prfljecto da fórma que esli'L concebido, niio 
p1·eenchc ns Yistas d.a constituiçiio, por i~so mesmo 
•1ue est·1s escolns ''iiO estabclccer·stl uos lngm·cs 
11111is o ulosot1. 

E:;te met 10 o ei·a mais ut1 , qunu o se 1rno 
ndoptnsse estn opinião: e::tiio ti\·cssi:m uma grn· 
tificação: isto faria com que •. s mestres procn
rassem nttmhir grnndo numero de <liscipulos, e 
se aperfeiçoassem no methodo de ensino. Euta·e
tnnto sou de opiniiio que nn lc·i mio se marque 
o que hiio de ensinar, nem qunes siio os livros; 
porque n. nssemblén Mio póde k1· illustra~õcs 
11cccssarias para esse füw; deixe-se 11 elles o 
;,scolher :ls olm1s })(!}!Is qllncs dc\'c_in t:nsin::ir a 
s<·ns discípulos: esta opinião niio é minlm, é 
1ilha elo trnt,1do dei llentham. 

Appro\'o n base do projecto, para que os or
denados não se nugme11tem mais do que se acha 
110 nrt. 3.º A naçiio não tem meios, nem eu ncl10 
uecessiúnde de augmentar . to11tos 1 rdenndos a 
estes mesh·es, peorquc, cs ordenados deYem sei· 
proporcionados ttc.s avnn~os qne <lS empregados 
fazem para descmpt·nhn1· os fCUS de\'eres: este 
mesti·e 111io precisou kr ecinsumido grandes ca
bednes pnrn adquirit· esses co11hr.c:me11tus de que 
11ece :si n ; po · is ,;- - · 
1'8lmente. . 

Yoto qun ó nrt. 3o fique ctmo se ncl1:t. 
Rogo tt .Y- Ex. queiin m11ndnr kr ,:.i emenda 

tlo St, ·_}lnin. ~ (Leu-se.} , · . 
Co~o· · ·hnYC'l:iio .'"'lugnns em ' que . haja grande : 

nume1·o~'de Bisei-pulos; ·<P·<"s mt·str<'s sc.cousumão; multo '0(). ensino 'de : muitos'- discipmus; .. nºiio: .. e 
l>o~, que _t_f!u~i'io um J)J<'~mo f!r~e~~do1 q~~flCll~t1le'~ l 
(jU,e':-·h:n11no nlenok d1sc!11m1osl-. e mcnps '::t1'áb,ffl]1(! •. t 

Qnanto ·ao nrt. tn tenf:Q n ol)sc.rYar qnc>, srg11ndo' 

J;:)IF.Xl>A .\t DlTl\".\ 

"Os 
Yilulicios. Qunmlo <>S mc,.tn·s n;;o desempomlia· 
l'Clll ClS seus dé\"c1·cs, o:; presidentes cm cousclho, 
depois das mnis !'Xnct11s 11Yrri(;ltai;ões, os poderilõ 
demittil-.- rasco11cclfos. 11-Fo1 n ioiadn cm tod :s 
ns su 1 s pn1· es. 

O Su. C.\sTno E Su.v.\ enviou mais c~tn. 

• AO m·tiyo 3.o 

11 Se ncc1·escento quo o f'Xllllh) dc\'C sei· fdto 
nn fúrn1:1 1h lei.- {J(1sti-o e ~if.ra.,. - Foi apoia~ 
<la. 

o S1•. Dn1>t1,.i,a :rcrolrn : - En niio 
me nchn\'a 1.n sah quando se mm1'1n11io ,\ mesa 
nlgumns emendas; queira pois Y. Ex. füzer-me 
o obsequio <le convh.h:u· nu sr. sec1·etn1·io pni·a 
as lei·. (feu.) 

Dcm ; S1-. residente, cu me encho de ·nze1: 
veu o IOJC repro 11z1 o o nrt1g., nddith·o, qnc 
c•ffereci na segunda discuss1io deste projecto e 
que fui regeitndo ; vc•ltarei a esses tyrmmos d·1 
infancia, o priucipiarei po1· pergnnb1r - n qun 
nos propomos nl\ formai;tio dt·St.a lei? Todo~ uíc 
rcspondcr1\õ - il mais p1·omptn e util iustrucriio 
da mocidude. · • 

So assim ó, cumpre niio fÚ p1·ovcr a nptidiio 
dos mestres, como aos meios úe que db1s de· 
vem lan(:lll' mno, para ohte11nos O deSt:'jlldO rc· 
sultndo ; e 1:i.io estará 1.s or<lem daquelles, tudo 
lJllnnto couc<•l'l't•1-, pnl't'l o wnis fnc1l de~envol\'i
mento das fücultlades intellcctuaes dos meniuos? 
8cm dn\'idn; como pois niio rt-p1ov1w o castigo 
corporco que produz o medo e <•ste n suspensno 
do enl<'ndimcuto? Como pode:·:"L um menino, 
cheio de susto e dó:res co111prelw11der o !J.Ue se 
lhe ensina? Qual· seni 11 suu atten«;ão ? Eu nno 
comp1·ehl!mlo. · 

Sr. pr~sidcntê.>, r.ós queremos um poyo lino 
e ni\o cscra\'o · um Jnestrc deve ser' o · rin:eli'o 
amigo du ·seus discipulos, e niio o .seu·, iyrànno, 
o c11stigo, jã o disge, .. ,, foz, :perder o . brk•; . e· u 
V!'rgonha ; tor.na o- meniuo: mentiroso, e.ncubertO 
e vingntivo, 11ois c!le se ~-ê for~ado.;a: en~p~egiu·º 
tudo· quanto lhe pode. ev1ta1 a ::-palmatorrn, e. a 
fazer aos l})h·os o· mesmo que: sti lhe faz; 1.iem 
se 'dign. que. o l10111em .!!.!Lillmn . bom . ,e.,.....mtuoso · 

. 11zorrague ;. eu.·. détesto. esse· prin~pi!'l. 
mftimc ~. · o 11omem levn·se pelos principió:s du." 
J1om·á · o•< niio pelos mei'18 da. forçu·; · 1im. ·me$~ 
tr"c clcvc·so fazei· nmm· e niio nl>oJTec·e1·i' 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:04 - PÃ¡gina 6 de 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os nossos_ .. mestres,· clizcm alguns Jionraclos 
mcmbrns, serão, liomens <le saber. e, prudcnda ; 
Deus o queira 1 l>em quti cu uíuito desconfie, 
não· só' 1iorque suppcintio ·o Brazil' iÍindá inui 
falto dessa· gente, couro tafubem porque c<..nlie!:-<? 
º· po cr, 1 a e, u.açuo_ •. n 1 o 1 , .• 
hbemcs . _cm tbcon·1, quando descem :\ pratica 
1ião sé; D!Ostriio uns .. malvi1dos? A · expericncia 
diaria 1.ol-0 éonfirmn. · · · 

Sr. p1·cs1 en e,- o mes re pune 01· manamcn e 
no menino o que é crime- seu; eu mo .. cxplicó •. 
ó clle um_ ignorautc,_ ,não se snbe cxplica1·, o 
menino_, nüo- o. eutcude.;: aonde· aqui a culpa? 
Sem duvida no mestre, e o menino é quem apa
nha ; . o mesh"e vai -passeai·,. 0'3 meninos brincão, 
e .aonde n culpa?- Sem duvida no .mestre, que 
deveria ,nlli estar; mus esh falta é paga pelos 
dL;cipulos ; o mestre está de mim humo1· J>Or 
objectos <lo familia e .qu·ll o <lesabafo? Os me
ninos .. 0111 ·s1·. presidente, e deve1·cmos 11ós 
':1ancciona1· scmclluu:tcs p1·occdimo11tos ? . Xiio, 

touos os Ilias .recinto 

son um·•cida'•iiio' liv1·e~ •e ·níio ten-csera\"O»; o 
mestre· in,siste,: todos os condi~cipulos sabem em 
defcza do·sen· compnnheh"O·; o ex·t.yrnnno desiste: 
o· governo infom1:1do do negocio, inhnbilita pm·a 
sempre âquelle verdugo ; quantos netos de 110· 
breza neste facto '/- " . ' 

Imitemos, Sr". esta naçiio, que ·a hntos res· 
pC"it-0 1ios póde .. lecciona1· ' as cal'icias, o estimnl<•, 
a , privncãoi: Je·,·certos .prazeres,. proprios rda· .·me· 
Riu ice, :Sejiio- as -armas,: de· .quo se sir.vão os' ami
gos e: os: c~!1ductores. da innocencia; nndn;· nada 

de q"uc1não é .. este .. o propT.io, luga1· 1feste ncJdi
tament.>; -porque a. cllc ·vingai·:, .voto• contm; o 
projecto, .. afim de ·que se n10 ponha. em execução 
em uanto não passar esse:' .1·crrimento : . e,· ue 

u.v1 a po e ave1· em .a opta1·mos · OJe cssn me
dida '/ Quando se . fizer o regulnú1ento o trn11sf,i-
1·iremos . para lugar competente .. Se não, fôr appro
}·a~a ~· c,mci)da;, cu desªcjá gr~to_àJo:~o~,ôs bons 
pa,es,. ,q~e · ne!l:l u11~_filh!l nJnndçm p:1ra :t~es; escc~ 
l!!s ; eu serei o primeiro, _porque cn resptl1to -os 
Ymculos da natureza, e YeJo,.nos meus filhos um 
tiiltl'o éu-: · iriio ·para ·paizes. estrnng!!iJ·os; ,ilp1·en
tl:'io l:i.'a co,riliccer o ·quti: é 'b" hon1e111; O' qü1ú1~0 
Ynlem,_ ·e. a 'ter;' ,como· eu,·_ em:. to.do () -desprcso 
esses md1gnos · mestres ·da escravidão' e da ty~ 
i·annia· :1 -voto portanto a' fn vor do artigl.), additi vo. 
. Depo~~ 'de -u1~1·~ rcnhid11 "dis~n~s~o, julga-ln toda 

n · u:atct·ia sufilc1cntemente-·d1scubda~ procedeu o 
:5.r .. pr~~~d,e~t~ ~' ~:ot:~ç~00 pefa' 1ná1~eira,seg~inte: 
~ · .fr<Jp~z, 1~, ,_a ,em_en_dn, da , stipprcssiio do: titulo 
-tln lei. proposta - pelo ,Sr. Hollanda Gavalcnnte ; 
e hóuvc ·cmpatê n·os· votos. Haven.do poreín al
gumas 1·c-fl1:xões sobre ficar adiada a discussão, 
ou rntificar-se outra vez. a votação;_ req!ler~u . \ . . . 

201· 
,~l'O}JÔZ 4°, a su1>pl'éssií.o da palavra- estipula

mo-e cm lugar <lella d1ze1·-se._:lesignaráõ_;._pro
J>~Sln pelo mesmo l:h". ::\faia ·a:> refel"ido art. ;:lo : 
foi upprovada. 

Pro ôz ã• - a e1 
an. :>0 : não . foi nppro,•ailil. 

Pi·opôz C.0 , n emenda do S1·. Fcijú . ao· mesmo· 
a1-t. 3<> : !oi appl"Ovada. 

art. : ~i'io foi approvad;. 
Propóz 8 "• n emenda do S1·. Araujo R1stos· ao 

mc~mp artigv : mio passou cm toüa n sua nía-
tcrin. · 
· Propóz {'."•a me5mn enH:nt)n tlividida.pÓr par
tes de:Sdc o principio aM ús palavras - do seu. 
estabelecimento :- não passou. Quanto · á- ultima 
parte, nssentou-so que n sua m:1ted11 ést:lva já 
comp1·ehendicJa na· lei. · · · 
· Prop~z 10, a primcirn parle tfa rcdac~ão <lo 
Sr. :\laia .do nrt .. a.0 : foi approvatla. . 

Propt>z, li, n segunda pai te ela mesma re<lacrüo 
foi· approyada.. . : 

_Propóz 12, a emenda tl<i Sr. l\!nia- ao m·t.' ·1.º: 
foi 11 rovada 

pa1·t1·s. 
P1·opt"1z 15, n mesma matcria dh;iuida, comc

c.:ando Jo '{lt'incipio até ns pnlt\ nns ;_ p~·at1ca <le 
conta - foi upprovada. 

_ P1·opü~ IG,. so nppiovnyi\o n pnl:w1·a ~e meui
çao - 11110 !01 npp1·0,·nda. 

Propü:-. 17, n appro,·11~iio · dns p:ilt\y1·as....: Jinrrna 
uncionul: tnmltem- niio foi npprovada. º 
· Propüz is; a ua~ pal.1fras - e. leriiü ~ êi>nsti
tuiçiio o leis do imperio: 111io piíssou. 

foi, approva'da. 
- Propôz 20, - a dns ·pala vms- historia. ·1mtuml 
e das artes :- Utio fui ' 

1·opo7. - , a'cmen n o·· r. Ferreira' França 
no art.· 7.ª:- foi npprovndn. - · . · - · "' 

Propó7. 22, a emenda dó' Sr. Paula e 'souza ·.ao 
art." 8.o_ foi, appi:ovnda. . · .· · · :. · 
· :P1·.opóz· 23, o m·tigo• ndditivo do' Sr. l\filiti ~os 
J?l'CStdentes. ·cm · co1íselho, ele.'\...._ foi' approvado, 
hcnndo çomprehcndidn neste 0 àrtigo ·a' i?uprcssão 
das· palavras-"- po1• sna honestidnde' e· pí·udêncin 
- proposta pelo· mesmo Si·.· l\lnia na sua eme·1íd1i 
no dito ni'l. t;.o · ··-. 

· . P_r~põz 2.i, a p1·imeirn _parte' iln i:c,dncçiio, 01\ 
dmsn? deste ~rt. 8.0 p_ropost:L . pelo,. Sr .. l\Iuia -
h.uvcrno e~colas, etc., ate- cstabelcc1mento :-foi 
approvatla. · · . . . , · ·. · , ,~ 

· Propóz 2;), a· segunda ·parte da•mesmn.redncçiio 
ou cliv~siio deste urt. 8.o tnml>em proposta· .pelo 
81·. ,l\lain -:- ns'. 111t1strns ·cnsinan\õ, etc. -.,ntU; ,ao 
fim: foi nppro,.-nda~ · · · ,_ ' · 
· _:I'rÓpôz 2G, a.emenda 
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202 SESSÃO .E.&l t 8 DK JULHO DE 18:!( 
<'te., - 1\t•! - ;;eriio vita· 

p trt·1 <l:t mesma 
etc.,- até ao fim : 

então 

commissã~ de ~ad,tcção dai; leis. 
Pa.ss.:i11-s3 á te1·ceíra pal'te d:.i ordem dó dia 

destina la para a primeira discussão do projecto 
sob1·e a execaçiio da§ sentenças dos conselhos 
de guerra, e posto :í <liscuss:"io, passoa sem de· 
bab pnra a segunda discussão. 
Passoa·s~ logo ú qanl'ta parte da ordem do dia: 

e entra11do em primeira discussão o p1·ojecto, 
l}Ue Já por extinctos os lugares de intendente do 
ouro no Rio de Janeiro e na Uahia, passou tam· 
bem sem debate para a seganda discnssiio. . . 
entrou em primeira difctBs:io o projecto sobre u 
navegação dos rios, proposto pela co111111iss1io de 
ag1·icultu1·a: e logJ se oppoz. 

r. asconc!O os :- r. es1 en , u 
opponho-me a este projecto, qn2 mi<! é !1cce.ssn
riu, porque destes casos .tal vez uuo seJa o ultuno. 

· Q111rnto ao 1.0 artigo está p1·0,·i<1enciado nas . - . .. ' . ' . . -
pr•'Cisa g'1sta1· tempo· ;~stns ."di;cu:;:;õ~s. 

Q11nn10 ai) nrt. 2.0 do-prc•jecto niio soi po1·q11e 
em uma fab1·ica d..i assucm·, sej11 preciso pnrti
cularisnr ns mn1·gens.de um rio : Deu11 nos line 
<1ue pnsse semelhante principio: muitos ri.ls lln 
na província de. Minas Gemes; o por1111c ois mi· 
neiru;; estão 1111. posse do 4 ou ã engenhos de 
assucar q ae estão nas- margens de nlguns 1·ios, 
hn de se comp 1rnr com todus 1 lsto n:lo i\ inte· 
1·ess1nte ii nnçifo, voto po1·tnnto cont1·n esta lei; 
porqu~ vai e111b~raçu ll naveg1191io dos. l'ios, eor 
iSSQ dtgu que n110 deve pn,;sar tL 2.a d1scussao. 

O Sr. Clc1ncntc Pcrõirn :- Sr. pr<lsi· 
Jente, que a ordennç~.o seja clara a.este 1·espe1to, 
isso é o que eu dnv1Jo: o l.o m·t1go é, porque 
nqui nestt\ côrte se tem querido emb11r,1çaa· a 
navegaçuo os nos, ema1s os rios suo navegnve1s 
em· uns lugares, em outros não o siio, a orde
nação só diz - os rios que forem abundnnto:s do 
aguas e caudalo:oos - e ·isto é m11ito diifer1mtc 
de quando é um rio, que niio tem agoa todo o 
anno; o tem esta intelligencin. <lado lugm· n 
muitos pleitos e demandas, que é p1·eciso remover. 

Quanto t't. 2.a parte () 11obr•1 deputado niio tmn 
razio; porque refere-se o 2.0 artigo âquclles rios, 
que uiio prcstão unvcgn_ção todo o anuo, e que 
não fo1·em navegavcis, scnJo ngom aonllc este
j>'io- essns fabricas, por isso tem-se conhecido ser 
objecto de uma nova lei, porquanto as orJena" 
ções tê111 sido a esse rc:1peito cutcnJidas dilf<l· 
rentemente, e é assim que o p1·oject•J <leve pnssnr 
li 2.a discussão. 

o sr. l\:Ca.aa. :- Sr. prcsiJcntc, en sou de 
opi11ião que este projecto não é neccssario, po1· 
estar já detel'minado na ordenação qunes são 
esses l'ios, que siio do uso conuuum, pol'tanto 
sou de voto qur este l'o"ecto não !l$SC t't. ~-· 

ISCUSSaO. ( • .J.poia o. . 
o Sr. Paula Cnvalco:ntc :- Sr. p1·csi· 

dente,. que tem .. este p1·ojecto de novo 'l O q uo 
está no nrt. 2.• supposto que p1·estem agnas para 
uma fabrica esses rio> .. que sào navegaveis, niio 
podem· ser todas as aguas ddfo nproveitnJas no 

__ _,s..,ontiço . des&ll--fabrica~-, · 
QJ!:il. é. a fabrica, que precise das agua; tod:1s 

de llln 'rio nn\'•'g~\·el ? 'fodQs os rios <\\\C 10e~· 

vc>m pará fabrica~, não têm esus agnas ; e põr 
isso parece-me que essa exceP'.ião não deve existir. 

O Sr. Vo.sconcello11 :- Sr. ··presidente, o 
projecto não de,·e passar á 2• discussão, notan
tl.:.-se que já. está isto disposto na ordenação do 
impcrio ; e é uma cousa do interesse de um ou 

is, 11110 o maior numero ; como pois es e 
projecto ha de passai· a 2• discussão 't Ha de 
se preferir o iuteresse de um ou dous, no inte
r~_sse de tresento~ ou _q11atroce11tós? Voto que 

· Hn muitos '."homens de~nndistns, quP., ainda 
mesmo que não tenhão razão, querem demandas 
afim d..i ver se seu contrario cede :pelas muitas 
despezas e custas da causa ; não me conven
cem as razões, que s' dá de h~Yer dennndns 
sobre isto; quando, não sendo só a. este respeito, 
sempre ha demandas nas cousas mais claras u 
sabidas ; e quando acabart'tõ as c11icnlll1s, a que 
dão lugar a essas quatorze a quinze mil leis, 
que existem no fóro 1 O arumnento -de um abuso 
u:'io de\"e 11revalecer, qu:mdo Ira lei, só por ser 
interesse de parte, e níio do interesse geml. 

o sr. Clc~ncntc PcrcJrJ:-Sr. p1·esidente,' 
p,1rquc a ordenação tliz que é commum o direito' 
dos rios caudaes, e não diz -dos outros rios, 
este p1·ojecto v 1i aclarar isto dos rios ue têm 
meno-i a gnus : e uns ., scn 1 o o proJ ecto e nc-. 
ce.-snrio e util, p1ll'a c\•ita1· duvidas a este res
peite•. 

O sr. Ahuolda. o Albuquo1.•qun.:-Sr· 
p1·eii1 cu e, ea 1go que e:1 c proJecto .deve passar 
à 2• discussão ; cu tinha por doutrina contraria 
a do11t1·in11 fitndada na posse, e j:\ .que sa admit· 
tio, co.uo ol>jecLo do dchberaçiio, eu mio approvo 
a llonh·ina, e por isso mesmo appro\•o> que .,asse 
n 2a discussiio. 

o sr. l\lada : - To.los os rios síio do u;;o 
cGmmum (i!poiado); eu nih llrecisava fall 1r da 
rnate1'ia do 111·t. 2'>, porque já disse •1ne esta posse 
nfü1 tinha fa1w1U1\ento a\gum (apoiado) ; niio po
dia su;toutar uma cousa, que sõmenté. servo-para 
ter~m \'iveiro~ de. poixe, o fazer algumas pai-

• . I! 
engenho ; o dirl\ito d:\ posso n1io é bastante para 
obstnr no llem publico : é por iss.J'qne este pN· 
jeclo niio pôde ·passar t't. 2.• ·<liscu~tio. {Apoia-

O Sn. PnES11>E~TE, depois deste pequeno debate. 
e julgnda a mnteria discntid11, pôz o projecto á 
votaçaio : niio pas:i.ou t\ 2ª discussiio, e ficou re
jeitado. 

. li 

Passou-se á C• pn1·te da ordem do dia, e sendo 
olfe1·ecido i1 1 a discnss11o o pre)ecto sobre a ex
ti ncção dos juizes da provcdol'ln·mô1• .. da sande, 
passou sem debate p:u·a a 2• discussão. 

O Sr. l\hu i·equercu que entrasse nesta mesma 
se;;siio em 2• dil)lcussão o projecto sobre os eu· 
genhos de assucar. attentn a simplicid11de e ur~ 
gencia da sua 111utc1·i11. 

Sbn .h.i apoiada; ~iscuti!la e_ vencid1\ a urgcncia, 
cntl'o11 lugo em d1scussno. Nno houve quem fül· 
lasse, e apenas o Sr. Ynsconcellos fez e:sta 

. E:llENil.o\ 

«Fica liv1·e a qualquer levnntnr eng.:.nhos de 
assucar nas suas terras em ual uer distanci,1 

e outros engenlios, sem prec1sn1· de liccnta al~ 
gumn. · 

« Ficão revogadas todas a> disposições em 
conti·ario;-Vasconcello~. »'--A qu:i\- í.1i apoiada'. 

Por ftni, jalglida a materia discuticla,~foi,'aJlprO: 
vado Q..~_1r esta. emenda: e jillgandQ~se 
finda: n 2a di&Cll~SRO', venceu•!le •por OUtrB . V()• 
tat.iio que· passas~o' . para· :a S• · discussão0 assen; 
\aw11)·&e mais· q1\e 11ifo se mandasse imprimir 
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SESSÃO EM 19 OE JULHO DE 1827 
peta simplicidade da sua materia e maneira, 
porque estava concebido. 

O SI\. $ECREunto 1\1.\u. leu o sc~11inte 

A EC!!:R 

" Foi vista nl commissã•J do JJOdcres a indi
cnçã~ ~o illustre deputnt.lo o St·. Xa~~e!-' Ecrrei~a 

Dada a hora, o Sr. pr1>.sidente deu para 01·
dem do din rn : 

J.0 -A proposta do · govemo. 
-·º- eso uçno so re as revista>. 
3.o-t• Discussão do projecto sobi·o a aboliçiio 

dos tribunaos do de.>embargo do paço e mesa 
da consciencia o . ordens. 

4.o-1• discussão do projecto sobre sargentos 
mo1·cs e ajudantoii, que servem nos corpos do 2• 
linh'\. · · · 

5.•-(Hnvendo tempo) o adinmcnb Jo projecto 
para as relações. · . , 

Levantou-se a sessii<> ÍIS 2 horas 'da tarde. 
- Ped1·0 de Aniujo Lima, presidente. - Jose 
Antonio da Silva Maia, lo secretario. - Josc Ri· 
cardo .·da Costa Aguiar de A,1d,·ada, 2° se
cretario. 

' llESOLUÇÕES DA CAi\'1ARA 

·e Exm ~ S1·. ~ A camara do~ 'deputados, 

tivos no me horainonto da arrecadação da fa
zenda publica, precisa que . o ~oveino de S. M. 
o Imperador llle .·ministre noticia sobre os se
guintes quesito11 : lo Quanto produz na sua .to
tHlidade· a venda do ·páu-brazil, feita.P.<u.·.-c.onta 
·do e .. tado: • 2.0 .Quanto se . despende directa, e 
indirectamente;· neste ramo· ·d.is rendas publicas: 
3o Que· quantidade se ex. JIOTta desto genero an
nualmente, por um. calculo aproximado·: 4° fi
nalmente qual· é o liquido producte> de seu 
rcndimrnto aunual, cale1111l4o pelos tJltilnoi; 

trez annos. O que me cumpre JlArlicipnr a V -
Ex. par,\ qno suba no conhecimento do mesmo 
augusto senhor. - Deus gua1·de a V. Ex. - Paço 
da_ c.1mara dos t.l~putados,. em 18 de Julho de 

s. Leopoldo, ministro e seciel~r~o d' estado dos 
!l{'gocios do impeFio, pelo cap1t!lo d? . corpo de 
en"enhekos, e lente da academia· m1htar, Can
diclo Raptista de Oliveim, para o estabeleci
mento de um obsen•ntorio astronomico nesta 
cidade; a qual memoria fóra enviada à mesma 
camnr•\ }lelo governo de S. M. o Imperador, em 
ofiicio de 80 do Maio ultimo, expedido 
pelo sob1·edito ministro e scc1·ctario d' estado, 
tem tomado a seguinte · 

Rl'SOLUÇÃO 

<1 I.n O govemo fica n utorisa~o . a Cl'Car no 
lngnr, que se nc~a muis apropriado, .u~n. obser
vatorio astronom1co, o qual será dmgido de-. . ... . . . . 

cimento. " O qne .tE:1Y.10 a honra do pa1·t1c1par n. 
V. Ex., para que seja presente, e so tomo em 
considera~1io na ca11111ra dos 81'.s. senadores. 
- Deus "llRr lo a V. Ex. - Pnço da c11mara dus 
deptltados e1n 18 de Jnlho do 18-'27. - .1011é An
tot1io da Silva Me1ia.-':51·. visconde do Congonhas 
do Campo. · 

Sessão em tD de .Julho 

l'RESIDENCIA. r.o sn. ARAUJO Lili! 

A's 10 horas feita n chamada, acharão-se pre
sento Sl S1·s. deputados, faltando com causa os 

rs. 11 ºª o, ezcn ·e, ar ms ereua, en es 
Ribeiro "Ma'· Rocha l.'1·anco, Perrcira de Mello, 
Pnnln Cavafonntc, m·cebispo d•i Bahia; o sem ·eun 
os Srs. Faria Barbosa, Maciel Monteii·o, Castro 
Vianna, Xa\·ier Garcia. 

O Sn. PRÊSIDE:STE tleclAtou nlierta a sessão, e 
lida pelo Sr. sec1•etario Costa Aguh.r a aeta da 
11ntccedentc; foi opprovadn. 

O SR. si,;cm~TARIO l\l.\.t.~ dando c<>nta do expe
diente, leu o seguinte 

« Illm. e Exm. S1·. - Dependendo de medidl\S 
legislativas a providencia requisitada pelo go
verno das· Armas na provincia do l\fnranhiio. 1!º 
seu officio 11. 46 sobro as penas que se · devao 
impôr .>tos militares rêos de Õ" dcser~~o, remetto 
a V. Ex. para. ser presente ú. camara dos depu
tados o indicado ofücio. 

« Dous gnai·de a V. Ex.-Pa1:0, em l"/ de Julho 
de ·1827.-Coriàe de Lages.-Sr. José Antonio da ... ._ . ' . ' -

' 
« Ulnl, e Ex.m. S~ .-Em atldita.mento ao aviso 

de 26 de l\iaio do corrente anno, i·emetto a 
V. Ex. para se~em _presentes . á ~mara dos d~: 
putndos, os offic1os inclusos dos bu1pos ·do J?a1a __ 
e Pernl\mbueo com ·as-relaçoes sobro as ·conhe-. 
cen<;all e .. mais prestações estabelecidas 011S di
versas freguezias daqu•}llas dioceses. · 

11 De\1s guarde a V. Ex.-Paç~. 17 de, Jull!o D 
de 1827.-Comle de l"olença· ·- :sr. Josc Antonio 
da ~jlvlJ. 1\Iaja.n-A· eommjss;io ctçlcsi11stiea, 
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r-JQí -,. SESSAO E)l HI DE JULHO =OE 182.7, 
« Il\m. e Es:m. S1·.-No or<:am~ato da Jesp:!Za 

•lo thesom·o 11:1cional parn o a1uo de 1823 não 
foi conte111pla1la a c<msi~n<ic;,ão d·l banco elo 
Brazil que é de HO:l:OOO~O:lO po1· unno, o q tI•J 
V. E'lt. le,·ani' ao ~ouhecimcnto <la cam:tra dos 
clcput!l"dos,· pa1·a se tc1· em \"ista :q uclla despeza . . . .· 

« Dms. g•nrde a V. Es:.-Pa•;o, cm 17 de Julh•) 
de 18!7.-.\lm«1u~.: cl~ Q1ol11:.-:.1·. J,>sé Antonio 
da Silv.1 ~Lua. »-F.Ji ú cim1nisüo prindpal de 

Na Inglaterra, Sr. p1°•],;idellic, decref.a-;;e o ittt• 
mero de marinheii·üs e soldados, .• conforme O\> 
cnlculos formados e scgnndo as hypothescs dol? 
n1inisll·o.;, e nancn as fo1·c;as pcssoac.'\ são exce
dentes ao numero das forças materiaes ! Como 
se ha d! decretar gcnt1 se não ha navios! 

, •. :- • 11 r Ili • JHºOpGS 11 . < O 
Exm. ministro, conserva cm nctividade os navic>s 
qu! existem e aqnclles 11ue. se hão de.· concluir 
nos difftll'cntes cstalcil·os nacionaes e impol'iaes: - ., . - . . . 

Os Srs. 3• 'e -1° sccretal'ios fo1·ão reccbc1· o in • 
trodtu:ir:lo n:t sala o 81·. Fdiciano Nnncs Pires, 
deputado peLt p1·ovincia <lf) Rb Grnotle do Sul, 
que presttl.lo o jnrament • tQm )\\ asscnt•>· 

"J õ . ·' 

, niil nos pcrt~nccm e que talvez i:e não comprem~ 
O nosso littn1-.\l é mui ext!nso · e as nossas 

embarcações de guen·a dc\·cm conserva1·-sc para 
sua defeza G p:\rll. servirem de. ~Hcola na\'al. 

Quan-1.1 a cnmmissil) di.z qu 1 as forças con
staráõ de uma. náo e tantas fragatas, etc., não 
oln·ig11 o governo a conservai-as arma·fas; o go~ 
\'erno póde desarmarª' 1me quizer; mas cn digo 
qnt! as noss1s embarcações· capazes de servirem 
cm to los os mares são só vint-:i ·e nove . 011 t1·inta, 
inclusa ·it náo, o resto são Itl pequenas escunas, 

Os mesm"s senhores forão depois rccch~r na 
fórnrn: do estylo ·o Es:m. Sr. nrnrqnez de Mtl.ceió, 
ministro e secretario de estado dJs nc~ocios d 1 
marinha: e imm Jdiat 1n1ente o Sr. iwcsidente de
clarou que entra\•a cm dis~ussii•l o projecto de 
lei sobre a pr,>posta do ~·1vcrno par.1 a c1·eao;ii.o 
de t1111 C01'[1'.l d::i bl'igada da ma1·iuh1i que se tinha 
dado >ira '' or.Iem do d:a. 

o sr. Cunha. "!\fattos: - Como tenho a 
honl'a tl•i ser da commissão •\e mal'inha e esta 
se tcuha confol'ma<lo cm .pal'tc com a proposta 
do go,·crno '' f u·1·oso Sr pr·~si 1l•"àntc . que Qll 
apresento os moLi~·os que a co111111issilo 'teve para 
nppl'oval' cm pa.rte a dit \ proposta feita pdo 
Exm. ministro sobre a orga:iisaçtio ... 

. . ~ 

fallar contra o projecto, segundo o regimento 
desta cmnara. (Apoiados.) 

O Sr. '"asco12cenos:-S1·. presidente, cu 
me opponho 'ao p1·ojecto que julg11 niio neces
sm·io, nii•> ntil, e fundo-me ne.>tc lllCll jnizo na 
corrcspondeucia que ho1n·o o mm> passaclo entre 
ostn.camara o o marqncz de Parnnaguá. Esta 
c unam pcrgnntou úqncll<J ex-miuisti·o da ma
rinha. se o. estado. precisa\'a .de. angmento d11 
forças navi1es para sustentar a honra e dignidade 
do pa\·i!hão brazilciro no Rio da Prata, e o 
mimstro rcs ondcu ue não era re · 

Ora, . se no mmo passaüc', cm qtu a . guerra 
principia,·a, uiic era preciso este nngmcnto, como 
é possiYel que hoje, quando nos cstúo olle1·eccn•lo 
negociações de paz haj11 tal 1·ceisão? ·.Jnl"O 01·-
an nao 1a,·er nccess1 a( e de se forlllarcm trcs 

batalhões de artilharia .de marinha, não sendo 
preciso augmcnlar as forças nayacs. 

Quando tndavia passe :\ 2• discnssão, rcr1uciro 
<lcsde já o adiamento desta niat('l'i l, po1-.1uo a 
tropa lia do e deve sei· sempre cm proporção das 
embarcações de ~11crra e das peças de que estas 
se compoem e falta ainda fixm· ns forças do mar 
e tcl'ra. 

o Sr. Cnn.110. l\:Catt<>s: - Sr. )ll'CSidente, 
trata-se· de mostrnr. se é indi,;pcusavcl a. novn 
organisação da brigada de artilha1·ia de marinha 
em tl'es batalhões; é certo que hoje n que 
existe .só tem dous de seis companhias, e por 
falta de gente couserviio-so muitas prnças aggrc
gadas. 

O .Exm. miuislro que está presente, propõe qnc 
as forças da bl'igadn montem no csta•1o cflectt vo 
a· ~?87!1 homens, o diz que é nece5sario o n111ne1·0 
de olliciacs que elle dcclar(I. 

' . . ' . soldados, desejo angmentnr o dos officiaes infü-
riores, e cl<lvar o do'< ofliciaes.,_J2!l.rq11e me.parece 
ahsolntnmel"JOO indís1>cnsavel, mas julgo que pelo 
augmento de sold11dos serão desnecessarios os 
nggrcgados; porque quando as forças da ·bri
gm.la não b'tstasscm, te1iamos outro meio· de gnai·
nccer os navio.;; de gue1·ra. Agg1·egados são ,mil.os 
em todo easo 1· Son soltlado velho e conheço muito 
<leste negocio. 

8 lanchas,_ 14 transportes, 10· barca;; canhoneira:; 

Portanto, ns pl'!l!)RS <1ue hi'io de compôr abri
g ida conforme o parecer da commissão, bast.iio 
pam ns 110.>sas t!mbfrca'-"ões maiores; inda mesmo 
111mnuo se 11ii1J fa~a a flllZ, · são quasi · sulfi.,ientes 
tanto pam as. 111aio1·es, como para· ns ·menores. 

A organisnçiio p u·ticnlar d11 força dcsto1 hri" 
gada mio pertence a esta discussão ; q llil!llio 
trat, d •lia e · · · · · 
se intel'cssa na vordad:?im prospcl'idálc do im~ 
perio. · 

O Sn. Cr.El!E:STE P1mEIRA propoz qne se impri
misse a proposta, etc., ·ao qne alguns ·s1·s. de
putados cxcfamal'iio-cstá impresso. 

O S1•. 1'l~rqucz .de l\laccló: - Sr. pl'e
SiLlente, .o g•wemo qnando .elevou este augmentQ 
ela impcdal h1·igada. da. arLilhnria da marinha, 
foi por conhecer que se1·ia muito mais conyo, 
nicnto no scrYiço o dividi1·-sc esta força, o sei· a 
benc~icio e. economia da nnçiio. · · ' 

cisão du augmcntar-se o numero de officiacs, e 
niio ha clcspez·ts ; hoje cm <lia nos dous· bata
lhões de n1tilhari>\ .. de marinha não. ha officiacs 

ara ficiu· no.' •l!lrtel não ha officiacs ara !; 

prir a falta dos que ndoecem, e nlé:n disto ha 
uma· razão-muito attendivol, e é, que· tendo 11ós 
mais na\•ios nos eslalciros, é preciso ·que cicistão 
olliciaos para clles, o . quo não 1111.; : por consc
qncncia o go\"erno entendeu que ,mesmo para 
snpprh· as faltas, (j n·~cessario iwopú1· este 3° .. ba, 
tallui:o, o •. com isto. n:t:> se augmenta a. dc;pezn : 
j:\ p1·ovei 'que ellci era neccssa.rio, · iigora,fallarei 
cont1·a o parecei· d:1 commissiio para ·sustentar n 
pro1>osta do govemo . .· . • . 

O qno fez a , com missão . de. marinha? . F.cz o 
orçamento, diz 'que é no.:cs:inrio.· p111·a.augmentq 
dessas forças tantas praças; à commissão con, 
corda nesta parte, ao mesmo tempo q119 se OJ!pqc 
a que so faça o :3• batalhão; clla lhe dá"' Üma 
força de tantas 11rnça:;, e como ó possivel que 
o governo t·mdo de • guarncceL' . cnibarcações e 
mais cousi1s, faça isto com essas tantas praças? 
Por conscquencia. n~sta pa1·te '·ª .eommissão.· do 
marinha. n:io. deu, a força ncce.:isal"ia; pelo cp_n~ 
trario, o plano que é!J. apresentei; preenche todai; 

ss1 a "" so JaO . so. a os Pª''.ª, 1car. n<:> 
qun1·tel o para....s11pp,ri1· .as, faUas"f.1().:1 que mqrrcm, 
-tles-ertão, etC. . . . • . . . .. , , 

A commiss:io no ~alcul.11 qi1c f11z , do tt-cs; sol~ 
da.dos por peça, cnglnou-se, ,porqnanto a.lei não 
diz que sejão nece3sarios,. trcs soldad()s., por. peça; 
a lei diz. que. é costume m•1rcare_m~se , t.-es sol, 
dados vor cada, pc.;a. • . . ' . 
. .Isto e o. que eu de:>CJO que esta ,camara tome 

Clll COllSi<lcração, v_ois, pelo f!.lano, ~1ie CU a,p,ce7 
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SESSAO El\l :t9 OE JULHO DE 1827 
sentei se preenchem tefas as falhs dos navios 
da armada e daquellcs que estio no; Cíltalciros; 
o fie\ além di.sto nm corpo suffieiente de muitas 

raças para supprir as faltas de deserção, mo-
i ' s, 6 -

O- go\"erno entimlc qu~ isto é ncccs>1rio, e se 
não adoptar-se o -m Jtt pi·ojecto, o g»verno tirará 
de si t->da a NSp.>nsabilid \de. 

sus-

., O !?n, Y ~<;coxcELLOs : -·Isto é matc1'i:l para a 
-ª dHcussao ... 

O .. Sn. Lixo Cou·ri~n.): - Sr. presidente, pela 
01·dem, chamo V. Ex. a matcda á questão : 
trnta se disto cm gl•>l>o. e não se trata se cll~ é 
bom; tem-se tratado aqui cous is qne só per
ten•;em ú 2a discussão. 

o Sl"• Cun11~ l\tattos:- r. prest en e, 
posso !aliar sob1·c a utili la'.lo do projecto do 
Exm. mbish-o sob1·c a nova organisai;ão da. bl"i
gada · impcirial da marinha'! 

O .Su. PRESIDENTE: -- Pôde. 
· O Sn. CU:rn.\ :M:.\TTOs: - Bom. En entcntl•> que 
não ltJ! necessidade nlgu1!lfl dl .se au_gmc1~tar um 

tmnbem entondo que se deve augmcntar o n11-
mero dM p1·aças de soldados, com•l propõ.:i o 
E:tm. ministr.1, que pre;;ente se acha. 

No tempo, cm que nação p(wt11gueza, de qnem 
descendemos, espantava 11 Europa, subjugav,1 2\ 
Africn, o· d1wa leis t\ Asia, ns g1mrnii;ões mili· 
ta1·ils dos na,·ios de guerra eriio tiradas d'c11lre 
o povo de beira·ma1-, e para o trabalho e ma
nobra d'11rtilharía cxistião alguns C•mdcstaveis ~ 
bombardeiros, que se nlistavào na oce1\siii<l • da 
necessidarle. • ' -

Quando o rei D. l<'olippc llde.He.;;panha ajnn~ 
~ n' . . • ' 

deu o nome de· Invenr.ivet, p'lra conquistar a 
Inglaterra -então governad1\ pela celcb1·e rainha 
lzabel, organisou-se um terço com o · nõme de-ar-

• A 

expedição de. -D., FJ'tdcrico Alvares de Tllledo, 
n .Bal!in, quando estava subjugada zwfos hol-
landezes. . . ' 

F'~mco tempo depois crenrão-so 10) artillleitos, 
que tinhão a denominaçiio do - artilheiros de 
nomin_a-,, e finalmente creou-se outro corp'l de 
aoo .al'tilheh"os, cha_mados 'do-'t1·oi;o~,po1· lei, de 
4. de Junho do _ lfü7: e p wque se conbcces>c 
que estes artilheiros não .erão sufficientes' em nu-
1nerv, ou Unhão p::mcn, _inslrucção pa"a o ser
viço, determinou-se .que o regimento d'artilharin, 
que .fó1·a_ crcado em liOS. dõss~ os destacamentos 
desta. arm'\ . ptwa os na\•ios de guerra, ficando ns 
g!-1ai;11ic:-õ~ de ittf.tntaria · á cargo dos dollS re-. 
guncnt'ls da .armada.· • - , _ •· ·• , 

Ein 1781 0_1·ganiso11-:>_e o _rcgimentp de artilharia 
de marinha com contingente do todos os 4 re, 
giment·>s desta .ar~a. que. então fic:i1·ão r~duzi~os 
11 10 compnnlm\s : ·mas,. como as forç.as naváes 
\}()rtuguezas houvessem ad'\ui.r\do'mn va.:::.to cres
cimento; durant~ os ministcrios·dc Martinho 'de 
, e o, e·· e :outro -m1ms ro; ·o· mats pratmticl) 
brazilei~ mscido cm PvrJ;ug;\l, o p:lÍ do Ex n. 
secretario crestado , que 's_c acha presente, á im. 
pulsos"Jcste · grando·ministr.:> foi creada por alvni·ã 
ac 28 de Agosto de 17!l1, a bl'igatla real _dn ma-
1·inh,i, coinposta' de uma dh•isiío de 10 cciinpa
nhills do ·artilheiros cotri a• força de 1710 p;·a
~·.' '? outr:i· divisão de · 12 companhias de fu
ztl~1ros-, formando amb:ts um 'total de 3891 ho-
mens.- · · 
- Novas occurrencia~ obrigarão ao ministi-.1 a 

augmentar n for1:~ ~a brigo.ida;' e pelq d·Jct·eto 

de 27 de Maio d·~ 17Ja as d1us divi3õe; subi
rão 11 1: l:Jl p1·ni;as: ma~ nesse tempo a e'iq11ad1·a. 
de p,,rtugat chqg.m a tP-r 10, nãos , . alénk, •ie 
40 fragatas, cor\'t!tai e brig11e; cm commisiãO 

i " 
Amcrica. 

E n 10 d~. Sét'3mbro de 1807, quand•> a esqua
dra i>ortugueza. se põz p1'ompt1 pa1:i transportar . . .· . . 

' , 

augusto lmpífrador, ou p:na. obrar contra fran-
cei.es, ou eontra a lng\at~1·ra, fez-se uma no\•a 
orgauisação da brig.1 la J'eal de mal'inllll, a qual 
ficou reduzi la a ·i - batalhões e 293i l\()mens. As 
bo1n conhecidas intrigas do Rio de Janeiro no 
anuo de 18US , tr-lllXel'iio comsigo ontrá nova 
organisaçiio d'' brigada p>r alvará de 1:3 de Maio 
do mesmo anno, e <iiminnio-se cousiJeravelmente 
o numero Jas companhias. · 

Este estado de coLtsas füi conl!ervado a~é o nnno 
de lõ21, em q ne a cõrte de Portul;al regressou 
ã Eur.Jp~. ~ fi~o'U U') Rio" da Janeiro s. M. r. 

Um batalhão da briga1fa é o que aqui dcixa-
1·ão, e na verdade era mais que snp!rubundantc, 
uma vez· que o governo ou ns córt-is d~ Lisboa, - . .. .. 
de gue1·1·a, a1'tilltarias e mu:1içõe~ de arsenaes, 
e mandavãn cxti11gui1· as actdemias juntamenw 
cou1 os tl'il>unacs; como porén1 o Bi·azif tomasse 

· · t .J lhe Clllll ria 01·Jcnoll 8. l\l. 
o mJJc1·ado1· que o batalhão da artilharia da 
mal'iuha tomasse uma nov., fórm·1, _a qual pou
cos annos existio, visto que pelo decreto de 31 
do Jancir.J de 1$2(; so formou u:na brigad11 de 
dous batalhões de seis companhias, com a força 
de l i.)3 praça>. · · 

Eu penso que o ministro que foz esta organi·
S'\çii:o, nttendeu a guerra em que a nação· se 
nchnva empenhada contra o govc1·no da republica 
de Buenos-Ayres, e· nó numero de vasos da ar
m ida nacional a imperial, e que ·tambem teve 
em v~:>t'\ o decrc~ de fü de Outulm~ de :18)7 ·a 

competem aos navio:> de g11e1-ra; segundo o nu· 
moro e calibre de suas bocas de fogo. · · 

Ora, :\S nossas força; ,1in:ya.es pou!l'l têm mu-
, · · 11:120 até M 110 de 1827 · 

porque se augtnentàrão com algumas fragatas, 
diminuit·ão mnit11s co1·vetlls, brigues, escunas e 
outi·os vasos nas duas malfadadas expeiições de 
U 1·uguny e d.i Patagonia. 
D~mais, se as csquad1·as de Portugal e as do 

B1·nzil se guarnecião n> tempo em que erão.ccim~ 
postas de nniit.'\s não.;; e fragatas com 4151 sol· 
dados· artilheh·o,; e infantes, como mio. podcre: 
:mo,; nós_ agora · gUarncce1· n nos_sa esquadr-i com 
2,870 praça.;;, que pede o E:s:in. minis~ro~ ou cq_m 
2,853 que, lhe dai. o parecer. da Cl)_m1mssno? ~ao 
e mnito menm· a força o numero do::1 nossos navios~ 
N1io são sullicicntes os olfieiae; e soldado-> pelo 
calc11lo da commiss·\o, lot.·ud-) tNS soldados para 
cada peça siipJl'ior a càlibre seis.?_ , _ _ -

Eitiio por \•e11t11ra sJmpre a1·mada-; t•>das as cm
b ire<\çõcs? Niio ha mmtas guarul!cidas de caro· 
na•las, ·que occnpii. J menos d~ tres arLilhciros ? 

Sr. p1·esidc11te, cu sou offi::ial ·do artilhari l ; 
seni a bor .. lo d·> ·muit'>S navios de' gnena, sei 
Cl)tnO se gua1·11ccem as_ baterias. e. os paióe;, . e 
q m1cs _ sao ns t·osçrv:ru;,_pe. o __ a>1'1Qil110 e -
Í•>g >"ão -tli1f'.3S"--ó~' nossos , imviós , se1·i.iio, prc'cisos 
3,:rn; a1·tilheiro:1 para :i sll a guarnição; mas com o 
neni toll)s os nàvio; podem estar · s~inprc arma 
dos, eo:noJm · mnitas e U()nàll u;,. ·que ~·oce_ up~o_ m_, e_. 
nos de tres Mluados, _como· o d<.iCreto do 1.1 de 
Outub1·0' de l807 ainda·_ sl, nchil. éiri Yii;or, ·como 
fiMu demonst1·a\l<> no llaN~r o numer~ ,de J>ffi
ciaes ·e otliciaes -inferiores. qae · !tão dii _ser em
pregados cm todos· os· navios da 1tos5a' ar'!l~~n, 
voto pelo 11h11lo apresentado p:.!la _ comm1ssao, 

, por nio me sur vossh·cl :mn11ir ·~to proposto pelo 
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. SESSÃO Ell J9 DE JULUO DE 1827 
E xm. ministro, emqunnto me não com·encer da sua 
tt bsoluta necessiJade. 

o, sr. Fiollnnda. ca,•111cau.tc :-Sr. prc-
si <lo • -
project-0 e lei prc\·io que clle não podia ser 
tratado, sem que Jlrimciramcnte se fixnsse a força 
de mm· , e com esse fundamfmto nprcsen
scnton o 11rojecto de.osa fixação com o da or n-
·nuiaçao a propos a o go\'"erno; portanto o :51·. 
·Ynsconcellos tem muita rdziio. 

· Com cft"eito, como é que nós l1avcmos tratar 
da organisação dos nrtilhciros marinheiros, sem 
que primeirnmenlc fixemos a força ua\•nl, sem 
que seja decrclaJa a conserva~iio da actual ou 
que. seja fixada em mais ou menos? 

Entretanto tem vm·sado a discussão sobre a 
proposta do go\·erno : e noto q ne o 81·. ministro 
de estado tem sido chama.do á Ol'dem, })O\" falhw 
11ns d1tferentes emendus da Cl'mmi"siio, pl'etex
tando-se que niio é esta a 2• discussão, em que 
se discute a ro o,;ta or arti • •>S. 

Eu acho que o 8r. ministro está muito na 01-. 
dcm, elle Yem aqui pnrn :"Ustentm· a sua pro
posta, e não yejo que seja !órn da discnssão im
pugnar as emendas d t co1111nissào em diflercntes 
Rr 1gos; quem em ora as suas 1·nzo<Js pllrn se
rem tomadas cm consideraçiio cm 2• e <Ja discns
são; é todavia -convenieute que elle impugne 
tacs ~men~as e su.stentc. n sua propostas, pois 

Requeil'o pois á cntnai·,1, ou que n·lie a )lro-
1•osta pal'a ser discutida, depois de ser fixada ·n 
fo1·c;a ile mar, na conformidnrt<l do parecer da 
conunissão, ou que sejão onvitllls ns rnzões do 
Sr. mini~tr.> na. continuar.ão da discns~iio da 
proposti1 do governo. • 

O Sa .. PnESlDEXTE: - A proposta do go\•c1·110 
.não altera o 1:egimcnto da cnmal'a, todas as dis
cus~ões de qualquer projccto devem 1•rinci piar 
pela l• discussão, e se se acl\t\ que se dc\·e 
1wesci11dfr disto, sel'i1 quando a cnmm·a o decida, - . 

.... ::t - t. ' 

o mesmo 1llustre deputado o S\'. Cunha "Mnttos 
i·cconhecen q ne não era necessario este projecto ; 
a sua opinião veio apoiar a minha, ,.eio aj11-
dar-mc, por isso continilo a declnra1·-1110 contra 
o projecto, e estamos no el\so <lc exei·1:er o que 
manda o art. 00 da constituição. _ (L'11t-o.; 

Que juízo fnriio as nações da Europn, quando 
souberem que nós em tempo de paz, nugmeuta
mos a f •rçn maritima, com que sustentamos a 
l1onra e ·a dignidade d·\ nação contm o inirnigo 
argentin•), desfalc mdo assim o thesonro com in-
finitas Jespeia? _ 
· J:\ alguma 11açiio <lo mundo pnlicou cousa so
melhante? Já hom•e alguma que no tempo de 
paz consen·nsse a lnesma forc;·i que no tempo 
d e guerra·? · 

A constiluiçii.> faz diffcrenca entre forças or
dinarias e forças extraordinarias, isto é, aquclla 
11arii.. o tempo de pai, •! esta para o tempo de 
~n~r~a; con!o ~ pois possh:cl ~ue 110;; vamos )ll'l1· 

achemos nellas? E ·para nos defender será né-
cei:;sario conservar nãos, fragatt\s, .etc.·? · 
. N·ão bastaràõ quaesqne1· pequePos bll'cos? Tni
tc111os poj~outi:os ru!gllrios . 1uais-ffiiet-e.!IS mtt:s. 
l\I<is disse o Sr. 1úinislro <le estado, que as mesmas 
"!°~ZÕCS a re;;,peito. das gra1'dCS <lcspc_zas,~ que se 
mo a fazer com esta nova orgamsaçao, não 
erão .altetiJh·eis porque . as praças já 1:xistião e 
que. o ·governo só tinha cm vista .uomear os 'or-
"liciaes; · · 

:5c i:sto e ;issim, c:nt;iç íl!? minl1;\s raiue~ c~t;\o 

em todo o seu \•ígor, pol'qlle os ofticiaes não hiio 
de g.inha1· solJo? De certo, e comprebendendo-se 
sun,; patentes, eis aui:ment.adas as de:ipezas. 

Niio quero ainda; fallar na ornanisa ão ue 
apresenta a mesma comnussno; se pas;;al' a 
2• discussiio, tenho que me oppór, po1·q11e aquella 
O\'ganisaçiio e;;.tá feita C•~m um luxo militar ex· 
tl'p.ordinario: e Pi?r ora sô. o que digo é,. que 

e no temp•> de paz, JltÍr•l depois de se detel'l»i· 
n 11-, quan111s hão de sei· as pmças, que são precisas 
pnra taes embarcai;:ões. 

Ell doseorria só pela raziio ; mas, ainda . ha 
po11cos dias, vi nas gazeta:; inglezas marcado o 
uumer..i de nãos, frng 1tns etc., que ficwiio para 
o senii;;o deste anno. 

UJtim<tmcntc a minha opinião é que nós de
''cmos diminuir ns despezas, quanto possa. sei·; 
e que se deve enviar uma deput'lçiio,. a . S. l\1. 
na fórma do art. 00 da constituição, agrade. 
~endo o zelo,_ que. o mesmo senhor toma pelo 

l\Íns, qunnJo a cainnra assinta. qu<l esto. pro
jocto de\•e passa.1· á 2• discuss:io, requeiro peh 
01·dem o additan~tmto,_. a~ti que se tratil da força 

O Sr. I~o11an<la. Ca.va.1co:n.tc:-O Sr. Vas
concello.s n:io pódc deix.âr de ter muita razão : 
1101·qut>, como é que se hn d~ fallar sob1·e ·a 
utilidade deste proJecto, sem que primeiro se saiba 
a fo1·çn de m:ir, que lia ~de haver? Por conse
qncncia não sei que por ora se possa tdizcr se 
o )lroieeto é bom, ou é mão: entrl!tnnto, se 11 
cama\=a ql\er tratar d<lstll negocio já, deve ser 
como 2• discussão, e não como l•. 

Como é que esta cnmarn ha de rejeitar o 
projecto, se ainda não estabeleceu a força, que 
bl\ de· existir'! RcjeiUirli hoje para amanhã tornar 
a iwopõr? Foi nestes pnncipios 'lue a commis
siio deu o sou parecer, que propoz primeira
mente o c.;tabelecimento da- fori:a de mar: 1nas 
se a ca:mara insta que se discuta, então· 1·equéil"o 
adidmcnto. 

o Sr. Lino Co.utiribo: .:....E11 sou de pa
rece\' qu<l o p1·ojecto deve ser adiado, porque õ 
sobre a taxa da fori:a naval, que nós ode1nos 
nxar a 01·ça e so ta os, .qu1• e preciso: e se, 

como disse um illustro deputado, membro .da 
com missão,. que, _Para ap1·~sentnr . o yroject-0 da 
J>Nposta foi prect§2. que a ,.comm1ssao ap1·ese11-
tasse o qúe taxa a força na\•al, como é que aqui 
na camai·a se diz que -uão e preciso. taxar . pri
meil·o a forc;a nnval, para se· tratar deste projecto? 

Disse-;;c qu!l nüo se trata de crear novas for
.;ns: que· so se trata de organizar e dar-lhes o 
me\l\<:>r anaujo ; mas en digo qUt? não se. tl'ata 
só de organiz11r, trata-se de crcar tambcnl, po1·
tJllC vejo aqni (foH.) 
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Si~SS10 E~l hl H~ Jl}i..110 l>i~ 18:27'. '.207' 
Ao; pra~as ngg1·cgn<lns, cstal1efocid11s ·por lei, 

poderl1õ montar u 111.,tatle desta fori,:u, e a for<;a 
•tUc se exige, ó ·muito mais ; send•> preci:;o fazer 
um recrutamento para completar este numero, . . - - . 
uisaçiio : por consequenci•\ _di~o que é indisp~n
savel que o projecto fi·JUP, a·!iado para quando 
se tr.1tar da. for~a nav11l. 

mente>; e com muito poucas· exJlressõ.!s. Para o 
11rojecto não sei· adiado basta lembrar-nos q\\e 
existe um grande numero de solda-lo,; agg1·egados, 
cujo recl'Utamento não foi decretado por esta ca
n111ra, e deve-se decidir se estes homens IJiio de 
existir,· ou não ; por isso desejo que o projecto 
entre ·em discussao ; e nem se diga, SI'. p1·esi
<lente, que eu dechrei qne cm outro.:> paizes con
stituciouae,; só se ma1·ca a força pessoal; pois 
que convenho, cm que .tambem se marque a força 
111aterial da armacla. O adiamento não pód•? ter 
lnga1· ; e, se agora fosse occ1siào, eu responde-
ria ao 1 us re epu a o so re Ili mcrepaçucs, que 
me fez gratnitamente. · 

o si!. v.,scanc.;,uos: - Pelo que so acaba 
cl d-.e 11" "d e· . · · · -
jccb ; o me:smo illustrc deputado, que ac.,bou úe 
füllar, niio se oppóz a cllc : disse qu.! era de 
necessidade tmt111· de ma1·car o unmero do vasos ; 
por consequencia mio duvida que se devo ri-
me1ro · marcar a orça e mar, o para 1s o po e 
ser convidado o Sr. ministro elo estado, entrando 
já cm discussiio esse projecto, ou quando V; Ex. 
tleter11ii11ar ; mas nl.l emta11Lo este project() deve 
Jicar adia lo pelas rllZões, que se tem ponderado. 

o s~. -:\J:arq uc:z: do l\IQcc.ló : - Ett n:io 
tenho nadl. ti dizer contra o afüuncnt•l, e só 
twho ·a fazo}r u111:1 reflexão : que o corpo da 
bríg<1da uão está 11•1 ori.lem devi..C.i~ ; e, se s.) de
mo1·ar muito tempo o ndiameuto, niio 1·e.;pon.to 
pelos resnlt.'ldO:i, e . des.Ic já me·.ieclaro isento 
de toda a l'esponsabilid~Jc, qúe poder.\ resultar 

" e I' • 
Disse um . il!u,;tre . depútaclo, que era prcci:;o · 

rec1·utament.o : mas o rcc1·utamcnto está se fazendo 
cont1nuúlla1uente todas a; vezes, quJ se aruui.o. 

-· . tanta,; de otltra: - l"Jr is:>o · pareec q111 o 11.ti:1-
m11nto p1"<:1[1osto t<im mnito lngar, po1't1uc a Jis· 
CtBsiio ,fa 01·g.i:1is11çiio 1fosta IJrig:lda da artillm1·ia 
é u1111':. di:mtssã;-> parcial; e seguramente esta_pri-

tratar, quan o a .cont111is:;iio apresentar o s~u 
p1·ojecto do qu idro da fori;a, determinando quan~as 
praças dcvdm existir, e as e.ubarc 1ções quu de-. 
vem h ver. - · · -
missão, porque do contrario uão podemos disconer 
com acel'lo, nem se póo.fo pôr em harmonia esta. 
c1·eaçào com o projecto que temos a u·atar. 

Se PQrém 11. neces.;iJade e a defeza dn nação 
inst 1 do tal modo que se não possa mais fazer 
a guen-n como se tem feito atê 11gora, entiio, 
quando ha uma tal urgeucia, dev~mos saltar to
t1as as banciras, e recorrer iquíllo que é necos
sat·io; C, parCCClldO·lll,! que eSL6 argumento é de 
algum peso, eu l'el}11cit·o a V. Ex. qno convide 
uo ll:xm. ministro pnrn l[llC declare se o negocio 
urge .'!e tn!, maneil' L. qu~ s~a necossario iJU•J se 

. {');.. ' ., 
elf..:ito a clefosa da nação urge, ent::O não cspe-
1·emos mais nada, e 01·g,\nise-se jil e já esta uri
gada: mas, se não lia tal urgencia, se a guerra 

. - . ..º - .- , .... -
marclumos com conhncimento de causa, e po- · 
nhamos esta Darte da fOl't~a. em l1nrmonia com 
n fo1·ça ger.11. Um illustre ·deputad'-' pat·~ceu ex
t1·1\.1har ( ue na occasiào de se fazei· a nz se. 
mtgmentllsse a força de mar: esta razão é ·com 
e1r~1to muito nLt.eudi vel ; mas, 11ào cst:unos ao 
facto des.>as negociu1:ões : consta. que o governo 
de Buenos·AY•'t:S maudou pedil· a paz, e diz-:>e 
q1~0 estão ussignados: o~ p1'.:limi11 u·.,;i; m1!s : nós 
uno temos este conhec1mento; esse conbecunento 
pertence no govemu;··.e, _si de· facto elle está ao 
atcauce de que a paz se vai fuze1·, sem duvil.la 
esta proposU\ scri!l . a mais . ahi!im.la. o a innis. 
extmvagante. Dectchdainentc se1·1a um nbsut·dc); 
mas (co.n pe11.i. o dil'ei) t:lh·cz e~ta noticia não 
s..:j:i bem fundada. 

J>erc.lido ·duas expedições 110 Ilio 'cta Pn.lta, .ql1~ 01·1le.n \)Ui) V. Ex. convide o ,mini:it~·o <le 
nos luvúl'iio muita gente ; por consequencia pelo estalo p u·a dar as informações 11a1uillo cm que 
i·esultadó do adiamento não' fico respoúsaveL · não uffe.1der o segredo. · .,, 

o. sr. Vcrguo.ls~o :- Este. negoi:io parece-me o Sr. soU.·,.o, Fr ,nçn:...:. Niio ha necessi· • 
fazer parte _da forç:i. de mar, que deve existir;. clndo do tacs· explicações. · O adiamento póJe-se · 
portanto .sem se te1-, npresentatlo esta, ptuccc-me trattw Sllm explicações. No systema constitucional 
qu~ se n1i<> póJe ll'at1u· deste projccto ; e p.1r é uma a orc.lem da; cousas, segundo o _q11e de-
isso eu achava de nccessidad! q11c o Kxm. mi· te1·mina t\ ·constituição: o govemo obrn. a seu. 
11istro deveria info1·mai· á. camara sobre n fvl'ça, 1ubitl'io, quando urg.! a necessillmle da nação; 
qu.i era nec.!ss.al'ia. (1;'.arece qlte esta in{onnação mas ellc depois .dá conta ao corpo legislativo. 
existe na commis;ào, mas mio sei se clla existe dos 111·1tivos l}Ue. teve pl\l'il obm.1·, e que jústili-
nos te1·11fos exactos. ~ O .que. <leve1·ia fazer a com- cari\õ S•JU procedime11 to ; po1· consequenciá nunca 
111issão: primeiro em np1·.!sentar o .projeclo paril o governo póJc timr i.le si a responsabilidade:· 
fixar a fo1·ça de ma1· ; poi-em a connniss1io apre- po1· isso cu tendo q uo niio ha necessidade de ex-. 
Stlntando dous projei:tos dá preforcncia no pro- plicnções. 
jecto. sobre a brigada; e, polo projeêro de força 0 Sr~ Cunha. l\Inttos: -O Sr. Verimeiro; 
de mar que api·escntn, eu vejo · consen·adas 11s d ~ 
rnesmas.embarcações, as mesmas pi·açts, sem SJ Uisse que n commissão de mal'inha evh1 apre-· 
saber quács são a:; cmbai·c!lçÕ_.!S, , e qua~", sã.o S!ntar o 11ume1·0 oas pmçt\S q11'! hão de gnar-
ai praças; portanto a comnnssao npresentou um neccr a armada .. nac!on:il; mas, Sr, pres.i~eute, o 

Pl'OJee o . mm mexac o, pe 0 qua nao se PQ ·e Iotnções .dos mvio;í, qne ng.,1·a.existe.· _Ili;· e.' marc·.u· ..... formar· tima idéa~ · · 
· exactamente o· "ame16 de·-m:u-in1n!1ros p:1rà· em-· 

. , Vejo nos seus artigos· que-as - fo1·ças nava barcnções que se est:Io construindo·; e· tie lotes 
(léu);' o. que. me 'parece que .não tinha lugar no. desoonheeidos, é impossível: Disse qne era .ne-' 
p1·esentc, anno: e. tambe1w o gov"1·110 não, póde ces,;wío · apresenlar-se o projecto· da fixàção díts 
tomar· as : providencia;· necessn1'ias para fixar as... for.;as de . mar,: esse · pr;>jecto· existe;· está · liniJo 
forças no' meio do anno, qunnc.lo o calculo devia ao;:; outros papeis e f!)i orgnnisâdo 1V vistà ·da. 
ser p.•r•• o auno. iní~tm.açào ·e . ~rbpos~ .<1;0 Exm~: S!:. ~~~~~tro: 

DiZ "lilnts' n'ontro arLigo: será .. empre"ado ó ,. elle:.d1~sc: . qq.!3~,as ... ~~t~'lls 11~.tuaes·. sao :m~u~P,~n~ , 
Jt!esn10, ·numer.cí;' etc.:. eu acho . que S!} devel'.ia , ·. save1s; e sobre estes dadO,ll'. .. q11~ ·a', ç~mmtsHi\o.; 
dizer :...empregadas t!lntu praças dieta elasse, e .. ap1·esenta o seu pni·ecer · · ' .· · 
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SESSAO l~M 1~) l>E JULHO DE 1827 

o. Sr. YcrgucJro :-Eu 1·.:quc·ria qne V. Ex. 
11011,·esse de couvidnr o Exm. niiuist.ro para fazer 
ns explic:ic,:õés sobre n urgencia deste projecto, 
isto. e, se não póde contiuunr n guerra :sem esta 

~, . -
o Sr. :i~ollundn cu ... ,a. tcantc :-Eu acho 

que niio são. necessnrius taes cxplicac,:ões : esta
mo~ trat~_ndo do ndi~mento, que é pnrn ':er se 

posteri~r 'á do projecto ·que marcn n forc,:a na\'al. 
Que tem isto pois com informações? O illustre 
<leputndo, principiando a fallnt• ao nJinmento, 
snliio fóra da ordtn1, impugnando o projecto dn 
f.,1·çn nrmadn; o depois Yeio pedindo explicno;ões 
muito alheias do ndiameutc. Por consequencia o 
ndi·uneuto é preciso e deve •mtrnr em discussão 
o projecto dn forca de mar tnl, qual se ncha, 
porque se n base.· deste 1m jecto •Í funtlnda .no 
estabelecimento dn força. <le mar. O Sr. Vascou
cellos falfou neste sentido, e o Exm. ministro 
póde assistir ú discussão porque ó um objecto d11 
sua repar 1çao; e eis aqui como nos ap1·ovei
tamos o nosso tempo, e o adiamento niio ó 
indefinido. Om·i dizel' ao Sr. mini5tro do estado 
que este adiamento env~lvia. 1·isco: mas .niio sei 

bem organisados: porém eu ncl1ei o projecto mal 
urganisndo, pl•rque é tão yago, que para nada 
serve; dt via dizt'l· qunes sàô us ~mbarcações, e 
tjuaes siio os empregados~ porque eleve-se saber 
que a força compõe-se de material e pessonl, e 
ê necessario determinar ·ambiís as cous1s pam 
se fixar a for~a: não sei que sem isto se posi!a 
fazer. Requeria as explic:1~ões, porque acho o 
adiamPnto de muita consiçlernçiio ~ 'e não tl!Ve· 
mos dispt>nsai·-nos de kr os esclarecimentos e 
todas as luzes quando é preciso. Se esta crençiio 
é necessaria parn a defezn da nação, deve-se· ":i 

ra ar: mas. a nao a ver .ta urgeucm, marc 1emos 
com conhecimento de c11us:1 e em orJem. 

O Sr. Tolxclra elo GCJu,·êu: - O Exm. 
1 1' - - • • ... 

ponsabilidade ; e o que. quer dizei· isto ? Q11er 
t.lizcr que o negocio Ul'go, que de\'enu·s estub<J
lecer est:\ força ; e, sendo assim; deYemos pre
scindir de todos os formulal'ios e trntar-se do 
negocio : mas é n•1cessario qnll se .escla~·eçn {\ 
camar;i, porque o adiamento pódJ demandar. mui
t~s dia:>, e a. demora será p1·ejudicial. 

o Sr. Custodl o· Dlus : ..;,. Acho 1:e1:essa1·io 
que o Exm. ministro declare quncs são o.s" mo
tivos urgentes, que o obl'igiio n f.1zer esta pro
posta, se isto, é. possivel sem violar o segredo 
chi guen~ : deve <lar ns rnzõcs, porque st>jn p1·e
ciso qu!l nós vamos fozer uma" despcza tiio exor
bitante, excedendo ás possibilidades do nosso 
e1·m·io. Emqúnnto a dizer que tira de si n l'es· 
po11s11bilidade, nós tarubem niio tomall!OS respon
sabilid·1de, yo1·que temos. muita . forca·., O. popcr 
legislativo e sobernno, e sobre. o soberano não 
lia. rei;ponsabilidade ; . ,desse modo a respiin~abi
lidnde rcoltl)U s.e rai·~ o ministi·~). é ~e ~· Ex. 

mos responsnbilid~de ; porque marcl:amos segundo 
a · vontade da nação ; dt:sejamos Q. bem da na
ção,. é pai a o alcanÇnr, são neccssarins aq üéllns 
luzes,.que sê.nos devem.dnr,c que s~ nos.p1·c
te11dcm nl'gnr, púa que mnrcllcmos âs. escuras. 

--?'.1';müo sabemos se.nguerm .1111 de.cõtit.1.nuar, nem se 
~land~o J11ais • ti;ópas.!. porque __ muitós hão .de .J1• 
tão b1so11hos. que n::o. pqderao saber o qu.e hn<;> 
de fazl'1· nestes quau·.o mezcs. Portanto voto pelo 
adiamento, cmqu:mto niio houvc1· uma 1·azjio hl 
que me possa com·e11ce1·. · · · 

o Sr. Paula "' Souza: - Os S1·s. J.:puta
fadO$ pedirão esclarecimeutus ; e se acaso o S1·. 
ministro entendo que . 02 deve dnr, t>llo, os dará: 
111:1s nunca.jám.ais podemos te1· direito de forc,:al-o 

illustrações, que bem lhe convier e cem aq11e1la 
111·udencin, o cir.:umspccçào, que lhe ó proprin, 
e do seu lugar, ninguem cortnmente o pótle 
constrnnger, nem esta é, nem póde ser, a inten
ção da. camm·a: se se devem: 011 nii.o pedir os 
esclni·ecimentos lembrados pelo . ~1· .. Vergtuiro, 
emittindo desde j.\ a minfia· ·oph1iiio, eu julgo 
que sim, e que devemos apl'oveitar. a estada·:do 
Sr. mi 11 istro uq ui. . · . · . 

Exijo. tanto mais isto, ·quanto ta:es ·serão ·os 
csclarec1mentos, que nos. der, ou qu3 quizcr 
dizer, 9110 muitos dos illust1·e membrqs_ qite 

o Sr. Cloanonto Porolra. : - Acho ns 
informações ncccssarins, vist•l. que o Sr. ministro 
da mai·inha diss~ ·que o·. negocio erá U:rg~rite, 
o que q11e1· dizei· que· tem i·ci>pons:ibilidade; 
e nó; devem.:Js dnr ao governo todo;; · 0 s ·meios 
para facilitar ns _ suai o~erações; por<lue d:ellns 
depende a questào do adiamento. · ,. · · 

Todn\•in para mim o 1\cgoCio é -urgente, por
que estou convencido que • umri ·das cousas; que 
mais tem coutriliuido pnrn os revezes; que·. as 
nrmas. do imperio têm soflrido' por .terr!l •. e por 
mar, e o terem-se mandado para o' exercito; e 
parii. · n arn1'nda _homens ~nal disciplinados;· e, 

• comv este· eno S!'Ja · dn mms funesta consequen
. c!a para o m!}r, porque '?. sér~iço l!ª''ál; e .Prin

c1palmento o de a1t1lhnria, uno· podo ser bem 
des<impe11ll'1do senüo por gente;~ que dellc· tenha 
conbecimentos · prnticos, ó evidente 11' nç_éésS.! • 

dn impc1'ial brigada t.la nrtilhm'in. d l 'D;ni'lnh~; 
e nisto sou. consequente nos· ·mchs: prini:ipios, 

· porque ji\. nesta cnmara .:me• queixei· de quê o 
go,·eTno tenha commettido ··o: uotnvel erro · de 
envior para a i;11e;rra· gei1te • mal · dif.cipfüiã<la: 

. por ' isso · 11iio posso ·deixai" de· 11poiar as p1·opos
tM, que. elle fiz.;r para · regulai·'asdortns;·'.·de 
que necessita, p \l'a os bons resultados da guerra. 
A.g.:i~·l!- ._ n~o~ti·a.rei . quo: é_ p9_uco ... exocta -l1, .prQpq,si-

1· çno, _9Ue o .. 1!lustrc ,depu~:i!-\o nvn1!ço.u, de;,.g_uc 
1 se mio devia instn1· pel !S .1nf<lrnmçocs? . pJrque o 

"""t, 
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SESSÃO E.M 19 DE JULUO OE l8~7 209 
Sr. ministro da marinha as teria· já dado se, 
as quizesse d1u. . . 

o. Si·. ministro ta1'ia fallaJo fóra da orJE.m, 
Sr. ~resídent~, se tiv_essc dado as il}fo1·mações 

V. Êx, para as dt1r; porque, sempre que al
gum 111i11ist1·0 de estado vier a esta camara, e 
al:;!tun Sr. deput11do pertender delle alguma res-

osto ,j elo ornão de V. Ex. ue a eraunta 
lhe ha de ser tli!'igida. (Apoiados.) 01·a, tJU uin a 
não vi que V. hx. convidasse o Sr. ministro 
da marinha para dnr as informações pedidas 
pelo . Sr. Vergueiro ; u:io lm por consc11uencia 
por ora lugar, para crer que elle se negue a 
ilar: coucluo, requerendo que se dffira a<> re
querimento do Si-. Vergueiro. 

O Sr. l\lu 1•q nc.r. do ~ruccló.: - Eu não 
acl10 necessnrio d1u· os esclarecimentos : e pri
meiro que tudo sou 01J1·ig ido a dizer, que como 
ministro de estado vim a esta canrnn para 

· ~iscntir na boa fô de não sei'. ata_ca!lo: aq1!elle 
• ' ~ e • o ,, 

diz 111w se o projecoo n:io fosse fu11<lado na ur
gencia, seria extr.ivagante: a mim não me soou 
bem estn palavra: outro Sr. Jeputado (purece 
que é o $r Jus!) Custodio;, disse qu@ tinha muito 
que se me de~cuntar; declaro que niio sei em 
que: <J se os mesmos seuh.1rcs J11io fizerem uma 
exphcaçiio, 1·eLiro-mc e não continuarei a dis
cnti1· or ue leia constitui ~no eu co: "·minis-
tro, niio sou ohrigad" a vir {t. cmnara. muito 
principalmente qu1111d11 ouvil· )lalavrns, qne me 
não agradem. (.·111ofodos.) Por e• .nsequeucia peço 
uma :;atisíaçào; e n1io se me dando, me retiro. 

o Sr. v.-rp;ne".r > : - Eu disse que sel'ia 
extravagnnt<J n pr.1po:;t·1, <111ando niio S•l decla
rassem Jllotivus urgentes e nn supposiçiio de 
serem vc1·Jatlcíras n,; noticias e cxistll'em nppro
v:i<lo,; os prnlimina1·es •fa paz, porque se a gutJl"l'a 
niio pôde continnw com esta força, então será 
necessario aug ncntl\l·a : ptw isso :1 palavra ex
trm:agonte ne:<ta accepçiio püde ter lnglll·: mesmo 
11ós t~mos leis clmmndns uxlnl\'agnnt ~s e t:io 

. ex.tr:ivagantes, q~1e estlio fóm do codigo: é neste 
e so neste senttdo que acl1 wei extmvagmte a 
proposta.; pu1·que, fazendo-se a g1ie1·.1~a com n 

. ' fazer a pnz, isto seria extravagaute, isto é, 
fóra do ,.,·dinnrio e natural, e por isso pedi 
esclareciment•JS : porquanto (declaro exp1·essa
mentcJ qtH ne111 n 111im nem a esta cmnur:\ 
c<>mpetia conhecer se havia essa necessidade e 
se com effeito Cl'l'io ver.lutleiras as noticias sobre 
os negocios da paz ; e po1· isso disse que o 
Exm. ministro putlia dnr . os esdarechnentos. 

O Sn. CusT0010 DIAS: - O Exm. ministro 
pbde dcclara1· as palavms, que lhe füriio ulTen
sivas, e as que lhe s<>nriio mal, pa1·a tu explicar. 

o Sr. Vnscnnccllos :-Eu julgo qne não 
houve intençiio algnma de se fazerem ntaques 
directos ao Exm. 81'. ministrn de estado, porque 
sô se tem considemdo que o estado actual e 
muito diversu do· esta<lo, em que o Sr. ministr<> 
api·escntou o seu_ projecto : essa proposta veio 
e111 l\la.io,, quando. não cstnvamos nas circum · 
stanCias em ifue· éstamos hoje; o illtistre depu
tado fez cst11 reft~xiio, que se não póJe consider111· 
o ens1vll' • pessoa neu mma, mesmo o nosso 
regimento não permittc isso, e V. Ex; póde 
chamar á 01·Jem. quando i!ntenda assim. Eu 
fiz a minha reflexão, para que primeir.amente 
se fixasse a força de 111ar, para depois §ll tra
tar dtlSta materia, ·ponde1·ando que se deve des
prezar o projecto, e que n•'iO deve passar : e 
isto não !!e . pó.Je r.onsiderar como off<Jnsivo a 
pessoa nenl1u1ua. 

o ·l!Í;;r •. custod.10 .Dl•l.• -:-Estou certo que o 
Exm •. ministro nunca será.isento uas boas acções 

, TOlllÓ S. , ' 

que tive1· feito, assim como das más, bem como 
cst~ ~=-tabelecida .Pela '?onstiluiçã<l a sua respon
sab1hdade: po1· isso· digo que está rcsponsavel 
pelo (}Ue; tem .. ~cito e ha de fazer. Quan.do disse 

'está responsavcl, e nós não satisfeitos, 
direcçiío da guer1·a de mar e t.erm .... 

VozES:-A' or~em. 
n o:>ToDIO us:- meu vo •• e es : porqutl 

niio estou sntisfoito; isto mio serve de offensn, po1· 
que. o voto de um ·deputado é livre. eu direi 
sempre, o que a minha razão me dictar e a 
minha r11zão me dieta que vote pelo adia111e11to: 
assim cumpro com o meu dever e não posso 
persua!lir-me que nisto Jrnja motivo de l!scan~ 
!la\o: e11 nunca me an·epcnderei, emquanto se me 
não convencer. 

o Sr. :n:.-.11antln ca,·alcante: ~ Nãó 
acho motivo para que o Sr. ministi'o de estado 
se Julgue privado <te folhr, p;.irqun um_ depnt.."ldo 

primeira qu;lidade de um deputado é• ser Ji~re 
na sua opinião ; nem o c.1rpo legislativo púde 
pril"a1· um ou outro Sr. <leputado de foliar com 
as e~pressões q·ue ent.-•nder, ajn1Ja qn.~ esto11 
convencido qne se tem tratad•) com todo o res
peito ao Exm. ministro, que niio se devo d:n· 
por ntacado: se a ca111ara cm geral o tivesse 
utacado seria mais prudente r.brar sem fallar~ 
porque no:> nao somos responsa veis po1· nqm o 
que dizemos aqui: todavia exigir-se uma s::iti:>
fn<.;iio, porque alguns Srs. deputados usarão <le 
pala\'l·as mais ou menos asperas, mais ou me
nos decorosas, niio acho qu<J i,sto seja ohjecto de 
delihe1·açiio da canuwa: en não a disse; mas. 
se eu dissesse havia sustental-n, porque }1ei de 
dizei· ~emp1·e aquillo que entender· e·. pelos ter
mos e pelas phrases que en entendo. Portanto
digo que niio se tome em r.onsideração tal objecto 

o Sr. Lino co11tlnl10: - Sr. presidente~ 
o Sr. ministro da marinlrn ha de tc1· paciencia 
de me ouvir dizer '}:no elle fui demasiadamente 
ddícado, quando se mostrott <'ffendido por al
~umas simples expressões de dons Srs. dt•1rnta
do$. Uada 11111 de ~ós pôde emittir a st!~ · opi11iiio 

consciencia, sem comtudo violar a i·igoro.<n lei 
do respeito mutuo; eu, a foliar a ver.íade, nada 
ouvi tw&t.'\ casa, que pude,;se esca:1dalisar no
Exm. miubtro ; e, quando tal acontecesse, V.- Ex. 
eh 1nial'ia it ordem ao S1·. dGputado .que assill!. 
se Iwuvesse desmanchado ; nós todos o clmma
riamos, pois que as.sim o manda o i·egimento, 

::;r. lJrP.sidente, qutinJo se falb1 de um p1·ojecto 
e se examina a sua utilitlnd<! e co11vl!nieneia, se 
ponderiio os seus. motivos ; e não serA pem1it· 
titio dizer innocentemente, sem que se offendn o 
seu autor, que elle é t:xf.l·av11gHnte, por niio des
empenh·ir us nns a qu<J S•J propõe ou por ser
proposto fôm de tPmp11 e occa,;iiio? O que disse 
pois o Sr. deputado Vergueiro? Que se n pnz, 
com Bnenos-Ayres 1>sta,·a concluidll, como se d.i·· 
zia, este projecto, que ordena o augmento da 
brigada tia mnrinl1a 11 sua nova organisação era 
extravagante ; e é isto que ní'io soou bem nos 
CJuviclbs do l1onra<lo ministro da marinha? Q· 
que disse o Sr. Custodio Dias foi igunlmente 
uma express:io mnocen e pe a sua genera 1 a e~ 

n:io podendo de modo algum npplica1·-se a este 
ou itquelle individuo. 

Se isto fó1· indo assim com tantos melindres,. 
atlcos liberdade de falhr ; aáeos linguagem de 
consciencia. · 

O Sr. ministro dn marinb:i níio tem 
motivo algunr~de .queixa, pois que bem 
pelo contrario fói attenciosamcnte recebido por 
esta . camara, e. tratado com o respeito devido 
à sua pessoa, e lugar : em que é pois que. esta 

27 
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SESSÃÓ El\I H\ OE JULHO" IH~ f827 
'camara o uffendeu, por exigir . explica~õe..;_? ~r. 
presidente, se folh ... armos os pr,r1od1cos, e d1a1·ms 
das naçõe,; constitucionaes, e do,; co~pos pa1·la
mentares encontraremos em cada hnlrn vehe
·mentes discursos, invectivas, manifesh>s de seus 
-- . ··ft· 
mi.1istro de estado presente :í discuss;io: lig.)ra 
mesmo, e a bem p,1uco temi'º• o que não disse 
em Fr~nç.a o deputa1lv Hvy':~ C<Jlimi a um dos 
ministro de estado l\lr. de \ 1lt:llt:? l\Io;,tado na 
tribunn, e acionau o para ele, que se achav1 
defronte, llle dizia - Que tend~s Yôs_ feito? Que 
"et"Viços tendes prestado á nai;:10? Q11acs 
as cie11trizes recebi<fas na guerra por tlefes11, ou 
"loria da · patria? Quacs são pois os Yossos tí
tulos? Obscuro, e· pequeuu, como pretendeis 
t\·rannisni' a Frattça? - U,n outro na Inglaterra, e na camarn dus COllllllllllS dizia a Lord Caste
lereagh - A nacão •i desgraçada, porque nindn 
·vos consi;nte essa .cabeça sobre o!< homb1·os. 
- E o que disse então o nobre Lord? Vimndo
se par:1 o orador com ar ri:mnho, assim lhe 
res oudeu - a rade o ao houndo membro do 
<'Onmmns a boa \'ontade, que· me tem. - Se 
duas palavras pois inuocentes, e sem aplicação 
al«um,1 pessoal, i;:oarilo tão mal :ios ouvidos do 
Sr~ miMi..;tN da mariuha do Brazil, qu1111to 
prlH>r n:io te sonru111 as que eu aca o e 're
feril· s., elle estiv.:,<sse em Fi·ança, •Jtl lnglaterr:t? 
l\las' não: nesses paizcs º" ministros têm uma 
educação parlamentar; e se D>'io escandnlisão 

A c~mara dos dopnt.ailos do Brnzil conhece 
muitll uem v circulo de snns liberdades, e não 
se exo1·bita ddle, faltando á decencia, e res
peito devido a tão aug11;;to lugar. Se eu Yis~e 
que alguns dos m•ms illnstres collegas han ·1 
feit.o iuj111·i11 ao 8r. n:inistro d~ mariuhn, eu 
teria sido o primeii·" a chamai-o . á 01·Jem 
(apoiado geralme11tej ; mas como aqm, e nesta 
tliscuss.io, niio ,;e lia nutndo, sen:lo frauqueza, e 
bca fé nos oraJores, ellcs têm sido escutados, 
e n:fo iuterrompi<lvs. 

11iss'e que a camara 
qu'l o Sr. deput.mlo Verguei.-o tinha usado 
de uma expressão; que me niio tinll"1 soado 

este officio·; por isso· disse, que '!ssas forças que 
o govemo entendia uecessarias·, fossem as que 
existtim ~ eu ia no pdncipio · Jefündendo o meu 
projecto, mas essa defeza ficará para a 2• dis
cussão. 

R. RESIDENTE: - O o) 

adiamento :-Sim. 
Se approv1io : -Sin1. 
Se " oião f\ ur .meia :-Sim. 
Está c1il discussão a urgcneia. 
O 8a. Du.s: - Eu da miuba varte •ligo, que 

u:io pódc ser discutiJa já. 
O Sn. l\IAIA·: -A urgencia é pedida condicio· 

r.almente pelo Sr. deputado, para que seja dis
cntida por· estar presente o Exm. Sr. ministro, 
e eu aclw que a primeira consa que se deve 
fazer, é convidar ao Sr. ministro. {Apoiado.~ 

O Sa. 1\-1.\.RQUEZ DE :llACEIÕ: - N:io tenho du
vida d J coutinnar_ 

urgencia :-Sim. 

O Sn. HoLUND.~ CAYALCANT.E :-Sr. presidente, 
bJm podi~ . a cam~ra ·apro\·~itar-se !la presenç.a 

que fixa a für~a naval de 1821 a 18·!8. 

O Sn. MAIA:- Como " Sr. ministro n1io veio 
prepara1lo pai·a este fim, era preciso consult1tl-o. 

n.. 1x1sTn.o, prestou-se immedi 1tamente no 
convitP., e abrio-su a discuss:io. que foi eonsi
dernda como segunda. 

Pcdio log1, a pala vrn e. i;.rincipiou 
· o Sr. Cunh.a. :'.\latto .. :-Sr. presidente, a 
,,ommissiio, quando organiso1i. o 1° artigo deste 
projecto, teve em vista o officio do Exm. minis
tro, em que decla1·a quG, ainda n·t JJypothese 
de se fazei· a paz, o gover11<1 uii:o }lódi.i deixar 
de conservar o mesmo ·numero ·le vasos, 'l. ue 
agora existem e ainda angmental-o com maior 
numero de corvetas e brigues, no que cuida des-

bem · eu uererfa ex lit:a .i\o dessa ala,•ra i· 
0 

• 

saber se me e.Jnvinha continuar, ou ui\o conti- aquillo que se passa nos s~us gabinete,;; o certo 
nuar a as~istir. Nrlo dnvidu que na Inglaterra é que o Exm. ministro pede com iustancia e até 
us 111inistros i>offt'>i" com p:teiencin tudo, quanto diz que lança de si a responsabilidade! Não li-
quize1·-lhes diz•ff os tlcputa.lo:;: mas 11a consti- guemos as mãos ao governo, nem tomemos sobre 
tui<.;ão Jo imperio hn nma barreira a isso. por nós a responsabilidade que lhe compete. 
consequeucia pelo que toca ao Sr. deputado A nossa esquadra é composta de 1una núo e 
Sr. Vergueirn est .. u satisfeito pelo modo, po1·que fragata$ de ttlto-burdo, e nao é com e,;tas em-
entende a palwra - extravagante-; não tanto barcações, que aós -havemos de fazer guerm aos 
estou do Sr. Custodio Dias. K:1o estllmos liga- corsarios e pirntas 1 Não é com estas emba1·ca-
dos à constituiç1io de Inglaterra, mas sim :í. ções que de111andii.o muita agua, que se lia de 
constituição do Brazil, e ella me garante. para fazer a gue1ra nas. aguas do rio da Prata; a 
iliio ouvir éSsas expressões, qu., na Inglaterra 11ão experfoncia o tP.m mostrado. 
querem dizei· nada, mas que aqui soiio mui Os nossos navios maiores tll:u sido trnn')uillos 
mal: em fim nós estamos aqui no llr11zil. 11spect1tdores de co.mbates de embarcações pequ,e-
. Sobre explicnçõei:i nao tenho neuhumas, que uas, em que não lhes era possível tomar parte ; 
apresentai·; e, cum~ ministro resp;insavel pelo o rio da Prata niio $C s'ella hcrmcticamP.nt~ co·n 
est alv, e111 - que e:; ta o, e ~e 1;ossao uchar as na\•io> grossos; e pu"1· es:1e motivo 11 éommissiio; 
cousas de suns repartições, entendi que aquelle apontando a existencin de todós os que agora 
batalhão da marinha não era conveniente exis- temos e a dos que se hão de concluir neste 
tir daquellc modo, porque nàu lia gente. nnno nos ·diversos estnleiros publicos do imperio, 
· E' reciso urnndar a bordo dos navios homens fallou em lobo do nut er 
qull enc rno co11 1ec1mentos, e sobre estas bases J1ão de eq11i~1ar, quanto mài,i .que no re atorio 
está furmado o meu projecto e não é, como diz da cómmissão, t:stão)ança.ios ·bem .clara. e miu-
" illustre Sr. deputado, que eu não marquei <lamente as 87 •pi barcações: as, !18'2 bocas de fogo 
força; eu não disse a minha opinião sobre a e as 7,:313 praças· que ·siio néccssari \.".;.para a sua 
for~a, disse no .meu officio o que eu: entendif! . .!l'-l..-'""'""! .... 1iç1'io !..::.Q.IMl.-"AM!.is ~e f'•eteft}l~~RP.pe~ições d!f 
que nun-011 o BraziJ· deverhr ser--:-mifüós· armado pal·wras? Jà se fallou claro. '· : .· 
do que existe no estado actual·; disse que deve- . A força 'nàval neslti a ri no . até .ao de. lS·iS, eni 
i·ia existir a. mesma força armada;· como homem que se decreta outra, deve •:ouipt'ir:se dôs iia~ios 
que entendo dã.miuha· prnfissào, póis ha 20 ·aunos que vêm· marc·1dos .no }o •arti~<> :e dà· gente; que 
que sou official de marinh 1, e tenho· estudadó se ·acha'·ºº 'parecer da-.comm1ssíit>;·:que. é a•qúe 

. " ; ......... 
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SESSÃO EM: 19 D.E. JULHO DE 18!7 · . . . - -

lhe corresponde ou com que ·se hão de a1·ma1· 
novas em6arcações, no caso de outras terem 
b•tixa , · . , 

Nós tem•>s por ora 29 ou 30 1Jmbarciu;ões de 
orça.'> mais respe1 veis, e o governo es prompt1-

ficando 011tras •. Decretemos que se conservt>m, 
assim como o niunero de praças· correspondent.t> 
á.• suas lotações, que se acb~ ~em claramente 

~ . 
Isto não é um ovo, niio é materia em embrião; 

já se acha muit .• bem desenvolvido, muito bem 
organisado. · . 

. O Sr. 1\-J:tu•q uez. d.e ~J~ccló :-Sr. pre
sidente, no meu offic10, eu disse que o governo 
entendia que n:lo póde havei· menos força do que 
a nctual existeute; isto não quer dize .. que o 
goYerno niio conhe(;a que não seja necessaria 
·mais; ora, o Sr. deputado que acabou de fallar, 
-não quer conformar-se eum a proposta do go
verno, mas eu desejo fazei· uma explicação e é 

·ar111nda, seria marcando primeiro o dinheiro q1~u 
Stl póde gastar, o numero das peça., que bào de 
servil- e o numero de · home!1s; isto é muito 
mais vanta'oso o niio como está ·neste ro'e•:to. 

O Sn. VERGUEmo, olfe1·eceu e fui füla a se
guiate 

l!:llEND.\ 

o projecto não deve tornar á commissiio, salvo 
se a camara q11e1· consultar á de fazenda, ent.'io 
é a esta commis,;iio que deve ir ·e niio á de ma
rinha; só me resta a uizêr que, nãwsendo ainda 
determinado o anno legislativo, a commiss:io con
.siderou do intervallo entre as sessões, e por isso 
deter111i1m o de U:!t7 a 1828: mas isto, que a 
commiss:i.o presuppoz, deve ser ueliberado pela 
c1mara. · 

o Sr. Cun11a.. !\J:u.ttos: - Oppoubo·me a 
que o projP.cto volte á commissão. Elia procedeu 

. o 1 

conveniente n,1 conformidade da p1·opost:1 
Ex111. mini~tro. 

A eommissão já most .. ou que ns lotaçÕ•!S aos 
uavios armadc1s montão 11. 7,:sl3 1·aças. mas ella 
nno po e 1ze1• · v1stn o o c10 o xm. mi
nistro, SP. serão nccessarias mais ou menos praças. 

Diz o Exm. ministro,- que o governo necessita 
d·•s na\'ic;>s q~e agora existem, d_?s que se achâo 

« Preponho que o pl'Ojecto volte lt commissão A commissã<• não p1 ssou por estas palavras 
para esta proplir nume1·ietun~nte os vasos, bocas do Exni. ministro, como gato por brasas; reficctio 
cl•} fogo e praças, com declaração dtJ suus ditré- · - s4il. 1 l 
i·entes classes.- rergueii·o. »-Apoiada 0 entrou com multa circna1specçno 1r'3 · nqui lo 'lU•! el e 
em discussiio sim uh meamentc: com n mnteria. diz, conforma-se com o q11e lhe parece justo e 

aprese11ta ~mendas ao que lhe p11rece desan·a~ 
O Sr. Holland.1.1. Cuvu.Lcunto :- Sr. pre- zoado. 

sidente, não posso explicar a satisfação quo tea.ho O Exm. Sr. ministro, ftlla <'m termos abstractos. 
cfo ver discnti<l·:• um •1bj.;cto, que estando a cugo niio nos declara 11 lotnçiio •le;:ses vasos, que por 
•l:!. commiss1io de que. sou membro, tanto care1:e ora ·não existem e qntJ se hão de compmr. 
S•Jr delucidado pela camara. E como c•1hil·i t a commissào no absurdo de 

Principiarei respondend<) no illustre deputado marcar a guarnição de navios, cujo lote e cujas 
que me precedeu e quer que o projecto torne á boca.:; de fogo lhe são desconhecidos? Isso seria 
C•>mm1ssa<>. unpropno e 1omens u pass· rao 

Os fundamentos ele que o illustre deputado se ''ida no serviço de terra e mar.· 
servio, são sem duvida objecto de commiss1"\o Se ha pessoas qne t.inhiio co11l1ecimentos 
o:l11 faz!Jnda e a esta é qne ~evcrin ser remettido determinai· cul_!sas que nem ao menos siio 

• . e··• P· •'l 
maneira que elle o faz e não á commissiio de potheses, fação o projecto. . . 
marinh;1.; cumpre que eu diga as razões qne iiara En dechro desde Já com a minha natural íran-
isso tenho, e tratarei do 1° nrtigo do p•·njecto. queza, que não sei, que não adivinl10, "' que sigo 
iL•!I~.) litteralmente o que a .iste respeito propõe o 

Eh; a primeira base que a conuuissão adopta : . Exm. ministro, que fora justiçà, assim ·como a 
ella entendeu que o nunwro de vasos de guena camara, á minha candura, vendo que niio triimo 
•kv1~1·ia ser primeiro d1.:terminado, p;ois sei.rundo por cap1·1cho e que só desejo aquillo que é r.r.n-
suns lotações é que se propo1·cion111·áõ us-indi- fo1·m1> á experienci.a "' aos princípios dn razã.,. 
viduos qu<J os devem · gu.:.nwcer, e se orçará a Ouvi <l.ize1· a um Sr. dep1;t11do, que os navios 
•Jllantia que lhe deve sei· nrbitrada. Je µuerrn, que se anniio no temp<> de. paz para 

De <}Ili! se1·verin estipular-~e um numero Je in- 11l~1íma emuarcaç•io, le,·a muito 111e1101·es · fvrças 
1lividuus pnra a fori;a de mar, sem te1· attençiio pessoaes l. · · 
:'1 < e:nbarcações que estes individuos têm d1J guai·- O illustre deputado, cujos conhecimentos eu 
nccer? Um numem excessivv <lest~s. occasionaria mimiro, não tPm prS\tica oi" armamentos navaes. 
um 1lcspez11 superfina, assim como um nnmero As emlmrcaçi'ies de guerra s:io tripttlada..; pel<> 
dimi..uto não corresponderia às expedições ma- mesmo modo em todos os tempo>>', só se exceptuão 
ritimas que permitt1ria a nossa esquadra. aqnell 1s que se desarm:io pm·a ~ervirem de cor-
. Vejamos pois 1)rimeiro que numero de embai·- reios, transporte~, etc., utc. 

e 'çõ1.·s é compativel com o nosso estado politico, A•1ue\la-; q11e >\e annão em gnena, têm a mesma 
" uma \•ez determinado isto, proporniouemos ás gunrni.,:iio e1u to<!º" os tempos, .Pºi~ que no alto 

· õ s · n i · 11 , q e as carece-
r•m1. tar-;e rtlpcntinamente. 

A commissiio nii.o julgou conveniente declarar e .ntinú-1 a dizei· que· a commi~são füz o que 
rniudamente as qualidades das embarcações que devia e que _nada mai!?~ª- fazei· ne5U1:-pro-
P.xisLem, 11or presumir que-l+à+1 seria muito pul"1----'-..Je'"'c~.ó, n111a vez que aqmllo que pretende Já :;e 
tico unrn decla1·aç:lo t.i'io ci1·cu111stanciadn, exi:;tindo ucha declarado no par~".ª~-que a~resentou. 
no :ircbivo da camara os map:is que contest:lo E11 sou da mesma opmmo do illustre dcpu-
o seu nmuero, qualidades e mais circumst.ancia,., taJo o Sr. Lino Coutinho, a respeito das madei-
facil seda a qualquer S1-. d.,putado informar-se ras de evustrucç.ib; e devo d.zer a um illustre 
dessas cil·cumstancius, indt!peudente da sua pu- deputado, que ·a <>rgauisaçào Jas forças acha-se-
blica dis.:u11~:'io... dctermiualla pelo a1·t. JjO da cunstituiçtio, q_ue 

Quant., ao· Exm. lninislro dizer, que. assentava u organisac,;<io parcial dos corpos dt:ve ser con-
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SESSÃO Ertl ·19 DE J ULÍIÓ DE 1827 
·forme os plnnos aqui organisados ou J>ropostos ·1 
pelos Exms. ministt·os, que o numet"O ilos artífi
ces dos m·seani;s nunca entra em plano fixo, por

·que podem variar tod?s os dias ou SPm~nas, . 

O Sr. ''ascon.col los: - Sr. p1·e~iJ011te, 
qu_anto posso dizer :m~re a ~na.1et·i:i em quest~ç>. 
alem do que ponderei, se lmuta ao que ex1Jo 
nesta eme11J1. (Leu.) 

Mandou ú mesa a sc·gninte 

El!El\DA 

« AccrescenttJ-se ao art. 1. 0 - CL1ntinuando a 
gu·~rm: e no empo .1 paz serao es as orças 
reduzidas um qum·to. Em qualquc1· -uu:;~es c:\~os 
lica ao urbitrio do governo emp1-.,gar 110 sci·nço 
a; ~mbarcações qué quizcr. - Vasconcellos. " -

O Sr. Calnion: - Sr. presidente, oppo
uho·me ao projecto Je · lei em discnss:io. B•'lll 
<1ne não seja a 111i.nha 1irotiss1~0 a da marinha, 
nem por isso e\' J u g ·-nw 1s e n ar 
sobn~ a materia e111 <1ucstà••· 

Principiarei por não approvar a cmcnd 1 do 
:;r. Vergueiro, por•JllC, .:51·. presidente, 1m1 proje_cto 
<lualquer, 1lesdc que e lld.i nesta camarn, <le1xn 
•e St'r projecto de uma co111m issão, e tanto di· 
l'cito póde ter esta para en:endal·o, <1uanto tem 
qualciue1· deputfttlo, que se acha pl'esente. 

Se o pr<;>jecto ~ d~feitnus•>, eme_udep1ol-o _ji1 e 
11iio volte a co111m1ssao. E cum eftJ1to tJ o proJecto 
defeituoso? Creio que sim. e 

· A I.,i, que deve fixar a.:inunlmente as forças . . . . .. ' ~ .. . 
dio exige; é portanto uma ld neccssaria :-e to
davia a constituição n:i<> presc1·eve o modo 011 me· 
thodo, que de\·eriamos segui1· no decretai· aquella 
'. ~· . 

Qual deYe ser porem esse metho::?o? Parece-me 
qne a prudencia i·eqncr que adoptemos o que 
fór u.sado i; se achm· scllado pela expedencia de 
longos annos, entre ns nações constitucionacs 
rnariLimas, onde uma semelhante lei tambem é 
ilecessnria. Isto posto, comhinando os exemplos 
eatranneiros com o methodo seguido pela com· 
missãJ' d•~ marinha, acho que o projecto cm dis
cussão é tão defeituoso, quanto us5enta cm uma 
bnse inutil e perigosa. 
. Eu me explico. Em Inglaterra a força ele mnr 

é fixada pelo pessoal; e o nosso projecto quer 
Jixal-a pelo material: por outras palavras, o 
parlamento britannico fixa annualmcnto o numero 
de marinheiros e de sold·tdos da brigada que 
de"em scrYir na armada, e a nossa conuuiss•'io 
quer fixar o numero de nãos, fragat~s. corYe
tas, brigues, etc., que se deYem annar. 

Esta base d1; material, Sr. presidente, cleYe . 
ser desprezada, porque já disse, é inutil e per i-

a: - inutil or. ue uã ·e · 
a constituiç:io se propõe,- a saber, de limitar ou 
marcar exactmncnte a dcspeza aonual da arma-.· 
dn, tirando ao governo o arbítrio de cxceder-~e 
sem prejuizo do sc1·yiço publico. i:'.ab•:-se ~te 
um vaso <le guerra púdc ser tripulad·o conCillaior 
011 menor 11ume1·0 de officiaes, marinheiros e 
soldados e 911e por isso a dcspc:m de um vaso 
de gueua pode variar para mais· ou parx .. me-

. nos; - pe1·igósa, · porque ·póde compromctter o 
· servi1;0 puulico e os interesses micionaes, visto 
que obriga ao governo a ter armadas certas e 

determinadas· embarcações, qu~· tah·ez não Sl.'j1'io 
neccssarias. _ • 

Uma 11ova expediçiio, um ataque em ·certo 
ponto, póde i;xig1r ante.s brigues, do que fraga· .. - ,.. .. · .. . ' . . ' ... 
·cnnsa da lei, não pudessl} armar bl"igues e des
armar fragata,;? Que diríamos sé (agora que 
temos guc1·ra nesse Rio da Prata) a lei obrigasse 
ho· e ao ovC'rno a ter uáos ar ad s · ab • o-se 
como ·sabemos, que a;; náos s:io nullns naquelle 
ponto? Além <li:,.;o, comp<'t•• «xclush·au ... nte :1u 
g0Yer1w o emprel!u e direcção <las forças <le 
mar e cntiio é natural <1ue lhe per~ença a escolha 
elas embarcac;ões, que Julgar mais aptas para 
o emprego que intcntm· fazer. Semrlhnnfo esco

Jha ou determinação não pódo C••mpdir ao cor
po legislati yo, porque se os vasos 1le guei·rn dc
wm ser, para assim me explicar, subordinados 
ás acções e niio as acções aos va~s de guen·a, 
e se se não póele provur de antemão a natur.~za 
das ncc~õcs, que possão exigir taes emuar.cações ,. . - -
zer desJe já a•1uella escolha e deklrminação ·t 
Agora· q uan tLI ú base tlo pessoal. 

Esta, S1·. presidente, nlém de ser nsad·.i pela 
1.• unção marítima elo mu111lo e além de ter 
o cun 10 a. mestra cxpJ1·ie11cia, preenche toilos 
os fins que a constitlli~üo e o interesse publico 
tt·m e111 vista. Q1111 ndo a lei 'l ue vai fixar a for
çn de mar, disser po1· cxempl.> - A força na \'•tl 

• _ i i n1 -
rinheit·os e dous mil soldados da brigada - terá 
satisfeito a tudo, que ·se possa exigir; porquanto 
em 1.0 lugar, a1nulle numero de mari11heirt1s e 
soLlauos que se lixa, suppõe tambcm fixnclo á 
''ista dos regulanwntos e ordenanças d l ma1·inha 
o .muner;i dtJ offich1es inferiores. officiae:! subal
terno:>, ofticiaes superio1·cs e ofliciacs generaes 
e até, o que mais t~, o numero de v11s11s de 
guerra que põde haver duraute o anuo; daquella 
base tu<lo depende, !::)1·. presidente, em 2.o lug-ar 
tem-se fix'.ldo com muito maior ex 1etid1io a des
peza anuunl que o go\·e1·no não podcni exceder, 
sem 11ue os sPus agentes 1que111 1·esponsaveis, e 
em 3.o 111ga1· não se compromette o serYiço pu
blico, por isso que fica ao arbitrfo do governo 
armar os Yasos ue g11t>1·ra de que. necessitar, e . . 
gnndo as occm·1·encias. 

E,; ta ui tim '.1 razão é mui forte, Sr. presidente, 
todos sabem que com a tripulação de uma só 
uúo, podem-se armar muitos brigues ou muitas 
es•:unas, e que o goYernõ· póde carecer antes de 
bircos menores, do que de nayios de alto bordo 
para uma expedição que haja de occoner, e eil
t:lo quem úão vê, que se a lei obrigar ao goycrno 
a· ter armada durante o mmo, uma náo de linha, 
o inhabilita contra o iut.,resse do estado, pa1·a 
empregar o pessoal da mesma não em outras 
embarcações? Não sirva de objecçiio dizer-se 
que não temos marinheiros, como ouYi a um Sr. 
..:eputado; tal objecção é nenhuma, porque se os 
não temos de lavra• paril. assitn dizer, podemos 
compral-os como temos feito nté ago1·a; quem não 
tem um genero de que necessita vai pmcurul-o a 
-quem o tem superfino. 
· Tambem não nppl"'"º• Sr. presi1lcnl<', em t.,<las 
as snas iinrtes a- opinião que acabou de emittir 

i. • ; . 

Disse que, 1•ara se fixar n fo1·i;a de mar, bas
taria determinn r na lei· o numero de marinheiros 
e soldados , · o numero das bocns de fogo e a 
somma do di11hfill:Q,...destinado. á dcspeza naval. 

• 'o Íncu entender admitto e apoio . o lo arbi~ 
trio. do Exm. ministro, e jà disse o esse res
peito o que me pareceu bastante: mas não posso 
admittir e me opponho ao 2" ·e 3° aTbitrios :
ao 2•, porque ó inutil e pódc se~ prejuJicial ao 
ser\'iço, visto qne seria de algum ·modo· fixar o 
material que wío deve, como Já mostrei , sen·ir 
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SESSÃO EM .19- DK JULHO DE 1827 213 
de bnse para a lei ; no 3o , po1·'lue é nti. lei do 
01·ç11mento ãn · rJceifa e despiiza, ou 110 cllama•lo 
. budget, e ni'io nn lei que 01·a discutimos, q1te 
deve t.,r luga1· o· deter1ninar-se a somina d.ii>ti· 
nada par.1 e serliea tla marinha. · 

Voto portant.o , Sr. preside11te, que ni'io se 
admitta outro methodo para fixar a:; forças de 
mar, 'lne niio. seja o. de se marcar na lei o 
pi!Bi'Oal da armada, isto é, o numJro de mari· 
uheil-os e o numero dos sold·ido.; da brigada que 
de"em ser cmpregaJo;; :-lembrarei à cama1·a, que 
sendo esta ses:ão, co:no jí& foi a· passada, u1na 
sessão normal pua o nosso corpo legislativo, e 
que devendo servir de exemplo e aresto para as 
legislntur.H; seguintes; a·1uillo que agorn fizer
mos e rnórmente aquillo '}llC se devi fazer 
anuun!mente , é de absolut i conveniencia e até 
1lecessidade, que sejamos mui circumspectos ua 
escolha de formulas e methodo~ 1 pois q11e se 
começarem defoituosos, tarde e bem tarde seriio 
aperfeiçoados ; ··e p&ra e\'ita1· o mal_. que viria 

creiv que o meio mnis seguro . é consult;u··se a 
pratica das uaçõe.> cultas, que ll"S têm p1·ecedido 
ll'\ carNira constitucíonal , e at1.optar-se o qtte 
tiver sido d bo11 u e1 i· lia;;. 

! 
' \ 
i 

o Sr. l'linlstro da ::\:larln.ho. :-Sr. presi· , 
dente, parece que dous Srs. depntado;; ·entenderão 
que o g~verno nch~~~, que. co1!1 este projecto 

gates, tantos brigues, - etc. Talvez me explicasse 
mrtl, ou os Srs. depnta<los n~e não entenderão; 
o que eu disse foi, que se o governo·p-recisass~ 
de mais ti·es b1·igues parn o Rio dr• Prata, qun· 
tro para a costa do leste e outl'OS tant-os p u·a 
outros po1·tos em· que não pudessem andar ni1.c>s, 
teudo-se só 10 brigutls, por exemplo, clai·o está 
qne ni'io ehegavão par« esta.;· expedições·; tendo 
uma n:'10, que neste caso não serviria de naaa, 
e que então o goYerno a pllllesse desarniar , e 
pudesse com a sua tripulação .irmar esses· bri· 
gues q!1e fossem pr_eci~os: por isso qneria que· 

o 4 ~ • : 

po::;sa armar os casco . .; existentes com o numero 
ae praças sufiiicientc. Julgo te1·-me explicado. 

o Si•. Callnon. :-Parece-me, Sr. presidente, 
que a .base do pessoal q111} eu prvpuz, satisfaz 
precisamente a tudo quanto deseja e ·reqne1· o 
Exm. ministro. Já mostrei qne, quando se fixa o 
numero, por exemplo, de 8 mil m -.rinbeiros e 2 mil 
soldados, lll'io sómente teremo~ fixado o numero 
de . <:>fficiaes de to<las as classes e o numero de 
bocas de fogo que elles podem commandar, mas 
tambem toda a despeza que Stl púde fazei· com 
a armada em serviço acth·o ; porque o r&guh.
mento 011 ordenanças da mal'inha tem acaute· 
lado ou fiX'lllo tuclo isto. Não se diga que é im
possi vel fixar aqudle numero, não admitto tal 
objecção. Sabe-se qu·il é o numero dos navios 
de g11en-a que temos, e a lotação 1le cnda um ·? 
Sabecse, porque isso vem muito em detalhe no 
rclatorio .. 

Que <!ifficulilade ha pois cm que a commissão 

tação tla ar~nada · exist.:nt~, calcule exa~~anvmt; 
o numero dos marinheiros e solda tios que são 
precisos para o. serviÇo do anuo? . --· _ 

·N:"io se pense tambem que cu estou aqui im· 
provisando, ou cfferecen<lo meras th•?orias: muito 
ao contral"io apresento· a pratic11. (sellad l pela ex· 

_ p~rfon'!ift •I~ l~nuos _a11nos1 , e o exemplo {mui 
d1g1?0 do ser 1m1t.ido) ·da Inghlterra. 

Lembra-me·'citar a fixaçii.o dn f,rrça \\•\val q1\e 
· te\'e lu~ar alli na passada ses'são do parlamento: 
dizia o oill, a força naval será augmentada de 

guentemente digno de ser imitado. Ouvi sobre 
isto di;i:er :'& mw i!lustre deputado, ']Ue Mm nas 
folhas · 111glezas, que se tiub~ .fixado as força.; 
ll3\'a3s em tantas mlos,. tantas: frngitas etc 

temiio marcai· a chsse dos 
ser armados. 

Til.o pouco não se diga, Sr. presidente, que o 
governo óde abu~ar da l 1t1tude < ue lhe dá a 

nse do pessoal. Pl"imeí rnmcute eu prP.sumo, o 
dern presumir que o ~overno é ili.J í.ite1·essado 
na pro,;peridnue o gloria, e economia •lo impe

como ~ é ª· assembléa geral (a1>0.~ados) ; po1; 
s e i· a n l :, e ~ ll' u e e 

se aproveite de latitude para ab11sa1·. 
~las aonde eslti. aqui 11 latitude, que se re· 

ceia·? Po1· ventura (em ponto do dcspeza) niio é 
igual dizer-ze, arme-se nma niLo , ao dizer-se 
pague-s~ o numero de 111al'Ínlieiros e soldados 
que possão ti·ipular e. guarnecer um(l não? 

C1·eio que sim, e a, unica uilfo1·ença que nisso 
ha. ·(e é a razão da minha 011posiçàoJ vem a 
se1· qne o !." enunciado póJc. compr.nnetter o 
sen·iço, obri~anJo o goveri10 n te1· sempre ar
mado nm navio, ele qne não possa J>recisai:, e que 
o 2. • deixa lh're a '.l "•H'erno o otle1· armar ou 
a ni10, ou 3 brigues, ou ü escunas etc., se,.undo 
fõ1· a uatur•:za do serviço que occorrei·. " 

Demai.,;, como po•forá o- governo ahnsar em 
ponto de des eza, se a foi do or.;amento deve ~ 
11 de ixm· exactamente a som:ua ,e estrna a ao. 
ministerio da mat·inha? Creio, S1·.· presidente, 
qnc tudo isto é claro e certo ; cu me mar,1Yilho 
de ouyit· objecções a tal respeito ! , 

Yoto po1'tanto que. se desprese a base · do .pro· 
jecto, e que i.c lhe substitua a do pessoal, isto é, 
fixando-se o uumm·o ele marinheiro~ e soldados 
da brigatln qne dcycm servir ua annada. Se a 
p-iz se fizer, de-se baixa aos marinheiros que 
uão forem procis1Js, e licencie-se ar1 uella parte 
da brigada que niio for neccssarja.· 
os~·. Lln.o ·ooutin.l1.o: - Eu·mé levanto, 

Sr. prnsidente, para me oppJr·-:io · 1:0 artigo 
deste 1n-ojecto, po1·qne elle niio apresenta as de. 
vidas bases sobre as qu:1es se possa fixar a 
força de mar pam o anno faturo de 18·?8 ; e 
nisto concordo com o illustre deputado o 81·. Cal
mou, que em ultimo resultado quer que a base 
desta fixação da força m u·itima seja 11~11a unica 
e geral, n saber; nquelln nnme1·ica de marinhei· 

• a • JOI'• ue com ella i!':se tem-· feito 
tudo mais. , 
D~sta maneira :o góverno sabendo o quanto se 

lhe conccd•' d9 gente por esta·· lei e· de dinhe!r.r
pela lei do orçamcnt'? da~ despezas pat"a. e dtb 
,1n110, fica com as mnos h\-rcs para esq1u.13·ar, e 
armai· o; vasos que melhor ach:u- cou venient:'l 
para as expe·liçõJs que occo1·rere111 no ·d ccurso 
delle preformtlo uns e des.u·mando · 'outros ; o 
q\\e hão aconteceria; se· nói lh!!. d.esignassemos 
nesta lei ·a forçá material · dos · vasosrou · elas 
fortaleza;; nadantes e a:; bocas de fogo, CJIDO se 
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SESSló É~i 19 DE JULHO DE 18!7 
l· l'....tcnde ~ porque então ellc se · \·cria ua dura 
necessidade de ter indistinctamentc todo esse 
·material armado e 1•1·ompto. 

Desta sorte o guyerno se verã for.;ado a con
servar os vasos ruins e velhos, quo houver na 
ac u 1 esqua ra e eu creio que 1a un , 
sendo preft>rivel em t·ll negocio o saiu tar pre
ceito J,, pouco e bom, do que muito se:u pre:;
tímo. Ao· go\'eruo, Sr .. presiden1 .. ~. ·deve ser li\'l"tl. 

•,mpregal" o numeFtJ dti Yasos <;He l}uiz•:r, e da 
qualidade que mais com•ier aos negocios occo1·
rcntes, c<•mtanto que os ti·ipulc com a força indi· 
\'idual, quti lhe marcarmos, e niio exceda a quo
tização marcada 110 or.;nmento geral : e outro 
.sim se lhe dcYc pe1·mittir faculdade ·le vender 
ou drsmauch'lr os navios máos e velho.,, p .. dcndo 
comprar ont.ros da .mesma ou ditrerente n:iture
za dos vendidos ou desmancha.los, c'>m ta 1to q11e 
para · is,;o lhe chegue o dinbeiru destinado lts 
dcspezás da marinha. 

Outro sim, Sr. prl.?sidente, nsta força de mnr 1 
qu•i pela pres~nte l11i p1· .. tendemos fixar deve ser 

· , is é, i aria " <•X ranr mana, pois q e 
nsi<im o manda n cm1stit11ic;ão e assim o pede 
o bom senso em tempo de paz ou de guerra ; 
mas é o que se não Yê nesle pr.ijecto quamlu e . . . . 

ro da commissá' que' niio ha\'.:1·á ministro al· 
gum, que ha\'<J.1do paz niio .li:uinna por seu 
proprio juizo a forçn decret11da, q11a11do dia in· 
tdra não lhe é r ···s • · · · ·-
trio do go\'el'no, •1mm.Jo a ·co11stit11ic;:io ordena ; 
o contrnrio ê pc1stergar a me 3,11n coustitui<;ii•>, é 
quf'rer qne appare.;1 o 111inistl'•'. que por osten
tação não querendo dimi11111r a forçn continil11 a 
fazer m1orme e desnecessaria dcspeza á nação 
sem si!' o poder r"sponsnl)ilisnr, pois que u lei 
não lhe ontena a dita diminnic;iio. 

E" preciso, portanto, que uest 1 lei, ã vista do 
que mauda n co11~tit111i;iio, e á \'ista do que pru
tíciio t.odas ns nuçües mariti111as, Yá 111nrcada 
qual a forl;a de mar cm tempo de guen·a, e 
qual em tem1>0. •le paz, e qne se diga de quanto 

• 1." , ". . = •• 

tornui· cxtraordinnr.ll, s~ de u;n qllart.;, de um 
terço ou uma mllta·le, etc. ; é preciso q1w s.i or
.JenP. o licenciamento de 1m1·te dos soldados e a 
•liminuiç>fo dos marinheiros < naudo esta for a de 
m·1r se 1ouver d<J <limiuuir. 

P!Ji· tudo, pois, quanto tenho pon<lem<lo, este 
lJ.-OJCCto deve Yoltar ti. commiss:io, ntim della 11p1·e
s :11ta1· um outro fundame11to na dout1·111a aqui 
apofa•fa por 1U11ito,; dos illu-;tres de1mta1los. 

O Sr. I-I'>ll:n>cl<L Cav:tlc .... llt:<' :-~r. pre
side,1te, muito s~ tem afac11d11 o pal':!Cer da com
missiio 1 Diz o ho:irado membro, que n projecto 
não está • na fórnin da constituioiio, e por isso 
mandou a mesa a emenda - que s11 fosse em 
temp' de paz dcv.:1·ia s.:1· reduzida a força uma 
quarta parte. -A commi.;s:io c11c:11·ou as nossas 
r.ircumsta11cias, e"lll<J cxigi1hlo n conserv.tçiio da 
for~n, que :1ctunlme11t•) t.rn1os: e o que diz o mi
ubtr.1 no seu officio? [Leu <i Ofp•:io.) 

. A. com_missiio c_o11hecP. ser isto justissimo; mas 
:urHhl 11no se an·isca a d1:terminar a força naYnl 
em tempo de pnz, por lhe folt.·11·.~m <lados para 
uma determinaoifo precisa: 110 que ella ficou con
vencida foi •(Ue a força, •prn exist·', .Jcye sc•r co11-
ti11u da • · · . 
l1~jn i:;ucrra: pres1111ie qu~ a noss t f.n·ça ordi11aria 
11ao potle. sei· menos: e cn111.J se pódc csta.belcce1· 
for~"' extr1ordi11nri:1, quando os meios •Jll•J ainda 
temos, nao pnolem be u fvrnccer as !ore.as ordi · 
11nrias? · .. .': .. -. ·--·- --·-· _ . • 

Em 'IUe pois v 1i a commis,iio contl"a a constitui
çiio_? A•J~tel!t•s senh .. res, q1M diz.im •111c n pl'imeiro 
art1~0 nao .ies,•11w~11h:1 o fim das ba-;t~s das r..rça~ 
1111vaes, estabelcç.'l•> as qua lhes p:i1·ecc.n de,;em
J••'lthar: mns ••li ainda . sust·)nt' ;pie n material, 

uma w~z tomado po1· base, vem dalii dcd11zir-se o 
pessoal :-uma n outra cousa siio ligadas; mas é 
mais ob\'10 determinar o; indivi SU••s qu1• bão de 
guarnecer os vasos de g11erra, que os vasos de 
guel'rn que hão de :\co,nuwdar os individnos. 

1oi11·a o mem iro a co111m1ssao e azen n 
diz que a bas•J da tlctcrminaç1lo da forc;a naval 
dc\'C ser o estabelecimento das despezas do pes
snal: m'ls como se Ira de estabelcc.?r· esta despe7.a, 
sem ter em vista o m•Slll'I pessoal , pm onde h-t 
de a com missão de fazenda fazer. o seu orça
me.sto senão pelos Yasos de g11erra que furem 
determinados? O g»verno {lÓ le ter nece~sidade 
de annai· maior numero de emb:ircações de certa 
lut.:1çiio; n govemo portanto teaba essa HUtoridade, 
segundo a lei. 

Supponbamos qne havia um ce1·to numero de 
w1sos, tantos brigues, tantas fragatns; e que o 
gO\-~l'no precisava de mais 10 b1·igues : :mt.ori~e. 
se ao govern•l pár•L a eomprn desses brigues. Se 
clle tem muit,1s cmbarcac;ô~s de superior lutaçâo, 
e não precisa dellns, sr-ja autoris'ldo para vendel-

, 111 pr porc ona as - s suas em, 
Jlr..-z1s, D.z-se que eu qu{'ria que este projecto 
f.Js;e á com111i,;s1'io .te fazenda: cu niio quero 
til; só •lisse que, so a camara te.n de mandar 
•• 1 • • - • • 

de fazend '• pois pelÓs m~ti\'os que. sa IJUer, q~e 
torne á commissao, i1iio pôde deixar de s,!r est.ii 
a de fazendn. 

. 
emenda, ou antes o meu requerimento, de o pro
jecto Yoltar à commiss:io, afim de que ella pr.!
cnchesse '' que o mcsm·.• tem •le __ xago ou de 
1· !111 issh·o. 

Um honrndo membro, que mais o combateu, 
den\ra couclnir dos sciiS argume .• tos que o prtt· 
jecto \'oltasse a commissào, como cu requeri; 
pois que :mstentn deYer-se t•1111a1· por base o pes
soal da f•w<;a (no 'I"C eu ni\o terei duyidn con
cordar), e adoptada esta base sub.~i"te a necessi
dnde d•) voltar á commissiio, para qu1 <·lia a 
defina. 

O Sn. llo1.1 •. \:SD.\ :-Aqui c,;t:io os <locumentos. 
O Sn. Y1m1umno: -En niio sei o que ahi esH: 

sõ sei o que diz o f.Jl1rccc1· da commissâo; e, se o 

finisse 11•1u.:lln base, e o prujecto pudesse sei· enten
dido, sem comentarios, c11 mio re•1ue1·eria que fosse 
á commissãu. O project.1 só diz - continuará a 
força 1p1e existe: uns qual é clla? Consta, é Vl'r
tfad•l, dos mnppa'> que est:io un commissiio, e que 
l'U nind 1 nlio vi ; mas dC\·ia c•insta1· do projecto. 

Ha outra emen.la •1ne diz « em tt>rnpo •lc paz 
di111í1111 1-sc nm qunrto da forr~•. •> Esta emenda 
qu•ir dizar substanchlmente - cnmpra-se n con
stit11iç10, •Jllll manda fixar a for.;n ordinaria e 
extrao1·dinaria - ; n .. m póde ter outro sentHo, 
que niio seja fixm· a 01·Jinari i para a pa:: e u 
extraordinnria p.n·a a guena: a •1uestão sõ póde 
ser sobre a m11ior ou 111eno1· differença que deve 
te1· 111111 de outm: S<'j•l. n111 qu1u-to ou um te1·ço 
011 a metade: deve ser alguma . 

Q11izera, porém, qu.i ns tennos da expressão 
estivesse111 11a ordem inversa, isto é, qnc se fi
xasse a força ortlmai·ia para o tempo de paz, e 
S•l :iugmentass~, <lnrante a gullt'l'a, ma!s tnnto. 

emenda, e sú in$istin o que o prnjecto volte á 
commissiio, para qu~ fixe a for~a nume1·icamente 
e com d<Jsiguaçiio da~ re<>pecth·as classes, quando 
niio appareç:t 1m1cn~a que supp1·a cstn falta que 
se encnntra U'l~Ject.o. 

<> S•·· c.;un.hu l\l..•t:t:os :- Sr. presiJente, 
o 1.ob1·..i <l..-putndo, o Sr. Cahn<Jn, bem \'ersado tilll 
toJos o:; ucgocios •l.i unções e=>trangeiras, acaba 
de dizer que 1.a Ingl.1ter1·1t a fixação das forças é 
d~t<Jrminada cm 1·ela~iio ao 11umero de nnYios. 
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q1te se hão de armar; e que ·conhecido o nll
meru de navios çonbecido está o numero <las 
-bocas de fogo, de que ello; hão de ser g11ar-

c· O:l ! 
Eu penso que é i;;to o q11e o nobre deputado 

·ae.ibon de dizer; mas, se me não engano, o 
·illustrc membro não olhou bem de perto para 
este neg.1cio . 
. _ ~ a 11~ a erra, r. prest en , 1a uma imm 
quantidade de navios, 1le que a toda ~ ho1·a o 
almirantado pótfo Jança1· miio, conforme as cir
cumstnnciai previstas ou imp1·evistas que oceu1·
rerem; e por isso o ministro (lo lord do almi· 
rantado) prJpõe um numero de marujos (l1blt1 
seamen) e soldados das brigadas de marinha 
(mm-ines) para o sen·iço eventual do anno, ~mw
dando sempre rdaç1"io o numero dos soluados 
com o numero dos marinhei1·0~. sem comtudo se 
lemb1·a1· se o armamento sen\. de hntas peças, 
ou de tantas IUÍ(•s, fragatas, corveta,; ou b.:rgau
tins. Isto é o uu se r 1tica 110 tempo de paz; 
ma.; no e guerra <> ecret111nen o a orça i)es
soal dep~nde da força matel'ial, que o ministi·o 
julga 'lue ba de ser e111p1·cgada, conforme as 
P.xpedi1;oes que si\ hão fazer, e as forças que 

gidas: 
. Isto, Sr. presidente, pódti íazer-se na Ingln
_t~rra e na A111~1·ic~, ondti ha nma immensa qnnu-, 
ser chamados ao' se~\:iço por premio on por re
.crutament••. Eu vi navi••S mercantes inglezcs ab
!lolulamente nlmndonados pelo rncrutnnw11to for
.çado 1p1·esst1mi:n), qne nelles fizer:io os capitães 
dos mwios de guerra. 

O Exm. ministro no seu ollicío propõe o ntt
rnero (le 1101nens qne lhes sii<> necessarios, di
zendo l)Ue convém C•>nservar o mesmo numero 
.de vasos que actualmente existem : e eu entendo 
que é com n guarniçiio dnquellecs que forem 
1ies1u•mado:1 por ·alterosos on incapazes de se1·
,v!ço. 1 ue se h.iio de tripular as outrns emba1·ca-

· Di~se·se aqui mais que, no decret:1~1ento da 
.forçn, luio de entrai· os officiaes, g1~11e1·.1es, etc., etc. 
_ ::5r. presidente, na Inglaterra nunca se proce
tleu por seuwlhante mo1lo. Os om,.iaes 111111;·a 
:ror:io compn~hendidos nesses dec1·etmnencos, por
que todos elles se conserviio cm com111issi"iu e 
ncti vidade, ou a meio soldo. No anuo tle ISW, em 
•1ne a Inglatena contav.1 l,On cmum·cações de 
guerra, enll"e as qnaes se co1üpNhenJiiiu 2.13 
11avios de Jiulia, hav-iiio 100 almiraules, dos quacs 
ap<>nas existiiio :.18 empr.:gado;;: por consegui..te 
·a Inglaterra naquelle anu'1, que foi o .de seus 
ma:o1·es esforços navaes, tanto uor causa. da 
França co:no da A•nt!l'ica, tinha altnhantcs parn 
guarnecer a marinht1, que se constrn!sse em todo 
o universo por espaço de. cem :Ulll•)S. 
· Cumpre mais que se ob.se1·ve que o Exm. mi
nistro, ;1ttende11do á falta que ha. de marinheiros, 
;disse que a força numerica do:1 marinlwiros, que 
Yiío para bor.lo das embarcações de gnen·a, ex.
cede a que se acha marcada nó decreto de l:J 
da Outubro de 1807; o que ainda m 1i;; cor.spka, 
a. que a commissiio não possa marcar uiu nu
mero do praça;; de maruja e tNpa, além do que 
vai lançai.lo no arecer da commiss:io. . · 

• u lisongeio-mil, o mais que e pos$1ve, pc •\ 
- vinda do Exm. ministro á esta· camara l (Prouvera 

a Deus que todos nssim fizessem!) Eu entendi 
ao Exm, ministro verbalmente em uma hoi:a muito 
inelhor, do que . o 'entenderia em immensas cor
respo:-i.dcn~i~s epi.;;tolares; e agora co11heço que 
o Exm. 1mmstro pretende: 1°, 'lue se nrbitre uma 
foi:cn nitmeric!i de. mar~tja e tro(l:\ que parecer 
adequad:\ á c1rcumstanc1as, que s. Ex; prop11z 110 
seu officio; -2°, q11e ·se arbitre- a quantia ·que pa
.i:~er,, ne1:essaria par,a as despezas dá .sua .repar
-lição;_ incl11indo~se. nellas ,a-.eoti.tp~&._de. cütvetal!, 

b~rgantins, que. forem in<lispensav-ds. Cumo is;;o 
uao estava mu ... claramente expandido no - ofiicio 
d.! S. Ex., duvida nenhu111a tenlto de me co ,für-
mar • uanto fór os · · ·- · 
apoial-a-lrni quanJo se apresente a emenda ou 
declaração por esci:ipt:o, se é nec11ssaria. 
~ este tempo ''eio á mes11, e foi lida a si>-

ElH;:SDA 

". Accrescenfo-se !1º a~t. 3° estas. palan·a..c; -EsLa 
sem a força de art1lhar1a de marmlu; a 1\e" mari
nheiros ·será de oito mil indivíduos.- Hollafld(t 
Cavolcante. " 

Apoiad1\; e por dar a hora ficou adiado. 
o Sn. HoLLAXDA c.~.\'.(LC.IXTE: - ::;,._ presidente 

seria bom que se consultasse ao S1·. ministro d~ 
estado qU'llllfo póde vir àssistir á continuação 
desta discuss2'io, para que, poden•lo sr:r amanhã;' . . . . 

O Sn :\lt:<:ISTRO D.\ ~hm:s1u :- Sobre a ma teria 
d? '}leu proj_~cto nada tenho a dizer; e, se puder, 
vu·e1 amanha. . 

as mcstllas formaliclades com que ftira intro
duzido. 

O Sn. P11Es11>ENTE deu vara ordem do dia: 
1.0 projecto da c'>·nmissi\o de marinha sobre 

a proposta d•> governo . 
2.º A resolui;iio sobre as. revistas . 
3.o ta discussão do pl'Ojeeto sobre a aboliçiio 

do~ tribunaes do desembargo tio paço e mesa 
da consciencia. 

-l.n ta discussão ,lo projerto sobre os sa1·gentos
môres e ajudautes, que sen·em nos corpos de -za 
linha. 

5.~ Adiamento do projecto tias resoluções. 
'> 

l\Imu1•Jl Antonio Gnli:iín, secretllrio. 

1 
1 Sess:\o eftl ~H ele .J11llao 
i 
j PRESIDENCI.-1. DO Slt. AU,\UJO LlYA . 

1 

A's 10 horas feita a chamada, achi\r1io-se pre--
-sentes 8-2 Srs. deputaJos, faltando com cau•a os 
Srs. Olivllira Sal~\do, Rez~ndc Costa, l\fortins 
P•Jreira, Mentles Ribeiro, l\fay, Ferreil1\ de Mello, 
e Arce!Jispo da Bahia; e sem ella os Srs. H.oclm 
F..anco, Lopes Mend~s. Calmou; Almeida· Albu
qnerqn.i, Serpa Brandão, Garcia de Almeida, 
l\faciel 1\foutdro,-. Faria Darboza, Castro Vinnnn. 

O Sn. P1m:1101à;Ti,; decla1·011 aberta a ;:e"'siio, e 
lida pelo :5r. secret:11·io G.\lvào a neta da ante-
cedent.e foi ;1pprovnda. . - . ·. 

O Sn. 0Don1co enviou ii mesa e foi lida a ;:e
gninte 

que na. s~ssiio de hontem, em qne õe 
• . • .~o 

pres!Jute na camarn qn mdo se voto\ sobre qní!•
tões inciifo11 te~, eu fui de voto contrario . ..,... O!fo-
1-ico. " 
: O _Sr. secre_tarit> ."Mal" passou a dar .conta do 
cl'pediente e leu: os. seguintes . 

• OFFICIOS 

, · «.Illm. e Exm; Sr._:. Ém.nddítamento .a<>:ine:1 
offieio :de' -12 _.de .Maio do - corrent11 .annoi ~qne 
aéOll~panho\\ .03, mappas _ c!J-eg~•lo.~ . das dive~S 
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216 SESSÃO EM 20 DE JULHO .. l>E 1827 . . 

provincias do imperio. remetto a V. Ex. pa1·a 
conhecimento da c:umua dos d~puta<los os 111n1Jpas 
anncxos da receita e despcza do hospital mili
tar da cõi·V3. 

" D •os gu u·de a Y. Ex.-Pa\o, cm 18 de Julho 
tl' lh'27.. Oo11de <fo b.tge-. ~1. .T .. ~é Antonio 
da S Jva Maia.» - Remettido á commissão de 
gueri·a. 

" lllm. e Exm. Sr. - Participo n V. Ex. para 
f.lzci piescnt<J :i camara dos ·deputados em res
posta •llJ a\•iso 1111e de 01·Jem d:1 mesma Clmara 
V. Ex. me d irigio em G do correu te,. sobre o 
vinho e agnar<leute estmngeirn QU(l :rnnualmente 
se importa uesta capital, que pela conta inclusa 
do j niz da alfandega iilterino se deve orçar 
nquella ent.rndn em ~1,'>3l.l p:pas de vinho e l,a:u 
de aguardente. 

" Deos guarJe a V. Ex. - P:t\.o, em 18 de 
Julho de 11'"27. - J[m·que; de Quelu;. - sr .. José 
Ant .. nio 1ln S. h-a l\lnia. » - A" com missão p1·i11 · 
cip:ll <le fazenda. 

. 
camara <los d•)puta< os; rug·~ p 1rtanto a V. Ex. 
quei1·a t•:r a bondade de le\":11· isto mesmo ao 
conhcciment1J dn r.::ferida c:unnrn. 

.lulhlJ de Íl:!ti. - J[m·q;(<J;· ;,,;:,,~r.ei6. - s;. JosJ· 
Antonio da ::)ilva :\In'ia. 11 - Fic1Ju a cnmara ia· 
teirn<ln. 

O mesmo Sr. secrr,tario com1111111ico11 hn\"er 1·e· 
Ctlbi1lo <lo; Srs. d~·p11t:11Jlls n.,ze.111e Costa e Oli· 
veim Salg:1d.1 p 11·ticipaç1io ••11icinl da coutinuaç:io 
dos seus e;1co111111mlos <le snude, do •1ue ficou n 
ca:1mra inteind11. ., 

O Sn. Lixo CouTixno, antes de se entmr JHl 
orJ;;m do din, 11c.Jio a pala na c1Jm urgencia para 
faz.,r esta 

« Indico que de 11nje em <linntc, na conformidade 
da coastitniçíio art. 51, nnnc1 se tome uestu 
casa votnc:iio alguma estando 11·escnte o ministro 

t o· sena, or ou • ep11tnd1J, ainda quando 
a Yotação .seja sobre alguma proposiç,io inci· 

-dente, suscitada na discussão. - .T usé Lino. " 
- _Proposta. e vcnci:la n urgcnch, fez.se a se~unda 
leitura, e, consultada n c.nnarn so de\•e1·ia ser 
rcmettid,1 · i1 co1111uiss:'io, tlecidio·.;e que fosse i1 
com~uis.são <le co11stillliçiio." . 

P 1ssou·sc à primeira parte d·l ordem d • dia, 
ccJntinn.mdo a .Ji:>cuss:'io <lo projecto 1le lei sob1·e 
~ fixaçr .. 1 da força navnl do imperio, depois de 
li-ias novamente · a.; cmeudas qtu! se uchaviio 
si:1J1·<! a m~sa, :ip.Ji ldns 1111 sessão ,mtecedente, 
d entre as quaos o Sr. Il.ollalltla Cavalcante rc
querc_u. retil· 11" a sun, u <!Ue lhe foi concc<lido, 
priuc1p1ou 

O Sr. vu~conccuo,.: - Sr. presidente eu 
co11ti11i10 1\ pensar do mes·no modo sobre o 'ar
tigo combin:rdo com n minha €lllcn<l:1; entendo 
'Ili~ as f.orçns naYaes de\'Clll ser marcada.; na 
féirma e.m que •;si•~ o nrtigo '! expliradlJ pelo pa-
recer da co1111mssao; acho ue a ir a ai 1111 

· i e • e rec acção. 
Se se reputa isto como uin neto tio c·irpo le

gis~1tivo, _acho IJUe se tlcvc repntnr como reso
IU\'no u ·•~a.1 f'.Omo decreto, por.1ui ti um act•l .do 
corpo leg1slat1vo qu i resol\•e <Jue haja t mtn f.Jr\a 
m:mada p •r umn dispns1ção legi,;l 1tivn que ur\o 
JlcJ·le· levar mais de 11111 anno. 

Eu me -oppouho à idén que I1ontem se emittio 
ne~t11 c ~sa de se marcar a força nuval pelo numert> 
de marmheiros, P~•rque c11:'io sei como se .possa 

ma1·c.u por e;;te ·modo, e vou propôr uma liypo-
these. . 

En liguro 4 embarcações pequenas· qnc tenhüo 
tau tas . bocas de fogo ·. como uma fragata; ora·, 
os marinheiros que são·· neccss ll"ios para mano
brar nestas .i embarc:a~ees i;ão es 111es1no~ que 
são necessarios para manobm1· na fragata ; logo 
hem se vê que pellJ numero Je ma1·inheiros, sem 
attençiio nos vasos, não se tem fixado a fo1·ça · 
armacla. 

Ainda produzo outi·o cxempio : no tempo de 
gu.irra embarcações que -sahcm a cruzar, porque 
snhem ua certeza de se baterem, leviio um maior 
numero de marinheiros do. qne no tempo de paz: 
ora, cmn esh maio1· numero de 111a1·inheiros se 
pôde csqnipar tod:l. a i;squadrn. log-> no tempo 
Je guerra S•!l"ia ueccssario dobrai· a força pulo 
numero de marinheiros. 

E' nece~snrio determinar pois as e:nbarcações 
e determinar os marinheiros que h:io de em
barcar. 
!~ontem snppt•z-se que eu era tão pouco in~ 

e . ' , . COIU 
reflexões <los gazeteiros, porque tiuha visto nus 
i.:azetas o quP. di~se: entretanto é certo que eu 
vi isto nao; gazetas, isto é, que na Ingnt~rrn se 

rinheiros, ma; o numero dos mari11hei1·os n:io é 
a unicn ba·Hl para se noarcar a força de ma1;, 
o que tamhem acontece na Amedca ingleza. 

:Sim, O llC eu lia \oi determinado foº 
cm arcn.;u,,s com tantas pmçns, e eis-aqui o 
qne att.:slc1o: nem era preciso recorrer n exem
plo~ estranhos para se Yer qnc, mm·cando-se 
simplesmente o 11umero de marinhcirt)S, não 
SIJ pôde entend.~r que isto •letennine o for\a ·Jo 
mar. _ 

O J<> artigo deve 1nssar comhin ido com opa
recei· da ''onstituiç:io; declarando as praças <le 
cada uma dest11s embarcn\Ões, mas niio póde 

. passai· sem nlgnma emenda porque n c.mst1tui· 
! ç:io 1leter111i1n que n a~sembléa gemi mar.:nr:\· á 

forca de rnnr ordin iria e extra•u·dmaria, istô é, 
or.fürnria 110 tempo de paz e extraordinarin no 
tempo •le gner1·n; por con~equencia este n!·t. 10 
Jc,·c inteirament 1 conf.n·mar·se com a constitui
ção, cleterminando-sc que esta forra de _que trata 
o nrt. to é nra o tem o de " :> • • • -
i:Ontinue a g11erra em qne a naçiio se nclm cm
pcnhadn, e •1ne no tempJ de paz se de\'erú di-
111i11uir. 

Niio insistirei muito na minha e:uenda, mas 
julgo que rela extensão do Brnzil e do seu li
toral será necessario ter no mar uma for\n na1•nl, 
por isso julgo que l:levin reduzir·s•l um qunrto 
<le~t:l força que se marca pnr•L o tempo de guerra, 
pam tod1Js os casos e para que o governo niio 
se yeja' emhara\'ndo com a douti·inn do Jo artigo; 
por isso tfocl-lrei na minha cm ~ndn que ficava 
IÍ\'l"é ao governo nrmnr ou desarmar- as cmhnr
cnções ')11<! qniz~sse; e qu mto n esse quarta isso 
mesmo liqne a.> a1·bitrio ;fo g•J\'ernn, e111p1·ega·nJo 
ns embarcações da ··força :mnnda como enten~ 
der. 

Esta minha emenda mostra que não se de\•e 
marcar pelo numero.._ d.os marinhtil:9s; porque, já 
disse; no tempo de paz as embarcações n:io pre~ 
ci-iio de grande numc1-.1 de marinheiros, ~ bem 
soi \'e qn•! diminuinilo-se um uarto destes odia 
con muar a mesma . orça nrmªdn,. <le que resul" 
tava grandes prcjuizos. . _ .. 

Portanto, se n f.orçn armada fosse delermin1da 
11elo modo po1· que que1· o Sr. Calmon, n:io 
ob>1tnntc qm: se diminuisse destes marinheiros, 
continuava a mesma força armada e ahi. tinha
mos as mesmas despezas que se qutr.:m ,e>itar. 

O ·Sr.· Paulo. o Sou7.ai :-Devemos marchar 
com muita' nttençíio sobre este negocio; eu voto 
que este projccw -vã 'á · c:ommissiio para· que a 
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SESSÃO EM 110 Ot~ .lULUO DE 1827 217 
eommissão ap1·ei;ente eonjunctqmlmte-com as for<;l\S 
de 1iu11· e t1!rr1l que dcYcm existi!·, e no caso de 
não so Yencer, . 1111tiio ha de sct· pl'eeiso mareai· 
nma base par:i. fixar esta. força, e penso que 
m,. 101· e marear o nu mero e mann 1c11·os. 

'l'nmbem .acho necessario distinguir a força or
dinaria e a fo1·.;a extrnonlinaria que <lern existir 
o que •Í tln maior importnncia. No projec~o ve_mos 

Jla;n. ·o tempo· de· pnz, mns i~to 111io púdo. ser; 
•> 111 ínistro da mnrrnhn orça 11s despezas da sna 
·repartic;iio, fixil.Jo uesta hnse. em ;;,'.:(IO contos, 
seudo n l'<'n<la total 7,IJOO e tantos contos; mns 
nt'is hnvemos em tempo tlo pnz do estnr nppli
cando metade da i·e111l1l. uaciunal '? l\ks1110 lixis-' 
tini.lo a fori;a de m·w que cxi:>te, sHiL ell11. c11p!_lz 
tle 11n·osl11.r com <Jll!tl•llll'I' outra n11çiio ·? !\ao 
C(11lVém e mi.o é uigno uOS represc11tnntes Ja 
naçno applic111· metq1le da remln. publica. 

Tem-se dito q·ue o Brnzil llcve ser unm nn~·flo 
mnritima; mas é muito divcr~o applic:1r fundos 
v 1 er J•l u 1a i·ç;i m. ·i i 1 , t · 
1nnrcbar economicamente. 

A m:uiuhn niio ó cousn que se flçn cm. mn 
turno; portanto sou do voto_ 11nc se f:\~:1 diffe-

t Íini~' Yotarei que \':'l {i conH11°issiio o pr. jcclo pnm 
I} uc Jixe ·a fo1 •;a de mar e terra no inesmQ 
\PlllJJO. 

E1.JE~D.\. 

" Em otl<litnmenlo ·á onendn do ~r. '\"ei·gneiro 
1woponl10 qne a commis,ão 11p1·esenle na n1esn111. 
.lei a fixac;ão da fo1·o;a de le1·r1~ wn)m\c\amenl.e 
com a de mar. Que llll H-mpo dll 1mz a forta 
de mar scjn pelo menos d:i. mel-\de d1~ que se 
Uxa 11ctualml'11tc pílrn o de. guerra. - Paula 11 
Sou:;a » - Apoiada. · 

O Sr. IIollnndu Cn,·alcantc :-Não . .. 
co~miss110, ·pelas mesmas i·nzões que nca!Jn de 
expendcr o uobrc deputado, de quê esto negocio 
ti da maior importn11cia do corpo Jegislntivo, e 

l' e ·· o ·~ ua uer ltJi com-
tanto que nós ti\·csscmos estu!Jelecido a fl>r~'ll 
.de m!\r e terr.1, bell\ como t.ivessemos a receita 
e despcza tia. 11aciio, cmqunnto 11ão honwr isto1 
tudo que lwJa de se t1·.1t:w p1·cse11leml·nte ; o 
inditrcrei.te, a base do systema co11st1tucional ti 
rcgulD.r a força e a despeza, e este negocio tln 
forr:a e da despe2n, queria qmJ fosse tratado em 
geral na cam1u·tt, porque suseitnndo·sc diffc~cntes 
·idéas, então fixaria melhor o óbjecto desla lei, 
e po1·que essa mesma fnHa, que c,x.iste nu -com
missào de guu·ra, lia de ter 1ecahido sobro a 
commissão de fazenda, procedida de na cnml\ra 
não se ter trntatlo t:uubcm desse objecto. 
. Trat:u.do pois do ohjecto, que 5e nclin em 
discussiio, devo pre\'_cnit· .e desenyoJvcr a .dou trinu, 
que estabelece 1:stc 1.0 11rtigo. 
· Digo que <le,·emos estabelecer a força numc-
1·ica de imlivitlnos mio só da gu 'l'ni~ão du arti
lharia, c01no tmnbcm da gual'lliçiio da mari11l1n 
Jio estado· d\'il, mns este estabelecimento de 
forças não ó S{·l\ào cm consideração :i for~a ma-

. cnn , que e e que rn a o 1 •0 ar 1go, o qua 
vencido, most1 arei como elle se dcsc11volYe e He 

. foz necessm·ia a lui sobre u 01·ganism;ão da b1·i
gada, e mesmo de outras leis, que se querem 
mze1· sobre a· marinha. . 

Todavia, aind:t que isto ni'io ~ej l objecto do 
1.0 artigo, peço que se ,permittn o dizer alguma 
cousa. . 

O artigo immedinto cst:lbdece fleu); eis aqui o 
numero dos individnos que gunr11ece111 a nrtillm· 
.1·ia, sem nos importm·, ~ Ol'ganisação que é pl'i· 
.\·atl\•a \tO go\':erno; nós.só. podernw.:>3 estnb1:lcc.e1· 

'l'Olt\I 3, 

que esses indhiJuos niio Sl'Jao pri\'ilegimlüs, e 
d•! gnwdes piiten tes ; <leYemus regulm· o 1m111ero 
dos ,.füeiacs :;icnernc::, e o dos subaJtel'Oos; dizer 
que lwja tauto;; mil homeus; e o go,·emo é que 
ia e oi·g m1sar em u a wcs, ou em l'lga as, 

etc., conformo a disposir:iio da força, e a disci
pt\ua; e cs\11\>elech\u o numero ôe:itc·s indivi
duos, dizer-se aquelles qn~ liiio de ser oJticíncs. 

Vamos ~utrnndo uos uosso6 tlireilos. J.-? \'agn1·, 
sem queret· füZl!l' nfó1·1fü\S ue repeutn, é neces
saria muita prudcmch. 

Kiio <ligo (\li•! a nn-;àí> <lc,,·a <:onl.inuar nas cou
s11s, como a;; nrhou, ant•'S Jllstí1110 (JlW as cousas 
viio continuundo como se 1\ch11.vilc; e p<>rmiUa-se 
qne SI) u:io l'llfre m·1is 1·m i:·xplica(.'éies. 

Est:1bdccer:1o·s1J 12 ofüciaes g<mernes, como 
consta <los 111Hlpp11s do ministro da mariuha, (! 
n:lo qne>'tiono se são muitos, ou poucos ( taln•z 
11iio fossem muitos se ti\'Cssem os couhncimentos 
que presumo que túm), cstubelcceriio-se 00 oili.cines 

.. · ·;::, o : ~~, ~ . 1 n , 
220 ?~·· tenentes, !]() offi'cines ue 1\1\\llÍ~a e 4,111.\11 
m11rnjos, o C'is o m:me1·0, srguudo ns informa
r~cs dn mi11istro, <1uc é appl.icado i~ for.;a qu_.i 

, " • . o ., . i "' 

Jhciros, Cf1pelifit_~s, cirurgiõcs-u1i)res, (Jtlicines df' 
fnz•mtln, e ns mc,;mos olliciaes n1?cessarios com.1 
carpinteiros, e_k. 

ire· nn ni a\01 mn cotFa 
Ilr:tsil. 

En sou 11'! opiniilo qne C'St i for<;a qn11 oxisf P, 
<111cr contiuue a guerra qner niio, JeyP. existi1· tl 
tlolt a minha rnzúo ; se n guerra continua é llH· 
cessnrio qnc ponhamos obstnculos nos males, que 
se l\{)S ll'l\1 foit.o, fnt;aJUf>S frente 110 illillligo com 
n nossa marínhn, qne assim mesmo niio ó suf
ficim1te, pól'•JllO faltn. cm muito.~ pontos; nltlrn 
dll que a c1immunic11çiio entre as nossa~ pro\'in
cias fün de cel'to cortntln, o nosso commercio 
n:io ti proseguitlo; o pavilhão brasileiro niio· fl11-
ctn11 nos mtwes com aq\\elln dignidÍldt', que tle\'i t 

f . . . 

se frz independente, e nós somos llll1U na1:iio 
.muito 110\'tlo 

Em todo 'º sentido, n mnl'iuha niio é sil pnl'll. 
tll'fcn<ler nossos norto3, mas pam fnc111t:11· os 
louges; nús estamos sobre umn extern;i'io mui 
lcng", e mio temos as communicações nccessa
rias; c.lemnis é necessario qno os brasileil'Os 
se ecluquem nn mnriuha; ó uecessurio qnc' nús 
vejamos as terras dos uos.;;os visíuhos, e que nos 
com111uniq11emos; qne não nos deiX\'lllos ficar n'um 
canto, porque assim a nossa ci\'iliSa\iào retal'· 
clnril muito. 

N:io pni·e~n q1~c cu que1·0 enü·m· cm viagens e 
dc~cobertns; uno é ·pnrn isso IJU!l a nossa ma
rinha chc>gn, é nccessnrio que ~" nos~as fnri;ns 

· nppn1·cçiio 11:1 Europa 11nquell11s occ.'lsiõês em quo 
de\'liO npparecer; que o uosso con1111e1·cio tenha 
prntecçüo, embora se di111inuiio as forc;ns ··do 
terra. 

A '\'istn do que tenho 
.. m l ··e li 

ser dcsnecessnri;:i. 

cahir1í ·por 
\IC '\'l!ll\ t\ 

o sr. Lino Cou1.inbo :- Jti. hontem me 
declarei coutrn .o 1." artig11 do projcd-0 .. · porq1ic 
a base escolhid i por elle niio .ê uma bn:;e_ 1wi
vcrsal, porque é immllicicnte, iio1·que 1,ão .fuzi_a 
distincçilu da furc;a em tempo de guerra ;e ~a força 
.em t.om1lo de pnz, o que é . 1111uto esscncinl. 

1\Iuitos Srs. deputados tem parecido a\!mittit· 
por bnsc o 1mmt•ro do:> \•asos uu elas; fo1·tn_I!~ª" 

'n1111antes, co1110 cu l111:s chuuio, i;o1·que R•h11JU1u\l 
.. o mm1cro. de ~·nsps se cjlkt1l1~ .•1u1.111tai: 1'\'1~ç:is 

:!ti 
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218 SESSlO EM 20 OE .JULHO DE 182i 
siio necessnrias, ma;; aJoptando-se a base uni
versal da r .. m;a in.JiviJual, uiio fü:iio encerruJos 
toJos estes casos? Quan.Jo nós dissermos que a 
forç·t naval se compõe de 4,0:JO homens. niio se 

: . ~ 

:Jaã:OOOSOOJ que vem a ser uma 4." p;1rto pouco 
rnnis ou meuo.; das nossas.·· ren las? G:Htnremos 
nús 1/4 das nossas rendas na mn1·inl1a, que pôde 
cherra1· nm outras de ezas indis ens:wei;; tant·> 
mais, quando no; no; v<0mo> na dm·u n11ce~sidudc 
de <lar p1·estai;ões gravi;;sirnas para o ernprestim•> 
da lnglnterru·? Nilo convém 11ue pús CC('llomi;,t?
mos niguma c0t~s~, pu1·a n»s podei· mos li \"l'•ll" 

t. '. 
Disse-se que a mal'inha actual é muito peque:1n, 

que de\· ia ser maior. e cn cu tendo q uc a ma
rinha actual é muito grande, mesmo cm tempo 
J11 guerra. 

Estou confo1·mc com o que disse o Sr. Paula 
.~ :::;ouz:i, se a m:uinh:1 é p~l':I co111b:ite1· com as 
un<;ões da Europa, cnt:i.1 : nã.1 sc1·..-e de cousa 
nenhuma; s.i é parn comb:J.tJ1· c1J111outras. naçõt?s 
111o<lcmas <lo coutiueute anicricnno, cnhio é muito 
ga'.mde. 

:\las dir-se-hn - nós tmnos cento e t:lntos y,isos, 
e nãv podemos ter feito ua<ln no Hio ,fa Pmtn- · 
ums n:io a ta e or1:as ; IJnstarin a 4.• partt! 
se ella ti\-csse si<lo bem Jirigidr, e tiw sse tão 
bons otliciaes como Ill'own, que se l<!rin eva
porado, quando encalhou 110 dht 2 de l\Iai1l, su 

e ... · · .. ~ e: .. a .. t , isto 
mio é declnmm·; s:io consns que est:io patentes, 
e IJne se acabão de declarnr 1'1 p:Hlcos di:ts pl'lv 
conselho de guel"l'a1, l••g" n:io é por poucas fur
ç:1s, •i pela uni. <lirécção, e }Hllo míw 111n11tijo ; St! 
uão fosse esta <lesgra~n, n 4.a parte da 11.1ssn 
armada er.1 cnp:iz dtl te1· a~.aba lo com n desg1·a
cada marinha de Iluenos-Ayrcs, (Ill'own, permit
tl\-sc-me a express:1oj Brown t1J111 Lriuca<lo com 
n esqundm de ct:mto e. tant:is vela,, p.wque 
(sempre ouvi dizer que as massas 111nio1"es opprini.J111 
as rnenor..,s) n tli1·ecção desttB mas.;;as mniore~ 
JJiio te111 sido levada para aq nella.; menores. 

Por isso Ji~o não é pc'}Uena a no:>s:t fvrç:t, e 
tJrno a repelir, que acho-a. muito . grande p.u·a 
CJmbate1· os poucos vasos <ln rJpublic:1 de Iluen :s
Ayres. -

Já àiss~ que para as n:ições cnmpcas, não 
pademos ter força ncn lmma. ; uiio poderemos ter 
11:11·a. arrostai· coni. :i Inglaterra, cum a Frnn.,::i, 
11em com a Amerien i11glezn, por co11seqne.1ci:1 

':. . ~. 

centm· quanto quizennus, que nunca h\. c11egtU·e
mos no ponto de lhe· foze1· face. 

Sendo porém grande cm tempo de guerra; 
quão grande não será em tempo de paz? Ell:i 
deve ser diminuida pela metade no tempo Jc 
paz, eu t:nha pensado que fvsse 1/ l; mas cm fim 
os argumento;; do Sr Paula e Souza me couven-
ceriio. . 

Quero tambem que se faculte ao gover.io que 
no tampo <le iiaz, diminuindo ns fo1·çls naynes, 
faça VPnda rl11q1u~l1P11 ,1 \•a901, 'Jlll! se nch:i1·e111 

arrninaJo::;,; p1r.1ne não nos servem para cousa 
ne11hu111:1 esses vas,Js rnín~. e podr1Js q11e 0111 
grúnde pll't} compõe ·11 noss:i. .esqna•lra que é só 
lllll!Jerica, e niio tem boas !i ualida l•!S, t1J111!?s 

houver gucr1·a, cuidemos de nugmcnta1· a m 1ri11ha, 
como se deve llltgm,~nta1·; para o que ti•d·>S os 
a11110; no> estalcirus proprios d J Dr.tsil s.i lrnjlio 
de fazer uma ou duas cmbarcai;õ is; mas uiio 
c111bucnçõcs que, qu:lndo viio éahir no mar v1io 

·já poJrcs; que1·e111•is c111barc.1çõt:s foitas por pe
tlnços que, 1Jstan:l? toJns as peças p1·omptas .1 
t )Jas nnmP.rntlns, tu.lo o q uo •i 11rccisv, em 
p.lucos 1i1ez<!S se construão ; na Amet'ica inglcza 
levanta-se ·nnu\ frugat11 em d~us mezes, 1>orque 
elles tem arhuizem de embni'énçõcs foit<u cm 
p~daços, e tutlo qnanto é nece~sa1'io; e quando . . . . 
repc.1te, cntN ·nó:> dcs~raçaJamentc quantlo vai 
uma embarcação n-1 mar vai j ta meia p•>drc e 
cn1 poucos mmJs fica arruinada, na Americ;L 
.. .. - .· -
a chuva ·nem o sol; quando u:· emb1ucnçüo cabo 
ao mar, cahe perfeita, é preciso p iís que 11ó3 
vdmuos os nos;os estaleiros, · se quercuws ter 
cm burca~ões bo 1s. 

o sr. Cnnha ~l..Lttos :- Desejo sub:ncttcr 
Íl con :;ideraçiio de V. E:c:. uma observação mui 
inte1·essant.~. 

A commis<ão de gnerm é compostn de 5 mem
bros, o Sr. Cavnlcante e cu s>mo; Oi que falla
mos, e os outros Srs. tlcpntntfos dn commissào, 
posto que muitos sabios uiio querem fallar, eu 
vejo aRresentar i<léas •1uc s:io opp.lsta; ao ·que 
renlmente acontecll;· e· e preciso havei· quem as 
dclucide, cu ni'fo posso faltar senão 3 vezes; e os 
outros Srs. deputados p i1· serem muitos falliio 
muitas vezes, ap1'esenta11:10 idé:is novas. e como 

i l e 1· cinwn os, so os ou ros 
se:1hores da commissào nii., fall:io? E' preciso 
rcbiltor algumas idé.1s pouco exnctas, que appa1·e~ 
cer'.fo. e q ne merecJm . deluciJ~ção ; ei1 estud_d 

o ' 1 .. 

p 1rn fa\l:ll'. e <levo _responder no Sr. T~ino C»t1-
tinho, portanto peço qu.! se me pc1·mitta fullar 
mais vezes das que permitte o rezi1nento. 

O Sn. PnEsID2li:TE, con ;ultnndo a c,1mar.l <lcci
dio-S<J que o illustl'e deputad·J fallassc mais uma 
vez sómente nestt: caso especial. 

Leu-se, man•lnd:i. pelo Sr. Lino Coutinho esta 

El!E:SD.\ 

11 Xo tempo de paz n f.ir.;a nnv,11 fi:ttda por 
cstn lei seja dimí1111idn d' metade; e então se 
nnto1·ise ao go,·crno p:1rn v<Jnder os vaso:> poJ1·es 
e ronceiros.-'- José Lino. i:- ApoiaJ 1. · 

o S1•. cunha l\.tntto§:-N•'i•l qu~ro pas~ar 
nesta cnmnrn po1· s:1bichiio, e muito menos por 
tnrnlhiio. 

Desejn va que os meus illu.;trcs co\legns da 
couuni.;siio snstcnt \Ssem _ aqnillo que assignào ou 

" .. • o 1·1gn 0:1, 
e é necess uio fazer alguns esclnrecimento,;. tal vez 
indispcnsnveis, tomarei cu sol>rc mim toda -a 
tarefo. · . . 

Um Sr. deputado disse que nós te:nos cento 
e hntas embarcações; mas leia-se o que diz a 
co~missiio no pa1·ece1·, e V<?r-se~lia que não. é 
nss1m. 

Nós. tivemos no anna passado lOJ cmbarcnçõ~s 
do guerl·a; mas de:1graçndamente perJerão-se 
muitns, . e existem no din d;i hoje. S7 ; as mais II\ 
ficarão 110 sul cm <1u:11 mnlíadllllas citpedi<;Õ<!S~ 
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SESSlO EM 20 DE JULllO DE l8!i 
?\óii {('Jl)OS, Sr. rrcsidente, 1 náo, o {rngahls, 

5 cur\"ctns e 10 brigues, etc., etc., que podem 
sulcar ctn todos os maret<, iJ fazer rcs11eítar o pa'õi
lhiio brasil\iro; e se quizermos, ajuntemos a cstz 

, . 
servir para defendei· e proteger os nossos portos; 
o resto siio 1! t1 anspQlt..s, S cofrdos, 1 cutt.cr, 
10 lmrcas e 8 Janclws nnw1das: 

•• · - :- .. - t na ara ruza· 
rem, os correios são par.1 conduzil"L'Jll as com· 
munícac;ões, nunca enu·:io nci classo de" emlJll'· 
ca~õcs de guerra, e ptic:Jc dízcr-s-. que só iL'mos 
4.6 cmbarcnt;ões inclusas as 16 escunas. 
· !<'aliou-se 11 rCl'speifo de tor.;as Qrdin11ri"ls e ex
traordinarias de 10<11· e terra, mas a eommi:<são 
tem trabalho ás npal11adellas, e est>erou que HC 
trata,;se de f\xar ns fort;as na,·acs para o anno 
de 18"J7, que é em que fallou o ministro, 1101s 
que no anno de lf.128 o mesmo ministro J1a de 
na fórma da constituic;ão propôr as forçu11 para 
esse anuo •. 

que existe, sem queres· p~ssnr a\•:mte, fazendo 
dilfürcnt;ns entro ordinnría e extraordinarja, pm· 

ue 11ube que a esquntlra '\"em a ser composta 
- • - 1 · e ·ennns o resto 

de nada vale, síio vasos nmi peqncnos, 2".J delles 
desarmados que só podem scnir dcnfro dos por
tos ou para Cl•nduzit· gcnfo, ou munir;ões de uns 

ora outt"os lu m·cs. 
Fa ou-se a gucn-a o 10 a ra a, s a 

tlírceçiio foi 111ul calculada, 1111111<lll1·1io pas·a l1'i 
embas·cações, que não poue111 11a"11cgor 11aq\1e\\c 
rio oparcellndo, aUi uiio se fme a guerrn corn 
frngolas de grande lote; e quem p'.id<il duvidar 
<JUO \llna p:irte das nossas for~·as n11,•nes seria 
l1:1stanto para se nrl"ostar eom o 11.\mitante ll1·ow11? 
:Mas dessraçnd1une1Jte os nossos marinlsciros mio 
tem nmita pratica, e tnincipião ai;o1·a. 

Nüi; sabeJllos qual fui o proccdm1ento que se 
teve com os officines de mari11l1a no anti~" go,·crno, 
que ounca ma11dava ernbarc11c:õcs a fazer excr-

. ·· to a· · ontcntuV<l·~e o ove1·no em 
tei· no porto: umn uóo armada e o 11avil ião cmcuua, 

. entretanto a nossa innrinha tem feit..? o que pôde, 
e muitas emhwcaçõ~'> estrangeiras tô.n sido tes
temuulrns dos combates euti·o nossas forças com 
os m umgos ; as noss ls. em me: c;ôes - e - i -
tinguitlo, mas quando se batem em 1lotil111s é 
uma desgraça. 

Nos, sr. presidento, não temos escola de mn
' riuheiros e mal'inl1a, como pede ,,a segurança do 
impcrio : esta escola não se faz em terra, quer
se no mar alto. 

Bunaparte não teve uma grande niarinha exer
citada nos portos da França? l~oi ella po1·ém 
capaz de se arrostar com a marinha ingleza? Ha 
inuita different;a entre exercícios nos portos e exer
cícios 110 nlto mar; por consequencia a. marinha. 
brazileira deve ser crei.da no oeceano, e niio é 
em_ poucas embarcações miudas que se hão de 
c1·enr e exercitar os nossos mfirinheiros. 
. Di:sse-so que nos Estados-Unidos, e na Ingla
terra armão-sc embarcac;ões de repentl', porque 
lia armozens de madeiras apparelbndas l Nós niio 
de\'emos por ora comparnr a America ingleza ou 
a In~lateHn com o Brazil; a America ingleza tem 
200!000 marinheiros; e basta-lhe a esco)a d.a.~ pes· 

eu sou testemunl1a de q"ue o~ officiaes de mari
nha tíravão toda a tripulação de bordo dos na
vios merrantes. e mettiào nos navios de g11erra, 
e demais os maTujos inglezes e americanos não 
siio tratados _como são -os · nossos a bordtl das 
nossas embarcações 1 . · 

Qual é o brazileíro que se tem offereeido '! 
"Nenlmm. E' necessario lanrar mão de ma1·inbeiros 
estrangeiros· a -peso de ouro, p'lgando·se-lhes uma 
quantia t'll, que nunca se pagou na Europa. 

Nãt> quero- diicr que os uu~so:s m'.triubeiros são 

m~n~ \>ra,·os i\o que on maiinbeiros, cstran• 
geil'Os. Elles podem combater a. \inr de qualquer 
llt.Çiio tlo unh•erso ; o.; estrnngetros mesmos os 
certíticão: m:is o proceJimeuto que ba com elles .. . . . . .. . . ,. -

o , • 
nheiro ela maneira <1ne se olha paro. um J>l?rco 
ou carneiro que anda 110 convez; este defeito 

' lambem se pratica nos 11avÍO$ mercantes; em-
111 Ih arn um marinheiro é ~~mesmo ue 

olhar i>nr.t um ente Jcsgr-1ç•1uo, in.:t1gno e tor 
o nome de marujo dos ua'\·ios de guerra do iln
p.;rio do Brnúl. 

F11llou-sc a respeito da fori;a de terra, qt1e 
<le~e entrar nesta mesma lei; mas se nós temos 
anc:Jac:Jo iís aplllpadcllns com 11 da mal'iuha. conw 
n= lmvcmos de metter já cm outro labyl"intho '! 

J,(lgo que apparece11 o officio do ministro da 
guerra J•cdindo a fürnçiio dn força de terra, foi 
remetlic:Jo :í. .:0111missiio, e11 fovei-o para casa, e 
11essc mesmo din esc1·e,·l o parecer: mas dos 
Srs. dep11t·1dos uns viio t>ª'"ª uma parte, outros 

· . - · · ·- · e rc-
tanto o parecer ha de ;;cr apr1>sentado, logo que 
soubermos como se d"ereta a fü1·ça na,·al. _ 

Ora, se nós vemos as questões e os argu-
11e tos sobre o dec1·cta111cnto eia força de mar, o 

qw.l nito foi.verá qlllUJ o se iscu 1r cs;;a orrcn e 
de cousas n respeito da repnrtíi;ão da guerra, 
que e\\ reputo_ muito superior Í\S da marinha? 

No parecer d'l commissiio de j:tuerra b& cousas 
ât> consi cr. \•eis 11 , 

levem por mczes a attcnção desta camara. ~· por 
is•o que a co1111nis$ão j11lgot1 convcnie11te apre
sentid-o depois que se fü:e a forç:i na-vai, para 
depois tratarmos das foroas ten·cstres. Sr. pre
sidente, llô.; temos leis que mnrcão o nume1·0 
de offlcians de m11rinl1n que de,•e h•lVer a bordo 
dlls embrtrca<:ões de guerra. etc.; por coni;equencia 
não :;e podin alterar aquillo que j:J esta mar· 
c1.1do Il<?C le\,,., e \eís mui boas 

Disse um illustrc deput·1do que a organisaçiio 
lltt força se deixasse 110 ~overno : mas, se ·assim 
fos;;c obra\·amos contra a coustituiçiio, que diz 
qu~ n t>rgantsnt:ão as orças e a compe cnc1a 
da camnra por· proposta do governe. !~aliou-se 
a respeito do numero de olliciaes gene1·aes: ell, 
:Sr. presidente, estou con\"en.:ido por aquillo .que 

Cll 10 "\ • 1 • , . 

a respeito da ma1·iuha de Inglatena e Americ11, 
de que um chefe de esqu!ldra e trcs ou quatro 
chefe,; de dh·isão , erão su11icientes para a força 
qnc possuimos. 

Nós temos l l (\fficinc:> genc1·aes: creio que é 
muito; porém, que l1avtl111os de f~cr destes homens? 
~·iqu.em sem uccesso po1· 11lgutn tempo até que 
exista só o numero inJispensavel: isto é cousa 
j'-l.<;ta; entremos nesta i·cfonua, eu tambem J1eí de 
entrar nelh; paciencia: mas se se fizer tal re
fo1ma, não' é por esta lei, lia de sc1· pelo plano 
de organisaçiio de que o· ministro já disse que 
está tratando; por ora o que se pode dizer é 
que niio haj11 promo~õcs nos ofiiciaes generae:>, 
até q.ie se decrete o numero que d1:ve haver 
das dilfurnntes classes. 

l'ambem se !aliou a respeito do numero de 
artifices. Não deve entrar na lei semelbante 
cousa, porque são homens clrnmados de fõra, e 
niio temos corpo de artiticcs; st'lo homens que - . . . . ... ·-- . 
são 1\ecesS<wio:> muitos, e outras vezes são ne
cessarios poucos. A re:;peiio da America ingleza, 
Olwi falla\' que se despendia 11a ma .. inha seis 
milhões de pe;;os, que são doze milhões de cru
zados: isto tem pouca dilTercnça da despeza que 
se faz com a nossa esquadra, e poderia ser 
muito menos, mas nesse c.'lso era · nece~ario quo 
se fizessem reformas, que uãt> . ht>uvessem .. os 
abusos e as ladroeiras que se praticão no arse
n11I. segundo t<mbo visto nos papei$ publieos. 
. l"alluu. o Sr •. Lino a respeito do procedimento 
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-~=>o. -- SESSÃO E~l 20 UE JULHO DE 182i 
<los a:ncl'icano; inglczcs que tê n m_adei1'1~> p1·o!ll· 
pta;; p'.lra fazerem mnb:u·ca•;ões: 1"t'J e mmto 
hom, e p1·011\·era a D ios 1111e se praticas•·~ outro 
tanto entrei nó~. N.1da 111 tis tenh•J a dizer sobre 

• • 1 igo .. 

o S1.·. s~u;o;a. Fra1u:a.: - Este 1iroject·l é 
parn, na fórma •la constit.ui<_;.ão s~ fh:arem as 
forç H na'\·aes do im <Jrio: mas l.n·rrnnt'l a min 
•nesmo - este 1n·e1ject.o <JU•! a cnmmis . .;iio ap1·e
s~ata, sati,;fu7. conformemcafo ·? Diz o 1° artig•o: 
- as fon.:a'i na\·11es 111 i111r1e1·io hã.J de co1i;tar 
no a11110 J•!!t): e eis a1ui como a commis; lo 
jnl;::ou qui po-lia fixar as for-:as n:wa~s do ím-
11erio: mas perg1rnto se tfo\·.;,m const:u- tlo!stes 
vasos tripulados: p•1rqna11to, da. existencht 1los 
vas,is tHi:o se conclnc a fixa.,:;i» 1la f,r~a naval. 

Ho.1t·i1u aprcsentou-s.i um 1 i·léa pai·a se fixai· 
a for~a naval p !lo 1111111ero pess•1al: e cu sustento 
esta idéa, <111e lllL~ p 1rccc a 111ais Í<l\º•>l"avd: por
•111c, Sr. presidente, sab ?-"e muit') hem qual é o 
nu1uer.1 d . ) .. · l •• : 

e a111elle 1prn <le\·c tripal:tr uma con•.Jta, e as"im 
os mais ''ª'º~; conse•111e11lcm•mt•J se o corpo le
gislativo lixar o nnniero. 1t.i praças q11•J se púde 
embarcar 110 anno 1ar:1 tri nlai· o.; V;tsos dd 
g-11êr1·a., e1n lX.;.\f_ o a· f1)r~a nav:l , inarc1u1<lo o 
munem que é necessario p:U"a tripular tolos os 
vaso; existentes, ;;cm sJr 11eces;ario q11e to·lns 
os \'asns este.i1io em sen·i1;0, sabendo-se que não 

. • ,..- ' - ú e !) .. : i . 'l1li pois 
a i1l1!a qun (JCIHO ilcve S•'Iº a U'1Se <la r.,rça, e 
1who admi;sivcl, 111arcahdo·SJ a fo1·ça naval de 
1:1,0lJ.l mm'iuhciros. 

A íll11slt·e commissão cx•1111inon as informa
çu~s do ministro, e vara lixar a for<; t n;wal em 
:sen parecer especifica o munerrJ de otliciaes, 
ma1·inl11iiros, etc., qnG •IC\'Clll tripular os vaso,;: 
111·1.; a p1·es1inte lei 11·io é n rcgnlamento tfa lll•l· 
rinha: pnr is.;o o qull se ha ti·~ '""r. é quantas 
praças ile\·em tripular os va;os: •1 1ixad ia força 
fica it di.;posição 1lo ~onir.w. Finalmeatc jnl:rn 
•J lll' est-t idéa su de\·e a 1r.>vcit:u· Jor 11c assiin 
se hscalisão as de.;pezas, qnu IHio su devem 
angment.:u·, por•} UI! uú,; teuv,s um dc.ficil <lc 
4,000 contos. 

Diz a co1111nissão qnc csl·lo muitos ''asos cm 
cons rncç110, e •111c se tem mane ulo or ens para 
se fa7.ci·e111 outrns: ent'io de que scrYc est.a lei 1 
a lt>i 1leve ser 11111i i11d1•li11ida; a foi n:io é 
senii:o p01· c;ius 1 de aln..;pezas; con,;oqu1111tome11.te 
n proj·~«t•J il:io •lesempcnha c•te fim da const1-
tniçfo, que ê fixar as des1Jezas : i1ortanto a base 
nnica que o corpo le:.:-islativo dc\·e udoptar pam 
esta fiscalisaçiio, ó seguramente uo pessoal. 

Nós temo~ duas h)·potheses qnc ti~umr, a hy
potlJcse de 11111a guerra, e a lrypothuse tle uma 
·J•Rz e por isso a J'or~a mwal devu ser uma na 
guerra , u outra no tempo . de p:tz , sah-o se 
mn tempo do g11ürra hon\'cs;e unia proposta. do 
governo, e n que declarasse ser necessari.i elevar 
o,; vasos de mari 11 ha ao maior numero, como mu:1 
medida extraor1linuría, e nma vez que estamos 
faze111ln a lei para fixar a fo1·-:•t na\' 11 tiara o 
mrno de 18·&!, esl:t lei de1·c ser nmi to ospecili
c11d:1, porque ent:io ó melhor n:io. a fazcJ" .. 

A constituil.'iio quando diz que se lixe a f1.m.;.1, 
ti po1· cansa de marcar a despez.1, mas o mi· 

t • • l :-i 11 ; 11 e ic1 t. 1): , : ._, , 

por conseqncncia a lei h.L d,1 desempenhar a tis· 
calisaç:i:o do qne trnta o arli;::o tla cousutuição, 
fixando-se a base d11 força naval do imporio, e 
consorvando-se os mesmos vasos que est:'io con
struidos, é necessari•l fixar ta:nhem o pessoal, 
porque ha outros muitos vasos q11~ necessit,fo de 
tripulaçiio, e se· acaso nós fixamos o numero pes
soal, seguramente os visos não l1ão de n -n·eg.1r 
sem marinha, e eis-a')ui a razão porquu me op· 
f'Ollho a •1nc p:1ss..: o projccto tal q11al, queren•lo 
que se admilta a bm;e tio pe.;soul, p.1rn :t lisca-

lisar,ão da Jespoza, e o g wcrno llii•J ga.sl trá mais 
dinheiro. 

O Sr. Clc1n.c11.tc Pero ir\: .. - . .-· ,, ..... 
qne S•l dC\'e tomat· pira fixar a f •r..;.1 na\•al ; ett 
acho bom o s\·.;tema q·1e a•lop 1011 o projcct•), e vu
r·ii par P.lle, ·d.:sP.n\·ol\•í<lo no se:iti-Jo da cmend:i 
tl-1 81·. Yasconccllos. · 

0;; s:mh•wcs qnc prct·)n•lcm mo;trar que~ p1·c· 
Í•H'ÍWll n mcthot.lo de. tom:u· p ir ba~c a 1les1gna
ção <h fm;L pessoal, com exchtsão_dadcsignai.;ão 
da fo.1r•~1l material dolS \":tS IS, fu 1<lUO·SC no prin
cipio d·.) qu.1 dcsi~11a,la a f m;a pessoal, se fica 
lo"O sahc111lo a forr.., de vasos que lhe concs
pm1 IP., mas esta qnêst:io para mi111 se não é de 
nome, p:!lo 1111mos é •lc redacçiio, por<luc l'Crgunto 
cu: que hase é pr.iciso tomai· parn se designar o 
numer.1 da força pc;;soal? Não scrã o numern e 
quali•lade do,; \'asos que su qu::!rcm armar? 

Sem du\•ida, pois liem, fixai· o nu·nero e q1rn-
} vasos, e cc arar que a 01·i;a pessoa 

ha de ser a qne corresp.111de á; suas Iot.'lções 
011 sOll\)Har todas estas lot ti;ões, e declarar este 
total de fo1·ça p is:;o"'.l é a mesma cousa, porqu13 

i1a de set· a me~nia; q11e1·0 dizér, sempre se' h~ 
de toniar por base o numero· de vasos que sa 
hiio de àrmar, e sempre a força ha de sm· a qu-J . : ... -

Port rnto julno rnais exacto o method'l :idoptado 
pelo projecto. "porqui no art. 1° designa a força 
de vasos, e no art. 2o lixa a fo1·ça pes;o1l. 

Produzio-se com'l grande argu_mento o m~emplo 
da I nnlaterra, mas as nossas c1rc1unsta11cms sao 
diff ,1·e~1tes, porq•M esta nat;ã•> tem não só os 
va-;os da que póJe necessitar cm todos os caso~, 
mas muito ulém dos necessarios, o qne necessita 
po1· C•lns<qucncia o governo in~lez, é só qu'! se 
lhe di\ dinheiro llam pagar a força pcs·mal, 1s~·> 
6, soltlados e marinheiros; e nós p~Jo contrano 
n_ão temos os vasos, de qu~ 11cccss1tamos :_ pre-. 

pi,,}~ Ol'(.'ar o ·dinheiro para esta tlespeza relativa 
á construcção ou compra ~lc no\•os vaso,;, con
servaç,10 e coi~cm'L·) dos ant1gos, sem saber o seu 

Twu-se reproduzido além disto, como argumento 
de muit'J ·peso, •1uc de se deter111in n· o numero e 
qualidade de va50~ •. o govct:no lica1·it em gra1!de 
embwaço, porqu ! potle precisar de armar navios 
de outras lotações, e o n:io poderá lazer, po1·que 
a lei só o antol"isa para armar os q11e viio espo-
cilica<los. . 

E ;te receio é mal pensa·.lo ; nclll se tema tal 
cm harnço ; porqne e <ta foi :mtol"is~ o gov_e,rno 
p:u-a poder armar os vasos, que '"ª" c::-pec11im1-
dos, mas não o ohrig.t ; 11or conscquencia elle 
armará e· •lcsarm u-ti os que quize1·, sc;::un•lo en
tcn.ler melhor; todas esta.; operações s;\o da sua 
attribuição deb:iixo d i sua respon;;:ibilidade. · 

E pois ·que _se 1~10'.'._eu e~ta espeeie, cu'!'-pre ~d\'cr
tir que a conrms:mo nao de11 attençao :\ mfor
ma1\ão do minist.ro d.i niarinlrn. qne no seu ollicio 
diz; que. as - força:> existente~. 11_'.i:O \Jastào pam 
occon-cr ns d1fferentes comtmssues, sendo por
t.nnto 11cci,>:mrio uugmcntal-as, ao m.mos com mais 

" Eu proporia port•mto quo se pei·guntassc a:l 
governo com qnantos brigues e co1·vot·1s julga 
neces;ario augmentar a armada, para se te1· atten
ç:i:o a esta de;peza; porque serei sempre de voto 
que ;;e não negue ao governo nenhum dos meios, 
que ellc propuzer para sustentar a ho11r.1 e i.1-
te1'esses· .. naciunae,;, não só para que estes nu11ca 
pJriguem por. falta de meios, mas tlmbem para 
que esta camara. possa com toda .a justiça exi
nit· il 1·csponsnbilidade dl•S ministros, que tendo 
ao seu alcance IJS meio:; q llC pedirão,_ O Uie fofiio 
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SESSÃO EM 20 DE JULHO DE 18.2i 
concedidos, ·compromcttercm a honr11, dignidade 
o intercucs da nação. 

Mas do,·c fuzer-se distincçiio dfl foreas 01·Jina
rías de for ·as extraor.:tinarfa:; ? E qnacs e.levem 
ser umas e outras ·? 
. A primeira destas questõe:; está decíJic.la no 
art. 1:> § 11 da constitui(lão qne expressament'] 
deter.nina uc a assemblea goral devo fixal' annual· 
me11to as f<?rças ol'Jinat·ias o ex t· iot· marias; por 
conscquencN deve declarar-se qu.P. as forças q11e 
ficão marcadas, s lo as cxtraorJinaria;; para o 
tempn de gncna, e que no tempo <le p 1z, as· fo1·
.,;as orJm~wia,; devem Silr menores, por'}naoto ainda 
a nenhuma nação Ie111bron cons1rvur no tempo 
da pai: a-; mesmas forças, qnc f,,j obrigada n 
ter uumnte a gue1·ra. J:í S<J pondoron qne a.; 
nos.>as cit·cumsta.nchs exigem diulinuiçiio nas de . .,
pezas , e <tu! s1t·ia impolitico con ;11mir mna 
q uarLa parte da:; nossa:; reidas p'J1· cst,1 repa1·
t1ção no tempo da paz; e todos estes principias 
·: • v · leneia ode1\"I. se:r con-
testados. 

l\la~ deven1os ser uma naçiío 111:1.ritima, pois 
a isso no.; cham:i a nossa pos:ção, e pot· con-

• · t•u· u1na "l'Oi:l'l. arma la 
dfaam a\g11.n; i'lustre~ 01·~dore~. Acaso sustentar 
uma ~ran le armaua é :;er nação maritíma ? Eu. 
entenao que não ; para merecet· este nome e ne
cessario fazer o commerci•l <lo !llar, e tii·ar Jesw 
a par e pr111c1p·1 a n'}ueza a naçao. 

?.las dei1'ando esl.a \l'les\,\\1,, q;1e j:'\. mn honra<l<:i 
meinbro desen\'<.1lveu com m11ito 11.cert•l, mostrando 
quo por ora a nos:;a posiç'io nos chama a set· 
uma na;;ão agl"icola o ind11stl"iosa, pela i1111nen;;a 
suporficie J,, n.1;;.;o solo, e reconheci•la abnnlancia 
de mati>rias primas ; d !Locan•fo, digo, esta qoes
tiio, cumpt·e observar, ll\\e a nossa força naval 
uão deve ::;er contada pel•> mtmet·o dos vasros, 
ma:; pela <lU l.lidade da fürc;a pesso'.l.\, (i\\<:l. g\\ll.r
Jlece estes vasos ; e e.;ta ha de ser sempt·e imuto 
llimint!ta, em·1nn.nto o n;:isso co1~rn~rci? f<k t-l_o 

a prova õ, que c.-,m 87 embar..:açõ11; lemos po
d!1fo 111e11os <iUJ B.t,,nos-Ayres, q1u em propJl'
çao ll<'io tem nenhuma, 

l[as a razão cstã n·J errado principio do:; nossJs 
minish·os da mal"inha, que a~smt w.io q11~ o nu· 
nuro dos vasos havi' de fazer a g11lrr.l com . 
vantagem, e as.;im forão manda11Jo peh barm fó1·a 
mwios sem ofii~iaes, sem soldauos, se 11 mat·i· 
nheil\lS ; digo sem olll~iaes, nem sol•lafos, 11em 
lll•U·mheir.;,.,;, POl'·lll'l CX<!cptttand·> muito POllCOS 
uav,ios, os mais nenhu.ma de ;tas co11 us te:.u. 

Os poucos officiacs bons qu•J havin, s •l·l 1tlos 
da origada, e mal'iuh'.1it·o ;; tel'liiO gitarnec!do opti· 
ma1ne11t l po11cos navios, com os quaes teriam'>s 
obtido vantagoiu; sobre o inimigo, mas os espa· 
Ihát·1lo por 87 e1nbarcai:õas, qu J por falt:1 de b..ias 
~uamições fidu·1fo· quasi tod.1s no esta•io de se 
n•i:o poderem bater com vantagem ; o qiu se tirou 
daq11i ? Não se creai' uenhlt·na marinlm, m1litc\s 
per>;1as, e repotitlos ~11311Uo.> <\ b.udeil'a 11> i•n-

L·1go é mais aj11:;ti.\ lo Nduzir 11. m.1rinlia cm 
i!31!1pu de paz, para ter m1nos, e .. boa, o fr de
pm.s augmentand<> esta progresiiva1ue11tc, seg m l'l 
;i.s circumsta 1cia.; o pet•mitt;rcm. E;ta f.•i a nHt'cha 
dessas naçfüs, que hoje Lê:n ::;rnnles forças ma1·i
tilllas ; e tal deve .ier a no >U ; a\\âi crescei á 
à. n\J . .;sa divida, m\S minei a no.;sa m•lrinba. 
uma diminuição da terça p.1rte ni'io õ m:.1íto para 
O tempo de p.1z; e Vot.ll"cll pOl' cUa 

Conclu.ido o seu di .;cur.;o, o mesm•J Sr. tl~pu
tado e1\vfou. ã_mesa a seguin~e 

1-.:YE!WA· 

" Que se pe1·gunte ao go\•crno o numero do 
brig~c; e corvetas, que j11lga necessatio para o 

~ . "' 

01 ' • . J ::,. • • 

assent.a. sobN tm\ prineí\}\o de ca\c11lo abst.racto, 
isto é, que sabendo-se n 11111ne1·0 de vasos, do 
que se devo.J comp<'it· a for<'a naval, se tem ao 
certo o numero de praça~: e por consequenci l 
a força da tripuh1ção, 'l•te nelles se dP.vem cm· 
pregar; assim como, vice-versa, saben lo·se n 
numero de praças que se põe iL d isposiçii.o do 
governo, j:'í. se sabe qual é a ·força de vasos, 
q11e elle pó·lc empregar. 

No caso porém cm questão, de se fixar no 
certo a força na\•al do imperio para o anno futuro 
se:ríi indiliercnw tomai' por bas~ o i>essoal, ou 
maten 1 a 1Jrca : 

Devcr-se-ba fixat· a me:;ma forr.a por numero 
tlc vasos ; .ou por compi.to de praças ? Este e 
o proi>lema a resol ve_r. J!:a me deciifo pela b~o:;c 

~elh~1· defi.nição 110 que a do material, ou en-
c-.mtrn n1enos inconv.mientes pratices. · 
~e os vas·)S 1\e gnerm, que o governo 11011 • 

.. · -, e ·e s: 
forii.n tolos da 

0 

mesma cl is:n, cedo que seria 
indifferent~ assignat· a força por vasos ou por 
praças; somm11.nJo-se a tripulação dos vasos, 
tanto montava diier q1te a f.1rça constarii1 de 
tant:is frngat,H, po1· oxe111pl-', como das praças, 
em que montasse a sua tripulação; sendo po· 
róm como são os vasos de difterent.e;;. c\as;es, e 
sm lo a sua applicação d 0,te1•minada, como õ pela 
natureza das .:omn1issõ is, e m·bítrio do i:toverno. 
tn<l•> o q11e õ sahir fôn da. base d•> pJs;;oal ê 
deb!:at• a força n:wal indefi11ida. Em tempo de 
pnz nem to<l·'" as omba1cai;ties estão somp1·0 e111 . . ' 

se1: t·e1fazid11, ' l!egimdo o usual das commíssõcs 
i1 metade, por exemplo, ou a tres quartos ; toma.11· 
do-se pois a b:1se do pessoal pari.\ a deliniçiioJ 

• • ·; - ei activiuadc 
sabe-so ao cert<> qual .i a r.iducção. 

Supponham )S que toJo:; os vasos da arn~a fa 
se trip11lào com 8:0)) pra;as; metad~ são -l:OJU, 
tres e qnarto.; :;i•1 ü,'lJJ: e eis Íl.Í'J.llÍ quet·en<lo-so 
rednzir ii fo1·.;a it nieta•le, bt"L:ltt\ ilize1·, que ficiiu 
~\ dispo3ic;iio uo govern 1 !,I)) 1 praças, ou fo1'<;1~ 
mariti111a de v lS·H, cuja tripnla-;io 11:i 1 cxced,i 
a 4,'):)0 pm•;a; ; e cst 1 1·e.Iucç•'io s9 não põ lo 
fazei·. p<Jr va.;.,;;; pois tl.J d11a~ kag.lt:is por ex im • 
pio n:io se p-.'.J l•Jm fazer tre:;, q11atro, etc,. e se1·ia 
U\es uo a.1ls11rJo qtte o coqn \Jgi.;l:ttivo assi
gn,isse ao ::;overn" qiiaes o:> vasos, qne devei-.\ 
applicae nas comn1issÕJ3, d"entre a'}uella'l, dtl qne 
s~ comp.).! a arm~la. Votl P'>i-> p:lra q11e se 
defina •\ t m;a c!f.),-.tiva pel 1 b.i:;;e do p:is;oal ; 
embora se tr.it.::i d 1 nute1·ial, com> p i1·a n:i•l ex· 
ced·Jr 'O mesm > govet·1u li·> augm ~-llo de vas:is. 

o s..-. Vcr.-g11olr > : - l'.io foeil ó· conclui i· 
1\o p'.:>ssoa\ ao m iteri 1\ da. fol't;a, c ,m.., o inverso ; 
pn·que temos já lei •pt<l l' ig:1la a for.;11. pcs .;oal, 

· · • 1· n·tanto 
lixan lo nus a fo1·i;:i. p·J>0.;oal. j:\ sabe no.; o3 V!\so s 
de g11e1·1·il, q11c ell>1. p:) le gnune~o3r : ao in V.Jt'so 
1l <lll.Jstiio é <\llal h.l;;e s1rá 111•\is ~<l'lVeniente 
a·h•pt·.1.r, . uma ver. qu•! 11 i:o s~ queira fallar em 
amh:H as C•>U3lli, pc:;s:>él.l e m'lt'}rial. 

E.t enten \<> •1ue S! deve a·\optar a p~ssoa\, 
porque a for.;a 1nate1·ial é m11ito. c•mti:1gmte, est-\ 
muito ·sujeito\ a Mr destruid.l por vai·io3 acci
<fl!nt~,; no tempo de i>az, e muito mais no de 
::;u:n·a. e lll'ío t>:ldc ser pro nptamonte repat"ada 
a,' penla.; I'llr is,;·3 vede ll prudencia· bl.ve1· Selll• 
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") •> •) --- SESSÃO EM 2o DJ<: JliLllO DE 1827 
prc nlgun;; ,-nsos de robrcsnlcnle, não só pn1·a 
snpp1 ir asfaltas occol'J'C'Dtes, como pnra augmeuto 
nccessn1·io, S(Jl•reTimlo guerrn ; aifliculdad<'s, que 
muito mais facilm'?nte se v. ncem na força pes-. .. . . ... 

soai ·,11rnndo nãt1 se qud1a co11tu11pln1· as duns. 
Diz->e que na cou1111issiio, estão o;; mappas mas 

é muit" ditTc1 <'nte t•;;tnn m na Cf•nnuissiio ou no 
u···· · · o; a i: n di~ o ta Jixn ~1 ; a lrhnéi1·a uc 

se faz pelo coq10 kgislatiYo; se 1:ós tÍ\'cssc mos 
hoje uma Ol'dena111;a, que 1·•·1?4111ssc este col'po, e 
q uc dcte1 min:isse <• m1111(:rO dos ( füeines, bnsta,·a 
remettermo-nos n cita; J!Oré-111, Cl•mO n:io t1>mos, 
é neccssado que agora cmqu·1uto se não fürmn, 
no menos fixc·mos <t-1.umero dos 01lici11cs ; porém 
suflpeonh'lmos que para fixnr estes 1.umeros exis
tem alguns ofliciacs e c1detcs: continua1·úõ a 
existir •·xti aordina1·iamente, como boje notou um 
Jwura•lo membro ; e o que l úde resultar dahi 
e parar por nlgu 111 tcm po nos postos em q uc 
est:io; disse o mesmo bonrndo mcmu1·0 qtte tenws .. . .- . __ ... 

cessarios? Acho que n:io, tah-ez conv•:nha re
reduzil·os a uma ;ia part! {a1'oimlo !J·:1·al) ; mar
quemos pois o numero dos olliciaes g.'nernes, 
e dos otlieiaes das outras classes e de toJas 
as pr:u;a::;: torno a dizer que ,;e 1;Ós th·csscmós 
j1i. uma ordenan~a, que n·gulasse este corpo, estava 
claro que o go\'erno uno podia provei·, seui'io 
aquellas praças, que Yagassem; porem, não po-

eu o nos a?.e1· uma o ra comp e a, igamos 
1111'1103 qun hnj:io tantos almirautcs, ou tant•)S 
officiaPs genel'acs, lautos capiliics; é est.:i o sen· 
ticlo da minha emenda, quando diz que se de
clare a classe desta forrn: 

Pelo que i·cs1wita iT differrni;:1, que se dcYc 
fazer do tempo de p1z ao de guerr:i, parece-me 
cousa tão clara, que não sl'i cl•mo se i111pugna. 

Para que queremos nús for<;a ma1 itima ? E' 
para pi·oteger o nosso commcrcio, e resistir aos 
no:;;sos inimi{{os ; l'lli'san<lo a gucn·a, cei'Sa uma 
necessidade desh for~a ; pot· isso uc\'e ser uc-

inuid or ã a\" 10 • d e n ·nuar a 
fazer ·as 111es111a;;; dci::pf'zas, não tendo as mesm:1s 
nee(lssidndes. Disse porém um honrado mcmb1·0: 
o Brazíl por ,;eu grande litoral, e sua situação 
p:.iog1·aphiea é tlesiinado a ser uma na~iio rnari-
tuna. 

Eu direi a par disto : o Brazil pela gránde 
extensão e fcrtilid 'Ide do seu tl'rreno ó t.lestinaJo 
a ser mu.:ão agt·1•:ola ; e pelu alnmda11cia e. \'a
ricdade das mntcrins primas a ser na~iio fabril. 
Qnal destes d•!stinos tle\'e escolher, ou ã qual 
deve dar preforenci.1? l\lais mo inclino á ag:ri
cultura, e depois ãs artes, elo que ao C(•mmer
cio, porque tenho po1· impruJencm procurar- fóra 
d<' c 01sa a riqueza, •1uc vemos produzir dentro. 

N_iio olhemos sõ um ponto do quadro. Se nos 
esgotamos com a mnrinha, mio tcre1iios com qne 
supprir ás dcspe.,.as 11eccssarias parn cducaç,io 
publica, para 11ltrir estrn.das e canaes, e fazer 
outras i111111e11sns obras de utilidade puhlica,' que 
influem muito i11ais ua fclicid:idc do Brazil, 1lo 
que a marinha. 

Se cxewplos ·valem·, lemhrcmos, quo as na~lies, 
que uwis têm po\·oado os mures l'iio aqncllas, 
q uc tin·riio menus terras para cullh·ar. l'e11ha-
1JJos llllll'inha eu o desejo; 11111s uma maii11J1a, 
que nos 111io esgote, que esteJa cm proporçílo 
com os nossos terc:1, e com as nossas outi·as 
ucces:;idades. 

O· Sn. P.nESJDE:>TE, julgando-se a mate1ia dis
cutida depois de J.,ngo debate, 1n·opüz cm 1° 
lugar a menda do Sr •. Vcrgueil'o, a qual sendo 
n11pro,·ada, decidio-::e por outra Yotm::io que to
das as emendas o1fcrccidas fossem igu:tlmeute 
remettidas, e '·oJtassem com o p1-ojecto, à com-
111 is são de 111ariubn, para a:> ter cm cuusidera
~ào. 

Passou-se i1 2a parte da ordem do dia : e: sendo 
vlTl't'eciJa á discusilâo a resoluç.io proposta pela 
commis~iio de lc{{ishu:iio sobre ns re\·i11tas de graç~ 
especialíssima d>t;; sentenras sobre i>rczas, f.,1 

<J.a Pai·te da ordem do dia. Pass•1U·SC a tratar 
do projecto de lei para a abolição dos ti;-íbu~aes 
do dcsembarg 1 do paç.1, e mesa da consc1e11c1a. o 
Ol'd"n ; Í"UUIOICll e 'u[<'l)U•SC sem debate Í~tta. 
a I.• discussão ; e decidio·se que passa:>se para 
n ')a 

4~ª· Parte da ordem do dia. Tern lugar a J• 
discussão do projecto sobre o venciment'l d•)S 
soldos, e accessos, que dev,~m competir ao.; sar
"entos-mórl!s e njudnntes, que scn·em nos co1·
fos de :!• Iiuha; e prhcipiou a discussão 

o S•·. cn .. tro e Slh·n: - Opponl10-mc a 
este projecto por inutil e por injusto. Inu~il? po1· 
não seguir-se dcllc utilidade alguma; e tnJUsto 
pnr ii· sancciona1· a incpcia, e a uullidade desses 
vfficiaes ,,de 2• li11h11. 

ucn é, r. prc h , 1 . 
maior partn destes omciaes fo1·iio 1•romov1dos a 
esses postos por patronato? e.mio em possi\'el 
que otlic_i11:es de infanl~rin, ou artilharia th·es-

i·hlos pela pr~\'Ís1io d·i 12 de' Fc\·ereiro de 1~~2, 
isto f., _que niio pnssàriio doo; postos. de cn_p1tao 
d•: : • ltnh,1, pnm os üe sargentos-mores, hao de 

· ' e d 
E como poderá ser isto col1ere11te com o que 

lia pouco esta augusta cmnara sancciono'! na L~i 
das escolas de primeira~ letms, que . nao q1!!z 
conservar os incstres antigos na:> cadeuas, a nao 
se snjeitn1·cm a um exame? E com? se 1Ia de 
dar aunmenlo de í'Oldo a estes ofüc1ae:.; sem fa
zerem ::ovo exame? Po1· todas estas razões voto 
qne não p:1ssc à 2• discu::;são esta projecto, qne 
n1io tem por fim senão gravar a füzenda pu · 
hlicn, premiar a ig11oranei:1._ o coufi~·ma! o pa
tl'ounto , porq u'l estes ofilc1acs obt1verao taes 
postos. 

o Sr. cunha l\Jut;tos:-Sr. pr·~sidcntc, 
penso que teuho liberdade de falia!· 11~ projecto 
em globo. Eu ad\'ogQ a causa da -J~1s~1ç 1, fallo 
a favor de }1omcns, · que se queixa o da sem 
rar.iio, Clllll que os trntâo. . . .. 

Os sarg•Jlllos-müres o ajudantes de m1hcias, 
que sçrviriio até o dia 4 de Dezembro de l~:!'.!, 
taut•l ·-direito tem a C•tlltinuarem no exerc1c10 

- a a· 
dos depois da publ\ca<;ii.o daque\le de~t·eto. El\C!\\ 
s•:rvirão na I• linha como cnpit:ies, aJudautes ou 
tenentes, antes d.-i passarem a sargeutos-mot'<!S ; 
ou fot·iio cadetes, ou officiaes infodores, untes de 
passarem a ajudante~. 

Para serem promoviJos a estes postos expu
zerão-se a ,-xames publicos, em concurso pubhce, 
e furão app1·0,·ados : satislizerão aos quesitos da 
lei de l'i de Dezembro de l!:K~2; e por conse
guinte natla mni,; dell<J:i se poJia deseja_r. 

·rul\-.:z w111 alguus1 Si·. i)rc:;idcntc. hou,·cssc 
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. SESSÃO E~I 20 DE JULHO DE 182] ~) ·>·1 --· 
abuso, talvez não f<>Sso?m emmina1fos : mas que 
culpa tem aqu.!lles, q11e se npreseutarão a·J:> exa
me.i, para agom serem excluído; <lo acccsso ? 
8e ellcs forà->. _bons ate ~J annq_ Jc 18~·!,. tam-

o anno <le 182·~ pira ct\ · nii<> s io melhores, ou 
1nais bem di..;ciplínados, do que estav;\•1 ante; 
1fosse-:tfü~ara os antigos majo1·..is o ajudante; 
serem ma\:\Vciitui'Ados. 

O ·art. 1° do pr;1jccto ó estdbaJo uos mais 
soliJos princípios de ju~tíça; e o 2° prnvinc 
qualquer obst1culo de insufiicfoncia, ou igno
nmcia, qne se p1·etcnda ligura1·. Elle > J.iv•im 
suj.iitar-se a exames e p Lss:u· para a lª linha 
pela. escala de untiguiJades na r.;.-.na das leis : 
Ji:'io de s11· transferidos, se merecer.mi; e o go
,·crno é qucni h:1 •lt! m.111Jar procedei· ás suas 

• • - ' • • T;-

se~'tcina que entrll- n:1 'ta linha um~~nll~>'hi.; dJ 
officiaes : só os majores e aj tt<lant!,; t•!m ui rei to 
n ·"passar para a Ia linho, se tiverem servido 
1 .. '\! l l • • .. 

r"m os conhecimento< Lidispeus"vds. 
E 'se bando de offidnes, <llle por dcscj:1rc111 o 

seu dcscani;o requcrc1·ão pas:mge.n para 2" linha, 
não tem direito de i·egres:1arcm il lª, nem a me-

1ol'amen o pecuniar10. 
A minha opinião, Sr. prcsiJcntc, foi claramente 

manifesta la 11esta camara na SJisão p 1s;ada: en 
p1·.1p11z a suspe.isiio dti3 no111eaçiies de s:1rgcnt•H-
111órcs p 1r:t os corpos da ;.!a linha, por co:1si
dernr t:ies nomeaçÕ.!S inut1•is ao sc1·vic;o, prtJj u
dici:lcs uo.; inte1·csscs dos cofres nadona•!•, e ~,·a
vozos nos po\•c>s : n minha inJic u;ifo foi parn tl 
c"mmissão, e li se ::\chi\., · 

DJ .que S!lr\'C!ll snrgomtos-mórcs cm corpos, 
qu.J so se nJttnt.:.to dozl! '\'ezcs no nnno, e ist., 
cm lugares mui remoto,:, cm qu ! n:io se põ fo 

(1' • • ... ) .. • .. 

c111pregar estes olficia·is cm serviç'l mais util, e 
nu·ncn conserval-os cm utn:l odosid:l•l.! prcj 11-
Jicial a clles, e ao estn·lo ! ~fas como n minha. 
iHdic:lÇtio ainJn n:io foi cxaminatla, o;t•> uc o 
g•1verno a tomns;;c cm con5iderai;t'io a Nspeito 
da minha 1m>vincia, 'sustcrit» a .i11stii;a dos sar
geatos-mõres cm1unnto cst.is otü~iaes SJ con
,,,~rviio nos corp.Js, cm que scrvit·;io C•JIUo eff.Jcti
vos; Olt onde ainda cx.istem como ta•}S; e '\'uto 
portanto quJ o p1·ojecto pas;c _A 2" discussão. 

O St•. Paula Ca,·a.1ca.nto :-S:. prcsi
tlent•l, cu acho que o p1·oji:icto <lc\"e passar; o ar
tig.j 2Q diz .que sejüo ex:lrninaJos cst·~s ho111c:1s; 
q nc mais ó nece.-iso.t"io ? 

Vo_!o p •rtanto que o projecto pa;;Je ti. 2a di;
cnssno. 

o Sr. Quclro:r. o:,r ... olr;;i :-)Jii<> sei como 
·J,nja qnem SJ poss:1 oppü1· a scmelhnnttl pr•1-
jc:to 1 Para se saber a necesicfadc delle b:\Sta. 
conhece1· que nas milicias lia soltlos de 2 ;s.JO;), 
::i~; 3GllOOJ e finalinente 4:j$O.l0, isto· é, •fos 
majore~ p..ir serem pelo dccr.!to de S dt! l\[ 1io 
tle U:tH conceJUos na ·mesma nizào l\ns qnc 
sc.rvi:1o na. l•. li.1hn~ e esta disp>siç1'i•? 

a•1uella atn se nchav:'io uns. 'co7n ,()90i) outt·os 
com: .l:!SOGO, 10$00:> etc. ; e tanto esta lei os con
sider.ou de linha, que outro Jec1·eto posteri.>r di:i
claratorio a est•·, q11e Enuncio, cletc1·mini>u que 
os agmciados se devião entendct• serem só os 
que ·. sahiriio da }a liuha para majores e aju
dantes .•. :p.1r1111c os outros. in.la que majore:; e 
njuílantes fossem, uma .vez qito não scl"vh·iio na 
1• ·linha, fü:avão fól'a 1fa p1·ot•lcção do dito ..t..i· 
ereto de S do Mi&io : · log.l t-m lo n:to só estlii 
don• ilecNtns •hl•)·~he o <Ureito dil o~·;ia •;s_ d!l. 

Ja linha, bem como o dcct·eto e in;;tmcc;i>es J el7 de 
Dezembro de 18(.l!, <1ae organizou as milichs do 
lll"•tZil, lh i d:, o direit > de v•,ltarem {, linha, 
cstii.1 c:>te' ofii ;iac,; c~~u um ~irei to iudispnta-

rcito lhes comp:;tia, e com 
fari\o servi1·. 

mesma 
estes ofiiciaes 

o. cr-
a qual cüudição 

O que me· pnrcce injnst·> é, nssim como se 
trata dos majores e ajuclantes, uiio tr:itat· o pro
ject•J do; officiae:; superiores dos mesmos c•lr· 
.p1h : pois ha coroneis desde 19Sí00 até fJOSOOO,. 
havcn lo entre estes <lous "xtremo:;, -1 ou ã cl lS ;es 
de s ,11os, assim como teneuti:is-corunei; com as 
mcsmiH dill'<!1·c11c;a;. sendo muitos di:istes dos ma
jores e ajmlantcs, que devião ter volvi-lo pam 
a l• linhtt, e to la'>'ia os forão promovendo nas 
milícia.;, sem comtudo lhes ai1g111ent11r o soldo. . ,. ~· ~ .. 
pcriorcs d<l milicia;;, qn•i servirão na 1• linha, 
<\'.l" não passarã 1 d.i mnjorcs ; mas esta mesma 
1 ci tem si1lo o mo ti Vil de mil abusos, e por se 

r t 11. · "ri"t ta õ uant'l ba3t:t ara ser 
rcf.,rm tJ ~ ; poi; q nc uiio sei como hoje ross t 
app'lrc.:e1· um coron :1 de milicias na curte, ou 
cm outr.J lugar, comrnandaud<> u•n regimeuto 
com 2üNOJ), co1n.) algun~. que eu conheço : po1· 
a·r o v1;; a o expos o co11 1ecP.ri~ cs a. Ul gu;; 

c:innm, si o pr,1jccto é, mt rl:io ll<lccssa1·io ; se 
dev.?, oll n:1o sei· a•h111ttid•> co1n a \nelln; altc
l"•lÇÕc~, qn.:i tambcm euten.Jo, que se, deve fazer, 
po1·quc tamb<Jlll me 11110 conformo en~ toda a sua 
c.lolutrina : mas iss•l é objecto de c1Jiendns; que 
melh )r esc\nrl!çào n letra ds d.icrct.'1 ; portanto 
vvt•1 plr clle, p.11· sei· só. sua 11utc1·ià ig~1al 1r os 
so\dos .l.:i 5~)$0'J:) aos m:lJOr•H, e o eqmvalente 
dos ajudante; de linha aos de miliriias : e tanto 
uns comi outr<>3 p1s:1a1'Jll :\ 13 linha, precnc 
chi las as clausulas n io só da lei cital • · <le 8 
tl.J 1\1 ti•> ; ums mesm.J t:1mbe111 o nc a ui vem 
nest! 2• a1·Lig •, q11c é justc:l e ev.: pMsaL" 
discussiio. 

C inctui1l11. n disc11ss:lo, o Sr. presiclentc, pro
oz, e assou o rojccto {, 2a discussão. 
5 ... P.wtn • ;\ 01·11!111 O· 1 La. • li l"Oll cm ISCUS

s'io _o proj:?cto sob1'1! :H 1·clno;ões, cuja quest:'i.o se 
nchava :1. limh : e pe lin lo n p ü:w1· t romp.n1 a 
dis•:ussiío do aJi 1111c11t i. 

o SI.". v.v•concollo" :..:..Eu cntcnJ;) que 
este projP.ct'l <l:H rcl.t•:õo5 1bv.i li~nr aJia 1 l ; 1w 
mono.; ntú que se csta!Je!.Jç.a ns p1·im1?iras ins
t tncias: a constituiç\o qt1•1r qu! a;; rJlações dos 
distrit•H conh ição cru :lª i.istancia; e q~1e as 
\'Wi~neiri\S i11st.nnci:1.s seji\o comp 1stas ue J•ti 7.<!S 
<lo dil•oiitc> e U•l j11iz.Js 1lc fact 1; e pt}(;1 ol"Jem, 
porqno tl"J.ta ue;ta nn~·n·in, se col!igl3, q1u pr!
mciro q11er o csL:ibeli.lcunent > .•l»s Jlll7..JS dJ pn
mcira i:isbtncin; e h:nta a le1turn [leii.) 

C<>n'>'.im d·!tcrminll" a orgnnisa•;ã 1 d •S j11izcs 
t.lJ l" in;;tu1ci:t; 11.Jcl irar ni c1ms·1s, q1tc s J devem 
nellc finalizar; e o.; quo d<Jvem subir ns )•ela
çõ is; q11acs se1·.io a~ fnn.:~õJs d ts relações; se 
r<lformar !\i scnt~n.;:·H, ou so m.rn l:tr procoJlcr 
a nilV•l 1·evista do; a11t.>s, cm o m>Jsmo, ou cm 

• • • • • • J ois do b.)!11 dete1·mina.b tudo 
isto, é 11 ue s.J 'poJ11111 cstnlJ.Jlecer as t·elaçõe3, e 
fh~r o S!ll numer.1, e o dos seu-:; numbNs. Nem 
se di" \ qn ! a t 1tl» o tomp 'l se refõ,·ma; tH 
i~11fór1~a~ s:'io sempre mais diffi.~·!is do quJ os 
novos e~ta!:>ele;:immt)S; muito 111 ncllcs, com que 
lutar. , 

Eit 1belecer j \ as rela~õ H, e p:u"o.l j11lgarJ:n pJlo 
mol·l anti~.1. e 111s ~npit·l·1s. só ~1cntJ tl:is ,pro· 
vincias, põl s s.!r 1mutJ p1·eJU•lic1al. 

E n algum 1s p•·ovi .cin'I . ha lugares, que· tõm 
JH~ ~I\~, 1)\\ 1)~:1lmin ·~ N\\<;Õ lS CQ:ll a 1 çapit:\13-5; 
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SESSÃO El\I 720 OE JULHO DE 18~i 

ent1't~tnnto qn'! todas as !'uns rêlnçi'"ies ·são com 
a cõrtc, para onde 1m111diio o;; seus ~eneros, e 
aonde tém os seus correspondentes e procnra
dores; e eu tenho para mim que a essa ~ente, 1. ... . P.. .. . . ''\.. .. .. • • 

eimcnto de tnes i-clarões. 
Quanto a mim de,:e-se esperar pela refórma 

dos juízes de lª instancia; o as rdnções devem 
set· itinerantes, como o silo na Inglates·m os ºuizos; 
e e por isso <1nc voto pc o a imnento. 

o Sr. I'auln Ca,·alcantc: -Sr. presi
dente, pela conslituiçã.:> tJS jurado;; devem conhe
cer das cansas civeis, e das crimes : mas deveremo;; 
dtJ repente entregar ao jurado o couhecimento de 
todos os processos? 

A ignornncin, e falta tfo pnãtica dos nossos 
1•rimeiros jurados é pront\"d <}Ue encontre 110 
principio alguns tropei;os, qnc darão lugn1· aos 
inimi"os dessa instituiçao, par.1 maquinarem a 
»U:t ~holição. :Mellior me. pnrece, que vamos 
cntre~ando ao~ j~mdos - as d.lferentes quafülades 

dendo. 
Tah"l)Z si-j 1 preciso não menos de uma <luzia 

.;ie a.~nos, _primei!:º que o pod(•r judicial st>ja 

Emquauta pois houv1!1· causas, que não pe1·
te11çiio ao jurado, os respecth·os processos hão 
"'ª ser j ulg~dos por j~Iizt-s leti:ados· _ 

Portan~o e necessnno nc ha a relo •oes · e cou-
segu111tcmentc Vúlo, que se trate tio projecto para 
sei; emendado como cou"ier. Dem·1is, (!Ili toc1:1s 
ns nac;ões, onde Isa jurados, ha tribnnaes com
postos de jui;~es letrndos. . 

Se se argumenta com o numero clcjnizes letr.i
•los, que tem a J nglnterrn. é preciso niio coutnr 
sti com a proporç:io da populnçno, tam bem com 
.oxtenc;iio do territorio. 

Um juiz na lnglaterrn, al;!lll i:las bons e:str.1d 1s, 
e boas diligencias, flUC tem em seu faYor, só 
tem de visitar lugares, que niio dist."io jiunnis 111:'111 
cem legons de Londres. Ncis Estudos-Unidos, onde 
. i sti ·a .. 
maior ·numero de tribunaes letrados, por isso qué 
n extençiio tio tenitorio americano mio ndmitte 
:i mesma proporc;iio entre os jui·•es e a popu-
lação. -

~e no raz1 se esta e eccssem oze Jllize~. que 
do Rio de Janeiro sahissNn e Yisitu1· as di
'versas villas do Bmzil. qu<'m não vê qunnto 
cJI. s teriiio que antiar ? · Portanto voto contra 
o adiainento. · ' 

o Sr. Vcrguclro: - Sr. presidente', nüo 
posso conformaMnc n que se trate ·já deste pro· 
Jecto das relações, cntcndeudo que J~vemos prin· 
cipiur pela organisaçâo élas primeiras iustan
cias. 

Argumenta-se que se deve organisar as r1:la
çõcs e:xistentes e crcm· outras de novo; eu con-
curdo. . 

Deve1·cmos porém orgauisar ns· relnc;ões pda 
maneira proposta 110 p1·aj .. cto? E' isto o q1w eu 
nego, e t,1111bem não sei decidi!· o muncro das 
i·etações que deverá bnvcr em todo o imperio. 

O sy,;tema . apresentado no prvjecto tem dous 
gcrnes dl·fdtos : lo uiio ser ncommodado ús n .~ 
cessidadcs dos povos; 2° ser muito dispendioso. 

Pro oz-i::e ne cadn relariio s1> a com 
onze cleseml>argndores com avultados onte1.ados; 
1•ara que os povos fiqnem com facilidade nos 
seus recursos seria necessnria uma relaçiio em 
cada p1·ovincia, e terhlmos mais dê 200 tlesem
hargndores só· para julgm·em em 2• instancia, e . 
11iio terião que fazet· porque os bmzilciros 11iio · 
são muito 11rope11sos · u de111andas ; rclnc;ões hn-_ 
veria em que não tocasse uma nppcllnçüo por 
1111nu a cada Jesembargndor ! 

Um outro sy,;tema tem s:do lembrado. que e 
muito ni:li'l · eeonomico e n~omrnoo.1111.lo :\;; nossa1; 

circumstancias; e é formar a.;; r.-.Jaçiies da r.::uniiio 
dos juize,; d•L lª instancia -em certas épocas do 
anno. 

Isto niio 

mente tcmporn1·ins, e 'que j1;lgiio em 
ultima instaucia até pena de mort-e inclusive. · 

Não temos senão a segnir este modelo ·com 
al<>nm a e1·feiroarnent1J · · 
justi<.;n são bons para as causas crimes, tambem· 
o devem ser para us civeis. 

Niio podemos porém evitar estas ri:lao;ões p<>· 
riotlicns sem que e,;tej:1o crendos o;; juízes do~ 
I • instaucia, e conhecido o seu numero, pnrn 
vermos er11 qne lngnres d.;vem sm· feitas ri>1111ii"1cs 
e o melhor moclo de s-i fnze1·m11. 

Voto portanto pelo a lia~nento cleste projecto, 
para que c1·eado.; os juízes d:1 1• instancin S•• 
possa apresentar o· plano cltls rdações perioclicas, 
e comparai-o com o da; sJtleutarias proposto. 

O Si-. Xa-.·Ier de Car-.·ath<>:-Sr. re
s1 cu e. o n l amen o . proposto e nccessario. 
(A11oim/o.) E!ll rnateria ele lcgislaçiio o maior bem 
do maior. 11u:11ero é. a primeim regra a seguir • 
9m, deseinpe~1hn. esté _l!rojecto esta r~g1·11,_ este 

safr1s ~ela•;ões nesté i;uverio parn ràcilit U"em aos 
povos a administraç:1o da justiça, mas chf.'ga 
e~sa facilidade ao ~uaio1· n::mero. ~om a crca~~o 

.:\ gralllltl êxt.ensão que ha no nort•! do Rio· <l~ 
Janeiro, participa alguma cousa do bem dessas 
crcnçõ~s de relações em S. Paulo e em s. Pedro ? 

l\fas diz-se que é preciso acantelnr abusos 1111 
administração tias 2•• irHtnncias, cu direi que 
comecemos pelas I ••, cumecemos as reformas de
baixo para cima • 
· Temos já algumas relações, e cm tempo se 

cr.Jnniõ as que mais convierem ao maior bem do 
menor numero. . 

Por estas razões pois, e por outras que deixo 
4e_ produzir porque são obvias, voto-me pelo 

• • e compc en m n e 
os juizf.'S de l• in~tmcia na fónna dn consti
tuição. 

O Sn. i\I.\u.-(lWio se ouvia.) 
O Sn. X.wmn 1m CARV • .\Ltro : - Sr. presidrnte, 

se é preciso melhorar o svste1ua das . relações e 
<:mendar os defoitos que· tõm, tirando dellas 
cousas qno pertencem a•>S j uizes de }à iustancia 
pois que cllas segundo a constitniçiil' só devem 
sei· de 2• e ultima; por isso mesmo é ainda 
rnais eyitlcnte que a reforma eleve começar pelos 
juízos da }a instancia. 

Desde que elles e;;tivcrem completamente orgil
nisados, cahin\õ po1· si me,;mos os abusos·· e 
exce,;sos de jurisdicção que actualmentc ha nas 
relações existentes, se alguns hn; o que cu não 
m·an~o. . . . . 

Sr. presidente, o tempo tem voado, temos já 
nrnitu pouco para o füu da . sess:io, aproveite. 
mol·o bem, e em tanta outra cousa util que 
p~dc altamente a nossa allenc;iio. 

o Sr. vc:rguclro:-S1·. iwesidcnfo, nrgu
mentn·se contra o adiamento, pela necessi<la<le 
de 1 .. ·gulnr e pôr em linrmouiu com a consti-. - . .- ._. .: 

Reconhe<,;o esta nece!:sidnde, mas ella en\·olv.-i 
a organisnção dos.,j11izcs de i~ instancin,- e por 
isso niio lhe póde preceder. 

Sabe-se muito bem que actu<1lmente ns relni:õc..s 
conhecem e:m }lrimeira instaucia. porem ·'logo 
que forem hnnnonb:idns: com· a · constituiçilo, 
deixiio de conhecer,· e estas cnusns vão recnhii· 
nos jnizes existente;;, que niio poder1iõ com tamo, 
e nté 1111 nlgmnns que siio do 11i-ivativo conhe~ 
cimento dus 1·elnçõcs, e 11ecess111"io e1·a conferir 
sobre -C"llos jurisdicçli-0 -;'1 '€Jutrn;;·juizos. ·' 
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Seria pois'' um irabnlho imperfeito o rl'Jl'ufa

temporariarnente as rda<;ões txistentes, alem de 
se dever alterar quando se ednbelccer e. systema 
gc_r,;tl. .. ,. 

m;is lllg;um tempo as relai;õcs, principalmeute 
tendo o regimento actual tautas cousas a fazer 
e de tão grande importar.eia, que pede todo o 
a roveit:ummto Jc tem o. 

Além jlísso nen~1um inconY<-niente lia para se 
npresentat· com brevidade o plano para osjuizes 
da 1• inslancia. 

Os Srs. deputados de cada provincia o podem 
ap1·e,;cntnr nu paite que a cada um toca, por 
conllecer a popul:11,:ão que . lia e a relação que 
tem o tei-rílorio que occupa; apt·esentndas estas 
inform:u;ões, fucil é formar o plano geral. 

Continuo portanto n votar pdo adiamento nos 
termos em que foi requerido. 

N•iO havendo mais quem fullasse, julgou-se a 
mate1·in discutida, e pondo-se á \'.'Otação, i·eqneren 

r ,.. -

s•1ltada porém a cnmara a este i·espeito, dccitlio·se 
que não tinha lugar. 

O Sn. Pnm;rni:::sTE propoz o adiamento, e foi 

Propoz nnis se este adinmento teria por li· 
míte o qu<' 11aYi:1 inculcado o Sr. Verg11eii·o na 
sessão de 5 d11 corrente, isto é, até que cheguem . - . 
npp~llar.ões q;1e sobem· ás rcltii,:ões; decidio·se 
que n!io. 

Propoz cm ultimo lugar. se se1·i11 este termo 
ntó ll 11ova organisnçiio dos ;uizes da ta inshncfo, 
como se ha'\"ia inculcado no tlccurso d:i discussão; 
decidio-se que .sim. 

Por se ter :1cahado a matorin assi~nnda para 
o. ord('nl do dh, forão lidos os segumt_es 

P.\RECERl':S 

os· emendas; que foz a camara do senado ú lei 
da dotação de S. 1\1. o ImperaJ.01· 9 sua imperial 
fnmilia, li de p:1recer que as ditas emendas devem 
e · tada r •mettendo-se a lei il im eri il 

sancçiio.-Paço da camara dos deputa os, 1 o 
Julho do lb'2i. - J. B. Baptista Pereir(l.·-M. 
Ctrlnion clie Pin.-J •. J. da Silva Guimarc1-.:s.
"Jr. J~ di: Sou;a·'França, vencido.-J. G. Leclo.
N. P. dt.>v C. T'e1·gueil·o, \ 0 e11citlo.»- Mandou-se 
imprimi~ l'ªrn sei· discufülo. 

·rt A commissão de fazenda vio a indicação feita 
pelo Sr. deputado arcebispo da Bahia. coucebidn, 
uestcs tern10s.-Proponl10 se nutorise o governo 
imm que legalisndas as di\"idns de S. 'M. a Im· 
perati·iz, as mande satisfazer pelo thesouro pu
blico,-e entende que nu fnha de documentos que 
a · deviiio acompanhar. e que servissem de datlo:1 
á commi$ão p:irn i·egulai· o seu juizo, não pôde 
emittir o seu pnrccer.-Pa.;o dn·camam dos de· 
putados, 11 de Julho de 18'27.-J •. G .. Leclo.-M. 
Calmon :lu Pin.-J. B •. JJaptista Pereim.-Josê 
.<le Jle;emfc Costa.-M •. J. de· l5ou:a FJ·aní'a.
J. J. clct Silva Gnimari1eli. -N •. P; <le C. J'ei·
gueii·o.»-Ficou adiado pot· havei· opposiçüo." 

" A commissiio de legislaciió examinou o pro
jecto do · JCf(.,fferccido ·pelo ·Sr. deputado · Liuó 
Coutinho, . no qiml se regula <> numero dos ofli· 
Cines· empregados· ·uas ·sécri:t·nias·dc es~do, fórmo. 
c)c se1·om prnvidos, seus ordenados e· de. Otttrns 
j)roviden'cias· n respeito das n1esmas : secr~tarius · 
de ·estado~ extensims tnmbem· ás· secretarias das 
Jirovincias C' nclnindo. - que O' .SOU', CbjectO é de 
'utilídade, ·julga· dever sei· impresso ·para entrar 
na ordem ilos trnunlbos,' sendo· .Primeiro exami

'nàdo na· commissiio' de fazendn ·pelo ·q11o·respeita 
T('JlO 8. 

flCS ordenndoS arbitrados, por deverem esfos ser 
considen\uos segundo o ·estado das renú11s pu
blicas. - Paço da camara dos deputado.<, 13 de 
Julho de 1S-~i.-.M1to11io !1'.i Sifra Telles.-Jo~é 

.A u9usto da Sih:a. - José Ce<;aj•io dt! :Miranda 
Ribeiro.J1-Approvado. 

« A commissã" auxiliar dtJ fazenda vio o re-
<1uer1111en o e o er s 1 y ,,., negocum •s 
illglezes em Pem:imbuco, que fllndnndo-se na pro
visão do tbesouro de 4 de Julho de 1&25, que 
fizeia dependente da decisão do requerimento de 
João Tiburcio Pumplona, negociaute na vilh1 de 
Aracaly e consignata1·io dos :;upplícaute;;, de dis
posição legislativa, pretenclcm ser imleírmis:idos 
I>ela fazeuúa publica na quantia de 12:-l33$Sl0, 
11uc dizem e julgiio pro\"ar com uma ju:;tiJi.;ação 
!\. que o dito seu consignatiu-io proceder,1 no 
J uizo ordinnrio do seu domicilio e que nhi fóril 
julgada, lhes foi rot\bndn por Tristão Gon<;nl ves 
Alencar do bordo do navio in"li:z Vestal surto 
no rio 1la dita villa, onde fôra J)Ost·1 em guarda 
ll•> aproximar-se delln o mesmo Alencar, .com os 
que rebellóra pnn a forç111· n retomar o seu 
partido que cahira, para o que muito contri-

mm. cons1gn arº am -
se tom:ira objccto particular 

o roubado a ser in..tenmis·\dO do roubo pelas leis 
existentes, niio tem !ugat· 11ovn disposição legis
latí\"a para o cl\so dos snpplicantes, é de pa
recer que ú assembléa não compctc o deferi
mento pedido.-Paço · da camnra dos deputados, 
em 5 de Julho de 1&.27.- J. R. C. J)onmmd.
ltE. C. d.: Almeida e Albuguerque.-J. R. da C. 
.:1gitiar de And1·ad.r.»-I?icon adiado pela bo1·a. 

O Sn. PntBIDESTE deu para ordem do dia.: 
1.0 -A ta discussão do p1·ojecto que: rh·og., 11 lei 

pela qual se npplicavão no hospital de ::;" JosJ . . . .. . . ') 

legados pios n:io cumpl"idos. 
2.0 -3a discu.ssiio do projecto sobre a ab~liçüo 

das festas a cargo d:is camarns. 
" . 

sobre ns secl'etarias t\e estado. 
..t."-1ª discussão do pl'ojecto orgnnisndo pehi 

commissão dns leis rng1llau1e11tat·es sobre a pu
blicação das leis. 

5."-Sª discussão do projecto sobre a creao;ão 
,\.1 supremo tribunal de justil,:n. 
L~\·antou·sc a scssiio :is 2 boms e 5 minut.Os 

da tarde.-J osê Carlos P11;•ei.l"a de ..t lmeida To1:res", 
secretado. 

Sessão cm et de .J11lbo 

A.'~ 10 l•orns, feita n chnmndn, nehn1·ão-se prc
,sent;s 84 S1·s. deputados, faltando com causa 
os :Srs. Snlgndo, Rezende· Co.sta, J\fartins Pt!
reirn, Rocha Franco, May, Cunha Barbosa, Cal-
mon, . np 1stn ere1ra, ueu·oz ar1·e1ra, unes; 
e sem ella os S1·s. Gareia' de Alméida, · F111·ia 
Barbosa, l\laciel l\Ionteiro, Castro Yiau11t1. 

O Sn. PnESIDE:STE decl~l'OU aberta a sess:io ; 
e, "lida a neta da nntoccdente pelo Sr" secret:ilio 
Almeida Tórrcs, foi npprovadn~ 

·o, SR. SEcttETAmo lfatA Jen cónta do expc, 
diente e leu o seguinte. officiv:. . , 

« Illm. e Exm~ Sr,,-Pa~so às m:ios de .,T;· Ex_.; 
· pnra 8erem· presentes. it comara :Jl)s· deput-\J.os, 

2J 
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os autos 1woccssaJos na junta do commercio 
sobre administração .~os bt>ns ,Je .Josó P1'd!_"o 
Forw'll, que a me,.ma · camara m.:i~io peh offic10 
didgítlu P'lt' V. Ex. 1n Jata de 11 d•J corrcute. 

" Dcos ouarJ • • • - • 
.J~ 18:!7.- Conde d.: l"trknça...:.. .:;r. José Antonio 
<la Silni :llaia. » - RemettiJo ii commissiio de 
commerdo. 

Leu tambern 
lfacedo e Castro, em que pede se lhe m:rnJc 
entregar os documentos, que co•lll' pro\·a ajun
tou á uma queixa, qne fez :i esta cnmara :"lccrca 
dos ,·ex:unes qnc diz lhe forão foitos pelo juiz 
da corõa.-Foriio· mandados cnti·eg 1r. 

Entrou·.<:e na 1 a parte da ordem dll dia marcada 
para " Jn discuss:io do projecto que rC\'Oga a 
foi d:l applicação dos l1•g:ttlos nüo c1tmpridos 
p:u·a o hospit:tl de S. Josó em Lisboa. 

O Sr:. B1si>.:> uo :llhnA xu1o ir.an•lou Iog.> á mesa 
:-. seguinte cmend:1 ao art. :!." 

E:MEXD.\ 

" Os lega los não cumpridos no bisp1tdo tlo ).la
ranh:io serão applica1fo . .; cm hcneticio 11,-, semin: ·i 

·,, •• - 1spo <o • a>'<UI ttO. » - 1''ui apoinJn, 
e gnnrJ•JU·se p;u·a a ~ª discussão. 

O Sn. I'nESIDEXTE, p.n· nã•l l1n\·cr qnem fallassc, 
propoz se se ju~" ""ª a materia di-:cu i< · : · • • 
pe a a ll'ma 1 \'a ; o 1.101· outra votai;iio 1> 1sson o 
iirojecto p.un a 2r. d1scuss:io. 

2• Parte da ordem do diit. Entrmt cm discns· 
são o projectu sobrn :\s fcst \:> a cargo das ca· 
m:uas. 

O Sr. Clcn1cnto Pcrclrn: - ~ll 2• dis
cussão deste pmjecto 1•à1·eco dat'-SC a ente11tler qnc 
t!Ste 1>ri111eiro artigo ,. ii :icRIJa1· com os feslas; pvr
•111e ell~ não eslá IJem rodighlo: proporei portanto 
uma emenda. . · 

MnnJou-a {1 mesa nestes tern1os: 

E:IIEXO.\ 

•< As cam 1ras fieão dcs;inernJas de fazer /t custa 
dú-· l .. ... . ,.. !:-"" 11 : , " o • 

erão obrigadas a fazc1·.--Clenumt.: Pc:i·â1•11. ll - A' 
cummissii<> de rednc<;iio d 1s lds. 

Julga.da a rnntcria disculi<l 1, n SI'. prcsi.lcntc 
1•••z ú votat;à•> a referida cmeuJa •1 ne tõi apprv· 
,-aJ:i, s;1l v:i a rcdacção: e j11lgou·se concluida n 
3u discussão. Por outm vota.<;:11> fui ndoptado o 
p1·ojcct•> com a rderida e111c11d1l 1m fórma su
praJita. 
. :J• parle da ordem do <lia. E:11.ro11 em discus· 
são o pl'Oj•!Cto t.le lei 11111iullltlo pelo scn11t.lo 1'tc.,rc11 
tia organis:ii:ão dus sec1·ctarias lll estndt1, come· 
r.nnJo :l discn~siio so1J1·e o a1·t. 2° do p1·oject~l e 
;utigu mlditi\'O nlfot'ecido p~l·> Sr. Verl!ueiro nas 
snas emendas ao projecto. havendo jí' shlo np· 
pro\·ado o mt. l.• eu1 uma dn; sessõõs pnss:1das, 

o Sr. Souza. F•»inçn:: - En cuido que :i 
nltima Yc2 .. que cntro11 em tliscuss:io esta mate· 
ria ja orei coulm. Diz cs.ta emenda que t•><la-> ns 
deliuera.i;ões do governo sct"ão tnmnclas em crm-· 
sel110 : mas a constitui ão mnnda < t • ~ 
Cl'C lll"lllS . C Cti .1 O, e ll emenda qllu\" que hnjn 
11111 ministerio. composto de tudos o; ministros, em 
cujo congresso se haja. de tr:ttnr dos nl'g.>cios, 
ficando tolos po1· isso rcsp•msaveis. 

ou\·e no cllnselho de e3útdo, como determina a 
constituiç;io nos casos de duvida, apontando este 
melhor caminh·> para salvar-se da responsabi· 
!idade. 

o Sr. ,~crp;unlro :-A questão é se c.onnim 
que os ministro; <1.1 c,;tado obrem separndanumt.e. 
Eu quizcrn perguutar-qunntos s:io os goycrnost 
-S11 um só, este tlC\"C ser dirigido or uma só 
· . · m ia: e como e que o governo pó1fo ter 
aci;õcll uniforme . .;, sa os n<:>:.rocios forem entregue;; 
a dilfer.-,ntes pessoas obrando cada uma separa· 
damente? 

Disse um honrado membro que o ministro de\'e 
S!!l' o l'itccut•>r da lei : mas no executar da lei 
ha muitas ol>sen·nçõl)s. Disse mais que era des
necessaria a minha emenda, por11ue os ministros 
con~ulta\"iio o l"Onsclho <lc estado, ."mas a consti
'uição do impct'io tem mnrc ido os negocios, que 
pertencem no conselho de cst:tdo , que são nquelles 
d•l maior i111portancia. 

Se se diz uc a delibernr.1io d 
os retar ada; nmda mais o ser{t ouvindo-se o 

conselho de esta.lo. Qualquer pro\'i1lc11cia tomada 
110 conselho dos miaistro scr.í 11111ito vantajosa; 
e os negocios il'iio nn devida ordc;n. 

<>Sr. Souza F1•onca :-A emernla o que 
diz ti que toda; a~ delib~1·ações do govArnn (lt111), 
e nil<> diz que Sl'jifo estas e nem nqucllns: oru, 
contra isto é quo me o 1 ouho isto ó ue 
m1tus ro ;\ mnnn ta, por exemplo,. seja necesSn· 

fosse neccsanria uma decla1·açiio de guerra ; en· 
t:io o ministro !ln marinha diria se ha vaso.i 
sutlicicntes ct . e . · · 
era ncccssal'io algum cmprestímo : ·isto é um ne
gocio politico em que poderia ser ctlnVeniente a 
andicncia dos ministros, p•>rque cad:i um enmo 
de\'e coop-~rnr com o seu contingente, mns nunca 
nos mais negocios. 

O gu\·crno tem con;;clho de cst ldo "pnm con
snlt:ir. Se :l cmcndn diz que toda~ as delibern~ 
rões do governG serão tomadas cm conselho de 
Íninistros, ist.•> impede n celeridade, cum que 
dC\'Clll os 111inistros d'eslndo obrat· na ordem do 
su:\ nJmíuistraç:1o, por isso ainda me pronunciá 
contra :i emendn. U:tdl\ 11111' 111inist1·0 tem a sua 
ndministraci'io; porque c:\i.l t um delles e respon· 
sa\'el e de"vc ol>rar livremente, e não ficar tfo
pendcntc de p1·opôr suas 1>ropo.;i<;Õ:!S. nos <>utros 
111i11i~tros qn() . mio entendem nadn dos .negocios 
d11.sua rcpartii;ão. 

o ''ih._ Lln~ Cautlnll.o:-Eume declaro 
contra 11 emencln do Sr. Yergueiro ; ·e me declaro 
contra esse mmistcrio in soliclum, que a emenda 

· • · • '· e e •>V e o 
cs;;;c systema e me.;mo cm Fmnça, quando se 
quiz cstnbclcc:r o ministerio ili solidum muitos 
J>l!blícistas se le.vantar:io contra ist? ·e. ~tm dcllee 
ftJ1 o celebre P111ez, que combateu 111d 1c1osamente 

A principal rnzão porqne me opponho, e por
que· <lesta deliberação· de ministros juntos se se
gu!l o retardamento na administra\'iio 1>nblicn; 
ti epois, cada ministro de estado tem negocios 'da 
sua repartição, e uma lei por onde se rP.guln : 
se po1-ém niia. tem . lei. a i·cspeito de. cc1 to-1 n~· 
goc1os, então 'par~ yin11u· as suas medi•~ns, el ~ 

a matl.)ria. · · 
!3t:- presidentl!, quando se. tire a f1~culdade aos 

m1111stros de obrarem po1· · s1 e com . mdependen
cin, necess~rin~~~nte se. segue o atrazo _na ·ex.~
cnçào dos . negocios ; e nem pôde .. cntao calur 
sob1•e cUe n 1·cspo11sabilhlado . J!CCe&saria. não SQ 

i•ó .l~ etf~ettrnr mna .. r~sJ>1>nsa~1hda•te· irobrl.' o ~l!· 
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siss.to EM 21 DE ·Juiuo DE t82i ~~7 --

sobre um, mas .sobre cinco? E como lia do 
dcspeJir o mouarclm cinco ministros que vota
riio quando lhe 10e1·ia facil desfazer-se do um só 
que tenlut obrado mal? Isto é q11crcr au«menta~ 
o nun1cro dos accu~ados, é q11cr.:r iiu~mentar 
o num.;ro do_s crimino.;os, quaudc pelo c~11~1·ario 
nã•> succedcr11i assim. Que diffieulú tdcs . nih se 
apr~sentii? p~ra o conheeimc\1to dos '\'oi.os '! 

E preciso ir reco1·rer as actas 1lostas resolu
ções ; é preciso fazei· immcnsas a\•cri«ua1·õe.;; 
i;obrc cada um : e tudo i;;to ter•\ por fü~1 o· i n. 
conveniente de . niio se poder fazer e.lfücti 1·a a . . . . . . . 

objecções que consummão maiór telllpo, do que 
o que so gasla cm decretar : o qu'.l e contrario 
a todas as maximas da administração, ·:{Iorque o 
executor deve ser o mais sim \es ,1s.s1vel, por 
quanto, dep:iis que a or em e {'xprcssn n, nao 
precisa mius consulta. Disse o illustrn deputado· 
autor da emenda-o go\·crno é um ; e de,·e ser 
um,. e unico aquclle que executa; mas este 
ltTÍl e unico, que o illustrc deputado quer e 
um· :'er moral o não um individuo phii:;ico; sim, 
a cabeça e uma unica : ma;; nós temos dous 
braços o dua.-1 pernas para obrar segundo a di· 
recçào <!1tda-.pela c1beça; e tanto maior. ser•\ o 
numero desses instrumentos, quanto maior se1·~1 
1l somma dessas extensões cm um temperamento 
dado. · 

E" por tudo isto que eu . me declaro cont: a o 
es~'llielecimento de um minislcrio in. solitlu111, que 
repU!;tU.\ a natureza do systema e aos princípios 
de mecl1anica, e ã maior parte dos cscriptort's 
p~bli~istns, que sempre se tem opposto ao csta
helec1m{'nto d<i semelhante. cc•rpo collectfro em 
materias de execução . · · 

1\las supponhnmos que nppnrcc.:m nt'goeios 
administrativos, de grande .n~onta f! import~ncia, 

entrar por si só; n.~ste cnso· ellé se póde reunir 
cum o,; seus companbeiros. para dclil.>ernrem, e 
elles jã o têm feito muitas vezes, porque ne
nbuma lei lhes prc-hibe o consultarem entre si 
os. negocios pondcrosos, foçiio assim muito cm~ 
hora, quando beuv lhes pn1·ccer, mns não quero 
que se dete1·mine. que elles obrem sempre cm 
oonseq.ueneia de consultação previa em conselllo 
d.i ministros ou que haja um nlinistcrio in so
li~~ . . 

Demais, não temos nós jà o conselho d'cstado? 

Parra que é, a não ser ·para ser ouvido peltJ 
monarclm e miui.:;tros, e casos dU\·idóSOS? g.,. 
houver miuisl.erio teremos 11111 corpo collectivo · 
conmltnndo. O!J!ro. corpo collectivo, o que seria 

acerto se fazei· a cousa ou o negocio dtt\"idoso: 
Y oto portanto contrn a e:nenda. 
O Sr. '\-rcr:;;uclr"' :..;..As razões que acabei 

de ouvir, não me convencem: diz-se que a reu
níiio dos ministros impe.lc o andamento do go· 
\•emo, que é nccess:ll'10, quando o ministro ti\·cr 
de obrar, levar ao c·,uhccimento do conselho dos 
mini:;tros, mas que póde obrar o ministro e 
levar no coallecimento do go\'erno; pMtanto 
temos a mesma opcrai;.iio, p:-irque elle hn de le\•ar 
o 11eg•1cio ao c•Jnhecimento do chefe do governo. 

Pai·•:ce-me qne os illusti·es deputados niio re-
ecbra11, c1ue ao mm1s 1·0 1ca ivre o rar naqu1 o 

que ó de mér;\ execnç:io, mas aqui falla-se d.:i 
delibe1·ar. 

Se ? íllustre dcpi!Jado que acabou de. f.illar, 

de muitos. 
A cmen<h não diz que t •dos execntém, mas 

qtie, depois de se deliberar, o ministro rcs· , 
pectiv.o execute, e a111i não ha emperramento nos 
ueg\JCIOS. 

O illustro deputfülo disse que, executando muitos, 
C'ra preciso fazei·-Jhc.;; accusação ; e que duvida 
liaven'l, quando houvc!r prcvai·icnções? O illustre 
deput:1Jo, conheceu que se poclia pedir a res
pons 11.>ilidadc no ministro, obranuo elle só; niío 
uu\•ido, mas tamlicm digo que é mais· facil-um 
prcval"icai-. do q11e muit•>:;, e ó nnis facil cncon· 
rnr mas in :, )3 s · · · , 

enkc muitos, po1·q11c entro estes hn\•erá algum, 
que oparte o.~ outros de snns 111ás intençõ;.:s, fa
sendo-lhc;; rellectir na responsabilidade em que .. . . . .. . .. . 
fiei! a nccus1ir;ão de 111

1

uitos, torna-se mais rara 
e esta raridade é melhor. 

Insisto que o governo é um co1·po sõ e que 
deve to1· um 1 só intelligcucfa, e digo que o · il
lnstre deputado não foz boa comparação de um 
corpo q uc th·esse uma só cabeça e que devia 
tc1· mm tos l.>rnoos pan\ execut'lt" ; i1ergu11to eu ao 
illustrc deput ido, S\l se separa1·em 03 braços do 
corpo, ello póde obrar, e so nito é necessario 
que estejiio em combinação. 

De facto o governo é um sõ e seguramente é 
corpo collectivo; um só, porque é mon1n·chi.:o e 
porque é nccessnrio que scjã1 rcferendad.1s as 
sn1s ordens, por isso e corpo collectivo; do con
ti·ario todo o governo estaria nas mãos do chefe 
e serh elle só r<!sponsavcl ou segundo os prin· 
cipio;; d'\ nossa constituição não hweria 1·espon
sabilidade. 

Logo, se ó collcctivo, é nccessario que tenba 
uma só intclligencia, porque par.1 ourarem sopa-

a nat1~reza do mesmo governo; sé. é collectivo; 
cada um deve cpncorrcr com suas luzes ;iara 
n1elhor acerto. 
· Disse-se :que seria absurdo concon·er a esta 
conselho uma pessoa, quo nã9 ·entendesse do.~ 
negocios; se. suppomos qne. cada ministro . é .só 
cúnhcccdur dos iwgocios th sua' repartir.ão, então 
tambcm se devetia appl.icar, a. cst.'l.. camara, q~anJo 
por exomplo nos 111ettessemos, em ·negocios de 
guerra, etc., mas cada um de -nós tem voto em 

, todas as materias, e· cu não entendo que a eonsti; 
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'"'~s .... SESSÃO Ell 2l- DE. JULHO DE 1827 

J)reh':lnde todos os ramos e a·1nelle qne n i.o tivet· 
cstn universaliJntle. n.io é digao d' ser mi· 
ni~tro. 

Po1· consc11tt:mcia o g.1verno de\·e obrar de ac
cordo: d 1 contrario haveriL disc1i-;s io '.l .Jiver~en· 
eh, nnm \•ez: que obre scpnra·Jamente; nem se 
entcncln que é neccs.;,u-io que o ministro cm clll'po 
olirt~ sobre qual'}ue1· d111111ellc3 nego~ios, que nlo 
precisão de deliberação. 

Não reo1ponderci ÍL n'Jg.1tiva desse; exemplos 
de lnglaterm e do.;sJs e,;cript•.>1·cs, por11ue sigo 
os meus princípios, segun 11 a natureza e ol"igcm 

o Sr. Lino Cont.lnll" :-Ou os ministros 
l•°!m 011 não têm direito de .~e i·eunirem l Se cllt.ls 
têm es.ti. faculthtdc, ptr.'.' qn;i havemos po1· lei 

Os ministros ti!m cs;e po<lcr tli,;crit·ionnrill e 
por esse niestno poder torn:io-:ic i·espon;avcis; 
quando um ministro yê que n cousa e de grande 

compnnl~eiros e pcdil· a nssistencia do c•mselho 
ti' estndc., se tem pois todo este rccm'..;o, pni·n 
que havemos de ir pôr muit•l:i ol.Jstac1llo:; na 
exP.cuçiio e na 1-esponsubilidade? 

)las disse o Sr. '"'rgueiro, que ns;;c corpo 
tratiwn de ddi1Je1·ni·. Pl!rgunto c11- é pnm faz'.!r 
uma lei ou é pu·a ex'!c11ta1·-.? E" pua exe-
cutar. . 
· Sempre 1nc opporei n tudo que não f•it· qne os 

ministro; obrc111 por si, por,111e e:n ultimo resul
tado dão pn1·te no chefe da nação, .. 
· Sr. pr'.!sidente, no g.wemo constitucional, o 
1 c 1 como o res es Dao as tH ias, 

niío prP.cis l vêl-o · nem tocai-o, isto é o qu11 se 
vê na Inglnterrn, o monarchn cst:i. nos seus pa-
Jncios, sem se · embaraç ir de cousn alguma do 

~ - - - -
' .._ f .. .. 

ções constitucionaes, cites s:fo os rcspon;;a veis, 
e qnan•lo o chefo 1;up1·cmo se embaraça cm me
didas particula1·es di\ administração publicn, niio 
sei como se possa chnma1· o ministro responn
''el, nem "ei corno n divindade sagrada, um Dcos 
se possa mctter nos negocios dos homenç, por
que pela constituição o impemdor é uma divin
dnde I 

l\fas disse o illustre deputado, que o meu ar
gu•nento é contraproducente, de 11111'\ só cabeça 
de\'Cl" ter muitos braços pnra obrarem, Ó que é 
necessario que sej1i, ligados: mns qual aqni a 
cabeça que dirige os ltraços <la execução? E' a 
lei, e quando mia ti a lei, é n. 1·ecla raz:iio a 
cabeçn ve1·dadeirn cios brnços, que and1io sempre 
ligndos com esta cab<!ç i ln<lt'al. 

o Sr. Vergu~Jro: .:..o illustl·e deputado 
disse, que o ministro póde, se qnizer, consultar 
os outros; ma; quando cite quizer obrar. mal, 
1n·om0Yer seus interesses e .. Pr•.!.teg~r. scns nfi-

.... , ~ r::t. e 
certo que não; pois então porque não h1wj:)mos 
aqui· impôr a obrigitção de consultar em todos 
ns negocios, ,que houver de deliberar, para n:io 
ficar ist>.nto ·de alguma occnsh'io cm que tcuha 
in:is inte:lçõcs ? 

A lei sempre se suppõe feit•l par:i os homens 
mãos, porque ·para o; IJon;; não se precisa de 
~-· . 

Disse o illustrc deputado, que um rhonnarcl1a 
deve se1· con;;iderado <:?mo cntt; nullo no g1lVenio ; 
não posso conformar-me com isto, supposto que 

int•ircs.;es: n:io tem a gloria de fnzer Í1 foliei· 
tlade da n 1çiio o 111on:ucha co11stit11cion li, que 
nãn tenha part·~ na dírec~ão do!! negocios. 

O dizer-se qne a cabeça do ministro é a lei, 
não entenclo; a lei é a regra e a cabeça é o 
chefe •fo mesmo g»\'emo, os ministros são os 
seus bmr.os, n:io po1fom obrar indepcrndcntemente 
da cabc•;°a, par:l que 11ln·cm com. eerfeita har
monia, e para o ftm d:t sua llcrf :11;110 de\•cm ser 
unidos it cabeçn, 11 não ol.Jmrcm <lestacndamente, 
porque Sfl seguir"1õ muitos tmn;tornos; por isso' 
tornarei n di~Jr _q!1c se p~tlcsse .. ndmittir es~a 

corpo colleclivo, e isto é cxp~ess1unente contrn 1L 
C1111stituiçiio, que cliz que o impe1·mlo1· é o chefe 
do po le1· executh·o e que o t•xecutn por seus 
ministro~; l"go, são agentes do podet• cxecuti\'o 
e não ío1·miío corpo. conectivo. 

O illust1·e dcputnclo disse mais que o chefe da 
nação é que é a cabeça e que os lm1i;o;; s:io os 
ministro;;, qu~ devem ser muitos, e nesta parte 
o illustl·e depntndo não argumentou bem. .. 

A concorda:icin é com a cabcç.'l sim, porqttfl 
cabc!):t é qne só diri::(<', e não é da reunião dos 
braços ; é da bam1onia elos bmços com a cabe •a 
e niio os braros enti·e s1 \)pen entes uns dos 
outros: por coÍ1sequeilcia qnerc1· reunir os braços 
que siio os ministro~. é querer reunir duns acções 
cm uma só, é ces;ar e paralisar a acr;ão, e cm 

.. ~ ,é .· ·, . 
lustre deputn•lo o que qum· é a laarmonia dos 
braços juntos com a cabeça. 

Quando eu diss·~ que no go\•erno constitucional 
o monarcha é separado dos negocios, tenho ~dito 
bem; não quiz: negnr qne seja pnm as3im dizei· 
o chefe, depois de ter dnJo n impulsão a eltc:;, 
quero sim dizer que antes elle niio tem dkcito 
de se ingerh· nos negocios dos ministros, 1>orquc 
sobre estes cahe a re;;ponsabilic.ladc. 

Uma cousa é ser espectador e outra cuns1\ ó 
vigiar nestes mesmos negocios, e não posso admit
tir que o supremo chefe da naç,io se possa ingerir 
cm negocios da admini:1trnção. . · · · · 

o St•. s~utza l\'CcÚo :-Co:nqnanto cu re- ' 
conheça. :i. can lura da~ intenções do auto1-, desta 
emenda, e comquanto reconheça tambem a pN· 
fundidade de seu,; conhecimentos, leYanto-mc para 
a reprovar por dons motivos e ponderosos: l• 
porque julgo (respeitando muito no mesmo Sr. de· 
putado\ que não está produzida e:ii lugar . prO· 
pno; _Q por me parecer e a ,con rana ao esp1r1 o 
da constituição; .Emquanto no lQ digo que .. tra
tando-,;e de u111a lei 1·•igulament.nr para o anda
mento llos trabalhos d"estado, como é esta que 
se e.;ti1 discntindo, não me pa1·ece que nesta· lei 
se deYn dccret 1r, o 111oclo pelo qual o' govei'llo 
tem de tomar ns resolut;ões; que lhe' competelll 
e quando a emenda diz que todas. às delibera· 
çõe:; dei governo serão tomadas e!'l conselho de 
mini~tros, isto 11<io· importa menos que impôr ao 
chefe dó govemo um p1·eceito de obrar de uma 
maneira, que a constit•1içào uão cst!\beleeeu arti~Q 
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SESSÃO EM :!l DE JULHO DE 18~7 !!9 
e. q1ü f.inlmcnte só pó-fo ter lugar em algum 
<ln lei fundamental. 

Digo tnmbem que a emenda é contra a consti· 
tuição, porquanto, ma1·cand.> eU \ no art. H·i as .. .. .-
selho -d'esta o, telldo excluído dc.;ta classe al
gumas; cm que o imperador póde obrar livremente, 
a emend•l de,;troe este direito fundamental, quan l•) 

P 1 a· d·l"b rnr.- .d v• ·-
tomad.1s cm conselho de ministros. Voto portanto 
contra cUa. · · 

()UC tanto Re elogi:1o ; os exemplos da lnglnterra 
o .França são contra1Jrod11cent.es ; são os mesmos 
exemplos cm que devemos convii· e seguir. 

J.sto mesmo ji\ conheceu a ass:Jmblén consti
t•.iinte, quando ereou os pro~identcs de 11r0Yincín, 
e n:\n confiou suas delibemÇões a nm só homem, 
mnnd1mJo que ho11ves;o um conselho para quo 
nos negocios não hou\•cssc uma só cabeça. mas 
sim mais mmnb1·os. - , _ 

Tem-se dito . IJllO o conselho tlo estado se 
põJo on\'ir: cu não poss'> fallar p·•r ol'a no con
selho de cstn~o, posto !JUe ~ constitucional, por-

para aconselhar, o niio tem vot~ ileci~i\·Ó, n~as 
sim consulfr::o. Um exa:nplo ti\•emos o anno 
passado, quan<lo nó; mostramos os males e \'C·. 
xaçõ.1s qua sofl'rêr1io os habitantes da. provinci \ 
do Ceará, prodnzidos pelo rec1·ntamento: o se
c1·etnrio de estad.> da guerra su.;pen·ien este r.!· 
crutmnento, mas o ministro da marinha no 
me,;mo correio nmnd.>n fazer recrutamento d.:i 
inariuhá; e eis-uqtti que <> ·ministro dà g11en·a 
rwonhaceu a responsabilidade que cahiri. sobr.:i 
si, o qne n:io aconteceu ao ministro da marinha, 
em coiiseqnencia dos negocios serem tr11tados 
S'!parad<>s, como uma cous:\ que não é lia mesma 
na.,;iio. lato n1•?smo acaba de acontecer na pro
víncia de l\linas: .um Sr. deputado que foi accu
l<ado de vru:ios cl'imes, .foi manJado prender pela 
secretaria da guerra: e peh\ secretaria do. imp~
riú man lou-se-lhe fazer elogios: por isso, em· 
quantc• não Iiouyer esta unhi.o e C•>nnexão, esse 
n~''º methodo. nos ne~ocios da administraçiio" 

QuMs as cabeças; quaes os braços e quaes a; 
J.>Crnas, não entr:1rei nesta questiio: o- que quero 
e que o ministro dn fllz"nda n1io possa füzer 
nndn sem ouvir o ministro da gnerra; o o mi
nil!tro da ~uenn sem ouvk n ministro da. fa. 
zemln ; . porque a sna separaçii.J e cousa. de gra
víssimos males. Ent0:1do portanto que se põt.le 
trátar dos ontros artigos ; mas @ste nrtigo Cleve 
vencer-se; nõ:. não temos ministerii;i; isto ó. nm 
fac~o; temos ministros que Ql.)f<iô destacàda-
mente: . - . 

Volte A uma c.>m:niasii•> para l}ue se· deter
mine e decllue os neg.)cío;i ~ue dependem da 
delibera~ão; talvez se pos.sa f.tzer com bem cla
reza. 

não c_:ít·.•n•Ji hont~~ .q1u S6 
·do dia e.;t:) proJect-~. Voto 

a palavra,· se o nobre doputid1), ·o Sr. -J,,ino Cou
tinho, já se tivessa 1·etr.ictado, como em verdade 
se retractou. · 

Mas, ll•J me l.lvanteí, accre;centar.Ji iL; razõ JS 
CXll•mdidas pJlo autor da emenda. que, para con
vencer-se de falsa a proposíçiio do Sr. J,,iuo Cou
tinho, que affirmo11 se1· o imperador um ente 
nullo no glVill'llO roJpresentativo, basta nttcndcr
mos n•l art. !B, o qu:ll diz que o poder mode
rad_or ó a chave. de. tod:l '} ;0rganísaçâo polilica 
e e clclegado prn·atn·o ao unperndor, como chefe 
suprem.> da naç:io, pois ll'}•u Yc·se que ello hn 

e er uma mspecçao mui o ar. 1\· 1 S•> 1·e to os 
os neg >cios publico,;; o no art. 101, SI G•, <liz a con
stituição que o i111p.m1dor nomêa e.demitto lifre
mente oz 1iJínistrQs _de estado: por ostn attl"ilmiç1io 

vigia,· ~ q~o não tem u.ua ingerencia activa. ~as 
Ct)llS IS do go\"01'110? . . . 

o S•·.cunha 1\l:att~"' :..:.o nobre deputado, 
' • :» • • 13 

a cxpõr. Agora pas>o n mllstrar quanto· é ne
ces;nria es.;a união, roJfe: indo o que aconteceu 
commigo ha dons annos. . 

E11 recebi pela secretaria de est1do dod . ·ne
JlOcio~ do imperio uma 01·1lom s1>bre pontos de 
tlísciplina militar: a portiria niio me pareceu 
conforme a b.:m orlem do serviço; e o objeéto 
era llllli melindroso. · · · 

Dirigi-me ÍL secretaria da gnerrn, perguntanfo 
se devia d 11· cumpri manto iL·111ella ordem; e res
pondeu-se-me · que Sua l\Iagestade n1i•> a tinha 
mandado· expedir, e portanto não a çumpris!!e. 
Se O!! ministros obrasseri1 de accórdo, não havia 
d•} acontecer isto. · · 

O nobre µepntndo, o Sr. Li.no _Goulinho; quer 
comparar, o imper1tilor d-> ·Braz1l com l'restes 
João das Indias. Sr. presidente, o rei da Abys
sinia, que talvez é es.;e Prestes João das Indias, 
decide t'ldos o~ neg•lcio.;, e no palac.io de Gosklim 
ou d.i Goadnr assisto ou di\; a~.l~ench to~os .os 

, . . ~ .. ., 
um official denomin \<lo. Serac-l\fass~ri com um 
latego faz tanta bulha par•L ·chamar o povo que, 
s .. gundo diz Bl'Uce, nem 20 postilhões a 'fazem 
mai•ir: o rei d:i. as suas decisões· por meio de um 
ministro, qne está a se11 la lo; e, tanto ·ist<J é' 
assilµ,. que em u n'\ occmsi:io e°' que o Negus, 
titulo . do rei da· Abys.;inia. so acha\'a. cm aud1cn
cia; foi que se disparou um tiro de espingarlta, 
qoe _matou um an:io d1J ltas Michael, o grande 
protcctor de 1\[r. Bruce. . 

A; vista: do que aponto, parece q\la. o Sr. ~i~9 
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Co11tinh<i niió'. conipliftlll -bem o nol!SI) impcrndor 
com o Ncgus, 1·ci 011 ·impcr:ulor •la Abyssinia, a 
qmm1 clmmn Prcst·! ·João das Judias; sti não é o 
outro da alta Asia. 

o Sr. Clcnic~nto PcrcJr<1.: E.;t•mdo 
q1ic o artigo ad·lith•o Je·,·e passar, e que toda 
a oppoeição nasce Ja sua rêdac•;iio, e não se 
deve confundir dclibera~iw do governo com exc; 
cu ar .. 

O Sr. Vergueiro· qnf'r dizer que o desem·oh-i
mento dos negocios do go\'et'llu 1le\·e pe1·tenccr 
:L cnd.L um dos ministroi<, e tnmbem o mesmo 
'·icio 1111, 9unndo _ qUCL, dizur . que !odos li•1uem 
responsav131", se nao : pela dehberaç:10, pela t>xe
cu~iio: por isso proporia uma enwndn de redacr.iio, 
nestes terii1os - qnc todas as <lcliberai;ões sobre 
um systema geral em alguns negocios de\'cm 
ser tmtmlds em conselho de ministros, pois que 
rião ba duvida nenhuma que, por niio concor
daróm os ministros no d·•senv•Jlvimento, tem rc· 
!Zultndo ranJes inconvenientes e ainda o armo 
pa•sado ti\·emo:; um exemplo.· 

App u·eceu aqui uma 1·epresenta1:iio d:i socie
dade cln A merica, pe11ind1> para iun·cgnr ~übt·e o 
A•nazonas; o ministro elos n~gocios cstmngdros 
• ~ · 11 .,. e· i e ssan ·~. e o 1111111s ro os· 
nc~oc'ios do i.upcrio, n qne111 foi remettido. julgou' 
que niio de,·ia tomal·o em consiJemçiio; e eis· 
nq11i • 1un negocio qne dc\·ia •·x•gil· um acc.'ml<' 
• . . . • r • • • 

~XetnplO'i; portanto dc\·c·Stl cstabcJeeet• Ulll S\':;• 
tcm•l tlc · união do todos os niinistros sobre· a:> 
tlelihcra<;õesi it01· exemplo, sobre o re•:ntlamento : 
o ministro i,h guerra m:uidou suspender, e outro. 
ministro mantlo11 con•eC:nr. E' Jl•lls de nhsoluta 
,,cccssídadc quo o 111inistc1·io concorde no S\'S· 
te•i•a '°geral· de negocio. · · -

Eu ·ninda poderia citm· oitlro exemplo Sl)l1re 
essl. ·ri!villuçãosinha na B·1hia: mnndiiriio-se pcdit· 
ii1fó'rma1,:ões9·"quando 0·111inistro. d1L justiÇa ·queria 
<Jttii se mandasse logo: procedi!t' j11diciahncnt1J; e 
lie ,; · o\·emo esti\·cs-<e unido, elles conconlitriiio: 

·• · · ·• • ·• · 1 • s 11 "'li •l que o mnns ru· 
déixe de obrnr· pt·omptament-e, quando se tmt, L do 
executar a lei ; sim quandu se· trata de saber o que 
i,;o~ de.ve deliberar, ,._ g., quando se trata de úc-

.· -~ ··, .. ·.· .. ·~ .• ... 
11 i:;tt·os conc~·r~c.111 e de ibercm ; tl _po1· i_sto 11~0 
se segue uaqu1 .. em\Jarai;o nenhum n:L execução. 

Pelo que i;espeita á respon,;ahi!i<lad<', eu me 
opponho i11teiJ·a1uente, porque quero que, apcznr 
clu,;ta do>liber.açiio, os ministros mio fi•Jltem res-. 
pon·mvei< l\lantla1·ei a 111i11ha c.ncnda, para qU-! 
voltctn ·a. uma com missão, que desé;rv.;h·a ·melhor. 
11 mnteria, porque a idéa é uoa. 

E:\IE:\D.l 

'' _ 1;,1la; as . dciiuérai;ões do go,;e·rno_ sobre sys-: 
tema · gerttl, que este . d~\'e .. &eguir. em algum ne
gocio, dc\'elll sei· acco1·Jadas cm ·cousdho dos 
mini,;trµs. : ... · . . · · · · 

.«;l'i·opoulio a siíppressiio ele, tudo o 'mais: e que 
o Ílr~ígú se .1:eJija ;llci>te sci1ti•lo.11~Apoiadil. 

. Logo . cm .seguida o·: 111c1<1110 senhor pedio a 
emcrd;t 'para addicionar-se·lhe.-Quc. vit :i com~. 
mis~:fo .. para : -da1',Jhc. mais . desen \'o)vi111e11t·• . .,..... 

·-o sr. cu-sto<lJ'ó 01,,s: ....;·Nt"1s sallimos de· 
um· ;ca_lios, de 1111'1 abystno, pat·:i o gov'erno 1·epre· 
sentattvo, no·· qual o supremo• chcfü t·xercc· 11. 
vontad: da naÇl'ic1 tlcbaixo'•fa f'gide da foi f1rn
dame1ital por meio tle seus' niinistros rcspo1is1l;ili
s,1do;> )"·~· se'!:; actos. Mas; sc1jho1•cs, pct:i li} 1!or. 
parte :c's~es snp <Sppostos- :\ mesma constitnrçao,. 
•1uc ''llie;;· ,d:\ ·:r· ••xisten_cia'. · como' a··iufeliz · éxpe
ri-cncfa. o attc.~ta • ·ate • á c\•idencia !. ~:fo posso 
calar, ainua mesmo quando· foss!l "censul·.iao· t•ól! 
q1tem m•J ")llÍ.Zt:SSiJ 1far a IJ1JnrJ 'de ostrIB:isnio;)-

Nós ternos \•isto que ·-0 governó. mnteriuli110U·SA 
e se tem foito um monsta-o, com o qunl nos é 
ne~essnrio lutar braço a braço: sem aspirar. ao 
01>timismo ímngínario, vemos que o bem mesmo 
ião 11 eguimos, e que so po Pmos esperar o 

m 11 ! Porém c,;pcro que seja punido ei;to mal : 
(se cada mcz se dccrdasse a accusação de um 
inittistro, ~ cxem1>!0 de sua puniçiio e\'ilnria a 

varicat;õcs) e como seja mais fa;il corrigir a um 
dclinqncnte do que a muitos reunidos, eu me 

fet·suatlo qnc 11ing11lari,;a111lo-se, como fizeriio .os 
foracios aus Curiacios, se conseguirá mullror o 

fim, visto que ttté ao presente a impunidade 
ddlcs é t:io manifesta como o:> seus excessos. 

Portanto voto c<mtra a • menda do Sr. Y cr
gueíro, cmc1ua11t.o quer o ministt>rio in solidum; 
mio }Klrqttll cu supronha inuti! para o futuro, 
mas. 1101· iucxcquil'e de presente, o IJem que ella 
promctte. 

não posso conceber a re!lpo~sabilidade in li 1·i
d11nl1 além de que elln, ll•l 111.,u 1>ensnr, Yni mul
tipiicat· a fonte da$ deliberaçõe.;, pori111nnto niio 
considero o oder l!X cuti\· ··• 
bui·;:~o. nf:m com a ncccs,.idn1le de deliberar. 

J>clibem a lei, isto é, os ne~o ios est:io re
l!UhL-!os por leis; e não bl. mais scnii•> executar. 
R :conlre.;o os mahH pro\•enicntcs da folt-1 de 
concor a11c1a os m1111s 1·os: sei que um secrc
tm·io d., e.,t:,Jo 111a111la uma c.m;ia, o outro ou
tra; mas lemos o 1·e111edio da 1·cspo11sahilid11dll, 
<1nnndo ob1·em contra a lei, qne ó u111n. Por con
scquencin a c.uen·la \;ai empecer ns acções do 
governo, que J~\·cm .ser promptns: entretanto ,.ã. 
á umn co111111issão, p mi q11P. dehtcido e:;ta idéa; 
e se tirem todas as du,·idas. 

o Sr. Odorico :-'f<>rna·;;c a confundir deli· 
hemçiio com execuçiio. 0; ministro,; um conselho 
deliberiio: 01·a,. aq11clle:1 que dclib1:1·ão mal, o qnu 
se J?Ó.d~ .~a~er 1iclas actas, s~o punidos pda r~á 

lJÓde S~~ tà111be111 p:miJo, O verificar-se. n J't:S• 
pçmsabilidade tanto a respeito de:;te, como dn~ 
t1uelles. -

um recrntamento se esta delibr.rao;iio é e1·rad1, 
fic:io rcspousa\'eis todos os ministros que \'olarào 
para ella, se é acertada, mas o minist1·0 rei· 
pccti\•o a executa mál Yex.t o \lO\'O, transgrediu 
n deliberação, ·eis verificada nella a respou:inhil
iJnJe, sem obstar n 11ri.11eira opemçiio, istJ e, a 
delfücraç.io que foi ante1·i9r. · 

.De,;ta maudra, apcsai· de a deliberação ser 
to:uada cm conselho, ca;Ja 11111 miuish·o pela 
sua. Jlllrticular execução e justo á respons!\bili-
dade e póde se1· punido. · · 

Afinal, julgada toda a materia snffici ·nt.emento 
discutida, o :::)r. presidente procedeu á vutac;iio 
pela ma:idra seguinte: 

· P1·opõz ln S•l a materia deYia ser remcttida a 
u·na commis:;ão; venceu--se que sim. 

2.o Se a esta commissiio. devia·se dar u:na b.ISe; 
vcnceu·se que sim. 

3.0 Se. est!l :base devia ser a de ha".er um con· 

,.to A que ,counnissão devia ser r<?mettida: ven
ceu.se .que fosse a duns commissõcs rei,midas de 
constituiç:'io e de legisLtção, com a udicucia dos 
autores das: emend,1s. 

O Sn. CumENTt>: P1mÉ·.n.H -Acho_qne se po· 
dia ·.co•,tinuar' a l-tiscu":ls;io ; V. Ex. l•roponha. 
;. ·O, Sn., Pni;:srnE:\TE; -:- - São de voto que ~onti • 
ui1~ a discussão·?,. , . -
::"_\)pchlio:se· quç. ~h'n. _- . ' 

O Sn. PnESm:::;.;T::: ;-Estã. em discussão o art. 30 
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d•> projecto e 11s <'.O:npetentes cmen•las a ello;! fd
t:lS pelo Sr. V ergue1ro. 

o Sn Y1mGUEIRO: - Decl:iro b:wer um erro de 
im ren-1a 110 rinci ío d'l minha cme d ' rt "o: 
de·ren•fo ler-se-emenda no nrt. 3°, e seguiatcs 
.:....e não como estã. ímuresso. · 

O Sn. PAUL.\ E Sou;,: - Eu querin .q.ue se,s'n~· 1 
stitnissc a emenda •lo proj.•rto. {Ndo ._se _011v10 \ 
nzais.J · · ( 

o s .... '"<>rguolr .... : - Pnrn conhecermos o 1 

que deve gui-lr n discussiio, dev.m1Qs .comparar \ 
o projecto com as emendas, .e parece-n1e que.as 
enwn!las tlma a preforencia; e .f.n:ão 'nprovdtar ·I 
melhor o tempo, p.>is que neUn-1 se reune em 
u.n só artigo o que ó cou1m11n1 n cada seca·ela
ria, •1uan.Jo 110 prlljecto •!St.io .repetidas seis ve
zes cst is f\ttt·ibuições, fdto isto ,;ó l·estn sep·1- :/ 
rnr 03 negocioi qn~ a .cada uma tocão, o que 
1ica facil. · 

Finitlme1.te as emenda·; são um 11ovo rojecto 
que mo parece mm maas :"'YS emattco, am n 
tJUe coutenbn a m·esma doutnua. 

1;omtu.10 adoptando-so as emendas paa·a guia 
da dii!euss:ic;>. esta deve rccahir ao mesmo tempo 

O sr. P'4.nln. O.t.valc.anto: - (Nmla dcii 
o tm:ltggraplto Go11çalce~.) 

OS r 1 

ne11t111111a 11ecessiJ111Je ha d! se tomar votnc;ào 
sol.Ire o a:ontinnar n ltiscu~;ii•l do projecto, <.•u 
das emendas ; tl discussão por or11 esl1\ aberta, 
e versn sobre o art. :10 do projectn, com ns 
emendas otforecidns pelo illuslre depntatlo o S1·. 
Vergueiro; caJa um Jos Srs. deputados pótle 
mostrar as melhorias de qualquer destes Jous lll !~ 
thodo<J, com que se Jesen\'oh-e n 11111terin, e a 
. vo>taç:l.S que hou\'ct· sobre este artigo lan de pre-, 
judic:tr n continuação da discussão, porque ·se 
s11 '\'encer a emenda do Sr. V crgueil·o , é bem 
\·isto que. n discns;;ão não p6J~ \"Crsar mnis so-

}lreten lÔ faz~1· nmn emc~d~ do 
0

snpprcssiio, niio 
i;ó dlll!te como de 'todos os arlig.,s do pa·ojccto 
1uio contidos nas · c111c11Jas, p_11·qne, n niio se de
clur11rcm suppdmidos, poder.a l!ntrar cm duvida 
Su fic:Í\"ÜO subsistindo IVlllelles que U:lO CSt:iO 
comp1·11l1cntli .. los an~ <!mclllhs, e o meu in~c-nto 
f.,i que cstus sub>t1tmssem 110 todo o {ll"OJect•>. 

Vou ·npresentt1r a cmentln de supprc3são geral. 

E:IIl>:SD.\ 

" Proponho que se· supprimão tod:1s ªl!I dispo~ 
!'lições ·ifo na·t. ;:!• o scg11111tc:1, niio couta.las uu 
miuba emenda. -· J"erg1teiro. " - Apoiad:1. 

o Sr. Paul<t. o Souz_.: - (Nt10 se om:io.) 
Leu~se na mcsn a seguinte emenda como nd

ditamento para o lug111· mnis propri·J : 

E:llEXD.\ 

« O bal 111c;o ge1·n\ das dcsp.Jzns no n:rno findo 
e oi·ç.amcut.> d11s do futuro, que o minist.-o da 
fazenda'·deve ·apresentar. s\ ca111a1·n cada anno, 
devem ' ser apreseutudos impressos. -:-- Paula e 
Sou;a. » - Apoiada. 

Leu-se immediatamente esta outra 

E:llE:m.\ 

• '.23 l 
O S1•. A.1•auj~ o .a.,. ta•: - Sr. p:·esidente, 

o qull acuua de dizer. o· ho'n.rado mcmuro . o 
Sr. Pauta e Souza solwc o n. 7° do artigo 1ul.1i
th·o do :;.-. Vcrgneiro, qucren.Jo que a conta da 

. • e o c;amen o a o anno u uro, de 
que fülla o mesmo 11. 7o; sej1fo apresentados im
pressos não tem lug:1r par:1 este urtigo; p'l1'q 1w 
por ora tqÜ-Se das :ittl"ibuii;Õe.S gerac:> COIJllllUnS 
1le lh!los os ministros e ~eeretariôs de estado~ 
e o n. 7° . refo.!rn a obrígac;iío uc ca·Ja um Jos 111i~ 
nístrus aprcse11tar ao da fnzt>n1la a .. conta d11 d<·s-, 
p:!za e o oa"<:amcuto futuro de .sua rcsllectiva s.:
cretaria; orn, est1 _c<mta e. iir.;t11ne11to n:io lia a 
ri1enor: ucccssidade d•J se imprimi1:, pois que ha 
de· entrar 1io orc;amcnto · gºenl tlo· minisfro da fn. 
zentla e l!ste orçamento é que e.leve ser impresso, 
po1· ser gernl e at?ra:igcr: toJas ..os dcspez' s,, niio 
hnvcnd•1 a mesma rnzao sobrn os ·oa·i;a,nentos pnr
ci11cs · da-i sccrct ari~s; n"lcmbranc;a · do lwnnid<i 
membro é nptíma, · porém pnra o art. Sa que 
trat:a do nairaistru · da fazenda, e lá t..:r{1 lugar 

o sr. Ycr;;u~úo :.:._Este nrtig0 e~tá muito 
mal redigido; devia dccl11r11r cóntas do anno pre
terito e orçamcnt•J do foturo; orém se co11Lc111 
11.. e 11 e ou rrna a comn11ss:10 e i-e acÇiii> o 
cmcnd1u·{1. ' 

!\:io appro\"o porém o ad..litnme11to qne obrig,1 
no5. ministro~ n fazerem inipflmir ias suas contnli ; 

• . • , e 
trt!gnr no ministl·o ·l\:1 fazeuda, a q'uem compete 
formar ·a cóntn · o orç11111cnt<> gemi, o quial fna·ú 
imprimir ti1do junto; o que sc'ria co1t'\"cnlente 
m11rc 1r-sc ó o tempo dentro do quitl devo càda 
ministro apresentnr ns suas coulns para· O-'da 
fazentla faz ir o seu relatorio (lfpoiad<1), e 01-de-;;-· 
nnr a ímpr,,ssiio total l>nre•:e-111e que ~"<> sL>1·ii. 
mito • 

Emqunnto 1\ emenda que >lt'Jlilm (is ncg.JCios 
•lo impcrio, ainda que 11cgah,'.nmente. ·explica 
bem o qne se prcte'núe p·orque tis attribuit:ões dq 
governo estilo m:uca l:i; <!ln co11stitui ii.o e d•!S· 
Ca'\"O VI as p as CIS. . . . 

No :wtig.l precedente cxpnz o motlo porqi1e ca.Jã 
mini:>tro exercifa as snn:i · func~õcs, é isto o como 
dirige n administração d l sun rcoa1·ti ão · scriu'e'· 
se t\4S1g.•a 111· os 1vgocios P. cada repill'tit:íio~ 
principiando· pclo ... ;iniuistro dos· negocios do im· 
pcrio. - · . . · ' :·. · 

Se attcndemos a esta den.>mi1rnçiio, parece que 
esta comprcheudc t•J<.los ·os negocios,. :.e_ nssiJJ) 
aconteceu 110 principio; p•>rém, . sendo muitos, 
fJrão-se separando tlellas. nlguns ramos p111·ticu~ 
lares; por iss > é mais exacto tlize1· q 11e a cs(!l 
sccretnrin p.:irt.!ncem · todos o,; negocios 11tio· de• 
signados its outras, isto é, niio sepam.Jos para 
outm.; ; e ui'io se qn.irenu•> esta expressiio Ui!:o 
g:iti\·a, dig:l·SJ - A. direcção .. g.~ral da, adminis-
tração civil. · · .· ', : . · 

o Sr. Pau ln C1n:n.l~anto :' .....:..'cN((p,à·- es: 
ç;·eveu o tach!l!Jl'lllllto Goiiçalves.) .. ;· .. ·'' .. : 

o 'si·. Vol"guolro: - Se 11 nlinlta:·emenda 
excluísse n doutl"inn·do projecto :c11:a,. não aprc
sent:l;ia, por111te -cm g•)rnl cu · a approvo e con• 
sidero comp1·chcndilla -nn. gencrnlidalie. da· minha . 
~mendn; m~ 11 ínJiiddunl·~. ~on!o cs~:í 11? .. ~o- · 

I,o....,. A direcção. ger.11 da alimin_istraçiii> civil'; 
esta pr,•posi«iio compt'.<!.hende tod:1s as·.s_uns nttri,· 
buiçô.!s: · · · · ·· · 

2.o - A divisão do tcrl"ito1·ío tamb'cm lhe per:. 
teiice. 

3.o ,..- A formaçifo de .mappas estatis.~icos.-

« SuJ>primiio·se os n~. 1°, !f.º e 9• elo nrt. 3°. 
-- Paul<1 Cm:o,1l~{tH(<f, » - Ap·>1a<il). 

4.u - .\. colonisaçio, · .. 
5.o --A ci~ili:mçi\s .dos ,-intlios t imbem lltc.;pér· 

· tence, nãci li'\ parte executiva com.o nri:ni: se ir!• 
Jicn, mns na ptu:t~ ~ir.:i~tira~· po1·~tic _só ª? tiv· 
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!")3'> - - SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 1827 
''erno como cabec:a ela ndministrnçiio lhe compete 
dirigil· e fazer executar pelos seus subalternos. 

(;·o - A dirccçiió llc instrncc:ão publica csl{L bem 
enunciada 01·ém não assim. 

7.0 - A policia ndmiuislmti\'n. 
S.• - A supe1·intcndencin das estradas, pois 

ni.1da que lhe pertcrn;a a direcciio dcsks ohjectos . ~ - ~ .-
srg~ndo a ieléa que IÍgnmo~ n estn pnlnvrn, est:i 
mnis perto da obrn do que o ministro de es-
tado. · · 

!J.o - Promo\'1.r a ngl'iculturu, etc.; é sem ques
tão uma das suas attribui<;ões, e,· snpposto um 
Jos hcinrndos membros dissesse qnc a agricul
tura e o commercio não qucr.:m lJl'Otec!::io, silli' 
liberdade ampla, cu direi que c~ta mesma libN·
tlad.: Jlcde protcrçüo que rcmoYa os r,bstaculos 
que empecrm ; ha mesmo soccon·us positi\·os que 
llte convém, como ndmittil· planta:; 1:xoticns, etc. 

1 . - Tomar con á~ 111 1 · ~ ·s 
nttribuic;iio que eu quero s11pp1·imida, porque não 
só n expressão é. má como o sentido inad111issi
Ycl ; a lei das camaras rl!gnlará a iulluencid qu'! 
o governo deve ter sobre este o!Jjecto. 

Os ~§ p, 17 e parte do 18 pert<:nce ao ma
terial dus sec1·ctarias e deve regnlar-se em ld 
propri \ que fixe o numero dos seas empregados 
e suas rcspectiyas classes, por isso entendv ue 
se ovo suppnnur nqm; e e a este respeito e 
das contas das cnmarns que se i·cfcre a minha 
emenda de s-uppressão, porque cmqunnto ao mais 
tudl) está comprd1endido na. minlm emenda, ou 
Jl•·Sitiva ou negatimmente. 

O Sn. PnESIDE:STE, julgada a nnterin discutitla 
procedeu á \'Otn!:ão 1iela m:meit·a seguiutc : 

Propvz to se so devia com•'c:ar a \•otaçiio pela 
emenda auppressiva do ::;r. Vcrgueiro, que diz
pruponbo .. que supprim:1d etc., - vcuceu·se que 
sim. 

• ., o 

-foi upp1·ovaela. 
3.o As emenda e; impressa; dl) mesmo Sr. V cr· 

gueii:o nté o 1iumcro li, inclusive - for1io ap-

-4 .• A rcdacc;_iio por clle apresentada no numero 7° 
das suas cm:mdns,-não foi app1·0,·11d11. 

5.0 A sua emenda pnrticul.i1· .ao me.;mo art. 3°, 
-foi appro\•adn· 

i;.o O aelditnmento do Sr. Paula e Souz~.-fui 
npprovado, julgnndo·se p1·t>j11<licada po1· esta vo
taç1io a emenda du Si-. Pnuln Cnvalcilntc. 

7.0 A emenda do Sr. · Yergueirv ao ai't. 4°,
-fui 11pp1·ovadn. 

S.o A cmentln do> mc3mo ~enhor, ao art. 5<>,""'.' 
fui 11pprovnd11. 

!).o A emenda do rnesnto senl1or, no nrt. G•, no 
mesmo kmpo o Sr. Cl1:mente Pereira enviou 1i. 
mesa esln-liddite-se no fim ; nem a inspecção da 
administração dos hospit:ii•s militares - que foi 
npóinda, sendo depois l'~tiradn a requerimento 
<lo seu autor, e com conifontiment.o da camnrn. 

Yoltnn~o-sc .ª ditn emenda do Sr. Ver~ueiro ·- . 
10.o A emenda no art. 7° e logo cm seguida 

o 8r. Lino Coutinho m·1ndou {1 mesn estn OU· 
ll'll. 

« Que se diga -a navegação exterior - .José 
Lino. »-Apoind:l. . 

Ficou n matcrin add:adn por tl'r pnssndo a 
hora marcada para esta discuss:io. 

Fizeri'io·se ns srguintcs leituras 

REQUERDIE~.TO 

11 Rtiqueit·o que se officie 'li<> governo para que 
no; Jõ esclarecimentos sob1·0 ~ e:xlrno1·Jin u·ia 

csprza e mais e ü: , c1 a Jle a c:unnm 
da ci<l:ide .de ::i. Luiz do l\111rnnhão, sob o· pre· 
texto de festas pt>lo i·econhecimeuto da nossa io
de eu<icncm pt!lo go\·crno de Po1·tugal.-Oílorico.» 

l:SDJC.\t;'ÃO 

11 PNponho que llC nomõe uma commissão es· 
pccial para orgnnisar o Jlrojeclo que estabeleça 
os juízes de I• instancin.-Paula e So11.:a. " 

Feita a primeira ldturn, r•edio·se ur~encia: o 
scntlo e;:tn apoiada, discutida. e \"cncida, fez-se 
n segunda leiLm·u; dcpúis elo que ,·enc1>11-so t:1m
be111 que fos:rn a uma commiss:io, e fazendo-se 
algnmus i·ellcxües sob1'e a commissão a qno de· 
veria sei· 1;emettid.11, _ opinand.o alguns ;c;euhorcs, 

venCCU·SC que 

PERE!nA. peclio urgencia par1l 

J'.-.UECER 

11 A commissão 1le commercio, julga digna do . . . . . . . . . 
"" . ç:io do Sr. deput:1do Oliveirn Salgado, que pro..1· 

põe se nlliviem os navios nacionues <la ob1·ign· 
çiio de levarem capellães .. 

«A legislação que impõe uma tnl ol>rigação de\'O 
sei· reformada quanto nutcs, porque n:io satisfaz 
nos fins que clla te\·e e:n vista, e causa no ·com· 
mercio um d:unno incalculnvd. . 

« Niio satisfaz nos seus fins, 11orq11c a maior 
parte dos na,·iôs niio tem nlt..u·eil pnm celebrnr 
o sacrosanto sncrifieio da missa, ninifa que leYl!ID 
cnpellães; outros illutlem a lei, fazendo descn1~ 
bar•: 11· es • · · 
obtõm dispensa <l..i os lev1u·em sc.n muita difli-
culdnde. · 

"Peior porém que tudo é I} grand•J mal que !'Sta 
i ns i u • - · " ,.. • •• • 
nal pela despeza cons11ler:wel que os interessa· 
dos siio obrigado., a fazer com 11s comedorias e 
sol-lndns dos cnpellães, despczns que juntas 1\ 
outras muitas, que os navios nacionnes fazem os 
põem fóra de toda a linha de commcrci.o cóm· os 
navios cstrnngeiros, que niio trazem capellne:>, o 
fazem menos de•peza em todos a1·tigoo;, que o.~ 
nossos ; sendo bastante que elles ganhem o que 
estes gast:fo de mais pnm a sua cvantngem :;er 
reconhecida. 

11 A com missão nprovcita e.-ta occ1siiio, para pro· 
pt11· á cnmarn que a medida indicada pelo 8r. 
Olivcirn Snlg1.do se deve fazer extensiva aos· ci· 
rurgiões, por.1ue a. respeito destes se d:\ a mesm;i 
raz:io do sobrecarregarem ns · despez:is; que poem 
nossos navios lóra <ln linha de concnnencin com 
os estrangeiros, que niio são obrigados a t~zel-o_s 
no~ scti-; n:tYills, e tambcm . porqu,e. es~a . ~!•S.~!· 
tuição não pt'cencl1e os seus fins, por sei· i;n
bido JlOr todos que os cil'l~rgiões tlc embarque 

()'" \• ' CY • - • lo• • "' 

fazem n bordo dos navios mniores males do que 
bens. · 

11E é de p:ireccr -a com:uis~"io, que, p:mi -occor.
rer nos m 1l~s poriderndos, se elcyc fazer umaJe~, 
da qtl:ll t•ITerece ti considera!:i'iO 'da camarn o se:
guinte 

PR<1JECTO 

11 A assemblóa geral etc. 
11 Aft. t.o Todos os navios de ]>ropriedado bra· 

:z:ileh-.1 _podem nnvi:>g•lr pnrn.os po1tusJ.10 .seu.dis-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:06 - PÃ¡gina 9 de 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSAO E31 21. DE JULHO OE 18.27 ".) •.) ") 
-•.J•J 

tino sem sm'cm olfrign<los a lernrem a seu borJo · 
capcllãe; nem cirurgiões. 

" Art. 2.•> Fkiio derogatlns nestn parte sómente 
, todas leis em contmrio. 

• • , ~ .. ' .o .. 
· se n sc~nntlil. leitura, ú julgailo o p1'ojcctu o•,jecto 
· de delihcrnção· foi m melado, impriini1-. · . 

- o· Sn. S.1-:cnET.\nJO !\JAI,\ leu mais o pnrcce1· 
'11 commissão de fnzentla {1ccrca da in<licnçt'io do 
Sr •. arcebispo tia · Bahia, em p1·..ipõe si~ autoriso 
o govcmo para : q uo lcgf\lismlus ns <li vidas de 
S. :\f.. o·Imperalriz, as maude si1tisf11zc1· pelo the-

. souro publico. · 
o Sr. Ai;cel)tsi>o eia· nn1110.:-Sr. p1·c

sidcnt«:>, pm·ccc-mc q·uc n illustrc co111missii\) niio 
: impugna: n: mi1í!u~ i_ntl!cnr,!id; .P?i~ sú. diz que. po1· 

·..,. seu p:wcccr, · port~1ito · eu innn<lui'ei :'1 .. ;11es:1' 
uma ememln, para .que se pcÇão ·esses da<los ou 

. · cscl::u·ecimen"tos no· go\'i;1·110 ;: e· e1!l.1.1~- n 

. JÓ.l&NI>.\ 

· dépntailos ·fui· p1·csentc qnc S. ~I. a Impe1·ntriz 
fic1u·íL empenhada em varias lJUanti::uc, por falta 
•l.f! uma <lecentc. d1>tação1 qne .JIJe era devida na 
fórnJU da co11stitnii;1'io ; <; que por · não ter os 

. 111eiús necessal'io:1 arn. o seu.devido trnlnmcuto 
e para . as suas de:;pezas, iicai·{L devcudo essas 
,qu~ntins; .<JUC agom queren1fo a cnmam dos 
deputados ::1j11stn1· e.,sas dividas de .. s. M. a 

. Imperatriz, n· cmnnrn :P~de esses· documentos, por 
l e ( _ t :-; • 

Digo istl) pnm. que ·O oflido .que se fize1· v{1 
moH vado, .voto pel;i ementla uma vez que tenha 
esta rctlaci;ão. 

o ·Sr. cunlui ::\J:i tt·..,., :- Sr.· presidente, 
cu sou da mcs111a opinião do nvbrc ucput11tlo o 
8r~ V11sconcellos. · · 

Conheço •1nu e~te negocio é particulnr, n por 
sun natureza domestico; mas ns suulimcs Yirtu· 
des: da· fulled<la impJrntriz, qno sempre hn de 
ser lmubrnda coni n maior snmlndc por toJos os 

,, ]Jra~ileiros ,apoiado'., faz CÍJIJI · 1p1c o 111cs1110 nc· 

fincionlil. 
Se 11ós Yisscmos que n falleciJa impemtl'iz 

tiuha umn .grande .dotai;iío; se: visscmo.; que d<'S· 
en lin :is suas i·cndns cm c ui , "Cus c111 luxo 

élll . f..,stns, uão d•n·crmnos S•.'l' gcOIJl'OSOS; lllllS 
se a impcmtríz. g.1stav11 as sitas mezndns , soc· 
correndo n \•iuvn, a orph:i, a· ucsmuparn<la; se 
por NSC motivo elln se Yio obrigala u c9ntrnhit· 

· - · · · · · · · . . . · . . · . · 1 . l\'1 ns. para a v i·ece1· os po r.,i;, esp r o uc 
• 11 Qu.c ·sc .. rci:n' no m1m~lro ·dos negori1os ~a: um uia a nação lhe nugmcut11ssc as suns ren
~ jitstii:a· .. lllll Joi:un'ient.,···fognl, · .que verifique :1· diis, como nii<..1 havemos d., sei· liUe1·acs com :11welln 

T)111111tin •. que ficou devl'n<fo S. l\L a Impcrntriz. illustrc é 1:111,cut:lJ;\ princczn ·? E uiio tem bt" 
' _:. (j dc11utuJo, · Jh·écf>isp•> dêitb cllt llrrllia.,,- · incsmo pmticndo ontrns as$emLléas.legislati\·as? 

Apoind11: ' . . , Não .te 11 nínitos membros .da cnmara dos com· 
1 .PoÍ"_ .tf'l'. dt1<1() n !11?1'1\, .fi~\m tuílo ~dia.do, porftm .. lll!lllS tlc Iuglrite1:ra ,rcqucl-idv o ntig.~1e11to d.us 

rcq11e»ei1l19-sc a 1Jl'o~og111;11!:! ~a-scssnv;-e.ve11c1dn- ~ i.lotaçõés, de. s~us pl'i11cipc:;,? . , , . . 
esta, contmuou, n d1~c1~ss~10. · Se os iug!ezes f1.1r1io gcnerOS(IS, .11.os. tnmbcm o 

o sr. sou:r.n. · Fronc:n :.-·Sr. ·prcsident<l; dc\·c!nos _s_çr, o objccto ê tligno e. merece ns nos-
' opponho-mo. n:.quc pnsse · esro · emc11dn, ·n csprcio sa,s attcnçoes. 

cm discussão consiste Jltl. simplos;moçiio· de um· 
.;; ., . ... " . . ' 

para ·<111e faça pn~m· .: peto : thesonro' público "da' 
llll'tÜO ns di\'idns pnrticnl.arcs de S·. l\1~ ·R Impc-· 
l'nll'iz; e i>orqnc a comniissüo diz no seu pm·c
cer uc wuln ·se. õJe delibernt.. li tal · rcs leito 

· pot· fultn ·d.:- dccmnei\tos1 p1·otc11de 11intl1\ o· mesmo 
· ::il'i Jeputu<lo,. por. cmondn .·ao parecer, que_ se 

1wi;:io infor1111•!:1jcs 110 go\•cmo 1 Pergnntúm cu -
l:ilio; as ui\'iilns p>rtieulnres do· bolsinho de s. l\[. 
a ~mpcrnh'iz olojc1:to dn ndminisll~u;lio publica, 
cm <1nc· entro o go,·e1·no · 1>11ra· esta cnmnrn se 
ii;tromettcr. n pedir· lhe iuformnc:õcs 1 · . 

.Diz ·o ·illnstro ·deputado· nutot· d1\. m9ção, qno 
consta ·tlcssns ·diviJn,;, mas que coastn e a. quem'! 
Niio ·no· go\cr110; 'lll'lll n ínim cm particulm·; e 
o .mesmo ·ncontcét•ri1 Ti muitos <los Srs .. dcputa-
d11s .. (Apoiados.) . . . 

Diz-se· que petlc a. hom·u. da. nnçiio,. que .so 
paguem essas. ·tlil'iuns, emborn assim seja; mns 

-. u ·que cu .nego ú qne ;i .cnmam. dcvn tomai· cni 
cqnsidcrnciio nssercõ1·s ~rntuiltts cm casos . ele 

• qne: dcl'eria' ser· ·b1·1it .ce't'tificad 1. 
Dividas ·são obrignc;õcs just.ilir.m\ns por. instm~ 

montos ou p1·oyas, que . incumbe nus· cre1lorcs 
fazer; e en ·niio sei de taes ·credores,. ncm;clles 
s.e ·no!l1~ãi;i, ll!!nrno mcnos:se.~iz a quanto mon~i'ió 

s. l • .. • . 

· N:io :Jin -poi:1 IJll~: delibenir sobre negocios a~sim 
· npresent.ndos nesta :cmnnrn, isto·· ó o qlic di:i; a 
com missão, cujo .pm eccr deve pissn1·, rejeit..'\~h\ a 
emenda.· · . · . · · 

o sr.: 'ra,.conccnos: - ·sr.·. prcsidcnt~, 
nmn . vez. que um ilhistre. dcputt'ido· d .. sta cnmnrn 
diz que c~istt cs!!a ·divida, cú iiiio duvido·111nis 

· votnr 'pcln · l'lllt?nda, · mns · qm~t'O ·que ella .vú pnr 
outra fónua. · · · · · · 
· .Oc\:e·so. dizer no ·govecno,- que t\ lltlmnt·n. dos 

TOllO 3, 

qualque1· ~e_puta:l<i 
0

Litthn a -inic~:~thn par~ ·tudos 
nq11cllc5 -OÜJ~cios; ·em que c·llc . ;ulgnssc rn~c1·es· 
sntla. n fclic.idndp pnblic •:, ou .a honm 11ac1onal, 

· : o· • n · e· · o modo ne e me cstn-
.11ha have.1· feito \IU)Jl. nioç;'i" qne me parecia li· 
gatln. com n dignitl:1dç .destn. .cam.m:a e <ln ·na~ão 
bmsilcira. . . 

Todos· os· dias: ::tppnrecém indicni:ões fnndád:i.~, 
ou na voz· pulilicu, ol.t nos conhecimentos i1!_di· 
"\"i<luaes dos ·Srs. deputados que a,; aprcSC!Jtuo ; 
e dcpoi;:; .de ,n•mcttitlas' ús competentes cou1111is· 
sõés,. ei;tus na fntta tlc 'dados exigem. os !.'Sela· 
recimcntos,. e informn~ões, ·de qu'.! · 1rcccssit,lu; 

·tal· ó a i1rnticn que tcuho Yisto) const:mtcrnentc 
seguida ·ne'st1\ · camnr.1.. · . 
· l.)oúio ó· pois, .qile a illustre commiss;io ~le. fn. 

zcncla· (cujos 1 membros summa111e.1tc 'respeito;. e 
estou· certo,· quo 'não tên\ nem.menos pnti·io,i~is1110 
no:n n1enüs venei·ni:ão · ~\ san<losn mcmorm du 
iinndn . imperatriz,- de;> que o·s · hmis ·hrnsilêirb;:! 
como· ó cli..,.o,-·quc. sendo i\ minha indicaçi'io fon· 
dnda. t'lll ftm facto de. 1:otc•rfoc.1ntlc trnivurs 11.: n 

· illústrc: coniinissãó 'se limita '.:i dizer, que niio 
·tem· · dad:Js, sc1n -no ; menos· indicm; qnnes 'elles 
s:io, e .. se se . 1h\"em pedir as ·ncécssarias iufor-
·mncoes . · . · . · , 

·Que n impcralri1:·contrnl1io"rlh·ioln!:; é '·óz·pu-
, blicn, .constautc;. nem . p1>din tleixar . de· sei:, t~!udo 
apenas quatro. mil :cruzados mensac-s,. e sendo 
dotada de ,uma· bcnelice11ch1 .e c:ll·idntle, que não 
snbin e 1lc11lur ,t,1<las .ns,.vczc5· qui! se .lhe: np1·e
séntava .ui mtc dos -0lho.; n ·-imagem .da tlesg1w;n 

. e ·11n miscri:t. .. . . ;: . · ·.· · ' 
, : Eis-aqui, _po1·que ~U .;.·PPlllerei, .quan~o fiz 11 ~e
. fe1·ida. mo1:a_?, qM llllll·~o :haventl~·amda :~tss1g-
11auo dot:1çau 11lg1um1 ~1. 1m1lf't:fl!nz ; p11.-..·•:1n,111c - -· ... '-9° 
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SHSS,\O E)J 21 HE JlJLllO DE 1827 
jnst.1, que mm1Jnssenns pn~:u· ns ··Ji\•i<l:1!> . con
trnhida_, po1· falia Je.s;a 1IQiai:iio, <lm1<lo 11or 11111a 
yez sú, o 1111e ell:1 ,·i1·ia a recebei· tolos os anuos 
cmquanto vh·esse. 

n ..-ulo1· iuestimaxel •I·~ 

,·erno fossem exighlas as inform:tçõ~s a esse res
peito. 

o sr. Ll no: - Sr. pri!siJente, a e 1mmissão 
tcn1 ·azã ,... ..... · .. • ~ .. · · 
parecer, seniio i1 Yista dJ documentos ll'gacs que 
pro..-em a <li..-i•la da l'inada impemtriz. 

S11pponlmmos qu 1 neste caso nos fazemos tes· 
!mneutekos <l ~sta falleci<la senhor.1 e ue re-

~ ,, , • illll emo.; pag:u· as sua; di\•i<las, não exigiria111os 
gnsta.c::unam sou,re as Yi1·t11°fos uéstt excclle1ite por ventura qu i toJos o-> creJ01·es :np1·esenta.s· 
Jfl"inceza; · soum os 1·clc\•:111tcs scrd~"'.; q1rn ella sem os seus documentos e c1·cditos Ieg 1lisaúos, 
Jirestou. {L· causa· llmzileirn, e. mai; ·que tudo,· p:w:i então se lhes pagar? 
sobre aquelle affecto venla<leiran ... :nte mnternal, Pois como po1· uma simples indicação Jo· Sr. 
•111e ella consagrou aos hmzilciros, arú .os ultiuws arcebispo da Rahia, ·sem mais nenhum outro 
momentos Ja :?.na vida. · passo, Jmvemos logoJ · decretm· o pag:1ment•l? Não 

Lembréi finai mente que ·esti:; acto de eq11i1lade, 1 posso, Sr.' presidente, onvit· t:io g1·at11itan,1ente 
era·· muito cohcreil11:0 com :is deruonstrações de. · crimi113r a commissào, faz.:nJo-se. eahir o. oilioso 
J1j1· e sensibilidade que tod:i a naç:b pnteut<!Oll' sobre clla, q11e tem foito o seu .de\·er, :cu. se1:ei 
11eln sua irr~par:wel per<l i:: 1le111011strnc;ões · q 11 e '_ de. p:11'.!cc1· qu~ se paguem as· Ji vidas .<lc. . s. · ~I. 
esl.;1 cnm w 1 1g11nhn·mte 111;1111fosto11, da maneir,t· I· a l1_1!perntriz p~lo_ c1·ario~ 1~111S COH_!O te~temuubo 
mais cnergica <í · eloquente ua sua res 1ost:1 á' .. mhl:co de: "mi da L · z · · · · 
a '' o 11'0110. . . : s!rl·• 1111!_cniucúte .imp0!t'ilt1·iz. do .ll1·l!zil, . p~1·_ .t~1· 

Sim, S1·. prcsiJe1itc, se fosse possi\·eI cliamar. · · sHlo :muga deste paiz,. e po1· te1· sido. uma. 11.11-
hoje a este imgusto .1·eci11to qnati·u milhões <le '. pe1-idriz; Yirtúo.;a e santn. (~!poú1~0 !Jei·al,~) ,· 
lirazileims, elles dirião a nnm voz-pngucm-se' o sr. Lo~1-. · - • 

· -· · • :.,, · ·s !1111111 10 e da desgraçada <lisposiçà<J. que. alguns . membros 
gratiJ!ia a unm .priuceza, que Sll identificou co.111 <le~ta camara têm <leseO\'Ol\'ido - para fazer nc· 
IJS llOSSOS intere>;.~es! ~ l}lte hOhl'Oll O tl11·0110 e foi Cllillll:Õ~S; pOl'']lle emfinÍ· :i opin1:io 'publica· as 
o oroamen.to, o glm:m <lo seu sexo.-:-Fui pois est~· , j1tlg:u·ú. Le\·auto·mc mr:i. 1·es nifor h ne in"us· 

' ' • ' . ' ' · " · ·,., . 1 ·unente se 11z n com1111ss:io e azen a, cm caso 
de se1· e~p1·essado '!º seio <los 1·eprc..;c11tantes de .. tl<l. tnuta uclicadeza, · ruvc;;tiila.<le .accrbas-c1:imi· 
uma na<;.aü mngnmmna e g.!rie1·0'11. . . j nações, bem quo enuncimlas com ,sua\·idace ·e 

Eull"etanto a illustre comn~issiio diz, que n:io. :. d1Jçt11·;t. . _. ·- .· . . · . .:. 
tem dados, e quando cu oll.,re<;o u11u1 emenJ .,; 1-- .. A comm1ssao de fazenda, Sr. presidente,, 11;10 
pnrn que 'se exij:io esses dn•bs ou tlocumclitus. conshlei·a ·respeitos humanos iln ·ordem. dos seus 
leg11es, q1 .. 1e Yl!l'iliq. nem · ns lliviq:1s c.·0111. bak.··.se. a'. trnl.!;1lhos. ; nem pezn n:; rnzões de cquiJnde, antl)s 
emenda, .e dizise que isto ú negocio de cl'Cu•1res!; de pczm· as eia justit;a, e ns da lei: Ella .t~m· 
Eu nii.o digo_ q~ie . se paguem sem conheci-; ·· smnprc procumJo conforn~n~:se C•>m. o esp1nto 
mento Je ca~1s.a n. qnacsq~1e1· •1ue se np~·esentém' J de_s~!l camnrn, '" com n opmmo · puuhca: sobrn'n· 
como credores·<la 11npemtr1z, pclú contrano, c111 m-: . cell'a n ~emorcs,. quaudo cumpre. seus devei·cs; 
do fallo cm Jocume11t<1 legal, ó <'\'iJeute que· sÕ' J .clla examinou.· em abstr:1cçiio llc accesso1·ios .. o 
tenho cm Yist i_ n.s diyidns legalbnd,n; < uri se' uwrito, dessa i.ulic.'ldo: 
nc 1 rem escnp ::is ·n 1,nve11. ;11·10, o;i .i~t·; mcstn<i Vio ·que. so Jlropunha nell:t o .pag:llnento d1i; 
ó o que se acha ()nunçind<.! · na,minlm )

0

11Jicaçiio.i - .l!v!Jns <hl impe1·atriz: ·ums, nã:o s;•bendo Q\lC 

Pai-ccc-me pois que a. cmen.fa ~c\·e pa~sn.r, m:u: ~n·~·las er:io .. estns,. nem_ m~ . .;mo nt; ~n:lo c!1e·· 
se n camnra c11leudt:1.· o ..co,1t1;m·1o. ficai•ei'sati. _. ,.,~\ªo conhccm1cnt 1 lh>· 1llllicantc a ess .. l.os e1.tu, 
e1 o com a g or1,~ (e · 1a,·cr: elto . 11111a moção: t 1s_sc-:-~n~ a n~anell"n? cm _qiu 'E'.'sl_n.va CO!lC5;lu ._: 

<ine rne pnr.,ce dignados·noures scntiiuento:; Ja' a 11Hl11::a<;.10, n.•o po.lia ell.1_ -0nu~t1_1_ um Jtuzo., 
nação que. representamo.·. . · Que tem isto que . mereça n. 1rasc1J>;hdnde, 011 es· 

' -1mntos do propon.c:lte, 'llle começon ·p1w .conhcce1· 
~ S1• •. Cunha. ::\Catt; .,., : -Sr.· prcsi1Jc.it(\ que a c.1111111issão uiio se oppui1I1al Queria qirn. 

J1w1da-s..: que exi,;t:io .e;sas di\'id:1s, .e en nfian~o dl:t pedisse instmcçõcs no governo? : 
a minha pnlnvrn. de honí·n de que realmente cÚ;~ , - A c 1111111iss:'io 1:j11lgou t:io: uelic'ldo o. objecto, 
tem umni:, e cxistiníõ ontr;is l ·. · que 1l:"io qniz tom:u· sourc si aconselhm·. :\ e.a· 

:\fo11.;e11ho1· l\lirnndá. (fallo ne:>t.J h~1mcm por 1.11:u·a· q1w,-mnndnsse perguntar . ao gove1'.nO, se 
S•W meu perante, :imig..i e ~cr·lhc ohngado) pc-, a imperatriz <fo\'ia, qua..tl) e como . .,-l>m·eceu-1110 
<lio aos sens amigos graud.:s 1p,1antias p:inl ·cm~ comprometter 'º tlecó1·0 impel'i11l, e.nrriscm· a ~il· 
p~·est.m· .it imper:i_triz, 1'.arn. mclho1· dizer, ii;i.r~ 111111'.1· a uú1 dcz111·: tlci~o.u Jug:w abe1·to, pru.·1 
<l1stnbmr ·pelo;, 11111umera,·e1s polires, •1ne a 1111· qut\ o governo, qun de..-ia contar com brio n,.1-
pernti·iz <li.arinmente ren1.eÜi:~ :'t i\1n c:ís:i,, png-.~11~ cional, e com ·ó nmo1·, · '}UJ ·ó, .Lrazilefros mos· 
<lo-lhe 1111:.ita~, qnn.111!0 recpl11a as. :mn.s mc.:sada;., tcn11\o sempre :\ sua. imperatriz,, -lizes.>e com; o 
1ic11u-lhe <levcmlo mais de m~1 c.1mfo '<lc : r1!is. iio1• · ll•J\'iflo .recato uma pr.Jpost i ti camara, se con· 
occa mo da sn:i,nJortc,. <1un.11l1a c;,t;i q110 o mon;;;;!; . ycnient•J .n julgasse. ~ ·. ·: ' : 
1•ho1· uiio quer rcccbe1·.ainda 1i1u11dii pretei1<lessé11i Se algmna commissiio, Sr. presidente, tem f.~1to 
p:l"ilr-lhe. · . . , . · . uso ·de uuticins . parl.icuh1res; para fazer indica· 

A outro amig.J .meu ficÔu {linipdrnll'ii <lc..-ewl•Í <;ões, 011 pedi:> instrnc<:ões, n..co1111ni$siio de füze~a 
u'm cont•l e· tantos. mil ,réis, e penso· qiic ·este o ·n:'i_o tem _foit~; nem, q1:nn<lo se. trata .tlo:.d1s· 
tambcm os não 1 ner · : · · · · · . · ., · · · • ~. 

. ortnnto aqui · mo'strv· j:"L - tfoiú; ·Ci-eilor.•s, • e te: cima de foi·mnli.IaJes · neces>..'\ria;. 
nho ouvido dizer. <1uo ·nindn.· .ha urnitos. mais.· ' : Por iss:i, Sr. prc>idcntc, uma e cem .vez~.'\ re· 
. o-s1·. D!"I> :> .1., l\l.oranhiio:..:.. sr:_p,te: petirei, que ,é. h1j11s.tn_ a nccnsaçii.o, ,_que se faz 

s1<lente,. os :::ws. depnt.:ulos que imr.;ceni: appor•s•J ::, commisi;ão lrn:r~izmllh. (.-lpo_iad9.).. ___ .. • 
não <lll\·i<liio qne Sf'jii.o pngns: pela nai;iio ª' di' Os seus membro•, como ·simples culndaos, esta· 
,·iJn; contrahi<las 11cla· falkci<la imperatriz, pOl': ·ri:loproroptosa_9tfore.ce1· .. _o .que possu~m no altn_r 
que assilll e.umpre i1 nossa dignidade, ma,; .tud:l do i·espeito~ do amor e da sanJa<le, que ·o Brsz1I 
u d1nidt yersa sol.ire a lcgali~açiio e 0 ntodo•Je c:msàgra n. esta. i;cnbora (úpofodó): mas,· como 
legnlisnr· essas div.!das, .e· po1· isso o.~ consiikro '<)oput:tdos, não poJem prescimlir dn:s 1·cg111s, <}UC 
de acconlo com· n ·emcndll: ap1·c....,cntnda p<llo s1•• lhe ·marcão os :;cus· Jevércs. . 
arcebi.;po <la Bal,;n, em'}_lmni.•) ;prop.úr. que do g•>- , :. Q $•'.· 4'-rc~b.l•t•.o: :-Sr. prt'SiJe11te,'en. nho -



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:06 - PÃ¡gina 1 de 19

SESS10 E~l. :23 JlE J ULllO DE J 8.27-: .• ,3· ~. 
_ .. t• 

in.:1·c11ei a 11i;1g11c u': sõ 1·espon li a;> illustrc de
putado, que combateu á minha emenda, que fiz 
uo pnr•!CCI' ·da· commissão ;·e nem por isso me 
diri"i ao honra•lo de 1ltado uanto mais á illns-
ti·c commissão. 

Tendo da•fo :; ho1·;1s, p Sr. presíd.:nk prn
púz, e prorogvu-sc a sess:io , e tlisse cm se-
•uida: . 
. o S•·· 'Tasconccllos: -Sr. presidente, -O 

indispcnsavel que haja a redacção : ua emenda, 
como já i11,ji•1uei sohrc o modo de se .saber dcss 1 
dil'ida da. fallecitla itn11cratriz: é nccessario que 
se to1~1c cm conshlera.,;:io o que já ponderei : não 
se pode fa7.er n•)i'So o negocio, co:no parc.!e. 
qnerer :o l:it'. arc1ibisp_o da Ilahía; por i~so quero 
que es . .;a emenda se _redija de novo, e o mesmo 
Sr. 1° ·secl'Ctario tióde · faicr essa re1tacção, 11tw 
é· bast•mtementc habil: o que cn queria que se 
dissesse era-que. foi presente à camarn dos dn
putaJos,. Pº!' U!n. de seus membros, qnc S. ~I. 

oratlor. co11Ú1Zuou 2;or mui.:o 
te111110, e 11t1o (oi mais oui;itlo pelo lflcltiyrapho 
C!f1n·ícmo; que taclliyra[ihou toda est(t tlisn1s
st70.) 

9 isr.·· Paula. ca...-·a1cuntc': -Sr." presi
dente c.;;sa» di\'idas não. são tantas, como se 
quer dizer; e a qúestii.o Yt1i-se prolongando: por
tanto peço . adiamento deste JH•i;toci.o, •1ue é im· 
11ort~ut~. · · 

O Sr:. Pm:smE~TE, propôz, e foi apoialo· a a·lía-
111cnto; e, posto cm discussãc;i, disse . . . 
· o S•'"· Souza .FL·an<;a.: -St'. presidente, 

pela . mesma impo1·tanciil da materia, e decó1·0 
ilcsta cumam, voto pelo mlhmento, tanto mais 
porque nos achamos com gmude cansaço do 
u·a a o a e es s 1ora'l. 
·.Não havendo mais quem filiasse: o Sr. prc
sitl<!nte põz a yotos o adiamento ; o' venceu-se. 
' O Sn. P~EsÍD1,;~'fE, deu para a oi·de1i1 do dia .. 

1.0 A. continnacãod;l discussão do 1n·ojecto sob1·e 
as secretarias d' estado ' 
· 2.0 A · 3á. discussão do' projc~to sobre o su premei 

fribunal de" justii:a: · · · 
. ~l. 0 A 2• discussão do proj€cto, ,que regula ri. 

q_xccuçãu do . conscllw de guerra ,1na:; provin
Clas: 
: 4.0 A 2a discussão .. ·do pl'ojecto, que cxting1te 

os lugares de intende.ntc. do om·o do Rio de Ja
neiro e' da cidáde da Bahia: , 
' \>.0 Ha\•chdo tempo, a 2•. 'discussão do projec!o•. 

q11e extingllC M jlintas ·dos t\iarnantbs.' 
· Le\•aiitou"se' a sussão ás 3 · h'oras o ·meia a a' 
tar~le.-Josc Riea'i·do 1la Costa .491tfor ele 'Anclra--
cla se ' ;i · · · · 

-----·---· _:..;:_ __ . -· ___ , __ __, 

UESOLUÇ.:\O D.A GAl\lAH.\. 

Illm. e Exm. 81·.-Teuho a honra de llll'tici- · 
pai· a V. Ex. para que seja presente, e se tenha 
em consideração na cnmnrn do-> Srs. senadores, 
que a camara dos 1leputados tem , tomado a se
~uin\e Tesolur.ão :-(< A" re\·istas de graça cspecia
l1ssima sobN. senten1.·as ·de . prezas, 13roforidas nc. 
supremo con~elho do almirantado, coritinuarÍ\Õ 

a ser ccncc<lidas e tbcidíd:is ·pc,1;;, governo, do 
mesmo · 11w.lo, por1i11e er:io da11tcs, nos ·termos 
do dccrct-0 de iJ de N º''emhro · de· J 7!)!), que fica 
cm scn YÍ"or cm' uanto se não détcrminal" o · 
c.-.ntr:irio.-Dcos guarde a Y. Ex.-Paço da câmara 
dos <lcp11ta<lo><, c1í1 :!l ele .Jnlho de 1827.-~r.' vis
co:ui•• de Cung<111has do Cmn[>Q.-José ,,bitonío 
cfre Silr:a .l[<!ia. 

Ses<;ão em ~3 ele Jullao 

J•J:ESIIJEX':I.\ vo· SI~ .\r~\UJO LIM.\ 

A ·s 10 liol"as, feita a ch:unada, ac1uíriio-se pre- . 
sentes 81 Sr:;. <lcputa<los, faltan1lo com cau5a os 
S1·s. Salgado,: Heze11d1! Costa,- :Martins Pereira, 
lfay, Fen·eira ·de lldlo, B.iptista ·Pereira, Pinto 
dll Ahueida, Costa liar\'alho; e ·,;em ella os :Srs. X"· 
vici· <i.ll'cia, l\Iaéid llontciro,• Fada Barboza. Cas- · 
.. ro uu1na, ! ·a uco ·e .;.. tl ure1ra..: . 

·O Sn. P111::s1m:xn: ·dccl irou aherta a sessão; e, 
lida pelo Si-. sccl"etario Costa. 'Aguiar a acta da 
auteceJcutc foi a ró\•ada. . 

O Su. SE<:mn·.\mo l\Lu.\ deu conta do expediente 
leu o :seguinte: . . 

-., lllm. e Exm. Sr. - Tendo últimamente rece-. - .. . - ,. . . .. .. ... . 
a rclai.;iio dos proprios naciouaes da' dita provin
cin :. apresso-me a enviau· a Y. Ex. a indicada -... 
relação, para· ser presente :'1 camara dos dc
tados, e audicio11acln ú contá gemi tio estado da 
fazcn .la. 

. « Deos guni·,fo n Y. Ex.- Pii._,o, cm 20 de Julho 
de 18:!7. - Mm·'lue;; tlc Quelu::.-:- ::;1·. J.osé Antonio 
<la Silva l\faia. 11- A· con1111issão ·de fazenda. 

: . í 

" Illm. e Exm. S1'.-Tendo acamara da villa do 
l.tagnah~: representado, ·cm !l dll Julho ·•fost(l' nu no, 
a necessidade da crcadto 0 de uma cadeira de ri-
nrniras letr.1s na dita villa, remetto a V. Ex. a 
rcfo1·ida rcpi·cse11Ul<,;:1o para sei· presente na ca-. 
nuu·.1 .dos del'nla:.los. · 
· " Deos unrde a V. Ex. - l'n<'.o cm 2 de ulho 

ele l~'i- - Visconde ·de S. Leopoldo. ".""' S1-. Josó 
Antonio da Sih·a l\laia. " - A' commissão de in-
stmci;ão publica. · 

, «'A assémhléa geral legislativa do imperio de-
0 creta: · 

« Art. l.• E' prohibido ús cmnaras da d<hdes e 
villas fazerem it custa dos bens do conselho as· 
festas; que nté ngora se· aclinvffo ê dcixão de estar 
n seu· cargo • 

« Art. 2." Ficão abolidas todas as i)i·opinas qnc, 
a pretexto dest:ts fcstas,.percebião os p1·esidentes, 
-vereadores e mais otliciacs das rcfcri<las ca
marns. 

«, ;\,:t. 3.o Ficão abrvgadas as leis, alvarás, pro-. 
visões e ordens em couh"a.rio. 

" PaÇO dn ca.iuar~ :dos_ deputados, .~:] de Jnlho 
· do.18~7.-.Tosê A.11to11io t!a Sili:a .. Maia.-Can
ditlo José de A~·a!tjo Vimma;" .!..:. A:pprovadn. 
: · ntron:sc na l • arte ·<1a· ordem ·do dia clcsti-

nnda parn a contimmc.'io-da .disJ!nssiio--:-sobl'..ir ·o 
, p_rojcttõ de· l.ii ~j~1'a a· oi·gauisaÇl}o'- ~a~. scci·eta~ 
. r1•1s-de estado: nno hoU\'C deb,ltc; 'C· lot · appro

Yaila a eurnucla impressa elo Sr;· V.irgueiro ao 
art, .tu, e :t .do Sr .. Lino Coutinl10 que limita a 
<iirecção da .11aveg11ção ã do exte1:ior. ~assou~se 
ao art. So, ') foi approv.itlo sem d1scussno. . 

2·· parte da ordem do· dia: o projccto de lei 
par.\ n crcação do supremo tribunal de justi~a; 
e· principia:do-se pelo cap. 1° disse: · 

o SL·, l\J:~h\,.: ~Parece-me que o p1·e:;ideuto. 
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236 SESSlO E:\l 23 DE Jl.JLHO DE ·1s2;. 
<leste b·ibu1rnl <lc\·c te1· u 11 IU,!!:U' distíncto e 
separado !fo.; outt·os membros: 1°, por•1ue, cOmú 
não se segue disto iucon\·eniente, denm1os-11os 
coaf.irurnr cm _alguma cousa com as praticas e.;-

• • :. , u • •. i o se co:1 orma 1111uto 
com a opinião de alguns ::;rs. J.,1rntados, <1u.; 
conti11ua111e11t<J recorrem :is pr.1lic.1s d as mu.:wes 
··strangdras ~ :~0 • por isso mesmo que o preside11tJ 

" .- .. - . . . . . . . . 
• .. • 3 

outros ; .tn, por•111e,. sen<lo o presidente da no
mea.,ào do podei· cxecuti\"o, 1le\·e1110-11os :1cautela.1· 
1le parecer •1uc queremos 1le alguma fórma res· 
tringir :is f rculdades do p-itler executivo que a 
consti tuiç.i_o lhe dá. 

l'or isso proporei uma eaJCnda. 
Sou 111nito 1lc accô1·do quo os 111em!J1·os do .tri· 

huna! uiio tcubiio ouh"os orden;idos; mas uiio 
me cu1iformo . que isto se estenda a. algum stJb· 
shlio º!' outra .cousa _se111clh:mtc, porque um 
snb><idio pú:le ser C•••h:cdhlo poi· algum scn·ico 
extmonlinm:io, ouc haja 1lt1 fazer q1talqnér dÓs 

• ... , · :s~• 1ca 1s-:: 
pensallo de SCl' empregado CXtrnorcJinariameutC 
e merecer alguma rem:mernçào; e mesmo poi·qu,., 
se ad:nittimos tal cxtens'io, \"amo.-; fazer 11111!0 . . .;- . 

EllEX!>AS 

" Art. I.n O t1:ih_unal será composto de um prc· 

" Ao mesmo :ut. 1.0 S11pprima-se - ou subsidio 
ou cou.;a semelhante. 

" Art. :?.o O prcsi.fontc serit nomeatl<> pelo itu-
• • ri mna ou os 

dcscmba1·gadores de q1ralqnor rcla.;ito: sen·irá por 
tres ann<>s, o o mai;;. ~cmpo que o imperador 
julgar con,·eni.mtc. · 

" Art. 3.0 N'<> impedimento i.Io prcsitlento fará 
as suas yezcs o mais antigo Jo tribunal;. e na.' 
concurrencia <fa mesma. antiguidade a,.. soi·te de-
ci11irú. · 

" No art . .J.<>, 1\1 3.o Supprima·se -. auto1·idades 
j11diciarias-substitua-se - dos desembai·gadoi·c;;; 
das rcla<;õcs, dos membros · e, .. , · · . . 

" 1\o S) 5.o Supprima-se - conlinuos. 
" Art. U.n Dcclat'e-sc que as revistas nas causas· 

ciYeis sn concedào, quando ex.cederem a yalor de· 
1:200$000. 

'' Art. 42. Suppressão. 
" Art. 48. Suppressão. - Jlait!; " 
" Ao art. 1.0 O tribunal etc. - não foi apoiada •. 
"_Ao mesmo . ~rligo. Supp1:i111.u-se etc. - foi. 

"·Au m-t. 2.o O, pre~iden(e etc. foi dividida cm. 
tres partes: li. .1ª até a palana...,.. tribnnal-'foi· 
npoiada; a. 2!1 c_a ü" não_J.!H'àQ. --

" Ao art. 3." No. impedimento etc.- foi npoifüln.
" Ao art . .J.n, ~ 3.0 Supprima·se - foi 'apoiada: 

assim como_ todo' o re'sto. nos· mais· artigos; ;; " 
o Sr. '"<'sc.niu~cllos: - E11; Sr. 1frcsitle1Íte, 

acho que o. numero dos membros· dei:;tc tribtinal: 
ê muito gr:tntle:·trcze juizes p11r..i julgarem sim-
1ilesme11t<.: !:ie Jovem ou não concedcr·:;e · as 1·e-

vi,;1.a.;, o que a:ontecerá Je 10 cm 10 llllll'JS -am : 
unrn ou outl'a cansa cl"iminal, parece sJr . um· 
11mnc1·0 ••xtr:wrJiuario e que melhor seria rc
duzil-os a cinco ou trcs. 

Ac 10 tamhem q1rn os oi·.Iemulo.; são excc:>sivos:; 
quatro coul•JS d•J l'éis é unm quantia mui 
an1ltaJa; e a nni:ão, de certo, n;io 11ódc pagar. 
annualmentc tão l!ran..le som ma· além de uc os 

• · _:.,.1 ores o pa•;o at.:i aqm csta\'au· >cm · 
com 'luatro mil cruzados, 111as u·io·· se <ló 'sô 
quat.-..l mil cruza·fos, rei.lnzão-se ·a· dous cou-: 
tu,; de 1·éis, muito principalmente q11e1·erido-se · 
aimla q11.; t·mhii > pensões; d•J contrario, a passai· · 
esta idéa. ,;eriL nece.;;sarfo qne tola a uai;ão · 
trabalhasse pa1·a este tri bunai. . · ' 

Por isso. \"Oto contn isto, e tah·ez mande uma · 
emenda á mesa. . 

Quanto á uom )at;.'io do presi lente .pelo impc- · 
raJor, e11 j nlgo <l ll ! 11 irl p0Je1·i1 te1 lng.11·, por.1 ne · 
os desembargadores são os •11ie. me!h,a· hão 1le. 
conliccci· o,,; ue são a >to; · an1 sei·em 1· · - · 
e cn es, e 1stu 11.l<> otlcntlc. as attl'ib11ições do . 
podei· executivo, J>orqne diz rtJspeito u11ica1MenLe · 
á economia · iutel'ior. J,L casa, e de\Ce p.1rtcncer á' 
mesmii casa, m11ito priucipalrnente, po1-. ue assim 

· : ,,; ·, , r p ,rpe n•l, e teremos sem· 
pre por presidente um tituhu·, sõ.poi·quc e titulai',; 
preferindo n outt"Os, aliii:; mai.; uignos. 

Não me opporia ÍL emenoJa do;; -conLintto.;-, · 
. • ·e que, Stl ll!lO IOLIVCSSC esta. 

explicação na lei, ol.Jtenltão os desembargadores 
uma liceni:,, de 2:j dias, e a snmmP.111, de maneira 
que wnhã•> a ter 40. ou 00, evitando-se. com o.;. 
- couLinuo;; - o po1lerc111 usàt· desta ·al'ithmntica. 
no\"a; COllCOl"Jo po1·é111 qtte se l'ÍSf}tlC, por .Plll'eCCI' 
um tanto· otlioso. 

Se a camam assentar que a nomP.a~iio deve' 
ser feita pelo imt>erador, 111io t)t"ei d1n·ida ne

. n1mma; mas· o melhor sct'ÍL se~nit· a ·pratica dos 
tribunaes existentes: pnm que f,izer 111111\ ·lei nova· 
e·. misturai· o antigo com o modci·no ? . 

mas emendas a- est:J cap. 1°, o principiarei lulo 
priucipio, que diz- o supremo t1·ilmual seril com·· 
post'> etc. (Leu.) · · 

Eu ro onho s · • ' " · • · 
quaes são os m·gocios que se hão de· alli tratai·?. 
A concessão_ ou de~cg tç:io das i·c\'istas, conhecc1· 
em primeira rnstancia do'i tl~licto-; <lo certos cm-, 

}
lt'egatl.):> · e dn sua rcspoiisabilidade, que_ du certo -
ião de ser llhli poucos, p01·que, \>rincipiantlo-sc' a 

castigar, pÇ>r. ox~mplo, a •!m p1·e,;id~nttJ ou .outra 
. personagc1n assnn, os mais toman\.õ cmanda, o: 
· o;; processos se ton1111·iLÕ mni raros, e o trabalho 

do tribunal se r.:iduzini. á· concessão ou denegação. 
das revistas. . · · · 
.. Jú. em· outra sos:.::.ão se· disse qne em Ingla

tcrrt1 dozô · juizcs a.Umiuistra\·ão ·a · j,istiça em' 
todo o rduo: õ vcrda·lc que este impe1·io õ m'aiot" 
e mío · ha a facilidade de tmn:;,ito como· lti ·; mas 
a respeito deste tribmial, que nii<> tem nP.cessi·• 
dado do mover-se, scr\"(l o exemplo : e com ctfoito,.. 
se cm Inglaterra doze . juizes despachii:o tant01s 
ncgüctos, viajaud•> o reino, como não poder:to. sete, 
despachar 'aqui tão poucos, estando scllentàl'ios? 
- Seri'io condeco1·a'1os etc. (lei'.) 

Este có tnine 
tempo era alguma cousa, hoje não \•ale nada: ·os 
a:1tigos philosopho,; vestrão-uma tunica em de.;;
prezo do mundo, e pam ni!o perderem o tempo 
em --atavios~ vie1'iio o.s :padres o . os .frades pela 
mesma i"1zão a usarem deste·s habitos; o po11co 
a ·pouco pi.l.ssou ei;to: usó \iara.as outi·as,cfassés, 
até. que .o luxo tomo11:. o lugm· .da shnplicidai.le ;-

' 11ão_ despi·.:izemos, o . .tis:> .. gin-al, .para :~duptar .ves-. 
· tidos::exLraot·dinarios. tifo, incommodos,_e: qae até 
obri~âo ' a . des11eza.s: n1aior<ls ~· Íls vezes .. mora-se· 

: ao.116 üo t\•il.Jtinal, e·assim ·mesmo, não S(l :anima 
a pJr u pé ti;i ·r!-Ul cen1 .l\W vcstiqo. tào fóra ~o. 
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SESSÃO: Ell . .23 DE: J:ULHO .. .OE. J 827: 
comnmm, chama:Jd-0 esta síngulal'idado ·d i tr 1g'3 
a despe7.a de nma sege ;.1>1·1)ponl10 11prtanto ,q1te. 
usem de; v_l'lstidos pretos . talhados ao .molde do~ 
mais cidadãos: e pira distincção teu hão .11~ me-

.. . o . .:·~ ... ' í " . [,. 

tiara o p1·esi1lénte. · pam. não proJignlisar os· 
grandes· ti·atiuncnfüs de ·que· resnltão tibusos,. 
como cm algumas cidades de Porti<gal, onde 
estão cm uso vulg ir as senhorias e cxccllencin.s 
a qu 1lquer hoinem de cas.1ca, e ,irmos cunfü1·11Ms 
co111 a. 11oss:1 antig t legitila~:io; mas cntenda-i1e 
que a 1nesma exc1JllencU ao pr~sidente ··é unica, 
mente 11os actos do sou e111p1·cgo, -i>orqúc pútlc · 
este lugar sei· tempo1·ario, e acauatl•J o :;cu cxer-
r:icio, clle .volta a· ser mcmuro ordiuario. · 

Diz a· coil;;titaiçiiu . que cutrnráõ no· trilmnal 
pela orJem . da· :u~lignidaJe, e diz ~amlfam · q•!e ... - .. . 

11reta é a que o uso das nw;ões a:ttrfüue. mais. 
gravidade. 

Em lugar do iratameuto de (·xccllcnci11, pro-· 
) li . •• • • "' • • 

cxercit.:1r outro emprcg.,, po1·que ê ordinario accu
mularem·se os granlles empregados da corte 
muitos cmpregl)s para augmeutarem os seus in
tcres»cs; resultando da mulfülão niio odcrem 
sa 1s az<Jr nos seus cvcres, 1zercm mcs:110 quan lo 
se lhes f1lfa ·cm algum negocio emp<1tnclo-tenho 
11mito que fazer,-.,.parn isso se lhe dá um 01·de
uado snfficicnte, ·não prccis:io de outros 01·de
nados : devem ficar dcsc111b:ira1;ados p:tra cuidarem 
nas su 1s obrigações. . 

Ao art. 2• proponho a supprc;;,;iio destas pn-. 
lav..as-dccidiuo.to-sc á sortc-(leu-as) po1·quc ainda 
que isto fosse ptwte d1\ minha ·cuu:i11da, i·efte
ctindo depois, :1sséutd (}Ue c1'iio· dcsnccessarias , 
ptwqne sempre se saue · da antiguidade, ~linda 
que todos entrassem ao mcsn111 tempo, isto ê, 

oàe1· rc lthu-- ' 'l · · · 

a guma cousa que e a natureza <l.o emprego,' e 
a que o emp1·cgado deve satisfazer .. 

Quanto aos nwgist.rados pela cqnstituição estti 
determinado .qtJC hão .de. entrai· , no .mesmo tri·. 
bmul os mais antigos; e logo qu~ ó neces::11<rio 
que entrem ?S . nrni.s, antigo_s, .ó uecessa.rio tmJl· 
bem que lu1Ja matncula d1f todos, pura· se, cu· 
nhecc1· q t}nes são. os mais antigos, e n~o · acho: 
lugar ma1,,; p1·opr10 par.\ se fazer este rçg1stt·o cio· 
qnc seJ~ o supremo trfüt!nal dtJ )u:Sti.Ça;. rissim, 
como \1>'\0 uc\lo outro nu1s · pr.Jpl°IQ pam. aprc7. 
sentar e5ta · antiguid 1de· ao· g.J\•orli(), ·ou· p!u·a· 
pr•)pur os 1:-.ais antigos, colllo seja o presidente 
deste tr:lmnal; ··e : p.;r- esta · rnzão prop.onho·, .a 
sc~ninto nddiçào~ {heu.) .: ·. . ... . . 

Q1Nndo dig.:i-própôr ao;.go~erno pu-a membru 
do trfüunal aquelle a quem .toca; ê porque :a: 
constituio;ão já te111 mm·cado que ha de ser ·o 
mais antigo;, aq11i não ha escolha.; mns: para: 
proporcionarem tlO ~overl\o . 'l c1>11hechnento• das: 
pessoas pará os .outros· lugartls da magistra~m:a, 

- . ... . . - . . - - . t: .. : j . 4 • -

4 

o-~ 

No a1·t .. 3° ncho que a formula do j urmneuto 
não está bem .enun.:iada, tJ po1· isso cu suusti
tuil"ia esta. outm (leu-ti)·; pot'.que. nló:n daquillo 
que se contõm na letra da lei,· 111 sem 1·c mais. 

-propondo· .trc,s. dos preto11d;?nt~s mais , an.t!A'<;IS-;-:-, 
pois entendo que os. mais· antigos. de\'.Clll· te~· o, 
direito de prcft}rencia. (Lcti.). . .. , ,, · :, 

Part?cc-mc _.qu~ ninguem cst1L cm .. esü.tdp:dc .e~~· 
nl1eccr. melhor, .de informar e· levar, no, couhec1-. 
·meuto do :;rove,119 ,_a· jles.soa que ~ja. ~s 4ig1~a; 
para este emprego ,do .que;. o ·P!'.:!~1.dc~1te, d<\ t:t~, 
punal, po1· isso parece muito ndnuss1vcl set ~n-. 
cu111bido elle dc:ita proposta. 

O nume1·0 da outra parte deste. pa1·agrnpho, 
{1uJ diz:-~omca.rà a quem sirva in~crina.~e~tc nu 

é admissivel uma licen~a de 8 dias, mas 20· dias 
ó· muita cousa, niio se deve dtJscan<;nr tanto. 

· (Leii) En proponho que n discussão soure esto· 
addita1ne:ito li'lue adinilt\ 1inm quando se trata\• 
de formação de culpa, o cu então direi o q110 
n:c parece. 

· · 'Mandou á mesa . e. fui· lida a SC'guiute 

EllEXllA 

.••• 0 -Ein lugar .dc-13-diga·sc-;-7·. 
liirrar · 11-ex c · ....: · · · 

« .Um lug u· de.:_nsariÍõ . de 'becca. e capa
. di"a-sc-usaa;áõ de vestido prct•l ·e te1·iio por in-, 
: sigiü-i mna mecJ1db::i da ouro, . pcnéjentc., do. pus-, 
: c r.o ' · · uma. fi . · ' • • • 
. \llCual ln esta_rá ~gmaila en1 t·cle V~_-· UIIUl .ualnnça,. 

equilibrada,. suspensa· por uma ~tuo _,e ,c1rc11ladu, 
com est 1. legenda-,A _ lqi. sem. oclio, nem faror. 
'." Accrescente-se. 

cc l.º O :p1·e_sidentc · terá o: .tratamento d~ excel-'. 
lencia 119s actos do ,;eu emprego, , · .. ·. 
· ·« 2'.~ l'efüo preferonc~:L pa):a e1~ti·ároi11: it~, td 1 
bµual -os. desembà1ogaiore~ _do' (ia.ço. e. d,1, mesa 
da conscícncia · e ot·dl!11;C e : o!!":_C\lq.s~lh.êiros d'\ 
f.iiénda '. scúdo iJonios, ainda,. ,q.ué eontinucm no 
exerêici~ destes tl"ibunaes eui'}u!\tit(j üà•> se . ex-' 
fingucin., . . · · · ., · · · 
'. -., 3.1o.N:io. polcrâõ. .eXf.lrcitài·,. 'Outro. algum cm·. 
preg..i.: .... · · .. - ·. , ,. ·, 

cl Art. 2.0 - si1ppri~1~-se:.., dçcidi~dP.-l?c. ã. s~r
l t..i, etc. 
j « Art. 3.0 -Eni Inimr: _4e7juiz, etc.-'-dig;a-sc,-. 

,\ Jur.:i cmnprir· exactamente os deveres do meu 
'i cargo. 

(( l'. • tlIJOIS o . ?- !lCçreS;Cçn _ O·.SC :. ' 

·' u J .o. a. , l•'a.zer larri:.a.r: em. ,li~o. prqpdo. '! ~1· 
cll!3 t"!\Ul,'.i~d.o, ~:. Inat~içula-c.d!J .. todo.-, o,s . mag1:--· 
trados, que, 9rn.servem, ou. de· nqvo doro~u_adm1t: 
tidos,-~ .,scg1tida·11~~~e .o .. tt.1m11g, ~e .s~\·tç<!,: q!le 
f.iren1· vencendo el>m ,declnmçao : dm; :Iug1trc,,; Q i <ll!ªiidaÍlcs: do: ser~içi>,: e hotlis 'de--t.Cre~· .set-Vido' 

1 lil!m <:1tt., ma\, ·~~a.ld\l-'se. c1~ tu:·\o ?- -'teg1strus ou 
i documentos ·gu:n·tl.ado.o ,ua• secratana.. , 

I" · « Ouvii1do p1·imciro' o trillun.al : 
« Lo li. Propur ao governo, para conselheirns 
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Si~SSÃO EM 2J DE· JljLHO DE Í827 
do tribumil" o;i magisfraJ,;;; ll quem tilc:Ír. (, pat';\. j 
os outros l u:tares d1\ mai:istt·aturit os ti-cs pro- 1 
tc.ndente,; mais antigos, infvnuando· sol>re o me-· ' 
recimento de end 1 um. 

<'l'Íl pará couhcee'r das rc\'istas, 2 <iese111bm•gn. 
<fores' basta\•do, e por ooiisequencia não preci
t<UlllOS 1nnis que 3, que é mais que sufficfonte. 

· Appro,·o muito a enicndn nc uc1· uc se não 
" . e. · ropor ao go\'crno pessoa 1don:)n para 

o lngal' de secr·dario · do tribunal, e 1:01ucar 
quem ·sirva intcrina·111cnte na sua· fült.'l. 

t1 1.~ tl. Nomear os outros dlicio,; llo tribunal 
e 1i i ·os, quan o: -para isso . 1011ver moti\·o, e 
multa 1-os, bem como ao secretario pela falta de 
cumpdmcnto .dos . seus de,·cres, até · a · dtJcima 
parte dos seus or·denados po1· ü m~l!Cs. 

u No SI 3.o Snpprimn-se-qnc tiYcr. 
" O SI 4.0 Supprir11a-sc. 
" No. SI. ;;.0 Em lugar dc-20 dias-diga·sc-

8 clia.• .-Apoiada. · . ·. ·. . . 
. " No § (i,o Accrescente-sc-exccpto no que ~s

tiYe1· a cargo do juiz da ·culpa.- rc1·9ucfro. " 
Apoiada. ·cm todas as suas partes. . 
O Sr. Pu111a ,Cava.1cnn.t;o i -O lllllllCl'O 

11() treze juízes me parece grnmle, poróm o ·de 
sete é impraticavel, porque.se exigem ci11.co , . ._,tos
parn a concessão da revista, o d.eve->le co11t.;1r 

, e n1. a guu;; . nnpe 1 os o ucnt,,s; pot'· 
is,;o proponho ']UO ... ej:1o nove. . 

Nlio me conformo com a emenda 'ao :trt . .{n, 
que quc1· que o tribunal tenha um livro da~ nn
ti)!nidadPs das ministros, pt•NM é fô111 dus altri-
buiç?e-s do tribunal, e n:iO entendo 1110 dc\·a 
co11tmuar o systcpia de propost is, semellmntc 
no das consultas que eu de;;;ejo se ncabc. 

Pela constittlição . só s11.o l•l''lpostos os sena
dores; nos mais cm1n«~gados o impcrndor é que111 
nomêa na fónna da lei, e se quizer consultar, 
tem o conselho de estadó; pai· isso na sêcrc
tal'ia dos iwgocios ela j usti~·a é onde deve cst 1r 
a lista, po1·que é on<lil se faz a nomeação. 

Parece-me c.xt1·am·di1.im·io que o cumprimento 
de uma: sentença dependa do uma p1•rt11rin ! 
· Uma sentença log > qnc seja· nprn:;entatla ém 
fõrn1a legnl, de\·e ser executada sc·m precisar de 
port.a1·ia ; e po1" isso voto pda s11pprcssão do 11. u, 
qite serve· só rrnm· multiplicar entidmles; umn 
porta1ia nlém -d_isto iern mnito nerin for · 
a sen cnça po e ser eri1 argada pela pat'le, o que 
a portnria''não· terá.' (Lett.1 · Nest.a··parte não nh: 
pai·ece -exn.cto o que pro11õe o S1·. -Maia;: dev.,·seguil·· 
se o que está mai·Mdo ua constitnição, dizendo-se 
das Jiesso_l.S ,cujo conl1ecimcnto crimin!ll. com1>cte 
a este tribunal. ' · · 

Quçria . que o' Si-. secretario fizesse o fa vo1· de 
foi' as emendas. (Foi satisft:ito.) ' . 

Aqui .fülla-se. eni · multar, e· isto quc1· diz'"1· o 
mesmo ·que os officii1cs 's:i.o ci'eados do p1·esi· 
dente pam f:1.-:crém tud•J quanto· elfo q11ize1·. . · 
··:E· 11ece:>s.uii:i i1ãt>' da1: ó 'dfreilo 'ilc 1iiulta1· coi~1 
esta facilidade, St1 l ,O l!OlllClll qual für;. e llluito· 
perigoso- 1lnh·cgar o ··poder· d•!- impôr- p'c1ms a 1lm 
só J101ueru sçm_ mai.s appella..:iio ou .1·ecurso ltlgum.· 
· .l\fando'u e foi·· lida a· súà · · . . · · 

'' 

Sejno no\'e os j11izcs. 
. . ' . ~ . . . 

' .. 
ti A·1' art; 3.0 

• A 'réSpuúsabilidade' <los'· empre
gados cujos. c1·i11'1e~ são· do' conl~cinicnto· do ti·i-
bunal.-Apoiada. · · 
· " Ao art. -1."-"Stipprima-s.i o 1in111em 6. o..:_ Paula 
Carnlcantc.11-~ão foi apoi:1dn. · 

O s ... Allu.cl~ln. Alb.uqttcr:J1•~: -- Não 
npproyo este artigv; quanto uo 11ume1 o Jc 13, 11cm 
approyo a cmentla. que sejilo 7 ne:n 9; mesmo 
o mmicro de 7 é já cxfraor.Jirrnrio, b:lSta o tlc ;~. 

Qnandú se crcóu o· desembargo <lo PU':O <JllC 

use e cnpos, cu Jº isso (;111 outra sessão que 
s.i dc\'C:n ·acubnr estas anligualhas, <levem usai· 
de \'.Çstidos prdgs, ma::; .u.to approvo a mc1.follw, 
porque estes n.1cmb1·os do kibunal, quim<lo csti· 

' s 1\0.> ·11 o 
precisão de distíncçào e no tribunal são muito 
conhecidos. . · · 

Q:innto no tr:itmilent<1 já .cm outra stissão fui 
do \'OI.o que ni10 se tratasse dellC', porq\l'.l nilo 
nos pertence; Ó O g0\0 er110 ll quem isto pertence, 
tem a carta do couscllw, e com isto nos co11te11-
tar1?mo ;~ ·· 

Emquanto :í." outras nttrilmii;ões, q11c lhes quer 
<ln1··a c111enda, <!li me opponho o que1·0 quo t 'nlm 
uuicnme .. tc aquellas que siio marcadas na con-
stit111~"io, e · fóra disto nada mais. · 

Í. Quai1to :\;; emendas, não as im ll"llO, ~·isto 
'[llu o scrnço ia e ser. mm pouco, u as l't?visttt:> 
tmnucrn serão mui poucas, pol'quc não considero 
•iuc h•1ja sentença· que contenha foju;.tiçn 11otu1fa 
on nullidade manifesta, nem crnio que haja al·· 
t') • • ' ' ' 8 T J u guo 
contra ,lei expressa; ·t1unben} te.rá. rnni pouco 

· que fnzer, ou ·Jlnt'a melhor dizer, ·nada, cm co-
11hcce1· dos crimes dos prc:;ideutes e <los· outro.; 

, rmpr<'gadns, porque clles 'lu!o de ser bons, de 
· pois que a lllilrcba da constitui<,:ão tiver o devido 

tindnmãnto. · · 
: l\.11· isso não hn precisão de numero lãa grande. 

Q que CU d PSC'ja va é '] UC llCSsa }ej se l'CnO· 
''assem as Íll!tigas disposicões a respeito dos desem
Ulll'gndot·es, c1J1110 é prohibii· qi1u ti\·ess.em 110.;
pedcs. e outras cous 1s semelhantes; porque estas 
lc_is não estão rcyog11dai;; e .estas antigua\ha,; 
s:io boas de consenéal'. E o q11e tenho a dizel" 

O Sr. Olcn1cnt;e Percl'J.•a.: - O negocio 
ú sério, e vai semlo tratado de riso e bngatel!a ! 
.\s enw111.las qne se Him oi1'tl1·eciào contr,i o pro. 
j••éto ,-,10 füzer nmn tal alt1JrnÇ>io nelle, que sou 
obrig.1do n lleclarnr que nno poss•J votar sem ellas 
so imprimÍl'<Jm, po1· isso l'equeii·o que se lllan· 
dilm im ri111ir. . . · 
·. Q1unt1> ao· que se tem· dito ·conim a malc1fa 

dp· pr1•jc!!tO ou leria muito •que responder no 
mesrno sentido, se acaso cu não enteudcsse q11c 

. o 11cgocio deves3e. ser tratado em toda a uigni~ 
• dade. · • 

: o . sr. ~i: .. ua : -:- P .. rccc •1 ttc 'uiio se do,· e 
continuai· a discu~são,, porq~<\ ·uma:· vez que lm 
i·.:for111a ll'J. 1° cap1t11lo, Uevc-se csp<mw por ella: 
quererei ti'orém· que V,. Ex. convide aos Srs~ de· 
puta<los que apresentem ·as cm.::ndas," :<JUe ·tive· 
r.im ·sobre ·o.-i tJUtros· c1ipitiilos; pnrà. que. scjiio' 
igmilmeut~ 'imprcss.as: - · . · · · · 
.. o. s .... V~rµ;ucl~o: - Eu·já .apresentei as 
emendas, qne rcspeitno aó · 1° .capitulo,: e . tendo 
dt! cwent.lar. todo o ·.projecto não pude ainda fixar 
as . minhas i<lulS, .senão ·sobrei este capitulo, .por
que a rliscussão sómente tem versilo. a seu res
peitq ;. quero porém ap1·estntm: uum· emenda,, que 
teriho aus arligos,. qu11 Ihe dizem respeito (leu-ci.) 
· Porecc-me que é sullicientc conceiler:sc a re-
\'ls a ; nrns que a cx··cui;ao se suspcnda' . .J,lOr meio 
da r<lvista' me parece · demasiado ; 'e,' uiesmo ·a 
ro.;poito dos 'casos·' que· não ildmittcm 1'cparação, 
fü.: l a. ex1wessiio t.'io"indeterminâda, e tão vaga; 
<}ile será cansa ele grande confu.;;iio.· Estes arti
go3 foriio coilccbidos ·.debaixo de •um plimo, qué 
se alterou na dis1:ussão: o plnnu era que o arra· 
zoado da can'ia fossJ feit" no 1 ribn11>1l ; e. ven~ 
ccu-sll na ~· di:;cn.;siio que fosse feito na relaçifo : 
e daqui resnlta ficar este· artigo cm h1nno11ia: 
(l..eu ttma eme11da.} E-sta emenda é de z·ed,1cçiio, 
que ~ para pür cm :·baru1ouia,. · seg1mdo CJ quu 
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· SESSÃO E~l 2:1 DE JULHO DE 1827 
se \•encl!n . no n1·t l:i. E111 lngni; •le ií <liga-se 3 : 
o projecto c•xige cinc.> juizes p\lrn: dizer se tem 
lng-n· ou não 11 1·evista; poréu1 s:io muito snfii. 
cic.ntc~. e,_ so estes lr.;s _n:io llecitlircm, conforn1c .. . . . . ... 
mais. 

(Leu.) A.- di!rercn~a é 1;:.ta : o projccto diz que 
as re\'istas seriio · feit:is n 1 mesrna 1·clar.iio, outle 
fo1•iio da.J11::1 ns scntén as · m·\S os incvnvenieliws , 
que tq1 re.m tlio . siiq !11Ílit~s : __ por Ç:o(emplo, · 
serem <;>s c0Jt1p:mhe1ro::i; que se nJunt:io toc)qs os 
•lias. na mesma casn, os. <JU!J hifo <le jnlgar ~e 
j11::1tiça ou i11jn:itica da sentença : isto niio <leíxa 
úe ser· tim grande ine.ní\'enientc, porl]U•! ó1'dina
ri:u11ei1te pessrn1s .. acost111i11idas a · vi verem e trà- · 

. carta de si:nfonça nos casos, <:m que não i;e so
brestá na execuçiio. 

" Aa·t. lú e IV - Em Iuga1· de - cinco - diga-se 
-ir•~s. · . 

" Art. IS.- Seri'L concebido <lesfo motl.1 - con
cedida n N'l."ista, se1·ã:• 1·e111ettitlos o.; :mt'ls ú. 
relnçiio tia capit 11 do i111pe1·io, se neila niio fo1·,io 
pm~e.i$a-1o;;, .ou :~ 1~1ais vizinh;i. <la, c;1 itul do im-

, . n a ,m111 process·u os ; e 11 u se1·00 
1·evistos por t 111tos 4ei<etÍlb!u·gadores, q11antmi Je-. 
rão a sentença. - Vi:;·921eiro.-Apoiada em todas 
a~ snas partc::1. · · '· · 

O Sn. '!\fau n1anilou tttmbom est11 · .. 

El!E:>D.\ . halh:u·em jüntài11e.ntc, te1'i!_ó. cert_~ co'.'sider.11;ão 'I 
com os co111panhe1r<>s, e n:to clesPJ:lO d1ze1:~1l1e n.11- ' 
cara •J.11.:! co•!1•.nctte~·1io uuia, inju~t~ça 111!111ife,s4'!,: « Au art. G.0 D~clarc.-so q11e as riivist!Js·ntts c .u· 
nntll's JU\gar110 valula uma cau,;a . inte1rmnente; iras civeis. se ·concedão, etc.• 
11111111 : o que indis'põe os co1.npnriheii'Os pm·11 refor- : « Ao ilrt. -H. · Supp1·e.;siio: ' 
ma1-.:i1t1· as sen~n~fts; A\im tl\s\o, est:inJo a 'nos~n: . 11 · Ao art .• 17; 's·up·p· r~ssiio. ~Maia . ., ..:.. Ft•i·.iu. 
lo mlal'iio ' es nlbn1 L · • • • ' ' • ' 

118 'l]tl Sl'JllO_.compostas" e ·11eqne11oi; :lllllllCl'OS 1 · o Sn •. l\I.UA pedi() licença. pan rer todas ;JS 
de me1nbros. , . . · . : . . . · · emend is, quu· oíl irecia · :'L ·este 111·ojec~ .lle lei,- ·e 

p., .. _is;o proponho. q u.e . as revistas <las , se•~- coo.cedida esta.· fez a leitm·a da seguiu te · · 
tenças . <laJas nas outr 1s r!!ln<:õcs teRlt<io, 11\gar ' · · · 

• • .• • • ." . .. . . • l'J , , O Q cs a. O i ElmSJ>A 
tribunal supremo de jusl iç.1, e n.a. relação mais; : · - . · · · · · · ·· · · · . · · ... ·. , . , : . 
p1·oxh\11\ ÍI capital do imp:rio as que forem ·p1·9f !- : .. ".ArL l." E.n to]ns·. M •. cap1truis , <_1 ls:. pro\·1~-
ridas nesta. · · . · · . . e.ias,. exceptum1úo a . do Rio, ile .Ja\nem;i, ::;1: for-

~ • · ' · · ·. . '.·: . mará, 'lnimdo· füi·. preciso, uma· Junt.n., de jn-;ti,;a 
º.sr- ""\ ª"'';."!uc~•-~o· · -.E;~ta leJ ~01 fc,ta: . pifrà jn g:li" ein ulti11u1 .. in~tm1c:i_a os ,pi;oce!lsosdos 

soh1 ç 1111!ª .,.uns~ , p:u te ,tlella fp1. nppro\ adn,. e· con~lho~ d•? "uen·a . que s 1; uver.i111 formulo 1n 
app1·o~r;lo.-se. p:utc.J~, ontrns .. bns.l!S· •1ne_ se· apr~-', · proviuci:t e1i1 .t'lue se' tiver proferido sénteno.;n C<llll 

seu. ~:\rno: .e. tud!> · ~.sta 11.11 mni~r·. c~nlll;Sft~ pos,;.~- .: \ :.pcnl\S .•. que ".ªº .cx~Jiio ,n ';lous annos de· p1·is~, 
vel , por isso quet m ,que .f~s~ .li. c1>1mmss.io, pai a· , 011 . seis mezes Je trnbnlllos-. . . 
que tr11te de. reformar, ·p1'mc1p;:dmc:.te.ncste:ca·., - A. .

9 
A •· ,_ <' · t ·d ·.<l t 

pitulo se,,.undo. . · · «. rt .. -.u. JUU..u se.1· ... compos n · o prcs1 en e 
O " ºA . . · · · · · _ . • . da pro\•mcm: de dons descml>nrgnJ01·cs da· rel11 • 

.,n. r.YEioA T.onne:s : "'--Isto 11:10 poJe ter, ,10 . 01 e ·. hr •e1· , . · ..,· · · 
.:,. ,- • . i ~=-- · :~o· se pot .e:1c.ar- \ vai'a. branca· na · filta dclles ; · <lo co~ma11!11'inte 

1·egn1· de· f:t;>;er um· 110\'9 · pi'.OJrcto ·sobre ·bases, i d;as arm:is e de 11111 ollichtl sup''l'io1· u:l ia· linh<i 
q •w n:io · foriii> npprov.1d:ís .pela: 'ca1na1·a. ' : · õu ··uê 2n ~pumtlu: falto o -dn 1•. ·: ·. · ' 

O Sr. Pnu1à,o Sou.z.~ .: . .:_O uo. UCI' o' c1 · r " · a . · 

(( Rc.1ucii:.:i qu;i a uiscusslo d<J rnpitnl\) }o fi-JUC. 
adiada ~'ltt'i ·serem· imprcs-ns' .as. c111é11dns toJâs.' 
-Clemente P_ereira.11 - At>0ia.\a. 

O Sn .•. Pr.:.smP.::"ITE, eo .sult..1u a camara- se· de· 
via. continuar a di:;eussão- tlo capitnlt> ~" ; tleci· 
dio"·se qnc não : e assentou-se que s~ria mais: 
convcnieut<J otlJrccercm-sc fogQ a,; emendas, qnc: 
se l1ou Vt.'Ssem ·de fazer. 

O Sr.. V1maua:i.o mán,lvu a· scgui..te 

'.!.::>:'A 

11 Art. 7.0 ~ Supprimn-se -.e oulras, que etc.; 
" Art. 10. - P•\SS~ para este artigo a 111alP1'ia '. 

do nrt. 13, ficando co11ccbiJos neste::1 te1:mos :-.DJ· 
pois d 1que\la ilitimn<;iio t.C'.i·iio cada. 1imà das p:tr-: 
tes mai::1 dez dias. pu·a 'nr1·azo.u· sob1·<? os fun-. 
~lamentos· dos rccli,rso; ·sem lbes. sei permittitlo· 
Jnnta1· documento.;.· , . . · · , ·. . , , 

« Nllsta di!nção. potlc1n ns partes pealir .certi
d:1o de t~J.i .o ,Jll'Ocesso, . Qtt iJ.e parte ~elle, e n. 

EldF.XD.\ 

~ Ao. nrt, J.n · Dons rmao:i tle. pris1ío, 011 <lc 
tmbalhos puulicos.-Q1eeii·o.; Carreim.11-Apoiad!J. 

J11Iga1la a mat')l'i:l I]. 1 arti~o diseutiJn, e pos~a 
a vota1:iio foi approv,ida, "S11lvns· as· emendas. 

A emenda. do S1·. l\faia foi npprovaiJ,l ; e pre
jud_:catla a do Sr. Queiroz Carreit·.1. · 

J.:ll.-::SD.\ . 

n Em lugar 'tio.~ palnvms-p:\ra .confirmaç~o.,
di!rn·Se- para' couhece1· .em seg11ntl1\ e nltnna 

. iu~tancia dos proc~ssos dos :conseihos de _guena 
nos cn;os do m·ttgo ·antecedente; -:""Maca .• » -
Apoiada. . , . 

O Sn. Qurun"z CAntlEJR.\1 mandou mni$ a se-
g:uintc .. , .. , . .. .. , 
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~ESS:\0 E~I ~:l DE JULHO DE 1827 
El!E:SDA 

" SnpprimiJo o go\•ern,1dor da;; armas e subsli
tuiudo-se uc - nem o go\'el'11ado1· das armas, 
11em o~ mr 1tares o corpo o rco possao vo n1· 
uns senteuças.-- Salva a 1·cdaci:iio. - fJ1tei;·9~ Car
>'â1:a. " - Apoiada. 

O S HoLJ •. \:SP.\ C.1YALCA:s-r1' offcrecen a se· 
•guinte 

EllEXfJA 

" Ao art. 2.?· Em luga~ de dons ·nd-,,ogados ~e 
melhor nr.ta-digA-se-ct·c :dous .l'ercadorcs . mais 
antigos da camurn d 1 c11pitnl ; 0111 lngar <lo com· 
mandante das armas, e de mn ollicinl .-upe1·ior
diga-sc-dc. dous militm·cs mai< untigos lhi ca
-pit11I dn provinda, que n:io tcnhiio si<lu 'parte 
no julgmi1cnto cm 1a. -i11stt1ncin.-Jfollm1da Cavai- · 
l'tmtt!." - Ai1oiaua· em mul.Jn;; as p:utes. 

o· Sn. TEtXJ::Itt.\. DE GouYiÚ, 01Tc1•ece11 a seguinte' 
- :L ret . cr.fi 

· dns do--Sr. <l\faía.
o' .s •. ; ·.Ara~Jo .~..-~1;~~ : . ...:.... A. doutrina ,do. 

projecto ó digna d~. consideração, e iJc se .tomn 1·: 
umn ·provi e nem ; ·mas, o· _proJec <ove·. Sei·_ m- '. 

. fot'1nndot -pÓt'q\\e .. os' nül:tàres -nfü:i. devem goJimr '. 
'm~l'l<Js· p~·ivil'egios; _ tlo (Ili.e· os ontros.:cidtidiios. '. 

as 1·f'flexves, que se fizel'ão, sii<l m\\it.o \m~s. 
A co111miss:io le111b1·011-se de tomm· 11ma medida 
gcrnl, -sem te1· em vístn a existcncia <l•isse con
selho 110 :Mamnh:'i.o, composto <lc i memb1·os, 
<1110 · _nc io mm os para as Jtm as, por nuo rave1· 
a decidit· crime de morte, mas sómente crimes, 
c11jn pena niio _excede a 2 nnno:; ·de pris:'io ou 

·li mezes de trnbalhos p11blico$. Tum bom col}he· 

ni;1da ~onstitucionn~s, 
n'io cnh·iio minbtr._.s como os 1'lossos desem

. hm'g.rdc;irc;;, apenas entra mn procurfülor 1lo rei : 
· nssím _se p1·:1tic 1_ nn In~lnterra e n:i Fmn~a: 
·mas con1o entre nós est:l introilnzído J1nve1· des· 
· emu:\l'gndorcs e -officines milita1·es, conscrve-st.J 
· e:sc costmne p:tm niio se fazei· grnn<le bulha ; 
apezar. de 'l ue entendo que se pollia p 1sstw sem 
a nssistcnéi:l. des>ies · magistrados. · . 

. o s~·. :l\(Úin :'-(Leu)· Diz ·aqni q•1c to~fos ns 

. ns seni<mçr1'> uos _conselho.s. ~e. gue1Tn, excep· 
' ~ ' • • • . -i 1! : . 

. q11c. se tl(:via dizet· que. ·1m\'érí\ 11in td4unnl, 

. cm .q11c hiio ·de sei: co11fü·1m1~a11 estas scntcnçns . 

. ,Isto é s.ómcntc. de 1-,edacçiio, p9rqnc não , rejeito 
a mnknil . 

. o sr. -C'~lnUa· :l\l"a-tt:>s :-' ·Pm·ecc-mc- que 
})l'imeil:o se l!ll ilc falbr das. ;;ente1u:as, e ao de· 

-pois 'é ·que· se· Jrn 'de ·trntar do. trib11111il-, que as 
·:conilrmn: .talvez· isto ne"e si e de me 1 .. 1· ·e-
• ·~lacç~o; ·~ão , enteado <leste ncg•Jcio, po1·qu<i não 
· soil 1m·ísconsulto. . · . · · 

·O· Sr. Xt·n·icr· <.\e- co:r,'ri.Ui.o :-,\.-.inate-

Em todas as t)l'bvineias' deven'I hil ve1•"relai,:õcs, ; 
• e' os· rt1i1Hn1·es' deveni ter consélho, li? qunl. se: _ ~1i1q11n.nlo_ i'L. 01·ga11ÍS?çiió dó .projccto,.~cbo q11c 
·decida dos neg-0cios'.milital'es·-; ,mas: pelo• illvará' .cst:L mutto b.m: trata-se de fazm· es.eeutar com 
·de ·28 de -Feve!'eira de'.J8l8i que crfolt um. con-: . )lfülilpti<l:ió ns se1í.Lenças; qné iü'io cxccdói'ém':'i 
· se lho ·de" jtistirn . nn : provinda ·do -~fara·nli(io; ·é f ~ - aauos de <·p1·isfüi' éte.;·--ao ·mcsmo--tem-po ·nd11· 
· mui-to'·<lifferent<.i t!;<SC',. tlos -que agorn dú o . pro-: ptn·se n iJén desta cmeadn de seis mozes d i 
j1!cto ; se a organis·1ç:io dnquellc· consclho,~reado ! tnrbalhos publico!;; e, p<ir11ué tnh-1izque ttsscntençns 
JI. •l:. ·esse:. l}\Vl\r~,; e.::b9Jt,::dt}vc-s-e seii;u!r ; ~ se e' s~)~\) .pruf.iTid::i.s injustamente, j ulgn-so ncces•.nrio 
111:1, de\· e-:; o rcfol'ln:n', para se conservai· a mesmn que· elln,; pn.o;se111· po1· umn rel'ista: mns ntten
uniformidnde· geralnJCll~<', ç T1ão Jinv.,r em umas , ·da-se que :;e fü1· fi'11·n da p1·ovincia; cllo.s :;:ihc.1\ i\ú 
11urtes. uma: cousn, e cm cmtms partes outra. : · mesmo m:1l, q-uo acnbei -<le dizc1'. 
E~e .. cóusellw," de q 110 falln' o-.nlvtmí, <ti eom· . · O> i·evisorcs 1;tcs:>as scnto111:as .. -ilstiio .determi

. ·posto de 7 memhros ; o capit.:io ge11eral-e1·11 o . na~los neste_ .projeJ:t.o,. qun seja- o. ,presidente da 
prnsidentc, :1 officiaes superiores, e. tres dosem-: pro\'i.ncín, 2 bllidncs milit&U·.;s .mnis nntig·i~, e 

· hargatlórcs f!)1·maviio n j1111ln, .e coulicciiio de te>tlos ::! uiagistrndos .. do ''.ª"ª IJrnnca : nms na minh.L 
(ls· tlcl_ictos, e ris suas_ scntepçns pnssiw:io: áw'·á, p\·ovinci;l. sncccdc · frequc.nto1_ne11t~ ·,n:io havei· ne

. <>xecut;tio; ainda mesmo na pena de morte, quando: uh um magistrado <le vara br~ncn.; o .mesmo cor-
um réfl niio t-xcedessc n patente de i:apit:io. regt.J<lor IY.io·cx1sté, ·ha ·un~ poucos de nnnos; e . . ... ' . . . .. . . 
:;ado ; nüo se púdeJ·xecut:u· sentcnç:i de morte, sem 
sul.Jír ã presença do imperndo1·; p01· con.;eqnencin 
.ii~o que se n orgunisac,:ão·.do consdl10_ 1ll' Jnstkn, 
que existe no Mnranbiio, ó· bon, 11 orgnnisni;üo 

· tios que se crcnrem · deve sei· ·li mesu'ln, ·e se e'. 
m:i, dcYe,se reformm-. O meu Yoto é-que :volte: 
il commíss:io, 11nrn qüc · no· l\forauhiio: niio hnjn 

· uma- cousa-, e no RiQ de .Jnncirú .outra. , 
o Sr.- Onnl•a 1'latto• :-Ainda_ que eston: 

· co1í1. dor.as;. de .. :c11bc"11,: e. i101· !sso. n:i.'o posso
fulla1· muitQ sobre est<:! n1•g<>cio, 1.\e\·o dizer q!le·, 

gner~·.i: p~r cuj'n fnlt:l.· ds i:nlonboços militar'<ls 
cstíio cheios de l'éos lá mettidos, até que .v()nha 
:i. conlinnaç1i:o dns··scntern.:ns. L:o1i10· pois reme

. diar·se i.;to ? 

ó Sr. Ara.uj o Da,. tos: .;..·Disso o Hlnstrc 
.drputndó qne: tinha visto róos 111ilitnres fic~1-.i111 
·o.t.solvid.Js, e cst.m:em pte~os· G mezes, e um nnno 
·nté· quc.ve1d1tt· a confirmação de' ,;nas sentença~: 
eu o co.1fir1110; e de que.o éns·>' pe,le ·p1·óvfüen
êins, iiíngttem · o 'Pºd" tleixat de· confessar,- assim 

.. como que. csla pro.\•ídencia -é .o desenvolvimento 
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SESSÃO E~l 23 QE JULHO DE· 18!7 

Jas as p1·ovin~ias; e se clla é má dc,·e ser altc· 
,-adn. -

Tambc:m ó prtciso con~ic.lcrar que o projecto 
não dá relator a ·esses conselhos, e niio darei o 
meu voto, porque emfim assentou-se que, onde 
cntrio de.,embnrgadores tudo é máo. 

O Sr. ToJxclria do Gonvêa : - Por ora 
está em discussão .o a1·t. }o : por isso l'Oto pela 
doutrina do artigcl, e rejeito n opiuíiio, de que se 
fat;a extensiya u disposição qul! lia na \\T~'li-ne\a 
<)o l\fnranhiio, pira lo•lns ns provinchi.:!. 

o alvará n.:s~a parte; niio' adniitto esta provi· 
denciu extraordium·ia, só cm um caso pnrt:cular, 
isto é, c:ium1110 n sententa uiio exceda a !eannos . ~ . ~·' . 
ftirmn da emrnda do Sr. Maia; porque nem' elll 
t.idns as provincias do imperio hn homens dota· 
dos de conhecimentos militares como nn côrt.i, 
e r ÍS!'O 11iio deveu s confiar c.le e,; m · 
nem a honra , ne1i1 as fnzenda>1 dos militares, 
Niio é p~i\'"1 aJmittir-se essa douh·ina; seuü<J 
neste caso v.articula1·; porque t•1c.las ns l'eze~ 
que a. pena f1)r ma:i'll', não qner~ que ns.senten 
~IH Sl'Jao r.ontinnadas pol' essa-; Juntas de-justitn, 
ml!S sim pe~o . cC?nselhu supremo militar... eontlc 
e:ia~tc a mmor circumspecção e ho-nens de con
sumada cxperienci:l e de maiores conhechnento,; 
militares. Sr. pl't!Sidente, isto i:le juntas de justiça 
desgruçnd~me11tó s.abc~nos o que :;ão, e eu o seí 
por ·propna exper1e11c1a. · 
, Na· junta ~e j_ustiça •. nn 

qnanllo ti1_1ba proterçifo; e isto com pqucà difi'e· 
rcnta c1·e10 acontecer1\ em toJas as juntas de 
justiça , onde como naqutlln pl'ovincia, für com· 
posta de vognea ta~s; e como as juntas militares. 
J1ão de em muitas . pro\'incins te1· o~ mesmos 
defeitos, é por isso que não posso consentir que 
elfas te11l1iio ju1·isdic1:1io ampla, e meo:mo eu não 
quero que· 110 l\Jaranl1iio Jmja tiio. amphi: juris
aicçilo: supposlo nlli considN·e officines militares 
mui bab~is, comtildU'tliio os cowside\'O com n m~sma 
cii'cmnspecçiio dos ·officiaes ·gen('mes de .que se 
compõe o conselho supremo, e JlOl' isso só deste 
tribunal. cu co11fiari~- a imposiçiio de maiores pe· 
nns, assim . como o JUigamento final de maiores 
dclictos. E' por isso, que 1:n Yoto pela doutl'inn · 
mas com a úeclaração de que o p1·ojecto volte 1\ 
comn11s~110 para. o redigir nestes tcl'mos. 
o sr. Aug1u•to Xo,•Jor :-Eu creio que est.-\ 
claro que a medida· 1woposta neste prujccto ó ge
ral r•am todas· as· p1·ovincins, e se ki necessidac.le . - . .. . ' .. " as leis em contrario : entretanto pdsse este artigo, 
que é muito util e o mois justo. . . 

o Sr. Hononda cn,·olcnnto: -No 
terceiro !!Í'ligo. é e::ti pulado que fica reservado i\ 
purte r~corrcr.no supl'emo conselho militar quando 
~e julgue. prejuc.licoda ·no seu c.lfreitll, por isso 
não ucbo necessidadll desse· tribuna\ que· hn no 
l\Jai·a11hiio; e rião sei se será bastante o dize1·-se 
q1Je 1iéão derrogadas as leis em contrario; talvez 
aerú neccssario nttdicionar-se um· artigo que de-

Toxo 3, · 

clar11 q·ue as ·rancçõcs e.lesse tribunal que existe 
no 'Mar,1n\1ão. ficiio !õPm ('t)eito algum. Entre
tanto yoto pelo artigo tal qnal. 

O . S!'°. Co••o ;ÂltUIDr: - S~. presidt:nte, 

disct1ssüo, e 11ão só porque os mí1strcs preopi
nan les têm dito quanto é bastaiítc, mas uté 
porque me acl10 bastante encommildado e J>Or 
isso im c.ssibilitado de foliar Ob ' 
·que muitos honrados membros uão fazem uma 
idóa clara da maneira porque sem~lbautes sen
teni:ns dos ~onselhos regime11ta1:s s:io confirmadas 
na proYincm do Marn11l1üo e pl'iücipalmente ua 
do l'ará, é do meu imperioso dcvér úizer algumi& 
cousa_ n semelhante re~peíto, e dcs~e jú. declaro 
que nao faço nem farei emendas ao projecto em 
q~estiio .! porque além de cncommodado como ji\ 
disse, 0110 teuho nem estou com o desejo, ou pura 
melhor dizer com n comiclião de eniendu como 
g~ralmente te11h<1 notado na mniorià das discus· 
sue~. Quando o Sr. Bastos disse que esto. projecto 
( .. . - .... ' .. 
mel11~r, e fazer-se. mciu;_ão; !_!e que e1·iio revogadas ' 
as leis, po1·quo ate aqui erno 1·•·gul11d11s as juntas 
do gn~rra do l\lnmul1fü.1, etc., eu peu~ei que o se11 
1·e uel'lme11to fosse tomado em considera ·ão · or· 
que parece-me. conveniente que esta·mate1·in fosso 
de nu\•o n competente c:ommis!>iiO. N:io l'epetirei 
agora o mcslJ.lO l't!qu.·runento o direi sómente 
11~1e c2nvém harmonisar Cite p1·ojecto com a ltl· 

• e 1 , en ã 1 evo-
g~l a, e para . i~to é 1!lister fazer expressa men· 
~ao c.lessas leis, e mais ordens 1·cgias. 

Nn pTovincia do Pari\ desdo tempos nntí..,os 
está cn•ada uma junta chamaJa de justiça, 1::i1a 
catta régit\ de 21:S do Agosto de 1~ cxpoJiJa 
no ent:io l?"'·crnaJor e capitão general, Francisco 
X:1vic1· de l\Icudouçn, 11a qual se ordeuavn fos
sem sentct1ci!ldos todos. os crimes dos milita1·es 
l'éo::1 cm caso de morte, por uma junta com
posta dc:>s dliciaes l}taiores doi;; dous regi~en. 
tns de lmhn do Pnrn e l\lacapa, e do ouvidor 
do a lll o n t · ' · · 
Sendo porém pnizanos os réos, era esta junt, 
cumposta do ouvidor, como J'el··tor, do inten
dente dns colonias, do juiz· de fóra,' e de 3 mi· 
nistros ou baéhareis fol'mados, e na falta do 
o os es es e l'<'S verea ores, que servissem 

na anno, em que se profel'isse a sente11tn, que 
ern logo executada, mesmo no casa do -morte, 
á exrcptüo po1·ém dos i·éos, que tivesse1n al
gum dos .foros d11 casa, ou que exc11dessem a 
grndua~iio de capitão entre os milit·ires; porquu 
n seu tcnçn do morte niio poc.I ia ser executada 
ncst.es i·éos, sem qu0 primeil'O se déssc contu 
no rei. · 
· Snseit.nndo-se detlois· duvidas Sllbtc a maneira 
de julgar os crimes menores; veio ainda a 
carta 1·égia de 18 de Junho de 1700, que ordc-
11011 · foss1.-m do mesmo moe.lo sentenciados nestas 
juntas to·Jos os ci-imes. menores, coino achadas 
de faca'S, e de nrmns p1·ol1ibid11s, ferimentos, erros 

· de oflicio de justii:n etc. . . 
Esta legislaçiio poTém foi nltcrac.ln pela rcso' 

lnçilo J'égia de 7 <le Dezembl'o de l~, que or
denou fossem mandadas paro. o couselbo supremo 
de Lisboa toe.las aquellas se11te11tas dos conselhos 
de guerra, p1·oferidss i:ias e •pitanias, onde .não 
cs 1vesse111 m a es a e ec1 os e li e 1 S. 1 s
litn; ·e, po.to que esta resolução P.Odia ser en· 
tendida,. como. não comprd1enclcmlu: n provincia 
do Pnn\, onc.le j1\ J1u,·in essa juntn''du gnerrn, 

. de que já fall.,i, comtudo julg1Lriio":qúe a sua 
juri.diC'çilo nesta 1nu·te. em alterac.lu, e as seu
teriças do conselbo ·de· guerra forào ·confirmados 
e1i1 Lisboa. · 

Assim se consC'J'V111'iio ns cousar'quanto aos 
· militues, até que UfJ guver110 do con.rà .dos Arcos, 
· ac-0ntecendo . o lli:sgraçndo. caso "ª nume do co· 

1ll 
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. . 

ro.1d .fosé Thom:iz B:uno p w um s 1l.la1l•> <lc 
seu nie.s1110 'reginwu~•J, J,,u este f:tct•> m·i~C'.11 á 
cnrla r.-·gia, se bem me lembro, •le Junho dó-
18U:l, que creou no Piu·ii uma j 11ntn <lc guen·a 

· • · , , e • 1 .. • :.. e ,... , su1 > no 
c:lsn <le morte. 
· Qtt:int > nos ré'ls milit:'ll'•H <lo :\[ 1ranh i.), ns 
su:1s sentenças for,io sempre co:1!ir1!1achs '!º 

'.: r: ~ n • · ' • ~ • "'• .. 
nlli <le uma jnnt L <lo g11ena em 1818; fü:nnJ l 
por.~m n tl•> l':tr:"1, hem co11i11 n <lc j nstiça, p:ua 
Jlll"'ar, e sente1icin1· os r•}•>3 paiznnos, ,. e cst: 
np<;'z:1r das •1uest<i.!S dll 1·cla(io l1o l\l:lmnhiio 
com · o governador 11•> Pará. ct~. 
· Como pois o art. :1° <le . .;t::i proje~t> diz-1 ne 
fica sem1H"e re.;ervn.Jo i"l p:irtl.l o rccnr.:;o no con
sdl:o supr.mt.) m1litnr, qna111l·l n';sim llie co11-
\'i11r-e as jnnbs d !gmH·rn tanto tio lfar:mh:'io, 
como <lo Parti· inJem ex·1cut:u· sua:, sent·rnçns 
sem _appcllaç:ió, nem nggr:1 vo, a ex.:e1>~:io s<~m~n to 
(l,J e lS, · d1J morte em . nrtu:l i .1_:1 lei 110\"lss1111:1 

: - ' ' ~ '• 

• i·.,,·,ig.wm esta-; leis '<le maneirn qn.1 S<! ç;t !hc
lc;;a umn regra gern.l p:lra tod:ts as p1'0\'lllC1:1 i, 
•J pr:>r issJ c'511\•ém accrcse<?u ar um nrtig~ a este 

ro"et1 .·· 
inelliautes leis, e or.tc1H, e11 e11t:io harm'lni~nr 
a dontrin:l 110 p1'oject•> JC 111:!11'1Íl"!l qne [lOi:l I StJr 
b:tensiv:i n tod:ts ª" pro\•incia~; e n·ii> v:1 en· 
contr:li· a snn cxccti ;ã•> ob;Llcnl•>S e tltl\'

0

l · 
}ll':l 1cn. 

Ni'io inslo, como j 't ui •se. '}llC o projecto S.!j.l 
Jl 11· isto rcmetti.lll it commi~s.i•>, p •st·> qn·i me 
11arecc 11vlho1·: faço si'.)lncnle e-;t:H rell•!X•ies ;, 
cmnrn pam julg u· P.l!l sna snbeJo}'i!l o q1w . f1k 
füclho1· e mais c.m,·c111enle. Eis p>rs o que Jltl
gnci Jcv Jt' diz1w :"1ce1·c:t t.lo pmjiicto om em tlis
t•nss:io. 
· Ó St•. Qnclror. C;:trC"clr 1:-Tinln pe11iJo 
a pnhívrn para emittir o. lllJll juizo sohrc o 
íohjecto em __ 11ncst:io; m:1s th·e a sntisf.u:ã<? dl.l me 
Y•H' iuteirnmcnte prc\·eniJ•>. p !I.> .~1:-, Luct•> 80 1-

, • s : t e. : J>Ol' ISSO 
ulllla mni" tenho n :1ccresce11tar siJ_11:1o que voto 
pillo arti"'O · uem C-llllO s J ncasv e;s:1 lei •1n 1 
··Xist11 1la 

0

j1;nta no l\far:mhão liz<!r-se ext.ms:,-a .· ~ . . .·. 
l'el•> enunci:t•fo tl~ste artig•> se \'ê •111e csta me
'tli<.la c11te11Jl.l-se tamheni c1)m o "1ar:111hão e Par:\, 
·111w isso qne doJclqr•l quç licio tlerog1<la-1 as lt!is 
•·xist..iul.cs n este · re . .;pe1to; ·m:B p.11· segnrnn•;" 
,d-:ga-i;c r,om especial1tl:1Jl.l ')li•! lic:io _ abo~ida-; 
":1q11cll:1s junLas do Par.\ e <lo ;\laranhao. Diz-se 
- seis 1111:Z•!S <le trnb;tlho publico, e 1l1ius :urnos 
'de. p1·i,;ão :-. ma!i_ podn1··s.J-lm e_nten•lct: _q!'ª si<? 
esln 1 11rntt1rra-1 · Jllntns; e por isso d:rc1 - ate 
dons aan•>s Je pris:'io, ou at~ s.~is mczcs llC tr•l· 
ualho;, puLlicos. 
~ O St•. An~n«to X n·icr :-E;t julg > •111.J o 
.. "lrt. &o ó inutil, p.,rquc fica s.:mpr<! :'L puto_ o 
•lirl)Ílo 1!11 r•lC•>rrc1· (l.Jtt'. Uma vez qne ponlmo 
-tal confiança no conselho supremo 111ilit.'lr, lio:n 
1 ici to o recur.'l·J: mas em fim o q ne abnn 1 1 uão 
faz m_al. 

o St·. C1tnha. :'\C.1tta .. :-L"l\'a"to-mc para 
1mpu:i;nar n. idé 1 <li qn11 _torn1J :'1 commiss:i1>, yor
<tUº n:io vejo t.tl 11ccess1,lnile. A !use. do wo ecto 
. í • , • , l ilve ser ,g•!l'a p:lr.t to, :13 a3 pro-
vincias. 

O S1°. P~uta C,,,·atcnnt;~ :-~à.) <11.n•iJ > 
· declarar-me por· est.J artig-1, salva a l'•J lacção; 

lnn=- rl:io >llti ruisso co.1 \'Cnce1· J.i qn 1 com· n 
approyac:io delle lii}llC e.1t !:1•li1J.1 :l l"t!VOJ:lÇ io de.;sa 
junt:\ i.l~ justiça qnc ha 1n. P.u·.l e li> l\fa-. 
rnnhão. · 
. O Sr. Cunha. :\Ca.tt;o;; :-D:z o art. 2-' 111c. 
parn n confü·umção da~ se11t,H1ças (U1i) •• • 1'1, 
provincias, -Sr. 11Nsi<.leqte, _e 11 qtl! p'..ll'. J<J"gr,iç_l 

nio ha n-lvoga lo::;; e 01 q:n ser\"t?lll com 'l t:ie;, 
s'lo rabnlas, qu1 é o m.Jm10 qu> Jiz~r- pilrt.1r-

. l1a•l.ll'es <l:t 2socieJa•lo. . 
· Na minha rovineia ln nm 1mi e 

riuu-se :l'ltJs. J:1 ref.Jrm:t- Ja u11i ve1·siJ l U, J•>n [I) 
si pó Je julgar q11 i t im p }rt1 do cem a 111 H : 
Q; mes nos mbnl:as s io os t:i•ielli .i is, e outro; 
qu 1 f,m1o fi !i-; . de ~cito;;, O> q•te , p:lHiO >r 

· Diz o artig-> qne o co:nmnn l mte 1las 11rm:is 
s1Jja .. lllil.nbro · da. j nnta: or.1, isto pô le t !r in.:on
venicnt11s, v. g., pj le elle s !r talV•!Z o •1ue 
nccuit!_ o rJ 1, o .Je1ni:1 · v:1i ser se11, juiz:; mni 
emfi.n,- este •Í. o projP.ct1 <hH inwnveniencia; e 
inconse.111enci::B. E' vc1·JaJe q11e o cnmm mJa.1L<l 
n:i > SI! ntr.i\•en\ 11 fazer :le<}Us.tt;õP.s tlireet:1s, ma:i 
ili-lhes o imp11ls•1, . e o tl1?3g.·n~a lo hn tlc c:thir 
1l•1lmix' d:t ·snn pri!pot11n~in. " 

O 111P.:füto pó le ª~"1nt·i~c1·. n r.!iip iit>. do pre.~i
tlent l <ln provin;:in; ·e ei:1 :1 1mrnna co:1SP.•1ucnci:i, 

llC e11 · s. . . · . ' • : • 
i:>to. Pt!lo que respeita ans nffici.ae; sup:riore,:i 
da :2a linha, n-;sim co1111 n nlgu·i; <l·1 13 • dt!VO 
com scntinvnt» confoi!sa1· qne clll.ls qu 1si sem-
prl.l p1·ccis:io .Je cs irito•s:111to de orelha • 1 
1 30 nco:1 .icor: qno n qun; vogaei d:ij1mta nifo 
serão sufficien tem:mte inst1·uiJes. · 

Se n u conselhos de g11e1·r.i não houvessem 
,111.1ito1·es, os p1·ocessos irUo muito m ti, po1·,1uJ 

• ·, . .- j ÜS 1 S e1S CIVIS; 
ap"mn;; têm 11111 ligiliro conh~cimcnt-> das mili
tiu·es isto é, a r.!speito dos tle 13 linha; que 
em 111 mto 111J;; dn 2a, npc:ins s;1bc111 o qno per
tence :\ sua ln,•oura ou SJllS bois, quer Sl!j io 
coMnci •, quer sejão s:ugent•)S-mõre i; e po1· isiJ 
só fazem n'}uillo que o nu•litor quer. 

o Sr. Queiroz ca.rrcir.,: - S:io muito 
p·>n1forosas as reflexi;es que acaba de fazer o men 
illnih'<l collegn; e cm virtude deli~;; 4!evo·S<l 
lliZi!l' qno o govcrun<lor tias nrmas n:LO p•>Je s~1· 
memhr.i <ln junta. A i1lé:1 <lc serem o govcrn:lllor 
<las . · 
memlm>s tLt jnnt."l. ji'1 1111li nppnreceu· o !l~~o 
ptH:mdo; ma~, olf..:1·cc.m.1., cn a minha opmmo 
a um dos membros dn commissão, desnppnreccu 
est.n 1>arte do n·o·ecto. · 

•a 1go a1111la- 'Jlle o governnuor das armaq, 
par i,;so q110 ó e!L.! qnmt mnn l:l. cnmp1:ir as 
se.1ten1;:1s, n:io pó fo s11r : men!l~ro tl•> couselh'!; 
devem sim sei· os vog1es m1l1tucs tlous olh
cincs o; nnis g1'.a•ltu1l1J:'I d:t provincia; quer 
scj:io •la l •, q u !l' d 1 ~· 1L1ha, fõra o governnJvr. 
dns an11:1s e o c.Jm~n3n l:l!tt i do corpo do rêo. 

O Sro. !\C.ll.1.:- Visto qu.~ 'ni;) pass-Jn .11 mi~ 
nhn emen l:t. ·ao prim•!Íl\l urtigo, torno _!l .. rep:i~il', 
e p1·oponho q1u úm lug:11· de confirm:iç:10 se d1g1 
p 1ra Jnlg·u na ultim 1_ inst:rncia. · 

o si•. IIoth'a.n.d::i. C.:a.,•atcanto:-:'.\[e pa
rece qn.i o artig.1 dev<J sJ1• 1·.Jdi~itlo dcst 1 fórma · 
(l.:1tl; q111 si d1g:\ -os 1l-1u 1 lll•litnrcs m:\is an
tigos q11•1 n io_ t•i.1hio. ti•l•J p1rtl.l. ll'l.julg:lmcuto 
11:1 ta inst:ln :m, ·~x.Jliun l•>·SC :1s~11n t•).(;1 n tlu
vid.i- e pM3nmp~ão qnJ posm h:wer de um jnl
g:1mcnto injn;to na :.!ª i:1st:mci.1. 

o Sr. Teixo ir' J.c Go1n·ô ';...,..Opponlto
mc tnmbllm n ne o c•>n\ 1t:l!l•lant·~ <l.t; ara a •· . 
JlllZ; pnr.1ue e um . JUiz nrnito su ;peito . n:io só 
p!la; 1·.1z,)es que se aeabio de not:&r, .como p')r-. 
•1ne clle pó lo! nia 1 lar pro~oJcr a est•! f?0:1soll1•>. ;, 
at.!111 <lc •1uc ha tle te1· sempni gr,md.1 111llnenc1,1-
n 1, ci>ns~Lho.: po1'lan,to, eo 110. h:1 em.1111,Li sn1>· 
prcsSivas, v..it:u.!i p n· ellai. Pclo. qi10 ~c~tencJ 
:n outn1s 0111111J:i., qu.i q11crem.qt1e ,os ·m1_111stros 
sej-io· os m .is antig.,,; da p1·ov.ncia; dig-> que 
poJim li:tvel gra'lJ.!s iú:o.nv.inientc~ e n _rt!tar
J.\r-se o p1·occ-s-;•>; e po,· tH > · ne-1t:\. pa1·te _acho 
rn:ilho.- a o Ulll•l \ •I > 8r. l\[ 1ill •tUl . sej.io de{
Q1nlnrg•lhre3 110 111gu·. o~ l~ O$_ 1aja, ou'os·m$· 
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SESSÃO E!l !3 ·DE JULUO DE JS.?1· 2i3 
mais autigos do lugar onde não houYc1· 

dfrci que qu«si scmpru cllc é o acclisutlDr~ l', se 
queremos que exista. <lii;ciplinn militar, é preciso 
que ponhamos grandcb dcfrnsores della nas juu
ta;;; e uem mclho1· tio· qnc o con11un11dn11Lc? . 

o reo ca o ni 1 no •! n:ie1tar o com111n11-
dante militar, quando <.ntenda que ô suspeito, 
mas nu falta deste dc\'C assisfü· o officiul immc
dinto muis gradundo, aqudlc qu~ de\'Cn't fazei· 
ns \'cze.o do goyenlad01· dus m 11111s cm sua nu
s cncia, ou na \'aratmu do prnprielal"io. 

Orn, se lia .moti\·o para r1·jdtnr couo suspeito 
o comrnandaute d11s nrmu~, ta1111Jc111 scpúdo r1jcitar 
o y1·csidcnte da provincia, 1~01·quc Jlódo Eer ·sus
peito e neste caso quon diz n k1 que o de\'11. 
substituir 1 Eu . jil dcclan:i 11ttc ucm tcdos os 
g•wernador11s são os ,Ll~e .~nnndiio fazer·. os cem-

o cxe1·eito se ncl1à en'1 c:imp1111hn, e onde 1111 
grandes. gnarni~õc-<, os c<-111ma11dai1tcs _das divi· 
sões ou brigaddros, ma::dão fozer os eonsell1os 
de u~"im e .. o · o\"cr1iador dns urmas niio teu 
cunbccimcnto do l roccsso scuüo quando· baixiio 
as sentenças para· n confirmnr.:üo. 

Emqunnto aos offieines superiores· que entriio 
uns juntas com exclusão dos comm ,ndantes 111i· 
litare.;;, jil ctv disse que a disciplina . deve ter 
fiscacs ou advogados; o os officiaes do milicias 
nem semp1·_e são se11s defensores. Em faltando 
bons fiscaes, muitClS militares 11ão de eomincttcr 
tuda a l}Ualithdc de crimes; não havendo bo11s 
oftieincs de tropa de l" linha como Yogaes da 
junbi pnra o exame dos pl'Occ:>sos, z)erde-se a 
disciplma. · ~ 

Enti•ctanlo; a cámara decida como lhe J)Ul'Ccer, 
tcndó cm co~ sidernção qu·o estas rcflei.:ôcs 's;lo 
fdtas por Ulll hOtÍlelll · múlto pratico, que ntimllhà 
completa 37 annos de seni1:01 e lia ;jlJ que com
manila cm chefe. Sei o quo são officiacs do 
milicins ; conheço como se m-ranjão os negocios 
e o que podem fazer para que se nhsoh·ào os 
militares de todos os c1·i111cs que perpetnrem : 
oppo11l1o·me po1:tanto á excl.usà~· do C';'llllUaudantc 

• , o o. s . o c 
a.quello fõr suspeito. 

(]O Sr. Augns1'o Xa,·icr:-Cc•mo primeira· 
m cn lo adiantei . o . meu voto, é preciso dnr :n 
conhccc1· os rnoti\·os. Votei 11elo tc1·1uo _de éón
lirmações das sen!en<;ns, porque julgo •1ue aquelle 
que põdc confü·ma1-, pôde dcrogar, e sobru ist<> 
c1·cio que · niio se iirccisão cxpli~t.:ôc~. . 

Votei que fossem os, prcsiden1es ao conscll!o ; 
e creio que . isto . nii~ t~m .contestriçõ,c~ : _disse 
<1ne fossem dous mimstros de vara branca: mas · 
disse dc~de fogo que era· porque 11a 111i11ha im.J· 

\•íncia niio .ha1·in nculmrn m:igislrndo, e na falla 
desses magistrados, Yotci pelos adyo~ados : não 
dcfc0<lercr as notas postas a estn dasse; mns. 

·1· . ;'" .. 

ser ndmittidn i:cm um titulo, ~ csto titulo d. ·lhr; 
a Jll'csumpt;iio: e se cllc o nt'io tem, o ministro' 
é o culpado cm o tlcixat· scn•ir. 

lJllilSi sempre obSCr\'Udô 
0

1)UC estes são. sempre 
os que se empeuhiio a favc•r do réo. · : 

No tempo cm qno c:sti\-crão os lusitanos na 
· Bahin, frz-se conselho de gucna u. um officiaí . 
un que cu era auditor, e o commandantc foi <• 
'lllC mais f,n·telllClll-C lrabalbot( parn que o. 1·éo 
fosse abscl \'illt', como com elfoito, fui com ·jus- _ 
ti<;<\: por isso uão se diga que os commandantes 

· s:'io~pposto:;. 1 

Porém, é accusndnr, é por isso suspeito, o 
IClgo que é s11s1ieiln mio pôde ser membro do con
selho. de ju,.ti!:tl. Eis nqui >orqno e:n ue1·ia ue 
o pn•J••e o esse conumssao, o mesmo porqua 
aqui foltn " relator, e sõ tem-se falindo nos vo
gnes; lambem po1·11ue eonf.ll'me e;;t.a lei quq 
e~i:;te no l\I:tranhão _e no Pará, approva las pohL> 

, . l t 

j1\ que aquillo cm quo e11t1·ào ministros, não 
agrada. mio me 1ü1·cyo a dizer. que seja um des
tes ministi·os, só ponho á cons1dcraç1'io da cn" 
marn esta objcct•J. 

o Sr. Qucit•oz: c.u·rclra:-Não ha du
vida que os gv\·crnadorcs e cou1mandtmtes são 
os 11ais de seus sCtldados; mas sãt.i . homens, e 
Jwmens têm paixões, ll podem de pai,; carinhosos 
voltarem-se cm paclrastos crucis; a lei tem p1'e~ 
'·cnido i,;to mesmo cn1 parte, qt1ando cm U 'do 
Abril de lso:i IJum fallou qne o commandante 
dn companhia do i·éo nunca cntrasso nos -coui 
sclhos ;"e porque? · · 

Porque cllc é o primeiro a accus.u· o seu sol: 
dado, e a"'cxigil· a exccnçiio da lei. De certo f,;i 
iior isso que o goveruaJor ·di1s nrm:is da córté; 
sendo conjunctauumte conselheiro de guerra, mns 
conbcccudo a incompatibilidade dcst:i accumuo 
laçiio, não tomou mni:; no trilJuna!: cllti vio qlle 
não podia t·xerccr estes tres poderes, mandar 
vrmm· o cuniie 101 soa encmt· e u1·111úa1· cxücu ar 

a sentença. E' portmito nrni im~ciso 'JUe a ca
mm·a tome isso cm considcmç;.\o, a n:lo qltercr 
abrir a porta á pr•!poteucia. 
. ·o Sr. ·cunha l\lattos:-0 meu nobre cá-00 

mar<.1da o Sr. Queiroz; . cstà en'ganado ; o duque · 
de Laíõcs cm mareéhal-gcneral . governa•lor dns 
·armas· dà C<li-tc, <l co11solhcíro .. de gt1crra; .o 
ma1·qucz <le _ Vagvs _era. go\·ernad()r das. nnnas, o 
co·nselhejro _de gucn-a: o Beresford aélia\'a·sc no 
'mesmo c lSO; e to.lo:> ião ·ao· conselho se querião: 
não h~ lei que o prohiba: se lá niio vão 6 
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SESSÃO El\I 23 DE JULHO DE 1827 
porque não querem; é por.111e e111pr.ig.io em ou
tros negocios · o t•imp > que devcriio emp1·eg.1r 
nas S'li.;Ões cio co11 ;elln de guerr.1, ou supremo 
consellt'l militar. 

O SI". I>aula ca,·atcan.to :-X.io h.l. lleS· 
soas maíii prQJ>ria3 1nra conhecer d·JS crime" 
1nilitares do 1ue os me imos militares; comtu.Jo 

- ~ Cl 
pess:ms da direit 1 para os instruir. _ 

Opponho-me a que se falle cm v.i1·eado1·e3, po1·. 
que esta. pobre gente não tem conhecimentos nem 
de direito 11e1í1. de negocios militares, e •1ueria 
por iss•> que fosso um Jttiz lctraJ > na f.llta de 
bacharel f.mnado. 

Eu assenta\·a que não h'lUVtJSSem cs.;a.; juntas 
ein todas :n p1·ovi11cias, npenas sim na Bahia, 
Pernambuco, Ceará, etc., o que a do Par.·1 e Ma
ranhão continuassem pi.lia gmnle distanêi._ eu1 
que s J acbào. -

Emquant 1 aos co~nm indantes mi.litare1>, ncho 
, e • 

em 'proce:;.;o, ji1 de algum modo tõm emiltido o 
seu juízo, e por isso quizora qu~ niio fo.;se.n 
admittidos. 

r. rd.UJ"'> ..J.st--:>s: - 01no 01 U3. r«.? 
deputado, o Si-. Qaeiroz Carreira, disse. quo o> 
commandantes militares não dcviào entrar 1uu 
juntas de justiça e qu1:: era. u1aa cou.;a nova, . ' . 

O Bl'llzil póle taxar as côrtes de Port11;;al de 
injustas, mas não tle ignorante-;, e as córtes de 
Portug.\l já mandarão o qttll o nobrl.! deputado 
chama novo. · · 

o St". Quch•or. ca.1•rch·a:-Respo:ido ao 
Sr. Cunh•l l\lattos, q11e se o tlu'lue, o mai·quez 
e o éundo de::;. Jo1io da Barra, niio estavào pro
hibidos de tomai· :issento no t1·ibnnal, comtudo 
elles deixarão· de lti. ir, sem duvid•& por conhe
cerem que cm d1\ natureza da cousa, conform<l 
á mzão o proprio da justiça, nssim o fazei·em. 

ns cü1·te; de Lisboa ~ão podc1·àõ ser' taxadai do 
ignorantes, sini de mt1chiavelicas, não do impo
liLieas, sim ele injustas, e~c1·.1vis.mdo o Brazil com 

nos civis e com ing<!rencia nas ju 1tas em ultim 1 
instaucia; e com• nós não temos a 1ui a quem 
colooi..;ar e escmvi::1a1·, não quer.imo.; e.>s11s icJéas 
das cortes de Po1·tngal, a quem se lhc1> dti u 
nome de st1bias. 

O Sn. A.nAUJO B.\sTos :-Apoiado. 
o SI". s~u:r:a FranQa. :-Ha uma êmend<1, 

qu~ manda exclttir o govemadt..1r das nnnas dos 
conselho,; dt! j1f;tio;a; voto p->r essa emenda. . 
. 0 go\•ernadur d IS ·armas é plºtJSidente no COll· 
sclho do gue1·1·n, que é a 1ª instancia, e depois 
ha ele ser juiz? Juiz l'mbai:tJ,juiz em cima! Na 
1• instancia elle n<1mêa o.; vogaes, se o réo ó 
amigo, clle noniêa boas crc11turas e depois ainda 
vai para cima fazer-lhe bons o.fticios,. nias se não 
é, tudo C->l'N a•> contrario 

O Sn. Cu:sHA 1\1.\TTOS :-A nomeaç,10 dos V•lgaes é 
foi ta pelos commandnntes do.; corpos; o illust1·e 
deputado cstit enganado. 

• .\ a 'l <.! e-
nho visto; os governadores das armas é quem 
11omêa o:; vo~acs ; e lá para c:;scs conselhos de 
investig1c,;ão é que são os commantlante.; dos cõr-. 
pos; se isto não é assim, cu quero ser c9nvencido; 

o si•. Q.UolrOT- .Carrclr.1.: - Se o mili'tar 
é regimentado, o commandantc do corpo é quem 
nomêa os vogaes; mas se clle e avulso, a nó
meação é do quartel-gene1al. 

Quizera ag,ira perg1111tar se ainda neste casó 
é justo que o governa.dor· das armas ilutre na 
junta. · · ·· 

Entrou cu1 discus.;;.io o art. 3o. 
.o sr. (!uolr Y'- carrolra:-Voto por este 

artigo, p11rque sendo d•>s m~u; princípios que o . . . . ' 

tal qnal. 
o S1.•. cunh.~ 1\'.l.1tt,,s: - . .\'ltli se npre

sentão jt1 os ineonvcnfontc;, qtt•l )a,, tio ter a ex
clnsiio do co·nma•1da11te militar. 

Q:nndo soube1· qu.i se deu uma sentença i11-
j1Bta <J.ll! pr<!jmtiaa á disciplina, o mais quo JJó.Je 
fazer e r.iprosentar para 11 cürto ; 11orém o mal 
está feito, o '' 1·é, está nbsolvid•J; port.anto em. 
nece~nrio que o commu1dante da3 urmas assis· 
tis~e .ás junta; como vo;;al. 

O eommandante mililar 110111 s~mpre é parte 
ou ccusa <.11" ; e p r 11 e u · e · e u-
f.irida 11 sentença ha de calar-se ou quan•Jo 
muito, como já ponderei, queixar-se a:> mini:;tro 
do e.;t,1do. 

o sr. Q.nolroc; Ca1•1.•elr.1: - pr1mc11•a 
1'8zão que otr.,r11eeu o Sr. Cunha l\lattos, par.1 
que os go\'ernadore.; da,; nl'lnas julg:rn;em 111L 2• 
instanei~ •. ~oi p'li:que _os offiéiaes princ.ipalm~ntc 

=>, • :; ' ~ 
e por is,;o cleixarito muitas vezes impune o réo, 
e se aeabul'ia deste mOd:> a- clisciplina militar, e 
como eu sou militt1r, e quer" f'\Uo clln exista sem
prll firmo, lirmo·a desta mancir.1, q11e me i•arece 
sufficiente. · 

D.'i.-:;o plr exemplo u111a sentença o. o gove1·
nartoi; das armas julga-a injusta, t}ttcr pró, que1· 
contra o i·éo; neste easo ello te:n u 1·ecu1·so para 
o Ctiri ;elbo supremo de justic,:a, declarando a 1-.1-
zão que teve pira pedir tnl r.ieurso, poi· is:10 
me1>mo que ao réo d11-se _t unbem~ci:;ual direito. 

pelo artigo tal qual. En111uanto no direito d1J 1·e
c11rso no réo, temos o 11rt. 4° quJ -o salva (lc:l'):. 
eis rcservad•> t\ p.u·te o recorrei· ao cunsclh» sn-

1·omo • e ha ven lo i·ticurso cessa o oxercicio dessa. 
JUnta Je ju1>tiça. 

O Sn. Cu.>Tooto Dns: .- C<>mo nã•> tenho vi ;to 
lembrai·· que hnja relator, parece precis·J ·tratai· 
delle para que a lei niil fique manca. . 

o si•. Aranjo lli~St'lS: - E11 fou que rr•l· 
puz esta idê 1, o man larei a emen1,1 para que 
seja um dos ministros mai:; antigos. · 

l\landou e leu-se osLa 

l::llE:SD.~ 

" O mais autig.> dos lll lgistradoi; e quando fo. 
rem advoga!los, o mais nntigc> destJs seja o re· 
Iator.~.!miijo Bastos. 11-Apoiada. 

O SR. Cu~iu.-1\f;.\TTos mm•fou (\ seg11iato 

Não se progredia mais na discussão por ter 
dado a hora. ficando por isso adiada para a 
seguinte sessão. 

A eommissã·i de guerra e mari.1ha apresentou 
reghlo o seguinte 

PROJECTO 

« A commi:;são de guP.rm vio o officio qua a 
est<\ cimara: rometteu o:ministro e· seereta1io de 
estado dos negocios da gue1Ta, datad<.1 de 4. do 
concnt~, e couro o u1ap1•a uemon:;trativo tla n· ~ 
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-SESSÃO E~l 23 DE JULHO DE 182i . . . 
cltul ror.;a do ex·ircito, tanto ll'.l <111c i·cspeiti. i1 
1 a comó li. 22 linha, e a. tabeUa de todos os cor
pos, q11e se acb:io organisa•J.Js. 

" Declara no mesm 1 tempo o 111e11civ11ado mi
." • n o não recisar me-

dida nlg11ma extra JrJinaria a. respeito do exerc;t<J, 
111a.; unicament·J preencher os co1·p·ls, que se a.chão 
já. org:misados segundo a sobrelita tabella; · o . . . . 
nii<> se nchão incluído.; dous batalhõe.; de c tt;aJ11rc.o;, 
o um corpo tle artilharia de posiçi\o .1., la linha 
da província d•J Pará, 1> 1r 11ã·1 havcrc 11 chc"a•fo 
A':é ~gor.i o.> mapp.is d 1S força> e.la mesma 

0

pro· · 
vmcia. 

«A' vista pois dos doeu n:Jiltos npr .i.>cntido.> 
pJlo ministro d l guerra; a commi>s i·) tem a hom·a 
de fazer patente a esta c.mtara, q11e a íor1;a ter- · 
rcstrc da l• linha, cx;luidos os sobrctlitos J 11u 
balalhõJs de c 1r,,1dores, e o corp > d i quatro com
pmbias de artilluu·h1 de p:isi•;no d 1 p1·0\'illl~ia d•> 
Pai-.i, monta a t-2 officiacs encraes-·.BJ oflfoiaes 

o cs o mn101',- -1 o c1aes 1 o i111per1a corp') 
de engenheiros,- 15,IH7 officíaes e soll dos ca
ça lores,-'.!,OJt ofticines ·e sol lados d·J infant'll"ia 
e gra1üdcíro,;,;-'!.·~H praç.1s <li cav.il!aria,-t,!:J·~o 

artiÍiiari; 'de posiç:io,-1,039 praça:,· J•1s corpos 
de policín,-il 1 vetP.ran·1s,-! ::Jll r.1er11ta~ cm ,tio· 
posito: form mdo tu·lo um t'Jtal dtl 2i,J:!lj p1·a.-

"Na _2a !!J'!lu existe mna forca de 00,8:37 caçad•)
rcs-l(l, 120 111fllnte.s~HJ,1Jl3 ca\•allciro.;,-'J,'WJar
tilheiros e t11Ju mont' a !)J,77.J pra<;a:i, as qtiaes 
juntns 1\s. 2i,t:Sl:J dA ta linha dão 111na son11n.1 
gc~ li de U7,;; '!S r.mcas rff.:ctivas do o:tel'citf), 
nlcm das forças da l• li11b:1 d.i. província do 
Pal'á. 

«-Todas estas li'opas 11.cltii•>·so or~.1nisadas pc\a 
ml!ncira seguinte-corpos da ta linh 1,-l bat:t
llmo de caçadores do imp~radol',-3 batalhõe.; de 
g1·anadeiros,- 2!l batalhões d<} caçadorns, - tot 11 
3:3 batall'- - · · · · · · - <> 
corpos. de artilharia do polliçiio,-'J corpos de ar
tilharia montada,-1 c 1rp1 dJ vetel'anos,-1 di
''ÍSâ•> da g1mrda da. P·~licia da cõrt••, comp'lsta 
de 2 c,1111 anhias ile inía.:itarill-l dito de Per-
nam uco compo.; o e 4 c•>mpanhias de i11f:11t
o 2 de c1wanni·ia,-l um co1·po tlc policia da B 1-
hia composta de :l companhias lla ínfantari:l.-
1 dito ·de Pel'llambuco compo.;to de 2 CQmpanlti 1s 
de infantaria e l •le cavallal'ia,-l logi:io da 111·0-
vincia d•l l\latto Gross•J cmnposta de 4 comp:1.11 1ias 
de caçadores, 2 1le cavallaria e l de artilharia, 
-e ·l comp:mbías fixas pcrtenccutcs :i. provincia 
Cisplatina. · · 
· " A tropa da Qa linha, á ex•!Jpçifo da das pro
vincias do Pará, llinranbão e 1\lntto-Grosso, ach.1·S<l 
org.ínis ida cm 4 regimentos de ínfaútaria- 110 
batalhões de caçadores-jl l'egi1nento.; de caval
laria- l· bl'iga•las· de m'tilhal"ia mont ida gua!'da 
costa-e .J co1·pos de nrtilha1·fa de posiç.'lo. 

" 1.'aes siio as forças e· a organisacão d•) c:tc1·
citq nacional e h1perial, a rilsp;iito . da; quaos 
a c2mmissão passa a fazer as seguintes olJs\lr
vaçoes. 

" Estado-11uiior general 

« Ainda que ã primeira vist;1 o numo1'.J dtJ 82 
ofliciaes gcneraes: pareça ·muito além do C•>rrcs
pondente ás forçàs do exercito, comtudo, 11ontle
rando a· .commissào á face dos mappas parciaes 
quo se achão cm seu poder, q1te no sobredito 
numero de gcneraes se compreheúdem os de todas 
asidndos e gmduações; pond. era111fo 1111e elles esteio 
distribuídos t> empregados em diversas co111•11is
sõt::s 'de commaudos do tropas e pra:;as de "Uer1·.i. 
e no. supre1~ .cousclbo militar; consitle1·andi> qne 
muibs ·dos !>Ohredi.to.>, genencs· ~1u-· i:a.zão da> 

cm raz.io. <IM sua.~ ml'Jlcstun m1 avançada id.a·fo, 
fos ~~n !-" .:f.,rnu-.Ios; 11e111 1,01· i ;so a naçJ:o ccél· 
1101111s u·m ll<>S. pag.unent.•M <los seus soldos visto 
quJ, Lendo to los cllc.> direito :i. 1'.:fo1·ma C•;m ac
ccss•J dtl P?St1s, a11~111 :nfiv.L? as de.>p•!Z•H 1lo esta·lo 
no accr.:scnn•> d:1s solJos, 1p1tl lhes C·lrt"C.~ll >I\ leriàfl 
e p:>r conseg:untc, •Hn v..:z J 1 se to1·na1·c1n utci; 
as 1·cf '..!·:11.~s <l·is sol>l'clitos of!i~iae; g•m Jl"a•Js, 'I u ~ 

· s3 aclm > meapazc.s •lu S·!l'Vt•;o nctivo. cita.; se 
to1·.111ri:i.1 g1·av..isa; à; 1·c11Ja> <los C•>Íl'cs do i n· 
pe1·j,,. · · 

" Ai11 fa mc,;1110 1111an·h a. com·nissão quizcs ;e 
· 11 11nu1·0 • <l o 1~11cs gencrae; e .ich \'os 

p~ra o e~1mnando _tl•JS eorp~.> de cxe1·cito, di\'i
s:.•tls. e br1g~Jas, IHO convi1·1a procedJr po1· sc-
1llclha:1te m>J•1,_ cm c on;c.!111cncii1 ili exi!ti1· no 

ç:io, projec~o. qu i t>rnai·ia inutil e oci•~so · ·~ 
q11al•1ucr outro, •110 pJla· c•1mmis;ifo J.e gnerrd 
desta carnara fos ;O a11rescut:Wo. . 

11 Est:1dO-m'.'lio1· do ex~tr.i.to . -

« O esbdo-:naio1· li·> exercito pólo scl' co 1si
dcra·lo c>n10 o Yíveiro dos grneraes; é ne.>te 
corpo q 11 J clles se habilit,io, 011 pal•l m mos se 
devcnt habilita.t· par.\ l\S g1·an•l;!s !un·:çõJ3 da 
gncrra; · · , --- - - - -· --

ª E111 f.dtan lo 11 n bom esLa1o-mii.or, faltiio os 
mai,; p1:eciosos l'fom1311t'l> d;1 consorva•;.io d•1s.e:te1·
cit•JS e •JS offt:ii1cs J11·1uello· corp 1 devem t·~1· uma 
va::;ta cxtençfü.J de conhecimentos the.Jricos e prn
ticos da tactica e cst.-ale .. fa. 

Em se· llxand•> o nu111c1·J de ollfoial?s generaes 
eff..:ctivos do exercito, dever-3e·ha indi'lp~nmvt:l
m-mtc fixai· o 11t1111e1·0 dJ . offici 1cs de e.;t;1•lo 
maior, l!e. Jovem existir ·unto á:; es.>oas d"s 
gene1·ac.;;, e 'cm so X'lll o pelo mestuo mo1o o 
numero e.las prnça;; do ~uerm, em que cumpre 
que cxist io e.;t.itlo; maio1·es, então se . podei·,\ 
dctcrminár precis11mente o' 11 u ·nero de olliciaes 
dtJsta classe, que devem sc1· cmpr<Jgados : a com
mi:;.;ifo 1iorõm, venJo que no imperio se .. achào 
cm elf.ictivo .cxe1·cicio 11111 grande n11111c1·0 de ofli'
ciac:i ge11e1•1\ilS; que em ,toJa,; as provincias exis
tem ajudm1tos do orJeiis . dos sous· respectivos 
commandantes, e q uc ha um largo. nmucro de 
praças d!l gu~n·a, fortal.í•ms e baterias comman· 
datlas po1· officiao . .; do estado m lior do exerci to, 
on da; mesma> praças, baterias e fortalezas; 
entcntlc, que os :!ro <ifti~iaes de estado'·· maio1· 
do cxcrcit' 11ào são denm,,iados, e· que só .qua11-
d•) se discutir o · proj.:cto de fix~ção dos olli
ciaes· geracs, que se acha 110 senado, e qne se 
poder>'' determinar positivamente o numero de 
ofllcine.; Jo estado maior do exercito e praças 
d<1 g~errn, •1ue devem conservar-se em actividatle. 

" Smdo qne.slionavel n c;inveuiencia da.. sepa
ração deste corpJ scientico, 011 a sua incq·1·p:>ra
ção ás tropa; <lo artilharia : · e cointuâo c~rto, 
que o imperial corpo do eni;t~mheiros do imperio 
do Brasil niio só t.)m sid<> mttito ultil, 1nas deve ser 
c·1nsí•lcr tdo com,1 extrcmmntJnte uocessarío. A com· 
missão desejaria que so olltas:;e pan este bcne
mcrito col'p:> cmn 'IS mais serhts .nttenções, o 
quo os sc11-; officiae.> · fossem convenientementll 
emprega lo.>.- A vasta · c:ttensio · Jo' impe1fo cio 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:06 - PÃ¡gina 12 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fE~~ÃO f)l ~3 llE JtlilO DE 18!7 
B•asil, o p·i11:de 11ume1·0 de s:ias prnrus de 
gull UJ, fo1 tnJ. ws '' 1 nlll:in8; n folla de • i:oulie· 
d111c11h ::, <iue pc.1· 01n n::i:te da nnlm.lei1·n con-. . . . . . 

rns ; c-s IL ,·autau uítos de 1 la11tns tias 11osH1:; 
Jllllc;ns de guo sa •! <•ulros C>llllidccimrntc.s mili
tu1·es, fazou cc 111 c,ue a e·• 11.m:s~:io p1.:11sc que 
o corpo· im r«1 inl de !'n~«·1'11ein s uiio e tiio Cu1 te 
cc1110 cou,·c111 ãs inuuedint.us e buu roul1~cidas 
J•recisõcs do hnpcrio, e n 1111t.1 c-xlr«111:1mr11fo 
J•CQ ue1 o o lllUIJl 1 o de 72 dlidacs UI) SOUJ'l dito 
i111periul ccr1 o de <'11:;rultciros- l ora tmlo qtre 
Tta a fazei· ciu cada lllllti elas l rCJi:i'1cio:s do 
JJra;j{, 

" A respeito dn actunl organisaçâi• tlos corpos 
da Ia 'linlm ; a commissãu uiio pódc i11lerpô1· o 
sc_u parecer, sem que ·do Sl undu bnixc a esta 
cnma1·a o projccto que nlli foi nprcscutndo so
bre a· or~irnisn<;ào e disciplina do c:xcrcito, pol' 
c~istirem no · me:smo pwj1.:cto iuuitas idêus ui
guas de . serem abra~m.lus. 

· T1·011as ela :?a linha· elo e;,:ercit(j 

" A:s tropns da 2a linhn . siio com e !feito o 
nnte-murnl do impcrio do llr11zil e dlvcm mcrc
cm· totla a solicitude e cunsi<lcrnç:io da a:sscm
\Jléa kgislati\'n. A 1·0111111issi\o porélll mio 11õtle 
olfe1·cce1·. a i<uil. l•plniào suliro o alto ou baixo 
11 mnero de furc;as •)UC jà cxislelll 01'gnitisndns, 
por <1 a. co \'(' neu cs a os a cs e rcsp~1 o; 
nem põde igt111lmc11te 11juizm· se todas ns fo:rns 
elevem ser orga11isad11s cm l~ntalhõcs ou se êm 
alguns lug~l'c:s <l'!_vcri1õ c·:xisfü· companhias soltas . 
ou •1ue nao fu;ao parle dnquclle.; corpos. A · 
commissâo dnni a sua opinião a este 1·cspeito, 
logo q11e th·e1· cm .-cu podcl'. os mapp11s gcogm
phicos das . pio,·inriai<, •1ue forão ro.:queridos no 
go'\"crno. No 1111e respeita ao syskma de orga
ui;,nção dos corpos 1la :;a liuha, entc-mlo a com
missào que clla se dc\·e por 01n couscr\'ar, atê 
que se trnte da org1111bai;ão i;crnl, e da ordc
lJllll~a 9<> exercito, V"1· ser rron.wt:I '111•J a cs~o 

tempo cxistão on rodcr dn e< mmissiio os m11p
pas 1-cdidos e olitros c·c11J.cci111c11tos cstatis;tic~s, 
!Ili<: ngorn l!1e foll::o e lhe são absolutumi nte 

l'ROJEC:fO DE LEI 

" Art. 1.n As fun:ns terrestres d,1 }a· li 11l1a do 
imrcrio do Di a:t.il no auno de 18'..!i montatáõ a 
<J0,0110 cr1111bakufo;; de, todas as armas no cn:;o 
de continuar n guerra; mas fazendo-se a t•nz, 
os c:ib.,s o i;oldntlos serão reduzidos a 11,00U 
lwmcns .de todas as :irmas. 

"Art.. 2.o As trnpns dn ~ª linl1n podcniõ ser 
t mpn gadns cm sen·ii;•> nclivo dur:rnto aqudlo 

1•rieodo uando ns da ta· niio che.,ar< 111 ao 1m111• i·o 
fixado 110 nrt. 1 •; o isto sõ no caso de não sei· 
possivcl fazer-se o rccntlmncnto pam lcnll' nquclla 
forc:n ao pé 111a1·cntlo 110 dilo mt. 1.0 

" i • • o 1 1en ·ã ile · as dn !?a linlu1 
para se: ,·ko 11clh·o se1·ú feito l'••l' detalhe na 
proporção das !urc;us de cndn pro>incia d~ impc1·io. 

"Art 4.o O 1·ccn1tamcnto para a Ia Jinha será 
•• " , ·1 • .- .1.0 o Julho de 

IS:?-:?, conh·ilitú1do cndn 11rovi11cia com a sua 
quota 1mrle na m:i:iio do 11umero dos seus dcpu· 
h1dos á nsscmblén geral lcgislath·;1. 

11 Pru::o dn cnmarn dos dcput:ulos. cm 7 de Julho 
.ie 1827 -n. J. tltt Cunha Mattus.-A. l•'. di.: P. 
Ilollm>da Cm:olcm1tc d-t Allmquerque, com re~
tric1:õcs.-Jo'1•cmci.~co d"s Clwycr.s .San t11s.-I9Haoo 
José l"icenle da l•'olls.:ca. » 

\"uTO sm•.\R.\ DO 

n:i'O precisai· mcdldu :ilgumn cxtr11ordi1iarin n rcs· 
pdto do exercito, mas 1111icamc11te preenchei· os 
.c111·pos que se acltão j{\ orgnnisados segundo a 
solircdita t.1bcllu g.:ral. 

" A' vista tlos documentos a11rcsentados pelo 
rniuisfro, n conuuissão ttm a ltl.•lll·a de fazer pa
tente li rnmnrn; que a furça tur1 stre do 1 • li
nha monta a ~i ,1:'15 prnçns, incluindo officiacs 
gencrncs, cst ndo maior, it111icrinl corpo ~le e•.•· 
gcnbciros, (tlticiacs e soldados de infantana, ar· 
tilhn1·ia. e cavallurin, )JJ'ac;ns dos corpos de po· 
licin, yetC'mnos e rccrntns. 

" A fon·n de. ~· linha moutn a !l!\7i'3 pra~ai:, 
composta· de t•flici,ws e i;olUados de infautarin, 
nl'tilhnrin e c1wall11riu. 

" A eommissâo penelr~dn. elo.> senlimc~los da 
camara cm sust1::11t:1r a th~mdade da nnç.ao, vo!~ 
pela conscn·açiio da f•·1·c;a nctual e utc ,JJl'OP?º 
meios pma ser clla couscn-ada cm pro}'ori;~o 
no estmlu da me:-mn nn iio, rcnulando no u:e:;-
mo tempo a sua marcha n p:u· a con:s 1 uii;ao, 
sêm todm·ia accommodn r-so 1.a maneira de .011· 
tender do 1ni11istrC>, qunndo julga 11iio ser me~ 
elida c:xtmurdinaria o prccncl1im1.:nto dos corpos 
j•\ orgimisatlos: ·!l é .de parcrcr que .s.da dc•cre
tada a forc;1 ordmaria e utrnorJmarm de teaa 
1i111·a o a11i10 prvx.imo futuro. ll:\ fórn:a ecguink: 

J>nOJE<. TO J>~ LEI 

« Art l.o A f.i·..:a <n·dinnl'ia do n;crcito de 
t.cna 110 anuo prox.imo futuro e fixada a 25,00!J 
homens de · 1 • Jiuha. 
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SESSXO Ell 2·1 DEdULllO DE 1827 ") 1 .. -·'1' 
« Art. :2." A. .(of?a c::ttr.nr.linaria s~r:, dQ 5,0)!) 

111mens de l• linha e 10),f}:)) de 2. a 

"Art. 3.0 P.ira pr.?cn.::her ? ~11.~nt.n·o de hon~~ns 

u·l rticrutau1c11to (fo 2,IH) home1H ; coa.:orren•l<> 
a~ províncias C·)nl St!ll C)nting ?lltc p u·a esto rc
cr11ta'!nent·> na 1·a:ti > d> ·11:1111 :rJ d.: sJu; dP.p11-
t.aJos.· a nsscinblõa ""Jral scn.b n>sim obri«a las 
n ,-inte recrutas p)1· c·1Ja d:ipat &tio. 
• 11 P.1ço d:1 cam:ira il )S cfop1tta.•lo i, IS ,fo Julho 
d.? 1S~7.-,t. F. cl: P. e Iloll't1irfo. C1rn:1.lc:mt.: 1l.: 
Allmquuqti:.-R'lymunifo Jo;rJ cl·t Cttnh'I. 1\Lat
tt)s, ç.>m 1·~~trict;õ.Js. - Liei:: ..t.1igu~to ,l[ai/, com 
resalva do proj.?cto tias udrnini ;tr.u;õ.!s paro.!hiaes ... 
.:....F.JLl\ imprimh· com o vot.> !Dp 11"<1•10. 

O S::.. lfar.-.. olT.Jre.;e11 o S!lg11inte 

" \rtigo unieo. A casa t\a suppli~aç1 > do Dr.tZil 
se d·i~·omiuarii. tl't>r•\ l'IIl tliante r.il:u; 'io do Rit> 
•le Jâneiro, e n.; outr.l'! relni;õ H ti.> i mperio fü:ão 
ittttnl.&dns n clln na ·uris.lic fto e nl"aJn ara 
i. 1lecis1i.:i fln·tl de t>Jns ni ·e.msns mn s.!g11n:h1 
e ultima instancin, conscn·ada sóm:into n pt·e· 
coJencia dos dcse"l!bnrga.I.1res, reg:tlmh 11.ilM 
snns l'Cspeetivns nntiguhfaJcs. 

u Paço 1ln c1mar:1 dos tbpntltlos, :n de Julho 
d.i 18·~7 .-.\laia .. " 

P.idio urgencia e foi np 1ia.! 1. Tcvn n 2° lei· 
timt; e, jnlgantfo-se n u1aterhl de Jdib<?rnçiio, 
foi ú. commiss:'io de legislaç lo. 

O mesmo S1·. 1\Iaia oll'.!rcceu t'.lml1m1 este 
outro 

" C:ts,is Cl'Ímes 
pt•occssn.Jo. 

P:tOlECTO 

gmll legísl:ttiva do impcrh> 

11 2 n nrt. Ficão nl>oliJas ns nu.licnci:u gcrnes . . \ . 
11 3.o nrt. Em11uanto se n:io cst tb.Jlccer o jni

z,~ por jur.1Jo.i cm tod:1s n; cnus is crim !S q110 
tivl'rn1n i'rrincipio por dcv:t'l<n, hav.ir:\ libcll•> 
:&CCllSllt•>l'IO, Collt !St1tç1'iol ,O. dila~.i•l tll"Ob ttt>ria, 
tanto 111>; juizos infcrio1·0$ ·como uns rclaçõ is. 

'' .t.•• n1't. Em t illos ·.os c:i;in o li-bello ser:1 
prop_o ~to e . os· tc1·nNS, d•> (ll'llC.JS ;1> pr.m11viilos 
p~1:1 · pn1·tc nccusnJor:t, havculo-:1, e 1u s.11 falt:1 
J>d.1> promoto1·. . " . 

" ü.0 nrt. A pn.rtl À. •etBÍtt.w.1 o:t o p•'.>m llor, 
qnt1 f,Jrm:tr o lib.Jll • e o ré 1 p:tr:\ contc,;tal', 
tcr:\1l s.Jm1mto o iw:1zo iiri.:'11'01·.1g1vd llJ oitJ di 1s 
ead:1 uni. 

" G. o rtrt. A; rliln:;;;je3 pr.ih:tt·uiM e e 1m:nnns 
p:tr.1 11111b:H ns p u·tc::1 · n \·1 cx...:e tor:11} a •1ai11zo 
dilli para O 111;~;tr C n q1u COl'l'CI' O Í :tLO, O 
quarcnt.'\ tliM p 11'11 fó1·a. 
· « 7 .~ nrt. Qa:tn 11> o c1:1,111 fJr da l!tcUc.:i cujo 
c.~nh•lci· it mt " en) c~1.1~ 1~~nitl:i lo «h .lc,JisL1!)i i 
. .. ., .... .. " ... 

ti n:& ii.tS\lllCÍ:I, S J g11:\t".l l1'•
0I 11.!Si: Cl)fl '\;lCÍl\l'.}:lt-> 

e tlecis to o qno so 11ella 1lisp >st.l n l'<HpJito d > 
JJlÍZO J•>3 .f~itOJ tl.1 U1Íi!!l'ÍC•1l'.!if& · 11\ 01' l. 1.0 

tit.' IJ. princ. e § 1.0 , 1>\> :1Jrv.in l•>-~o a r..:sp :i
t 1~ di> imin ll'•l tlJ jui?:H o tlt!t.!1·111i11:ih 11:1 •Jrl. 
1.0 tit .. l §ti. · . ·.. . 

« 8.0 ni·t. A~ ap;>:ill1ç;},Js '.,J. l<i s •ntJ.1ç:i1, l :li
niLivtH em e i~os critn !!J, q1t:1 f1r,un iL~ rtlla1tõ JS 
s.:rã > tl' "''" 0111 <li:\nto <l•Hp:i~h:i. l:\s p 11· t m ;.6.:3, 
1)' t\a ·111031113 nl:Heir.1, CJ'l~ 80 ihup tCI! iJ a~ 
lippellações civeis. · 

<1 !J.0 nrt. En 1p:il•rnr do1 casos Jest !;; dous 
nrtig.13 :1ntcc1?J.mt H, 0111 qtt·1 seja pr.ici,;:1 a 1-.J
dac•;:io do 1 V·lto~. s ! OIH·H'\':ll'Ít o tl1$').HL l n:. 
or.I. 1. • tit. l. 0 $ P. a:n~nt> d.: :?J •tlJ A'uil 
<lll !jj\). 

" 10. nrt. D 1 mc31111. s >rtc s: pr.}ce.I !r.i. na:; 
juut:ii da j1Btii;:1 na; p1·0-.:íneia'> cm qu: sc 
ncll:io cr<!aJ:1s. 

« l l. .nrt. A~ junta~ de jnstiça scri11 forma la:; 
p~r.1 cstP. li ·n d1J sete mcmbr»s, alóm tio presi. 
ilente, o . q11:1l cm 11enhu111 enso tcl'á \•oto. 

" l·~ art. ~ n occ:i<>i:"io, cm que se p1·oceder á 
j11nt:i. d.1 ju.;t ic;a, o presitfontc da provincia no-
111a:u"1 u·n promotor 1r(:ntrc os ud\•og:u.los . do 
lug,u-. 

" O. ar t. Fido r1wogatl1n parn esw elTdto n:; 
orJ<!n 1;õc,;, leis, ul\·nrá•, tlcci-ctos, carta; i·ógi!ls 
o uni; resolu,.i:ies cm contrario. 

« Pn;o 1la carn:ll'•' llos llcpnta.Jo.~, 23 do Julho 
J ·!,-. . . .. t'. • "·ª .· . 
O Sn. Cuxn.\ :\h·rr.is apN1ent•JU uma serie dJ 

q11csitH o ó •> s•gnhte: 

QUESITOS 

" A com mi; ;ã.} tlc madnlin e g1urra dc:;cjan· 
orn-11 i · u· a · d·> i·ccrutnment1> do cxe cito 

e m·111a.J:1, tc.n n IJOllt':I. tl1~ pl'upor a csh cam:1· 
ra os q11csit<ls segahtc;; : 

11 l 0 Qac numero tlc nnnos d.:ivtlr,\ sm·vir o 
>'oJhla lo de inf:ut:u·in, cavallnrin, artilheiro e o 
lia tnnl'inh t. 

" 5:" Qtl:ll ser:\· o ina:dmnm, e o minimu n do 
pre!nio üo c:1gajamcnto co11C.u·mc o. maximttm, e o 
minimum tl•l e:it:1tnr•\ do cng:tj•\u.). 

;, º·" S! o rtle1·11t:uncnt í de mad11l11Jiro1 sm·{, fdit<J 
a m·bitri.J; soJ h:fo d.i se,· vil' p?l' tem;> 1 in ldl.1i1fo. 
óu s::i ltii> li J crc:ll' l>.Ltalh;'.i.!:1 d J 111.\ntjos p:trn. 
:1 nrm:dn ua:ion.1l. 

11 P.1ço lia cnon:1r.1 llos depul.i1 hs, 2l de Julho 
tfo 18!7 .• , 1AHig11:\ [,)l 03 111:)111\>ro.s ti:\ CJU\tlliS· 

' s io. )- F lli rtJjeita•l:l. 
· o Sr.. L m;,, p U' p 1rt? tl!L coinmis l1f) d 1 f.1znn;Jn, 

lcn o s ,,,.,1i11ttl pr.>je.:t'l l J 1.:ii p:t.1'.t a orJa:1is:1:;;io 
do t'1C3 mm n:t ;iOll:ll. 

11 TlTUL·) I 

<D:> trib"J.~-i.\d> th"l"l>Ur> n'l.::i>~nl e su:u 
a.ttrib.iiffa3 

« C.\NT;JL'l I 

«Dr Ol"':J mi;:i;:1o clJ ti·ilí!twil 

<t Art. l.~ I11v.:r·, n:i capital 11 > im:nri<> mn 
:s:i.pré no trib.t 1.11 li i iomi1u lo - t!us nuo na.:io
·n:'I - co,11 ·c,;t1 .ton 1:11·111;.i> fi;,, p:1·111111e.:;mJo 
t'l:\\VIH 83 alt•ml;~> ,,; ~.J.l:&i l.'.J(,L p.·.H•!l!t.e, .. l.:ii) o 
.a~tll:ll ouri», Cl'.!:& IJ pJh\ 1.:l t.l.J :B d.!· Ju11lt-> 
de. 1$03. · 

.J ~ 
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SF.S~ÃO E11 ~~f DE JULHO DE 1827 
" A1t. 2.0 O triLunal do thri::onro s1r:'1 composto 

<IP. um J•r<sídl'nlt>, um ini;pecto1· ~l'rnl, mu ·con· 
1nd· 1· mór, um thesom·eho 111ór e 11111 procuraJor 
·s , ' ~ : -, , ~ 

co11sPJl.o e sc>riio 110111eados }.;t!lo impc·r:!dor. 
" Art. 3.o O :p1·<sic11·nte tnit ,·oto d1•lilerntiYo, e 

todos e s .outros 11:cmlm ... s dó t1ilmm1l unicamente 

Art. 4:0 Este tiiLunal confp•cncimá todos os 
d in,., c as· c<.nfo1 encins du111ri1õ das 10 liorns da 
manl.ii 11t1! o meio-dia,· ficando li\·1e o 1kmais 
tl'mpo · aos mouLros 1.h·lfo J ma o t'xe1·ddo du 
suas attiit.uii;ões imlivi1l11aes. 

" A1t. f•. 0 Os· negocios de ol1\·ia decisão serão 
dl'spilchados na nu·sma c1-11fo1·l'11cia; nos que pe· 
din'm exame de direito s1·ril ouvido 11or csc·ripto· 
" prorurado1· fi~cal, t! nos que l'Xigirl'm c:rnme 
de facto, i;eni cuYida pelo mesmo 1110<10 a auto
ridade competcute. 

« C.\l'lTl:I.O 11 

« Da~ attrif,ui(ú1's do fri/,unal tlo tl11:souro 

". A1·t. 7.° Com11ete ao tribunal do thesouro 

" 1.0 A :mprema direri,:ão e fisralisa<;iio da re· 
ceita e despez·"\ nacional, inspl'ccionnndo a anc
cadai:iio, dish·ihuii,::io e contuuilidade de todas 
as rendas pnblic11s, o decidindo todas as qnes· 
iões administrutirns, que a tac-s respeitos possiio 
occorrcr. 

« 2. A suprPnm a<lministrnçiio de lodos os bens 
proprios da Jiaç:io que 11iio ostiYerem po1· lei a 
c:trgo de outra 1·,·parti<;ão puuli~. 

" 3.0 D.1r 011-negm· o seu -cumpra-se-a toúas 
a;i ordens do. despeza, !1ecrttaJas por lei, quando 

1 11 
mesma lei. 

« 4.0 . Definir as ordl!nil , da: dtlspe.za do expc
d ierifo, órdinario e extr:iordinario. do se1·,•ii,:p na-

u : .. " Jl _ ·io nu o-
risar aqúellas. que criio ·até ag.)1·~ ddini1lns pelos 
presidentes das. província.->~ ~ 

« 5.0 '.l\)m111· ·. a11nÍ111lÍnentc contas a todas ns 
rPpartic.:ões JJUblicns, por 011do se 1lei::pe11dem di· 
11hcir:1s .. da naçiio; mandam.lo pnssor quitni:ões, 
111mn<lo correntes, ·aos respectiv<Js thesom·eil·o11, 
receue<lo1:es; pngadores· ou almox:u·ifcs; e procc
dc-11<10 contra ellcs, <1uani.lo illcgnes. 

" H.0 .-Nl'gociar os cmpr•·stimos que y:or lei forem 
contrahidos dentro ou fóra ,do imperio, fiscali
i:ando ª· ous~1:yaucia. <lo ._condi<;ô<'s '011tt1josns e 
n _ IJoa d1recçao d~. suns opnat~es, de riiodo que 
uno se. offenda o interesse puhhco, uem o credito 
nacional. 

« 7.° Fixor ns condii,:ôcs e tl'rminar a mTcmn
taçiio cio~ contractos on de rec«ila c.u do des
peza, na côrtc n provincfa do !tio cie Jnnciro ; 
u autorisar nquelles que se fizc1elll nas províncias 
<lo impc1·io. 

sobro 11 f~zen<l'a, e. pr~p~1r, pcio orgiio \i~ govem~, 
as medidas legislativos tJUC julg:u· tonn·nieute><, 
para remoye1· os defeitos uu supprir as 1 ·cmias 
que cncontm1·. · 

.<t 9.0 Obsenar os efü•itos que produz<'m ou 
vierem a produzir os. tributos or~ 1-xisteull's, ou 
que pua o futuro se denamarem solll e os di
Yerscs ramos da ri,lUC'za 1:acional, e · pro(.6r n 
t!les re.speitos o _que e:ntll1der m:iis Yautnjos'.> á 
prosper1..tnde da nação. · · 

r1 10. Dar i·egimcnto a kdns PS rera1ti~êcs·quc 

· se nrhiio ou forrm enc:urrgadas da anecadaç:io 
: e distriliuii,:iio das 1·endas fJUhlicas, lev:1::do·oil 

ré_vía11!e11to a·o conl1ecimento da assembléa geral ... 

11 TITUI.O lI 

.. Doa :membros do tribunal e 1uaa attribuçõea 
individuaea 

« Do rn:si<lc11tc elo tl.csouro nacional 

" · i e- ccr r 
dos m·gocios da fazenda é o p1·eside11te nato 
tribunal do thesLUl'O. Venctril o 01·dcnndo 
seis couto.> de 1·éis. 

•1 A1t. 12. O p1·csidente nssistirá ás conferencias 
do tribunal, sempre que o expediente dos nego
cios do guYetno lhe permitta. 

· 11 A1t. J3. Competo ao presidente do tl1esouro: 
« J.o Levar Íl augusta presmra do imperador 

todos os 11l'godos do triliunal •1uo c-xigirt!m seu 
conhecimento, 11pp1·ovntiio e oss1gnalur:a; · 

a 2.o Assiguar e npr<'seutai· llnnualuu·nlc no dia 
Ir> du l\l:aio á aesemllléa gcrul lcgislatirn, junl.ti.· 
lllC'nto C• m o Sl'll rel:aturio, n conta g<:rul dà 
receita e clC'spi-zn elo tltesuuro· nacional, pe1te11· 
cento no m1110 que se findou, e . 01·ç1m1<·11to ·da 
mesma receita· e despt·Za 1111ra o anuo fulUrr.. 

" 3.n S11lo111dl(>)', rc.111 c.1<11 mdo gr.,·euio, ú aesnn· 
biéa geral lf.'gislath·a qu:iesqne1· planos i.le melho· 

. nnnouto, regimenlos o outrns mcdhlus legisl:ttivus, 
• .. • 9 • 

blico o dignas <111 consideração da mesma us· 
seno uli\n. . . . ' . 

u 4.o Deliberar, r:m trilmnal, sobre todos os ne· 
gocios da competencin do \besouro nocional. 
· " fJ.o SuLmetter ao sovemo, com audienciu do' 

tl'ibuunl, a nomc>nçi'io dos ofliciues do fa:r:cuda que 
devlio ser própo~tos pelos chefes dris re:pnrti~l\cs 
nspcttiv:;s, e propor do· tuesmo modo, us rduu· 
ncnu;êcs lle serviço!\ de fazenda. · 
. 'r1 r .. ~ ComniuniCa1·. no ll"ibunal as délcm1imÍtõe:s 
do go'\"crno e npnrtir pelos· seus" mémbros os 
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traballíos extraorJin.arios que possão occorrer, e 
que tiver por conveniente enc·1rregar-fües. 

" 7.0 Expedir cm seu nome .e assignar todas 
ns ordens, iustruci:õcs, titµlos ·ou diplomas que 
orem cicpc 1 os em _ r1 una • . 

" 8," Assignar. _·as. quitações que .forem dadas 
em-. tribunal, e lavmdas pelo contador ;mór, ao.s 
princ!paes pflicill"es de fazenda; a saber: na córte 
o prov,nc1a o 10 e anc1ro, ao mspe or gera 
e ·pagador ge1·al, e nas provin-:ins dó .imperio 
aos respéctivos füspm:tores de fazenda. ' · 

11 ArÍ. 1-l~ TodÓ o expediente a cargo do pre
side.11~ do thesouro será feito pela secretaria do 
mesmo thesouro. 

' « CAPITULO llt 

a Do inspccto1· geral do thesoui·o · 

!49 
da renda . publica - seu producto orçado - seu 
producto c•ft"eetivo - e a despez.'l de sua 11rreca· 
dação; o declarando qual a dívida aetiva - a 

ai·tc qnc foi cobrada - e 11 que se julgou co-

o seu consumo orçado e o seu -consumo efte
cLivo; declarando por fim o saldo,ou deficit que 

· houve, e mostrando a estado da divida activa, 
a cargo. do thesouro - a parte que se pagou, e 
a que resta por pagar. 

" Estas tabcllas serão organisadas A vista dos 
balanços remetlidos, no fim de cada semestre, 
ao tribunal do thesouro por todas as contado
r ias geraes de província, e das, contas tomadas 
ás repaititões, de que trata o a1t. Íº, n. 5o; dtl· 

« Art. 15. O inspector ger.a\ é pois de haverem sido examinadas e re\'istas, e 
do tribo • • . 11 rovadas ela coutadoria-mór. 
dente; cxccpto DIJ. assígnaiurll das ordens e. outroi; • ·Art. 18. O expediente n cargo do inspector 
assnmptos do expediente. Vencan\ . o ,.ordcnn•lo serA feito-pclns secções d:l contadoria mór, no 
de 4:íJOO$; o se.r~ substituído pelo cont~dor-mór. que pertencer á revisiio, e fiscalisaçiio de ba· 

.. lan os o contas uc tiverem õado as esta õea 
« 1.0 ,\ fi:>cnlisação particular da arrecadação, 

administração, distribuição e contabilidiule. das 
r1:ndas naciouaes em todo o imperio; exerci• 

. - - - ' ·~ .. . - . - .. . 
e prôviricià dó .Rio de J1meiro, como chefo da 
contadoi:ia geral delta,•e nns .dem:lis. provlneins 
por nieio· dos respectivos. inspectores de fazl'nda 
ou chefes . das cont tdorhs geraes das mesma;. 

2.a Re5olver e expedir todes os negocios: que 
não fo1·em. da pnvativa attribuiçiio do ·prei:iderite 
eni tribunal, dnddo-lbe ,todavia co1.ta, na seguinte 

~conferencia, das - resóh•ções e ordens que assim 
tiver'· expedido:: ' : .• . 

'< 3.0 · Execiitiir lls d~libera1:ões _ do'· presidenie 
em tribunal, <'ommunieando-a.~ por· esc1·ipto ás 
re.s e ti vi · es · · .- 1 - · "ã · • 
na as.. .. _ . , .. ,_ . _ . _. _ 

'•< 4;0 lnspeccion·ar todas ·.as mlininistraçõei1, re
cebednrias e pngndól"ins das 1·endás. ·~publicas, 

dv · ' · ·· · · · · · · - • 

de fazenda-e pela srcretal'ia do thesour<>, nos 
que tocar a communicação de ordens, instruco;ões 
etc., leudentes a promover a boa _ administração 
economic:a, e applicao;iio das rendas; e a negociot 

CI l'APlTUf.O Jll 

cr Do ctmtador mó1· 

" Art. 19. O contador-mór IJ o cbefo d \ con• 
tlidoria de 1·c,·isão: substitue ao __ inspector ~e· 
ral, -sendo tambem substituído pelo_ oftlcial-ma1or 
da l• secção da mesma contadoria, o qual' lt!rA 
nesse caso assento e voto consliltivo no tribli.· 
nal. Vencera o orden:ido de 3:200$. 

" Art. 20. Ao contador·m-õr pertence: 
u l.º Dirigir o jnspecionar a revisii.o•ou _eicame 

niio só dó material, mas lambem . moral, de tod~11 

pérnriámcrite aqlielles de seús empl'cgados em r~m no trib'unal do tbesouro de to'das as cou-
quem achar negligencia; ou ·falta, ·cu defeito, e tadorias geraes das provincias do im-perio, da 
dando conta' lio''presidente·em tribunal, quando contadoria, rccebedori:1, pngador,~·gcraes desta· 
eutendii q uc déYào sei· con·igidc.is • por meios cõrtc e provindas, dos arsenaes dó -1::xc1dto~ e 
ni nda mais' sevei·os. · m·arin\m, e do commiss1niado. geral e pngadGria 

" 5:o_Fiscalisar,':a' arre·r1,atação e obsen-ancia gemi das tropas. e mais· cstatões'·-q,ue se acha~ 
das . condições dõli contractos dn fazenda, e vigi:lr rem eomp1·ehend1dns no nrt. 7° n. t.0 dn presente 
sobro a'- conduétn dos' exact1•res ou c.ollectoa·es lei, e da' tbesouraria-mõr. · 
das rendas publicas; quer :;l'jiio arremiítadtts ou - « A 1·evisão, ou e:xan1e material 'limitua a 
administradas. - descot?rir o merito aritbmetico :das: contas,_ e o 

(( G.:o Própôr ito presidéntê''cm tri.b1llialos que moral estende-se a·iiiítagar-lo se ·us ·1:endas pu~ 
devão !let· nomeaíles' para os emprPgos de' iospccto blicns foriio arrecadadas e recebidas, e admini-
1•es, . conhdores,- tbesourciros; offieiacs·. inniorcs ·. e stt·ndas· pelo inodo, e no tenípo deteí·mfüado ri.as fois 
officiaes das coritàdorias'geraes das Pt'.9:vincias; e de 'fazenda e na coriformitlnde das· órdens e ins
bem assim do .i:ecebedor·.ci pagador da'contadorin truéi;;õcs 'rjadas a· taes respeito:; ;...:.C-2°. se a des
geml desta· cõrtc·e. p1·0\'me1.i~·bavenqoi'para or- peza, ou distribuiçiio das rrndns, foi- feita pelo 
ganisar taes ··propostas,: as,.necessariasi informa- modo/e no· tempo mareado n:1s~·leis. e b1"ilens, 
tõcs ·dos:cbefes:·das Tépartitões-e d<'S presidentes qne' a. autt;1risilo e regu\iio. 
das '}>roVincias~/ · ·· · . - · -· · · '' · · ' (; 2:0 Formar 0 plano, ou fixar o syst~ma. dê 

• 7.0 Nomear, com ~pprovação _do presiMnte escri lura -:-o; U:e se de11a -se~úir': em todas' 118 
1. na , .. o- ·po 11'.0; amnnúenses e c . m11os repa1·tlções e azen n, quaesquer que e .as ·seJB(), 

da contadorias ·geral'.· desta cõrtc:e; provincia;:ce adoP.la!JdO como biuic o m.etlio~Q uiercahtil; .pc1r 
approvar,:ns · nômeac;ões ·que· parn toes e~pregos pa!"t1das· · dobradas L e fiscahsando a· sua boa, g~.i~, 
fizerem•' Ol'I ' inspectores ';das : contado1·iàs' gemes e' uniforme· i.xccu1:ao. · . . · 
da13 proviuci ts. . · . ' ' ·· · · - - . '' . . · ·. · u 3.o Fise.'llisar e fazer· eseript!líár . nas' trex 

" A~t. 17. O inspectoi: . geral apresentará nn- . sectões da contado1·ia, de. revisão,' ;;_todos os. ba
nualmente, até 15 dc'l\Iàrço·o mais tardãr, ao prc.- lanços e eont·1s de todns as cstatoe& menciona· 
sidente cm tribunar.-ns duas tabellas seguintes: das em o n. \<>- aestó artigo;- de í~aneira que se 

" A pritpeira, co1.tendo. o quadro da reéeita.1teral P-r~I!~ ,f;!X~~abi1· d~ n1e111na. C()11~~~Pria. uma_ !cq,nta 
dó' iÚip~r;;:i ,do fUifl~ Ílplecedên~e;' ~U~'q110'8e ftndQU,; 'circumlltanciadll~' e"grral da' 1'.fCettll . e· de1peza' do 
n1enct0Jtondó. éxpre,1;11mento·-c11"d1rum·'dos•ram0e·· ''ilnperrõi'' · ,. ·' · ·· ' · · · 

~& ~ 
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. "·4.° Fiscali:;a1·. t.au1t.em, e fazei· esc,1·iptura: n~ 
~ontaS ilé c'níprestiuu,· ou o~rni;iJes 4e credite! 
1iacional; 'j:l feitil::;, e qne se fizo.!lõêm, tanto dentro 
~0,110· fóra di> imperio. · 

. " í." · Pl'opi;r M pre::;ídent.:i em tribunal oa que 
tl.i\·ã•>' ser; officiaes màio1·o.?s, e officia !S das tr.o:i:_, 
sec~fies da su:i cont.ndoa·ia; e n<lmear, com nppro". 
vnçito do uwm1 J presidente;· os respdctivos aua:h 
u neuses. , 
. « A1-t. 21. .o contador-mór .ap1·escntará nnnonl: 
mentP., at.} 1'> de·· l\lnrç.l o ·mais t trJar. ao 
preside:itc cm tribuiial as.duas tabell'.ls seguintes :• 

ic A Í.•• co.1feildo. o· or~nmc11to da r•?cefü\ geral 
il.> imper~o p:u·a o. an11ó · fl1tm·?: indicando cad:i. 

'. 

a11cto~ edectarantl-> qunla .ti\•Jda acth·a da nação, 
<?·a 11m·te- ql•<l se· julga c.1bravel · dura11te o annc•; 
: ".;. A'2.• ; coíitenlo o orçnme .• to da dê,-;pcza gc~ 
·_, .. :· - oJ .- ••• ' ' • • " ' :q· . 
c:ldn· um ·Jos nrtigvs ·de ·aesp:?zt1. o o 111mistro 
'ou · re1inrfü;:io ·que. a d~\'<i::·(nie1·; d~clnrando a 
so:11111n _precisa '.Pllm o pngameuto de JUt'l:t e·nmor· 
tisa ão ·da di,·id 1 ' · • · · · 

uo thesom·v nncfonnl, e mostrnndo por fini o snl·Jo 
ou deficit q·11e achtu·. 

" Estas titbellas se1;ão · orgnnisnd:1s SJbt·e ns 
C•)utus geracs de 1·cceit:1 o despezn, depoi~ de i·c
vistas e liscalisndas; e· sobre os on:nmeutos p111·
ticulnrcs <lo~ difiereutes 111i11islr<•S ou reparti<;õ~s. 
n cujl)·. cm·go, estkçr · n: i1111i1cJiata despl!ZI\ ·.cio 
.m~terilll~._pc.55pal d.o ser•·iço imblico. Ta~ o;:ça
~1_1~n(o~ .s11b1ráõ ao. tribunal do thesonro nnn~ial: 
.m<>nt~ ;nJ~"' !>...;.dfa,.15 .. ~e-J~eVel'eiro o mais tar .. 211' 

' .. 
« Í:.\PlTUI.O l\: 

. « Do thesoiireiro már 

•'·'~•''Art. 2~. ··O lhesouréíro m·úr é. o ~uíu·da dos 
(:_Ofl'lfs do. th&.;nuro nnéiün:al. Será 'substititido pelo 

. : . '•. , . 1. · 11 : C. !::O Ul\'Cl, l\SSCO O C 
Yol!I cun;;nltivo no tribunal. V cncet·á o o,·dcn:do 
·d~ ;J:'!OOROOO. . . 
•·' « Art.' 23:' Coi'np;;t.? ·ao· tliesourciró m6r: · 
:· ~í .1,:0 '. Fazer. ç!it1-:nr nos cofres 11t) t1ics:11~r•'l, 
aj u<l.!\do~ pela sei~ fiel rcccbe<Ior, e :\. \"i,;ta tlc cu
uhecunen.to em forilrn-todns ns l'cnda11 que Íül'Clll 
arrecndntlas n:i cürt.? e pNvinch Jo ·Rio di! Ja
w•iro-.as_ sobras q11e <las contmlorias: g!t·aes das 
t11wi'iffci;ts . do 'jn\peí-io (orem: rcmcttiJns' _p'Ír.1 o 
th~ouro nacionnl.,.-c: os dlf!mantes, e oui·à o' prata 
·em b:tr1·as' que \"ie1·em ·.ao· niésmo thtisouro; . • 

:;, 2;~',·· F,azer·s~l;ir .dos·. dÜos c(ifrés, .°itj~1d~1IQ 
P~1~-;;~u, .fi\!.l pagador "géiil.,.... tmlo{ ·oc .ooíúpútó.s 
•t~9,f!s::;ai;aos~ pnra · 11. 'dcspczn das ,i.rtf~re1ites i·epar; 
llço<:s pithhcas. · , . . ·. • · . 
·_· ~•'Art. 21.' ·o ú1e~oureh·o Jnõr. for:\ escripturar 
em gt·ôs{o, n dltr 1d:t e sahiJa das ·quantias, 
q~1e.):.!cd.>er .. e .entregar do;s cofres e :i sen_cnrgo, 
çQll\ l:efür.iticaa aos . co11hecm1entos ; :e. orJen:s de 

' • r # ' . !~ ., ' . • . ; ' . • , ' ' 

. • .. ~ .... , . . .. . , · no . -serno 
·cxlubi.ilaS' ao· prcst.11·. d IS contas; · . . . . . · 
:.·' j( J\1=c·25 .. u Í.Í1e~om·ei1-o . lllÓl'. -~presentar~'. no 
ultimo dia de cnd<l mez , ao p1·.iside;,te cm tri~ 
llupn!1 _ _o lla)a;1eet? dus cofres. , · · · 

• • ", ~ ••.•,e • ' ' < 

' ' ·• : . ' « ·C.1'PIT.IJLO ,. ' • . 
:· :· "' .. . •.;,: ... ._. ~·1: .. : . . ' . '. . 

. '·" ''" •.«.t.Do · pro_ctira<lor fijctil., ,., 

;;~.;" Ai·t~~2u::: o' P~'OC\U':tuor;fis~l .. ~'o nic,inbro.áo 
trilJmiill ·•lo t11.:soJur.); e.~p,,d·iln_1,'ntc élenr1\•g,fto 

, t'I una as as m 1 as qu~ 
, entender·. ueccss.irias . para o rri9lhoralncnto.. do 
' ca·edih nacional, , e· da administr.iÇiio , nrr.:íc:ida· 
: c;ii? , di~t1'ibuic;iio · e· !!scalisac;.io das rendas . pu-
' bhc:is e beils ·da· !1nc;no. · · 

TITULO III 

~ Du reparti9Õe• do ·theaouro 1. nacional e de 
pütro• empregados nelles 

.< 
« C.U•!TCL ') 1 

· « Da co11tad01·ia da· 1•ei;islio 

« Art.' 2$. A cvntadoría· d,& 1·e,•isii<l_é· .a rep.1r~ 
tição, JlCla qual o · trib11aal do· tbéiüuro iuicional 
l!Xercila :1 . sua . suprema inspecção C ti;calisaç:io 
tia rcccit:i e' despeza · cral c.1a na ão. 

« A.rt. 29. E:stL repartição tera por chefe o 
contaéfoi· mór, e .. serl dividida· ein' .tres saéções 
pelos titulos'de~primeira"-segunda-e terceira. · 
· · ·rt. ; · e · · :- . · · ·;,. · .. · · 
u n offic~al maior, cinco ollicfaes e'tres'amanuen
ses. O.i . offiêiacs maiores venceráõ ó ordenado 
de J :üÚOS cada um. Os óllii:iaes > ·o '.de I:Qaos', e 
os amanuenses o de 7009000- . .. . . .. . 

;, Art. 31 •. Nesta Npártiçli9 ê .ení. :s\lªll secções 
für·se·l1a . tudo qnant•> compete e . se ; incumbe :io 
eo11tadi>r 1nór. no ·cap. 3° · tit.' 2• dll presente 'lei. 
E nlém dissó i.a n"iesma repartição.: .· . . 
· " 1.u Serão d~vidamente registr mas. tollas' '.as 
orJens, 911 resoluçõe.s ,~ i~s~rucçõ,~~· expeJiJas 
pelo ·tribunal sobre· a .du~çao, arrecadação, nd· 
ministração~ 'dfstribuiçfü) . éoiitiibi1idade e. fisca-
1snç:io us· rcn as nacionnes~ · · 
« 2.0 • SerãO tambc1n r?gistrndas tod:•s ns mercês 

tle: remt\néraÇlio' de serviços; qner ·~ejâÓ 'pecouia
rias ou sú.nente honornl'ias~ · · 

" 3.o SeriiO passada; todas. l\S. quitações que 
se derem t\s êstat;õcs oU. .inoli\'jduos ;. quu fort;m 
e.1~tr.1·eg:tdos de anecadifr, atli11füi~1~al:. ,e~ dii:!~ri· 
llui1· _dinhei r~s publicos. · . . . . . 

u Art. 3:2. A pi·imr.ira secçiio (!ccupa'r·se.-ha dos 
· µcg<l&ios d t c;p:111>ete11ci:a_.d~ r~pn:ti~iio que fot:em 

relativo:i .à cü1·te, e provmc1a do . Rto de Janeiro; 
e 11 cmprestimos: e operações . de- erêditp, i.acio
nal. Nilllà .se esc1·c\•eril tambcUl, o livro caixa do 
ibesoui·éiro mór. · . . . · 
.. « Art · 33- . ·A· segunda sçcçüo .· occupnl'-se-ha do 
que .fõl' '1elativo .as. pmvinc.las do. $ui; à .. snbel': 
Cisp~atina , !lio. Gr mde . de .S.· -Pi'..U~~ .,do S.ulj 
Santac C.&tllarma, 8 .. Paulo, 1\Ianas Geraes, l\fatto· 
(i10$so,. Gvya:[e. Espirito SantO; ·· · . 

· " Art. · 34; A·, tereéin\ ,·secção .tratará ao que 
fó1· perLeneente ás .. pro:vfoci 1s. doq,1ortP.~ a ~abe1·: 
B~hia, Sergipe, Alagoas.- ~er.iambuc••,.Rio. Grande 
do Norte, l'arahyl>a, Pinuhy, Cearà ,<l\1111-anhão 
e· Pará... . . · 

« Art. 3;;. Para' a oscriplu1·açiio d .. Lq11e. fiel a 
cargo desta repartição; baveri o. numcrcl. de li
vr9s: que o CQl1tador .. mór julgar· uecessario ;<de
vendo ser: os li\Tos· principa.l!s, nll4ilrWs, rubric3dos 
e c11cem1.dos p'.elo presidente. .. · . .. · . , : . • 

. r:."' «'\::A.~1io'l.o'ii ' '' . ' 
,· ª z>~ . e1i.eso~;·~ri~: ;,;a,~· · .. '>:,. 

,._, .... Xrti::3G/ A_ iÍJesi?~.r~~íi'. mõf. :Ç.' 'â.' rep~l:t~~'to, 
pdn' _quai o 1tr1b1mal dp Jheso,ur9: reali~~ ·a 'etfe· 
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SESSlO EM'!ª vt JULlto' DE 1sn 
ctiva arrecadação, e .a. primeira distribuiçâ.G das . 
rcndilS pubUcas., · 

" Art. 37. Esta repar.titão terá p:1r chefe o t.he; . .. .. . 
dar1tc~uln. fiel rcCçbedor....:.e um Íid

0 
pagador. Ne I~ 

se verificará .tudcf quantó compete e sé rncumbe 
ao seu chi:!C 110 _êap. 4° lit. 20· desta lei .. 

« ,Art. 38. . O . ajudante será nomeado 1 á pi o-
posta do .tribunal, ouvindo principalmente o the· 
soureiro-mór. Vencerá o ordoinado de 211. E com
petir-lbe~hia fazer,· mi:tiliado pelos· fieis, debai10 
àa direcção do cbefo, a cscripturação, de qüc 
trata o a1t. 24. 

<i Art. 39. O fiel r.;ccbedor, e o· fiel "pagaJ01· 
se\rão nomeados ·pelo tbesoureiro-mór, que Ji
cani responsavel pelo que clles fizerem na ges
tão . dos negocio,; a· seu cuid'ldo; podendo ('Jti
gír delles fian1:as idoncas, se o j ulgnr Cvll\"e• 
11íenle. _ 

lhes ajudar ao chefe nas opor:u;ões 
e sabida dos dinheiros publicos. . 

entrada 

« Da secretaria do t111mmro nacional 

<>!; prinei.paes abertos, . rnhricacl9s. e_ cnecrra<los' 
pelo mesmo chefe. 

C.U'ITULO VI 

De outros empregad11s ,w· tribimal tTô' úiesoµ.r~ · 
. ' ... ' - . 

" Art. -U. Havl'r:1 ui> thcsouro 11ncionnl mn· car
t-Orso, que será o guarda unmediafo do seu: ear-· 
torio ou archi\"O, Cl11d11 <lew:111 ser depositados 
commoda e seguramente todos os papeis.: d:i ex: 
tini:ta provedoria e jnnt '- de fazenda .testa pro
,·incíe - os do exti•u:t•> conselho da fazenda- os 
do actual erario- e os •1ue honvernm para o futuro. 
ilo thesom·o nacional. · . 

« .-ht. ·4:5. O carii•mrió sehi nomeado á pm-· 
post!l do inspector gemi, e venct>rá o ·oi'Je~ado 
de 1:o·x•[iOOO; alem dos · segnintcs emoluníe11tos 
que receberá, a sab~r : 3-21) i·s. · por certidão, .(}ne 

assar dos_ papeis a sen cuidado -=-.e 200 rs: d•f 
oi • • ·, ..... 

um ajudante no'meado pelo in°'"spector gerai, com · 
npprovação do p1'esidcnte, vencendo o ordenado 
de (j()()fiOOO. · 

este cartorio tenha cm competente. e inethodica 
distribuição os livros ·e papeis· do archivo, de~ 
!Jaixo ·das segui!ltes _indicações: - pro,·edoria :-

0 mitli~tro · e secretario de estado . dos negocios '- contado1·ia de -revjsiio de revisão 
da fazenda; e íl •tribunat. do thcsourn niicionnl, '- secretarfa do thesonro.- . ' 
e o ini<pector ger<il - delle, farão . expedir suas " Os cl1efos das frcs rerartii;õc:> d~ u,e;(l1u-o 
resoluções, illstrucções. e "rdens ás con.tadorias l · i1acion~l poderáõ . tirar do ca1torio es livros- e 
ge_racs das províncias· e ·its demais estações de papeis, que. desejarem, ex tmi1iaf' ou e0ns!iltu1·, 
fazenda: .. · · ' -· · ' ~·- · -_, · - · - · ileixar.do o t·ecibo ao cartorario. · -· -<·:•: 

« Art. 41. · Esta rcp!Jl'l~çiio -t-Orá. por chefe o 1 : " Art. 41. Ílave~tt niais rio ,tri\mqal ')O:, u;~; 
inSPl!Clor_ ger~l; e 1101· seus e\"1~p\"fgadQs-:-ulll o~cinl 1 som·o iui1 porteiro . noméado .ã pr<.ipostà, do .:ins~ 
'!'aior,, que ·será nomeado~ a· pt·opo'Sta do tr1bu, p<?cOO.t·_ gi:~'al, o .um· :ij1,1dant.e:.do porteil'ó, 1101i~eafl1> 
uai, ·e' vencerá o ordcn~do de·. 1:2'JOS-:- ·e· oito }l~_lo p1·cs~dento. ·O ln ,·encera ~ ordenado de )300$ 
ofticiae5, tllfs~rão·,no.!Ueados á P!"ºP~sta' do" i~spc~· re1s,,c;_~Q. 2o o de 6'XJ$000, 

·repartição,'~ compctc-µie i111.: bem : · .. 
,; _1 :0 A.'. formaÇão. da fol\)Q. geral_ dq ass~nta

menfo,;de -toâo:;; os ol)lenados,_ pensoes e tenças, 
que !;\e hnjão de p;ig11r .. o.u. f:'('JR-pelos_ cofres da 
thesourl!ria-m91·~0~ . .P .. cio~ .das. th~our. a.ria!! .. da.s 
provincias; guardando a: deyida· :Sl)pnrl!cªº Q.o 
que houver de_.pertence~ ,a cada uma das ·ditas 
tbes~urarias;. e cx~rabindo da folha: get•al; ató 
o dsa ·Jõ' de- Dezembro annunlmente, ··a folha 
particular,· :que .deve subir ã- imperial assig;1a
tura, ' pertencente-. 'á ' tbesoum1·ia·mó1·,' ·e outras 
repartições de fazenda de.;ta côrte e provtn-
cia"· . · · , · 

· « ~-º A cxpediÇão de' todos os tilnlos, ou diplo~ 
mas para. todos o.;· empr<'gildos de fazenda~' qual
quer que ··séja "a sn >i· ·.:rasse: e bem assim. a ·es
cripturaçiio das condições de' contraet<1s·e· ntlini'
nisti"açiio ·de rendas· nncionaes e seus réspectivos 
alvarás:de ~rrer. · · 

mento de todos. os propríos·nacionaes; com distinc
ção:.· ,das :provfocjas . a· .4ué · pertcnée~m :· decla· 
1·ando-se em· cada 11m assentamento ou verba o 
titulo d.a acquisiçiio:-as respectivas .confronll!çiies, 
a data do, despacho ··para a ·encorpõroçiio ll o 
''alo.r do. objecto C:ncorpo~a~?· -Este valor ser'-.l 
('scr1p

1
to" p<>,r llx.~~nsi:i 1i«;> Je.~t~, e I~nJ~~o ~ ."Jl~rg~_!ll 

cm a g::msmo. · -
« ArL\~:f. , Para a e:scriP.tura~.ão,· que· sd ·deve ; 

fazer :ut.st;.,-:.rep}lrlicão', hávbrá" o.nttilicro de livro~, 
qlic o iuspcctor écrnl entêti·le1· necess:iriü ;'sendo 

- "'· 
nroLO IV 

Das eontad<>rias geraes das· provinciás 

CA.l'HULO I 

.Da contadoi·ia gel'al da cô1·tê e .. pi'.oii"i1~di~ d~" 
,. . R.io de Jan.eii'ó _ ; :, ·. i : .... 

« Art: -tà. · A eÓntadoria geral desta ci:.rtê e p;;o~ 
,·incin, scrà uma repartiçfo subalterna e scparád:L 
elo tl)esom·o 'nai:io1ial, e. tlestiniidà. cx:~11~si\·amcf!l!:J 
á .adininistrilçi'io, m·s·ecadaçi'fo; dislribni1.-i\o, conta~ 
bilidàde e fiscaliz'lr.ão <lc todas ns rendas ;pn,bH
c1s da ·mesma cõrtê e provi11ch1; Tem. ror, chefe 
ci inspector. geml de thesdufb': · · · • ·· ·.·' · · 

« Art. 00 •. Esta contadoria geral será compust11 
-:- to, de. _um contadt•r ·gc1:a1, um official-maior, 

rã.5 'a coiitàdo1'ia propriamente "dita';:._2•: de um 
recebedor. geml, um ajuJautc,. e d~ms fieis, quo 
foi·mãfl\õ ;,a recebedoria.'.:..... E ll• de, um ·pl\glidor 
geral; :um:· ajudántc;; dous ,fic:is~ _.qt\~:;!Qril~~i;á~ .. '~ 
pagadoria.. .. . . . . , '. . :, ·_ :,;.,,,.,~<-
' ·:« -Art. ÍJÜAoia contadoria :f>ir~se.~ha à ·éscriptu·
ração geral de toda;; -~;1·enaas< pnblicà,s.:a;•seu 
cargo, e. tomy.r-se-bão aif: devid~s .. con,tl1S :n,,todos 
os. ndmmistràdores~ . contri1ctadores~ reccbeilo.res, 
f'Xactofes, . e'~distribuido1;es .. daS .inos1íiás'j•êndíis~. 
o côntadór · geral, · e· o ófiiciaFrimfoí'" · ·séi'iio' ··i10-
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' ' . ·. .. : . ~ ' .. ~ '. ~ ·-- , ,-: 

ni·~ados i\ propost t do .tribunal, vencer<lõ de º!"de· 
riádo- o 1 .. , 2: toJS. e o 20 1 :oo:iso:iJ: Os offic11es 
serão nomc"\dos á proposta do -inspector geral, 
e venceráõ cada um o ordena·lo de 8 IOSOOO. Os 
nman11"}nse;; serão nomeados ã proposta do:_ con· 
tador geral, o voneeráõ o ordenado de GOOSOOO 

• Art. ri'!. Na recebedoria verificar-se-lia· a ar
.recadação geral de todas as i·en las . p_ublicas 
desta cõrte e pro\•incia, quaesquur que seJaO Sll'lS 

e111g11açoes- ou co ran o-as 1mme 1a amente-:-
011 recebendo-:lS do;; rúehedor~s e thesourciros 
parliculares da1uell ui estações, onde convier que 
ua haja como a a!Ci\ndega, cons11lado, cl1ancel· 
laria; ficanJo pnrtanto extíncta, ou pas;;ando para 
esta recebedoria geral a act11al adminhtração das 
diversas rendas; 
. cr Art. 53. Desta recebedoria geral pas.>aráõ para a 
theso11raria mór do thesouro nacional todas as 
rendas publica;;;, qu•? ahi forem al"recadadas ou 
recebidas; fazendo-se nclla- a cscripturação cm 
i;:rosso·do recebi~e~1to e entrega dos diversos com-

' ... ' -cando a dcmai;; a c.irgo da e<>ntadoria geral. O 
recebedor i;:eral ·e o se11 ajudant~. serão nomea
dos á proposta·.do tribunal, · '·encendo de 01-de-. 

o '>· '>o •'> 

· " Os do11;; fieis serão norneados pelo recebedor 
~eral quo ficará responsa\'cl por cites,, e pode1·á 
-exigir dos nomcaJr,~ ali lfanç.;.s que lhe pare-

o 2° 800$000. 
« Art. ;;.t. Na pagadoria realisa1·-se-ha a ctrecti \'a 

distribuição das rendas publicas, que fo1·em ap
plicadas á despeza geral do pessoal, material e 
remuneração de serviço desta cõrtc e provincia. 
Recebendo da thesouraria mór os computos ne
cessarios para a mesma Jespeza ; -o 011 pagando 
immediatamente as quantias da despeza que es
tiver a sett ca·r~o,· ou passando ás estações com
petentes aquellas que devào ser despedidas por 
ellas como as de g11erra e• marinha. 

• • o 
cripturação em gr.:isso da entrada e sabida dos 
computas applicados á despeza pttblica, devendo 
a demais ter lugar na _contadoria geral. 

• t nju e, e os ons 
fieis srriio nomeados pela maneir<\ determinada, 
e venceráõ os mesmos .ordenados indicados no 
art.. ú3. 

a Art.. 56. Haverá para a i·egular csc1·ipturação, 
que deve J1aver na contadoria geral da cõrte e 
pro~incia, o nume1·0 de livros que o contador 
geral com appro\'ação. do chefe entender neces
sario; devendo ser os principies, abertos, 1·ubri
c1dos e encerrados pelo inspecto1· geral. 

" Art. 57. Ha,·erá t.ambem para o serviço da 
mesma cr.ntadoria geral, um porteiro e t~es con
tin11os. Aquelle nom,eado pelo inspector geral, 
vencendo o .ordenado 1lc 500$, e estes pelo con
tador geral com approv •1:ão do chefe,' vencendo 
o ordenado de 300R cada um. · 

CAPITULO II 

Das ouh«is contadoi·ias geraes da pJ•ovincia 

« A1t. ;;s Haverá em cada p1·ovineia do·impe
rio uma repartição de f-izenda, denominada-con
tadoria geral da pro\'incia de ..•.. ; ... -Com esta 
denominaçiio fica permanecend.. {sah•as as alte
rações feitas pela presente lei) cada unu das 
actuaes juntas" de fazenda. 

" Art. 59. Estas contadorias geraes serão con· 
sideradas como secções do · the:>ouro ·nacional ; 
competir·lhes-ha d'3bai:to dll direcção, e risca.Usa· 

ção do inspector geral do me;;Dl.) thesouro, 11 ge
ral administraçifo, arrc!Cadaçiio9 distribuição, con
tabilidade e fiscalisação de to:Ja; as rendas pu· 
blícas ·das respectiva:> provinciao;. -· 

« Art. 60. Cada uma elas i:ontllforill3 g~rae;i -- ~ . . . ... . , . i-
n:tdo-iJtspoctor da fazenda da pro\•incia de~ •.. ·- • 
Estes inspectore;; serão no:neados e 1\ffiO\'iveis á 
proposta do insp :ctor geral do . tbeso11ro nacio-

• . ... - (r • 

" l.n Os da prO\•incia;; da Bahia, Pernamb11co, 
l\faranhão e lllinas Geraes 2:-lOOS cada um. 

<< 2." Os das provi11cias Ci;;platinaq, Rio Grande 
do Sul, S. Pa11lo, C~ará e Parã, 2:0):lff ca1a um. 

" 3.o Os das mais p1·ovincias, l:GOOS cada um. 
" Art. 61. Em cada uma das contadorins gc

raes, rcferidase 111 o n. 1" do artigo antecedente, 
haverá além .do inspecto1· os seituintc.; empreim· 
dos: um conta.dor geral-um official m:lior-oito 
officiaes-111atro amlnuen;e.~trm -.the.;oureiro JtC· 
ral-do s • · -
reeebedor e outro . de pagador~jlous fieis, recebe, 
dores-dous ditos p:igadores-um porteiro-e trcs 
continuos. 

gera ·s, vencemo os seguinte.; Ol"d•mados, a saber; 
o C•)ntador geral e o the-.ourciro geral, 1:600$ 
cala um-o official maior da contadoria, o nju
dante rec•)bed.:ir e o 11'11dente n 
rarin, 1:2001 cada um -O 1° fiel do recebedor, e 
o to qito do pagador, OO'lS cada um . .;,_Os oito 
officiaes da contadoria, 700S cada um.-:-0. 2° fiel 
do recP.bedor, e o 2° dito do pagador, 700.N csda 
u·m.-0 poi-teiro, '1QO$.-E os tres continitos, 210$ 
cada um. · · 

e Art. 63. Em Ciid:\. unia das. contadorfas .R~raes 
das provincias·~reftiridas -em" o n:--2-.; -dô--ãrt. 60, 
harerá menos dous officiaes~dous segundõs fieis 
-um amauucnse-e um continuo.~que · nas,con
tadórias referidâa no m·t. 61. E cada· um dos 
seus empregados vancerá m13nos um quarto dos 

ma cn os ne an ece cn 13. 
'' Art 64. Em cada umn dns cõntadorias gerae.o; 

das provincias indicadas paio n. 8°. do nrt. 00, ha
verá menos dous officiaes - dous ·amauuenses
um llJU an e o t 1esoureiro · (.;ervindo o ou-
tro dà recebl!dor e pagador ao . mP.smo · tempo) o 
um ficl,-q11c nas contadorins de que trata o 
artigo ant.eaecent~. E cada um dos setts emprPga
dos vencer1\ menos um terço dos '•ordenados 
níarJ:àdos pelo art. 6~. · · 

(( Art. {3;). 0;;· contad(lt·es ,.S{eracs e thesoureiros 
geraes, serão nomeados. á proposta· dó-inspector 
geral do thesouro, J1avendo informaçaó · do in
!<pector da füzenda, e do presidc~té _ da respectiva 
provincia. · · · · 

" Oa officiaes maiores-e ajudautés do thesou
reiro .· geral serão _nomeados pelo inspectoa· geral 
à proposta. do inspecto1· o inforinaÇao do presi
dente da província; que 011virá .ao contador ge-
ral é thesou1·eh"o geral. · . . _ 

« Os fieis serão nomeados pelos thesoureiros 
geraes, que ficaráõ_ rcsponsaveis por elles, po
fjendo exigir· fianç~s dos nomeados. 

11omoado11 pelo inspector 
geral: 

« Art. Gt. Os inspectores da. fllzenda .debaixo da 
direcÇão do' inspector geral do'. _tbesouro,. exerci" 
tartíõ ·a mesma "jurisdicçiio; ·que· exerciào asjun
tas da fazenda' das respectiv ,.s · proviucias;'; · · · 

" Art- 6i. Os .. mesmus inspectore.i-,d~Pácii'aráõ 
todos os dias, nas 'ca5as das coiitàdorias, os ne
g<tcios sobre que entc'qdiiiQ . n!j · feferi~as -~unt·1~ 
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de {,1zeuda. 03 contador.M ~crac3 e thesoiu·eit·o· 
i;:er~es as_sistiTáõ ao despacho •. e terão votn con3 
sulbvo somente; 'Salvo o direito de d irem conta 
ao in:;pector geral 1lo the:;ouro, quando entende· 

, . · · a gum 
~espac ,o. 

-« Art. 68. Em .negocios graves, que peção exame 
d_e direito, _os in• ectores .ouviráõ Od procur.1do-

• as respec vas provmc1as ; e 
~unndo exijão esel11recimentos de facto, tom·míõ 
Informação da competente autoridade. que in- -
formar. 

11 Art. G9. Na conespondencia oficial, informes, 
requerimentos, e mai:> papeis, que forem ás con· 
ta lorias gcr,1es, SJ usará do tratam<?nto que com
petir ao in;;pecto1· da fazenda. 

'' Art .. 70. Em caso> urgentes, que n 'io admit
t.'io a demora. do recurso ao tribunal do thcsonro 
nacional, sem .prejuizo do serviço publico, o; 
iospecto>re;; da f,1zcnda cum riráõ as ordens de 
e t:.i z , que e orem 1r1g1 as pelo presidente 
da - respectiva provinci \ em .conselhtJ, ':> qual &o: 
1nará sobre -si tola a r.isponsabilidaJe, e darã. 
immediatamcnte conta dis:10 ao inspector geol 

« Art. 7l. Os insptJctorcs le\•arãõ ao conheci
mento do presidente d:\ 111·ovin.:ia resp\!Ctiva, có· 
pias do balan'.)o da receita e dcspeza do anno 

• , , 11 o a'i o nono uturo, antes de 
remettel-as para' o tribunal do thesouro. E o 
presidente em conselho; depois de fAzer o ex une 
material e 11101·al delles, dirigirá o st:u, parecer 
ao p1·c:1ítlente do the.ioufo~ .. · · .. · 

11 A1;t. 72. · Ncnhu1na arremataç•'io de contracto, 
ou seja de rewita ·011: ele de3peZ•\ publica da pro· 
vi11cia, será ultimada·-sem approvação do pro· 
sidcnte em conselho, o qual poderii, tambem man
dar que sa .. enovem;og Jeilães.-quando prcs.una, 
qU•l alguma nrremataç'io f.Ji feita contra 11s leis, 
e i~1strucçi')l)s. ou contra 03~interess;s da fazenda 

« A11. 7-3. Os inspect1>res da fllzencla darão aos 
presidentes das províncias cm conselho todas as 
inform:tções e esclarecimentos, ttC exigirem sobre 

ou qu 1uer a>sumpto a azen· a publica. 
: '11 'Art. 71~ Os mes111os inspeclo1·es, quando im· 
peditlos, serão substituidos.pelos. respectivos con· 
tadore.; geracs. · 
. _« A!,_t, 75'. ~s poutadc;>rP.s gerac_:i,. debaixo da 
dmicçao dos mspectores; regularão em ·suas coo- : 
tacloria~. t()do o trabalho da escripturação e con
tabilidade das rendaspublicM das.$.uas províncias; · 
e ·tomaráõ , contas a· todos· .os administradore:<, 
contt·actadorés ex tctores e distribuido1·es da;; ·mes.· 
mas rendas, quaesqucr que ·sejiio suas designa· 
ções o origens. Serà•> substitui:dos pelos repe· 
ctivos officiaes-mãiores. · , · · 

" Art. 7ô. Os thesoureiros geracs. dcbaíx•> dn 
fiscaliZlçiio dos ins-pecto1·e~, e auxiliàdos pelos 
seus ajndantes e fieis, cuidaraõ· cm· recelJe1-, guar· 
dai· e distribi1ir to.las as 1·endas publicas, que 
forem arrecadadas nas provincias. Farão a e;;cri
ptnraçi\o cm grosso da entm<la e sabida dos 
dilfáentes éomputos, tendo u de mais lu 0 ar na 
clin a oria. · , ,, . . 

usériio substituidos pelos seiis ajudantes re-
1!1;bCdo1·es. · · , 

" Art. 77. O contatlor mór do thc:;ouro nacio
JlRl, ein ohscrya11ci1\ do .n •. 2.o do. art. 20, poriL 
todo :o e:smero em fixar_ o methodo, da e;icr1ptu
raçiio, quo_, so deva seguir nestas contadorias 
geracs~ - e .etn desenvolvei· a:1 ob1·igaÇões par-· 
ticulares dos seus empre~ados, attendendo, como 
ê 'n1ister,' à divisão, do tr11balho, e sna regula-
ritl~·~c, • . . . . "." . . . . . ' 

!53 
" .·\.l't. 7d. O,; presi<lent•?3 das provínch\s darão 

r-Onta a? . governo, pela secretaria de estad•) 
compet•mfu, de tofl•» e qualquei: abuso, ou des
vio, que observe·n na adrnini:;trar.iio anA 
i:.ao, e 1stri u1ça'' . d:&s_ suas ~·emlas publicas, 
sem que todavia ·p>ssao parahstr a correnteza 
~os negocios. · · 

J>isposiçõea . Geraes 

C.\PITULO UNICO 

" Art. W. A tlotaç;io de s. M. Impera·lor, e 
da imp~ratriz, e su:1 augusta familia, será. pain 
ao morJom:1, que fót• para isso 11ome1do pelo 
mesmo senhor, precedendo conhccimflnto em 

. fórn1a, que· accuse o necessario lançamento. de 
despeza. 
. " Art.. 80. T·1das as disposições do alvará. de 
2~ de Junho de 1808, nos tit a, 4, 5, 7, e 8, que 
niio S;? oppuzerem á presente' lei, fieão em todo 
o seu vioor. até tle efo tribunal o -
se • e cumpruncato ao que ora fi0:a Ilendo do 
sua comp;tcncía. 

« Art. 81. Assim forem nomeados os 
me b1·0 · 
instituir-se-ha, por 1ncio de . dcleg1\dos_ babeis, 
e austeros, o exame, de que trata. o art. !Jo; o 
sómentJ clepois desse exame, ou á medida, que 
se f<ir elle fazentlo, se1·iio cstabclccitlas, ou iriio 
sendo montadas ns. repartições da ra.zcnda, re
org11niza•las P.Or esta lei, _na cõrte,, e, p_rovincia 
do_ ~~perio. . . . 

" A1·t .. 8~. Os emprcg•tdos ·. do actual- cr.\rio -
do. conselho da fazend '• que se -extingue.-. e· das 
actuaes junta; d.J . fazenda. ,das :>Provincias -
terão direit•> a ser prelerid_os, sendo, capazes, 
para,. !1> .. l'.epartiçõ13s . rco_rganizad.as1 • se w1do .a 
ap 1 ao, e pra ..ica e ca a • !Jlll. 

11 A.rt. S:J. A.quelles . dos . referidos empreg:idos, 
quçi pel() exame ,instit11ido, fo1:e1n, · rc2onhecidos 
inca azcs de continuar nu servi Q scrao 11 en-
ta-tos, com o.; ordenados que ,ti.:v_crcµi ; e, aque_l
lfls, que forem .. repufiadqs. cap~z~s, .e tod~v1a 
ficarem desemp1·cgados,. por se hm1tar o_-.numcro 
dos officiaes.· continuarâõ a vencer os ordeuR
dos; que tinhão, dando-sé•lhes'dc 'mais. alvàrns 
de Iembrnnça, para sc1·cm admittidos, logo que 
haja .. vag1. · 

(( A.rt. 8l. 'Nl'to se adrnitfüá d"ora' em diante 
para. o serviço <la fizcnda pessoa nlgiiina,: se.m 
que 1>ro\·e C?ngrue~temente te( prin,cipios, ~ j)ra
tica de escr1 ptumçl\O merci1nt1I, e arru~1a1:ao, ·do 
livros. e sem que te1~ha !11.ma ,de 1wo'b1d,~de, e 
ú1ori"eração. E daqui, a trcs annos, contados 
dn P.'nblica1:ão da pi·cs•mt~. ,lei._ tiinguem. será 
adnuttido no mesmo· serviço. sem·.q1te mostro 
competentemente haver· frequcnt·\do com, apro
veitamento, e· solfrido exame; nas aulas de com· 
mercio. Não são comp1·ehentlidos: nesta di:1posi· 
çiio os fiP.is, po1·teiros, e continuos · das reparti-
ções de fazenda. , 

·~ • n o 
dois officia,~s de faz•ndn, qlle irito sendo promo
vidos dos. êmpre~a,Jos da men·>r, para os de 
maior ·ordenado. Q11alqucr serviço p1·cstada pc_lo 
merit•l, e t1lentos de·· algnm official, sera remu
ner<1do com ponsifo, ou gr; 1t!licação · pecunia,:ia, 
e n:'io. com acccsso cm -proJmzo· de outrem. · ·· 

« Paço d~ e.'lmat·s d:>s depitta'.dô,<23;d'e ;Jifoh_o 
de 1827 • ....; Joaq1'-i1n Gói1ç'lfoes · Ledó;·:.- ~f.iguel 
Calmon du. Pin.~~Canoct J<Jsé <te· Sou;a Fmnçn. 
- Jbifo 'Joaquim da Silvá . Gu~naràe$,_. Niccil(io 
['eieita, <f,11.: C<intpo,~- f",Jr9w1fro, • · · . . , 
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'' roto cio Sr. <l'!Jmfru1o J'er!Jltefro, sobre o 1n-o· 

jedo, que orgcmisa a aclmi'1istraráo elas 
r<-'11<las 11ado11aes 

" Tendo eu concordado na commissiio de fazenda 
sobre a 1 • • 

reorganisa a ad1ninisfra<;ii:l tias i·endas nacionacs, 
11ão pude com·ír na totalidade dos elementos, 
co111 1111e a maioria da· commiss:io fórnia o tri
buual nacional. 

" Xo meu entender, a administração geral, e 
a liscalisn!;ãO da.i> 1·c11•la,; nacionaes, devem i:_star, 
quanto· ser possa, se~radas da· :urei:nJnçao, e 
l'll'cctiva applica<;:fo. Admittida cst.-i Sf'parni;iio, 
é C\·idente que nc. tribunal, collocado Junto no 
g,frerno, deve competir a 1.~ pnrte e a executo
res subalternos a 2.a 

" Gniado por este rnciocinio, pareceu-me compõr 
o tribunal de um-presidente (o minii.;tro da 
fazenda), um více-presideutl', um Sl'cretario [o 
contador), e um procurador tia fazenda nacional, 
e dar-lhe 1111111 contado1·ia, que expedisse as snas 
f'rJens, examinasse as cont<as de t-0das a;; csfa
çõ11s de fazenda conccntratlas nas capit.aes de 
cada p1·0Yincia. 

' las juntas de fazem.tu, cre1111do na có1'te uma se-
meUu1ntc: insp.1cto1·ia g~ral 1m1·a a proviJ•cia do 
Hio de Janeiro, com as mesmt\S nUribuições, que 
·ns outrl\s sah·as as conveniencias d cal' J 
o 11 sua maior esphera, porém separada cxacta-
menle da tribunal. · 

" A commis:;ifo tendo-se inclinado a este meu 
plano, a quo por isso ·dei dcsenvoh·ime·nto, p1·e
fürio afina\ fazer entrar na composicão do tri
bunal . os dous principnes empregados da ane
cadar;íio das rendas desla provincia, que de\·cm 

_§.ç_r_fiscalisado.s_.JJO--mesmo tribunal tle que fazl'm 
parte. 

" O:; ineom·enicnte;::, que podem 1·esultnr desta 
mist.ura, me obrig-àrão a declarar a IMinha opi~· 
niiio - X. r.. -. 

Dada a hora, o Sr. presidente dl'U p:ira a 
ordem do dia : 

1.0 l.• discussão· do projectn de a 
:" . - - . . . 

2.0 a 2.a di:ic1issão do projecto que <>xtinguc o 
desembargo do p:tço, e a mesa _da cimsciencia e 
ordens: 

3.0 ;'?.• discussão do projecto, que extingue o 
juizo da provedorfa ,mór da saud••: 

4." . :!.a discussão. do pl'<ljccto sobre a na\'ega.'. 
ção. dos rios e· abertum das estmdas : 

5.o 2.• di~çussão do prrljccto sobre' os s 1rgcntos-
111óres, e ajudantes dos C•1rpo,; da_!.• e 2.ª linha: 

G.0 2.• discu;são do profecto q\tC extingue a junta 
élos diamantes de Cuyal:ui: · · · . 

7.n a· 2.a discussãodo projecto, que extin~ue a. 
i11tcnde11cia. do ouró do Rio tle Jl\neh·o e da Bahia, 

Levautou-se a sessiir> ás $ llorai da tardc.
• Vanoel .!11to11fo Gctlvcio, s('CJ·ctario. 

lllm. e Exm. S1·.- Con:;tando ua cnmam dos 
d<!puta:.los pela indic-ar;ão de_ um de seus mem
h1·os que a ~ama1·a da ciua:le tle s. Luiz ;do 
1\Iaraohão, sob o pretexto de festa pelo reconl1e
cin:ento da i 11dcpc1idencla deste. imperio pelo 
~ovei·no 'ifo ~ortugal, gastãra d~s cofres do. con
selho i·espccbvo •l _a,·ultada somma de 111U1s. •lc' 
tlezcseis éontus do féis, cuutra as c:xprc;;sas leis 
do estado. · 

· E quet·cn lo a mesma c.1mar.l intcirar:sc deste 
facto' afim de t-Jma1· ª" medidas, que 'estiverem 
~lentro d_e snns attribuiçõ~s •. resoh·eu . que . pdo 
111tenned10 de V. Eit~ se pedissem a l go\•erno de 
s. 1\1. o Imperador os heccssarios esclarecii11en, . . . . . .. 
\'. :Ex .. para qu~ suo1 au .conlaeciment.Q 'fio 
mesmo augusto senhor. - D~s guarde_ a V';·Ex. 
- Paço da - camara dos· deput11dos, · ém 2:3 · de 
Julho de IS-27. - .J é · · · · 
......,. Sr. ~·isco:1de de S. Leopoldo. 

.Jllm. e Exm. Sr. - A camara dos deputados 
\'Jo a represcnt tção íoclus 1 do C-Onselho dó go
,·err.o tla provincín das Ala.-.õas pedindo· so 
mande supprir pela fazenda pu~Iica o que faltar 
para a conclus:io tlc um' c;1nal, que f.tcilitu a 
cntr!W.a. do porto de :Maceió; para cuja obra· se 
abrim uma subscrição voluntaria:. a qual 1·eprc
se11tnçiio foi suhmettida ao conhecimento da 
mesma camam por otficío de V. Ex~ em Jnfa 
de 5 de Maio p1·oxiano pnssádo. E para pode.1· 
deliberar sobro este importante objedo, resah·eu; 
de conforinidntle com o parecer J,1 commissiio 
.de. COllllllefCÍO, qu, Sl . solicitassem pefa repar
tição de V. Ex. :is con\·enicntes illnstrai;ões a 
este re~ cito, declarando-se co1 1 es e · · 
01·ç:11uento a cspeza, a que devo montar seme
lhante e111prez11, e a sommn, a que chegar a sub
scripç.'lo \'.t•lu11faria, que se mimciona ua rer.re
scntaçiio. O ue me cumpre purttc:i ar a V. Ex. 

. c 1ccimcn o e . • o 
I lmpP.rado1·. - Deos guarde a V. Ex. - P111~ da 

1 

caulil'r!l dos ~l'pntai:l!ls, em ~ \le Jul~o dê 1827. 
$-Jose Auto1110 da Sili;a Mata. - Sr. \'Jsconllo do 

S. I..copoltlo. . · l . . . . 

1 
1 
1 

\ 

Sessio e•:~ de d•lll• 

PR:iSIDE~CU. -DO SU. AR.\UJO LU.U .. 

sant~s s:; Srs. deputados, falta11tl11 com· causa os 
Srs Oli\"cirn SnlgnJo, R,ezende C<'sta, Ma1·tins 
Pereira, l\fny, Augu;;to. da ~ilva, e sem _ ella ps 
Srs. Pmlo tle Almeida, Banós Leite, Moura. 

, ci e J me1 11, •a1·m ar osa, ac1e • ou-
teiro e Casti·o Vionnn. 

O Sr. .. PnESIDE~T", ctcclm·ou aberta a ses51\o, é 
lida pelo Sr. secretario Gah·ão, a acta d:l ante-
cedente, foi 11pp1·ovnda• · 

0 Sr. sectetario Mnin, deu conta do ceXJ>!!diente 
e leu um (1fficio' ·da cainnra tlc Nova-F ribt.il'~o, 
sobre a 1·epresént11ção dus l1abit.arites daquelle 
di:;t1~cto, · qllll p,ed~m . p1·ovid_encia~. á~créa tla con; 
cessno de sesmanas; o quaL foi rcmeltido a 
commissão de ci>ti1mercio e ag1·foult11ra. · , , 

O Sn. Cu:-mA ~lATTOs, lendo pedido. a- palavra 
com urgeneia, len por parte da' commissãó . (J.l 
diplomacia o seguinte · · · · 

l'.U~LCER . 

« A. commbsi'io . de diplomacia, cÓ11I1ecl!ntlo a 
necessid1cle quo ha de se.organisat" quanto antes 
o corpo diplomatice e ,consular, tem a· bonril de 
:; me cr .app1·ovaçao a camara o s"guiule 

« _PUOJECTO DE L_EI 

« A assemblêa_ gl'ral legislatirn _do impcrio, 
decreta_: _ - , , . 

« Art. ·1.0 O empreg<> de embaixador é de mém 
commissão ;.ser•\. 1101neado quamlo e sõmentc p;1ra· 
o tempo que se julg•u necessario. 

" Art. 2.0 O govd"no- poderá nomea;: enviados 
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SESSÃQ ·EM .2.t DE· JU.LliO DR ;1821 

" Ait; 4.o 0' envia1lo extraordinario de Roma 
e· d 1 Vlenna, v.mcert\õ 9:tl00$ de orJi?nado por 
aimo.- O de l.isboa e o de \V.1shíngton 8:0003 
pelo ·mesmo· modo._;. O ",Je Vmdres. I·.!:O.JO!! pelo 
mesmo módo.- E o de Paris· IO:IJOJ$ p:?lti m1i-
neira- dit'n. • '. · 
:- « ArÍ: ~.~ O secretario d:i lcgaçiio de V>nd1·es 

v.lncer,\ 3:0JOS annuaes.- O de. Pal'is 2:00011 pelo 
mesm!> modo •. -os·.de, Roma e Vicmna 2:400S 
pelo dito modo.,;- E os d.) Lisboa e W 11shington 
:!:OJ::IS . p~la li1esni:i maneil'il. 
. · cc r • .i a \<os • · egaçno • e Londrc.; 

venceráõ 1:í;JJ1· p•Jr nnno. -0.i -de P1u·i> l:=iOOS. 
pelo ·n1e;mo. modo . ...:. Os de Vienna J ;2.JOS pelo 
dito rilodo.-E o'de Lisb•>a J:OOJJ pela aobredita 

ck•>lmo~ a Taz1io de 40'JS por nnn 1 e á de l\ladritÍ 
300N polo me,;mo modo. · · · · 

« Art; n. 'Pyderi1 ·o g~vemo nomeai· age:1tes~ 
consulcs _gemes pimi, os csttido:i segmnte$: Di-; 
na:fllircà; cidac.le'I Jinscatfo lS ~ (Hlm1burgo', c.mfo
i\eraçi'io_ geriminié:1 (F1·nncf.11·t sobro· o M<l.no),.con-: 
füde111çi'in. ff.ilv.:itica « .Bern!ll;:. l\lcxico, . G.1nliln:1la~ 
~lmn,l!i_a; p,frú, Chi!~,_ Bolivia, B11eno's-Ay1·e:1 ·· e 
Pm·aguay. .• . . : · . , .. . . _ . 
' « Art .. 13., Os:agenLes, cônsules gemes'do '.\Iexico,
Buenos::."Ayres e Col11111biíl, .vi:mceri1õ o 01·deuad.1 
;um~t;,.4c 3:.:!00S.~ Os de .Dinamarca, cidaJe5 an
seat.icas, . conf.,deraç:io . 1tormn11ica, · confoJeração 
Ilêlvetii:a, ,Gnati:naln, P.iric Chile e , n.11i\•ia, a 

.· 2AOOS' · peló · mesri~o modo."""". E o de p,u11guay, 
~=00~$000. 

« Art.: U. Os sobre.Jit•1s agentes e co.nsules 
gerne.-i Râo podem· ser negociantes,. nomeiio vice: 
consnles.para· OS·port•1s~:1pte ·os deviio ter, :pre-
f~ . - ~. ,· - . - T • '. .. ~• .. 

substituiJos· · p'elo·'. vict}.Consnl mais vizinho. 
~. À.'ri.;)5: "À .'cada '.um' 'agente, cóns1il .- ge1,nl, 

abonnr-se;:ba a·quantia de· 20J$ annunes .• pnrn 
us_,desp~ns ~ ~xpêdientc d.as suas legações. · 
· <1,Art.,:16~ Poderá o governo : ni>mear cot1S1t\e:i 

gemes: pn'Ta .• as;. potencins·."scguintes: ··portugal 
(J.isboa•; ..• Hespanlü ,{Cadix), França' (Paris),• Jn
~laterrâ.,~ (Loriilres!, Eitndos" Ui1idf.)s (Nnw"y•wk), 
Suecia {Stocko\mo~. - · . . · : · · · · · 

1i .\~t~''.11:· O' ·con~ul ''géfol ·d~ Inglat?rra, v.~n· 
' • : i 1 j. •. • . ~- '. • '. -~ ' ' , . , 

cerá 2:8))$ por anno.'.""". O d.! Fram;a 2: IOOl- pelo 
mesm'l modo.,;... Os 'dos Estados-Uuidos e Stockol-
100 a 2::J003 pelo mesmo modo.- E os de Por
tugal e llesp:ml1a a 1:0003 pefa sobredita ma-

: - . . . -

- « Art. 18. Os _ sobNditos. consules gemes não 
p;idc.i1 ser nego>ciant<!s, nomdi,.1 ,·ice-eo11su\es para 
os port.\ls qu.! os dev,io ter, prefürindo na esco-

. . - . . - . i· os p<- o 

· " Art. 19: P . .tlerá ó go,•êrno nomear consule~ 
para os portos seguintes: Gibraltar, Angola e lfo
çambiquc. Serão ciJadãos brazilefros e poJem ser 
nP.gochmtes •. 

cc Art. 20. O consul de Gibraltar nomeará vice
consul para os portos da D.u·baim.~ E os d.:i An
gola e ~Ioçam bi•1 ne fal'ào igual no menção pau 
os po1·tos vizinhos. . . . . . _ 

« Art. 21. o consul de Gihl'altar V-?ncer:í SJ-JJ 
de orJenaJo an11u11l e os de 
'1qul.', h -razão de 000$ pelo mesmo moJo . 

« Art. 2-2. O ministru do B1·azil em Vienca, 
uomear:i. consnles sem ordenado, para os orto.i e •. · . •. r - •. 
nonie•u-iL os 'con311les de GenoYa, T.iorne, Napolll~. 
e Pale1·mo, que igu:1lmcnte não vcnccr1\õ orJenn
dos, tanto uns co,uo outros poJem ser eslrau · 
~eiros e neg.Jci:intes._ 
· «_A1·t. 23. P.lra o; portos de Gôn, P.indicbery 

o l\(ac:'to, pode1·iL o go\•m·uo nomear cousules sem 
o~·denndos, ninüa q1n sejiio estrangeiros e nego
ciantes. 

" Art. 21. Emqunnto thirnrent ns operações do. 
emprestimo e 11 Londl'CS, l!;l\'.eriL_ j11nt~ á l~a~iio 

, _ mn: cheftl-é--tlo-:-Contnbiiid1 .. Je, cóm ·-o' ·orJ01llíl•J ,10 
. \1\ll 'conto de réis pol' aÍl;lO • 

. «• Pa~o da camara dos deputados, em 2-& de .Julho 
de JS.?7.-R. aree/Jfrpo eleito d-i lJ(l/tiu.- L1ti:: 
Paulo tle A1«iujo JJ<istos.-.l\C. bispo eleito -1lo 

O Sn. V&nouEm.l, nesta: occasiifo apresenlon, 
na· gimlidi1c.Ic· de m'!mb1·0 'e.li ciimfuissno de· fü· 

: zend11, a· declarai;iio· do seu - v,oto - da.· maneira 
· seguinte : · 

. J>_ECÚR.\ÇlO. DE. Y?TO 

« Te.1d.1 eu conc.wdado .nn· commissüo de fll
zc.1dà subre n maiOJ' .·pal;tc dos nrlig..is ito pro
jecto, que reorganis:\ a 1\dmiriisti·açã,o 'dns renttus 

· nRci1,111aes, não ·pude· con\•h" n:t totnlidnde· dos 
elementos com que :l maioi'ia c.11\ commissiio fórma 
o tl'i!Juual tio, the~ouro 1111cio11al, 

"No· mim -cntend.et' a'·nifninistraçãó'gel'~1r ê· a 
fi:>clllisa.;ã•J dns · r-111tlns nacionnes, cievem ·estar, 
q~a~to serl~os:;..~, sep:ira la~ da nrrechdaçãó' e ~r~ 
fectn•a app 1c11çno. 

« AdmitlUI\ esta sr.p:traçito, é eviJçnfo que no 
tribunal, collocado· · jl•iltci :lo g"verno; ~eve "cóm · 
pcti_r"a. l• ·parte ·e.ª .ex~cut,n·e;; subaltemos t12". 

« Gni ido: p.:ir cstc. r:1ciocinio pareceo-me -compür. 
o .. tribtual tle _l, p_1·esitJentc .. (o_ n~inistro .da fnze1~da), 
1 vice,p1·esic.lent i; l; !)ecretnno (o contado1·) , e l 
provedor dn fazenJa nacional; clar-lhe uma :con: 
tadoria, que expo:Ji:;se as suas orJcns e exmm
nasse ··as- conta~ ·de•:t1>d11s ns · estnções•doiazenda 
concentradas nas_ capita.:s •de· ·cmia proviucin.-, 
' e1·· Substitui 'n,\q. -Proyincias iiíspe~·0~ia~· .. g~t~1es 

l·. t\s.· jun~M .d.e f11Ze~1~n, cr<,?at)do ua; .cort~ }ltl_la,se~
malhante 111tpccto.rrn.,«g1m:il para; a .11roy1.ncm · do. 
Ri9 de· Jàh •,iN,. com a·~ m~s1nas attri,b11;ições que 
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as outt·as, sah'as ~as c<:nvenienchs de localidade 
e a· sua maior espbem, pQrém separada exactn-
mente do tri bunnt · 

" A eonnnis~iio, tendo-se' inclinado a este meu. 
~l~no, a Úe por isso dei desen V••I ~'i!_nento, :P.re-

nal o~ dous p·1·incipaes empreg1dos t1ã"ar'recadaçli~' 
da!! rendas desta pro~·incia, que devem ser fis
cahsndos no mesmo tribunal de que fazem parte. 

mistura, 
-N. P. 
priinir. 

Ortlcnt do dia: . Continuaçiio da discussão do 
projecto ·d~ lei sobre a execução Jas sentenças 
dos . ._ conselhos. de guerra nas }lro,·incias do im-
1>c,r10. , 

Versando n discussão sobre o nrt. :}n - fica sem
pre reser,·adn ·á parte etc.,- e as ~inendas npoia
<las na scssiio antecedente, deu-se est:1 po1· con
clniJa. · 

ropoz o r. p1·cs1< en "• em u 11g1r o re eriüo 
n 1·tigos sah·ns as eme1itlas ; pMsou. . . 

Propoz depois cnda mna dn;; eme11d1s; foriio 
tambem tol)as. np rovadns, e "11ln:m1lo-se assim 
cone m. a a -ª 1scuss110 este projccto, JeciJio-se 
q 11 e passasse para . a :.:•. 

:!• pnrtc da Ol'dem dn dia: 1 a iliscu;;siio do pro
.iecto de lei sobro o 1·ec?11hecime11to e fn dnriio 

a w1 a nac1onn .. 
Por esta occasiiio snscit-H1-se a questiio prévia, 

c.le ser ou niio este projccto imu1 lei regula· 
mentar. · 

o' i!ir .. Lino Coutinho a-Sr. ·prl?'itlenlE', 
pPço . à Y. 'Ex. · qno miiuc.lo convidai· a illustrc 
~:omu~issão para assistia· 'I\ discnssiio deste pro-
Jecto ...... -··-· - · ---·----··-· ··---·· · ..... - - -·-- -- .. -· · · -

E1i. cr!'io que eUe niio 1l1:ve ter a 1• discussão, 
11orquo me parece_ ser lei regnl11mentnr; pois a 
fu!1<!_aç1io da dil'ida pnblica é ordennda-pcln consti· 
tu11;ao, 

r'nção •la camarn. lfos .para que um projecfo Je 
tnutos titulos, tantos cápitulo!il, e <le 77 .tntigos ?. 
Para . dizer que se deve pagar. o quo . se deve, 
a quem a nação deve. estnbelecendo para isso 
fc'lrmas. sem preceder a' liquitlaçüo dessa divida 1 · 

. ' . - . . . . . 
· 1'1\dus ? Cert~1ríentc que 11iio: estão· sim- mui 'c.,n-
. tentes e satisfeitos : e a prova do que. digo có 
que não fa1tti quem nos empréstc·dinllciro: {oxalá 
taiio tii.- • • ' • 
tivcsscmos · sillo · mais economicos, e. tivessemas 
trnt.ndo da refonnn.) · . · · 
. Que p1·ess1\ é esta · de · que1 er pa«ar o quem· 

. devemos? Qnal ê O interesse que auhi llOS ru-
snlta? Pois ninda nãc. ionbemo" o que havemos, 
de comer, que meios lta\•emos de tca· pam, nos 
sustentrir ;, e trn~mos · j:\ ·de pagai· aos credores?. 
AcJ10 muita pressa. (Lezi:) . . . . 

Esta .administração para mitn é muito parti~ 
cnlnr. Quando nma ·casa se declara lallida, (não 
conside1·0 que estejamos neste estado, nuis demos 
que· existem algumas pertubações nos nossoil ne-. . . . .. 
Jnm,;o ao a11do exi.<:t1mte·: este btllanço.- ntio vi 
ainda: e como é que a11tcs• do b1dan<;o, se.prin
cipia a pagnr nos credores? A cas1~ falliJa 
c••m iie.-se ·01 
l1iio de ser pagos a seu tempo, <:umo o. pi;rmit·• 
tirem as circll•nstnncias; examina-se a fazenda. 
que tem ; e tlepois do.;;se exame então trata da 
maneira de png:1r : mas · primeiramenle. a a1· 
sem sa er o que em, nao · isso o ct.ne ·faz o 
bom administrador! llais. A cotnmissno de fa
zendn nqui apresenta-nos um p1·ojt.<Cto de tantos 
l.'llpitnlos é artigos, 'com· o ·estabelécimento .de 
uma repartição publica nova, e com ·grandl!S em
pregndos publicos, que hi\o de fazer ginndes 
de:>pPZas; qunni.lo, o que se Jlretcnd€.',''é poupar f 
Eu fnrei lãma ... peguenn: res•mha ; · e· n1io·-me de~ · 

· :i1of1ii'éC muito sobre ella. 
O pwjecto falla cm casas fortes,• assignaturu;. 

· clin\"<·s, cofres, etc., e . eu passarei tudo isto de 
l'alto : ·. ''nmos no essencial; que ó este capitu(Q 
:!o do tit. ~n o · - • · 

A~S~!l quç. eYe J 
nrtigo_ por. nrl1go. 

·t!nlrar em 2" discussiio, ; da fundnçiio da dividn pnrticulnr,· o· só· consi;,; 
· dera todos os crcditos,' que hi& · no thesonro de

pois de liOO. Farei uma reftexiio: sõ silo dh·i
•las as conlrahi•lns do is de 1796 ?-Dir-se-ha-

~e possn e_utenil.er. 'llle a lei St>jn regulamcntn1· ! . e. porc111e ns. 1~1 as .àn ~~1ores· J .e;itiío r . lt
P•>rque n eonstituiça•l diz que fica gni·nntic.la a_ ~1dn.s. n np~llces .. nss1.in e , _mas i:1c10 qi\C· 1~~ 
ttlvi<la public:l, segue-se ·que n lei, que lia de~.':\ e;-so no .. ~10 dJ ~Tnne1ro,_ e º· -µ!o ~e J_aneu~. 
declarnl·a, SCJa lei regulnmentnr '?- (.-1 llOiado.) ~-10 e O l~ll~CUO. do ~rnz1l ,Os ,' J~!U:.tres..; auto 

Por veutnra tudo 0 que n constituição nsse,·ern 1es. do proJecto .. se .tlQ'ilU~. lembra!" que uno !lOS 
ê lei regulmnentni·? . · dc'i emos sõ c11 r1m1scrcl'cr - nq. lbo ·J~ , ~~ne1ro, 

Isto. é innn lei pnrticulai:issim~. Sr. pr<'sident': : m~s s!m co1~prehcnder .t?.da.s as, prov11~~1~. D~: 
e ntê •. quando entrar .em d1sc11ssao, eu.mosh·ni·ei. · P?rn disto. np1 cscu~a a ~n _iJa do r111nc~. como.~~ 
qne ;e cscu!'ndissima (apoiado); uii·~ i::ó n niio v1dn pnrhcular ! _:Sr. p1es1dentc, .. ';'U •. 11110 que11a 
aclii» ·regulame11l111· mits até a não acho objccto que se f~llnsso ç~ bnn~o,. nem divida do,unuco, 
1 d" u s·io · ' . · · sem sabei· ·que d1v1da, ó esta. 

<e isc s · • . · En ouço rallnt· que' o estnilo devo · tnntos· o 
o Sr. Pauln o souza:- Eu acho. que se quantos milhões, e Vl'jo que o' fundo· do:•banco 

gasta,-mais tempo em se· deci.Jia· so é ou niio ó 1m1n qnantin muitCt limitada:· sem Nsponsa~ 
regulau}eútiu', . d.o que pondo-se na 1wimeira dis,. bilidado· mnior que a·dessn qmu1tin; como é que 
cussiic< Esta quesliio preliminar nos levnri\muito ' uma casa mercantil, qucl possue uma quantia ·um 
tempo. (.4poi(ldos.) capital o que r1ilo .é responsavel: se11iio po1·,· ellc.>, 

o sr. Lul~ ca,·ntcil.nto :-·Ett não sei é Cl'edol' de uin capital , t1·iplo;, ou 4 vezes 
comn . -po~sa, ser l'e~ulamentn1· o i·econhccimento maior? Isto füz·me al~uma .~onfusiio. · . , ··, 
.1e divida, conb·:1hida depois dn constituiç1i.o. Dc[lois, ·cu. niio conheçi> .este banco;; ,niin •. sei. 
Eu 1l.> menos nã0 .1, posso comprt!hendor. · se este bane.o ~ ~m~a · a~ministraçiio: mercantil, 

Sendo emflm consultada n cnmnrn,. fonccu-se que pel.cís· fa'né~s conhecimentos.'. q1ie ,te1i"ho,'·párc~ 
t>eln_.n~.á~tij·a :· e pas_s;mdo pois a te"1· a 1•.·dis- co mnis,~dministi:nÇiio do:gov!Jr,no, ·e·~o .. ti.~ci' '.e~ 
cussa.o ... 1s,s!l . , . . 1 como o go,·e1·no manda cunb~r·.P':\Pe~·':m~e~a,· e 

o 'l!!it-.~, IIollandá Onvnlcant:c :-Sr•·pre-· está pn~ando ·os' lucros'·del!te' papel a· part.reult1· 
si dente, , cnt1:e .:0s dilferentr.s prnjcctos, que: a· il- rcs ? Pôde: ser· que us -idéas, '·que': cU' 1en!io; ;uno 
Jnstra. cóm.111.issno_· de. fazenda .tem ·npres<'ntado sejão acel'tadas•;· pl>r ·isso· mesnl°o .IJUéi'o".quoi·não 
11P.stii:. ,i:àl)1'1ra~ . se .de .. todos s~ . espc1·ão <.s ma~ se cnnsidc1·c n'+dividn ' do· 'bnncn'' sem: se .. ,·sliber 
lhores .. resultados, e n'ledidns,, .aflm .. do dar algu-. primeiro que divida é esfa: que• ·cousa c;·este 
ma .. 01·dem á · iiossa 'mlministrnt.iio, ó,este· uni· banco,. que .admh1isb-açiio· õ <.esta,. qu"m-ér e11te 
11ue pela · pTimeira '"e?. \"ai 111erece1· a co11si<te·· credOl'J como sifc esttts · dividti• : em'luit"titô' · nir11 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:07 - PÃ¡gina 4 de 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM. 24 DE JULHO DE· J8~i 
• <. - ' • • :> ' " ' 

soubó'r que cousa.é, niio quero que se folle nessa 
di•id •• .· . ·. . -

Será divida que a . naçiio deva pagar ; mas 
niio o deverá fnzer, sem primeiro liquidai-a. Em-. . . .. . .. . .' .. ' .- . . 
ç1io deixaria de a reconhecer? ' um objecto 
da p1'imcira necessid:1dé1 e quando a constitui
ção· a não r~coubece.;se era do credito da náção 
o ª"ªr a ue111 de\·e ; isto é u1u rinci io · ue 
não.· tem contra icçao; mas entret 1nto e neces
sario saber a qucw se devt>, e legalisar 11s di
vidas antes de tl'l1tar d_e seu pagamento, por
tanto não deveremos entrar em trnnifltcçiio alguma 
com 03 cs·edores sem a liquidação da divida~ 

T_ambem ''em no . pi:ojccto outra divida que é 
n · convenção com Portug 11 l... Não sei que di
vida é esta, 11em c1ue convenção ha ; apresen
tuu-se sim na ·sessão passada uns lirtigos · de 
uma com·ençào secreta com Portugal ; mns eu· 
uão sei se n 11açiio já· approvou essa convenção, 
n~m '.se o corp~ Jegi:d~t1vo reconlaec~u ~'!sa di-

Jegalisado ? ·Que pressa é esta para tal paga
meuto l Que pre:SSa ê esta 1 Estabelece-se plira 
o pagamento destes ·· credos·es cm fundo de 
12:000 contos : . outra-se em uma o era iio de 
credito e 1:!•000 contos para f11zc1·, não sómente 
r~ular o credito dos credores, mas atê pnra 
fa:r.cr. estabelece1· um pagamouto certo. Ku mi.o 
disputarei por ::>ra uo do.ro!lvolvimento desta 

e ç· ct 1 , ne n 1 u 011 ra 1cçoes que 
se aprese11Liio no seu respccti\'<> capitulo, po1·que 
seria objecto da segunda. discussão ; 111a11 falm1·.ii 
em ger1&1 nesta opernçiio de credito q1fc é sem 
duvida arriscada em fü1,111ças. 

Que ueccssidade tenros nús de nos en\'olver 
1.cste 1-isco, quando os no::1sos credore:S 11uo nos 
puem. a.faca .aos peitüs? .O que fazemos. nõs com 

· isto 1 Nii. fazemos_ outra-cousa··-que · crear difte: 
i·t:'lltes- ·repartic;ões que , bão de fllzcr um ouus 
muito grande ao rendimento do. estado; admit· 
tir um systema de especulaçiio de credito muito 
susce tivlll da falsificação ; conceder rauUes 
prerogat1vas aos cr 01".tls ; a11g111enta1· 11 nossa 
divida por uns poucos· de titulos em -lugas· du 
Jiml11u1r e dclap1da1· a . nossa fazenda. · 

l:ir. ,pre~ideute1 nm Cl!pitul segua:o a 5 or c"nto 
. . e . , . gu;·a· 

ment.; o c11p1tal mais. Jucroso ·que se póde -ie1· ; 
porque eu uã.o supponho que possüo haver garan
tias maior&l .para llm · capital.· do que . aquélla~ 
que são. est~belllcidus ~. recoJ!hecidns pe.la .naçiio 
por meio de. s11ui1 legit1mos l'.epresentautes. 

Qual é o capital que -di\ 5 po1· ceuto em estudo 
de s~guraíic;a, 'éomo <:sto 't · · 

ALGUNS ·. 8ns •. D&PU"l'ADOS interrompe1·iio dizendô 
que . isto pertencia á segunda discussão, o ·que 
ricsta l.• discus.;ào não :se· podia foliar senão na 
co11veni1mcia do p1·ojecto cm· g<)ml. 

O ,Sr. _:J:-IcHlanda co,·ulcontoi-Eu 
que_1;0 11.1ost1·ar a im po:;~ibili~ado de pass~r este 
p1·0J~cto ã · seg1111da · .d1scussuo ; e p1ua isso. é 
preciso mostmr os · cr1·011 em . que . é baseado~ 
Na scg!!nda discu~ão; se elle para lá pastar 
eu· mostrarei. oã inconvenientes o c1>ntru1.Utões 
que. euvolv~. • -=:r. ,pr_esid~rite,. um prups·ielài-iu 
emprega· os seus ~11p1tae~ em; terras_; que e um . .. 

de dh·ida 30 milhões e reconhecermos esta .di\'.i
da conr !l" garantia que apres~n~. esl:1 lei,· .po
demos d1~cr qu~·deVCIJ!OS W 1111l11oes e i:ão trinta. 
· Alem disto 11ao_ ~ so ~ augmeuto deste_ capi-, 

ei·eaçiio · ~e~ta administruçiio \·em ainda.· augu°ien-; 
t~r . a dsvu.la ;_ as. despezas. da • adtii'inistração 
suo um represe.u~tivo d<1 um capital, ·que vamos. 
nccumnhr â d1vula · e a n. ·· · · 
ag<>ra e.•ta administração? ·Qua11do se 'f'alfar em~· 
crear empregados publico;; para fi->caliso.t·.os ·ren-· 
dime_ntos · da: n~ção e· fazer que niio ··séjão· dis
perd1çaJos, d1re1 que se crêem ; nias crear ·em-· 
pregodo~ _para 1111gar divida e a11gmentar a' 
nossa d1ni.l:1. Nao ê este pagameuto da divida 
t:io m·gente. Se nós pagarmos aos ·nO!Jsos cre-' 
doa·es, ha\·emos por isso adiar mais quem no:s· 
emprç"ste? Nús não ps·ccisamos do banco, ·nem 
d.i 111nguem para 11os (!mprestnr; 1m1a nação 
cun:stitucionnl, baseada e considerada' ·debaixo' 
d~s .Princi,pios 9~0 tem ª· nossa. não ·preciso de 

nú:>, e nós d que somos os banqueiros · do· e11ta·· 
do; quand•> o estado precis1u- de uinbei·ro temos 
t~mit<1 dinheh:o; niio pa·~cisamos deHes -~mpres-· 
tunus a na uo tem mu1to:1 rec r · .. · 
UlJR con unça no go\·en10, os cidaiit\os têm· 

muitos meio:> para p1·0\·er .i&i necessMades do 
~tndu e uiio v1·ecisamos de pedir empf:estado a 
mngucm. O que_ qutorem diitor as co~1signações 

1: ~ , • a a·· 
faldega, llus di.1·eitos <_1ue so cubriio parir-o banco· 
cm cunsequencn \los impostos a favu1· do mesmo 
h,!1nco,_ e do_ div~.ieudo de 7i>2 acções? listas con
s1gnuçoes uu<> suo uctualmcutc o 1·e11JUi101•to do· 
estado? Quu ~ue1· tlizer csAA no\· a i·epartiçiio pura 
administi·ar? l'udos os 1·endinu:ntos uãQ se cobrào 

· p<:lo tbesouro? Que querem .. dize1· estus. ·é:nixns· A 
· 11arte ? se ·é pófque os credores c:1tiio IÍniscaJos 
pela mil fé 1.1~ govemo, c11t1io digo· que, quando· 
o govcmo qu1zer, . clle tem a furça á sua dis-
po.iição, e vni buscar o Jinlleíro aonde o achar.· 
Quu Importa que o ache a ui ou acolá? uando· 
o governo qmzer, ança mao elle. ·. · . . . 
: :Se lia boa fe, llliO precisa destas NpÍlrüçôes.' 
nem do passarem csle:> 00:0008000 1.a1a un:n,.cailta 
~itf<l1·ente. Eu· não ~ei se existem t:aes !_ô~ ·acções 

. . . . .. . ... m s, .o qu 
tem· o. go\'emo ·em se uwtter em ·11:a11s11criies mer~ 
énntis; que devem sei·. só· lcitas .. poi· .parLicu~ 
Jures, envoh•enJo : assim 11 sua ad111i11i11traçãó, 
ptu·n semp1·~ perder, p l"n ·me acontecer o ·9ue 
tem acrntec1do,' para só pc1·der 'elle ·como êstá 
perdendo? · . . · .' 
. Ni"io tenhamos as compliciu;ões do g<>YCrno como 
com as pnrticula1·es ; o meu principio : é que· a 
administmçiio do go\'nrno será ··tunb · t11elbo1·~ 
quunto mais simples fõr; e quanto meno~ ·~ 
envolvei· em . especulações ·n1erco.ntis, tonto meJ 
lbur. sen\ ! 'fa1u1Jem apresenta o prc.jticto idêus 
de apolices : poi·ém não lnllarei a esta ·rfspeito; 
porque é objecto da segu .. da discussão: _ : ! 

Pura · q\lc . pois este projecto 1 E' ·para o re. 
conhecimento .dn divida? A. ilivida miu· precisa 
ser reconhecida. Os credo1·es têm titulo:S.Je~oes:; 
estiiu 111 posse da prop1·iedade ; estão ._yeuccndo 

. os juros ; l1ão de., se1· ;pagos; quand11 . o, e:stado 
pude1· : · niio. se. precisa. para: isso de·~ leh·.regula:-

~apitai :jámjlilÍ ·se pól,ie )er uitm .renda .maior: de g11l111· a .. flsse .. respeito . a nossa adnilnislta~ 
a 11 -l ~r. cent.ll,. quem fór ag1·icultur que . saiba : çdo. Negocios., in_uitv , mais serios nos, dl~em.oc,, 
os fu~\il.~á ·que. te'u.1 _!ltilpreg~cio,. ha ,de. é~nli.eeer . cupur, qu-e. nãó sejão, estes, paga1uentos,,de di, 
q~~ p fie~ .• ·~p1tal !faO .. ;J>Õdu ;1:ender ,.n1a1fi,,,e, _é , vitlas, em umo. lei .tle 70 e-tantos a11.ig~.;:n com"i 
nn.1'1a. c~m · graü~e"_.tral>(!Jhp. e, 111dustr1a: cjo. ,. pr:~·-· missã~ , d,~, f~eDcJa, compos!n de meua!l!Ps tão 
Jmera.rlo quu !I01 cousegu:e _es~- J.11cr!); ~um eJp1- · C!J_uspseuos, \~st;ou .l'~~~ad,11~~). tem~trati~lh~o 
tal•iudependente dil''·neubuma· mdustrui;' teuJ.o parat aprese11tnr'o· proJecto, que' d6verâ""pro~i- · 
segur.aaç• ,. d&:·um '' gover.tio'represeiltatlvo·· J1a-'de": ~~ricinr o~'' meio,!': ·<!o.' 'subs1st~n.cia. -.aó,, àp•!~ ~11;.: 
ter u~·tucro üe'.'ó:por··ctntó~~Oo_m·-~u(tal'=fuérc( turó, quo·é.o prmc1pal. Se facliannos ,._.re tra~ 
augrne11t~:•t? u · cap1t&;\•1da 'd~v11la: e '·. serà .' ea.sa: l>.alh~ .. 11a. p_re8~n·tc;-.: ses~iioi · 'm'uito:cO:nt,én~eir,~éa~-
a · eeonouna· do 110:1ta"fnend11 T·' ~e· n~ _Uv•rmo• rtml ~ .i'. ,Jllll~ ~ye ·'a 1_ 11~ .. 111 ·do' ; to(lo11. os''11_~t\~. 

TOJIO S. .· . .: ·'~ ' : • . . . . •... · .. " • ':. .. . .. •· .· ' . . . . 33 , . , .•. . 
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~58 SESSÃO Ei\f 2.t DE JULHO. DE 1827 
e· a canzat de andarem as C.'lusas ao avesso, do 
quo devi:io andai'. é não_ ter o govern9. regula· 
das ··a~ despezas, que deve füzer, e os fllwlo·s, 
qué' hão de conti"ibuir, pn1·a essa· despeza. Uin:1 
vi!z qne não deter,ninar.?mos isto, as nossas p1·0~ 
'\"idencins serão ephemeras. · 
;;oe qúe sim·~ .fttze1··s'1 leis de finÍl!:ças, se não 

marearmos os meios, que hão de fazer face i'1s 
despeias necessariM ?· O p·1tle1· executiv<l vê-sJ 
<Í\)rig:Ído· a dai: cumr1·imento .a estas leis e 
. over s necess1 a es o es i o ; mas niio tenJo 
e~tipul<\do os meios para essa . despeza, lança 
mio,dos que, lhes esuio no alcance, e diZ-.\·ós 
J!!io. ·Êle. déstes o; .meios, lancei mão dos que 
est.nvao ao meu alcance-e assim fica-lhe o ar-
biti'io.; .~·- · · . .. • . 
~,Um .homem, qln -tem necessidntle de dinheiro, 
~,_q11e ha de gastn1· por foi·c;a, .o que faz·?. Pede 
e~pre~11Jo, .seja ,a quantos po1· ce11to, fór : isto 
ó :mui ob\·io. Alguns mc:ios ha tfo tel' o governo 
pa1·a as despezas do estado : a enmnra mio os 
tc111 <lado : o . q110 faz? V 1i bnscn1· onde os ha l 
" .nó .~ · · " · · • ... · 
1i1eios, o goveruo niio. iria contrnhil' dividas, e 
comprometter-se cm t1esp1·z~,;, que hoje sobrecar
i:egão .n ·naçiio. 
',O rimeir·.J ob · ct 

zent.la tratasse, tle,·eri n ser t.los meios, 011 elos 
oapita~s, que hiio de fozcr füce 1ís t.l~spezns .do 
anno futuro; po1·,1110 tmh> mnis ser1\ epheme1·0; 
será. appro\·nr que o o\·erno cnntinuc n t.lis ü1· 

l\ azen n pu 1ca sn:l vonta e, p1wa n in-
voh-er em abysmos, de que depoi:i nos hn elo ser 
difficultoso linnl·a. 
• Na bypathesc poi; de sê npresentnr este .tra
balho ua e:un:U'n, o \"onJo que o tol!lpo, que 
nos· resta stlo -10 tlins, t.li~o quo um projccLo 
t!i,o extenso cum1> o que est:\ em disc11ss1io n:io 
ltcve. ser discl!-!~li-º _; e _o_maio.1·_.fa\'or_ q nc ~ so póJe · 

- l'a-zer ·neste pl'OJCcto é ndinl-o p111·a 11lgum11 sessiio 
fU_turn, qnanl.lo não seja rejeitntlo in liminc. )l 1s 
~omo nem t•>dos os ··Sr.;;. · deputaJ.os tcr1\o tllto 
tempo .de olhn1· pam o pt·ojecto, e enctu·lll·o com . -. - . . . 
t1!m sem ficar con ven~idos po1· propria co1n'ec· 
çüo, · entretnuto quel'o quo a illustrc commis· 
aão de ·fazenda lliga nlgumn cons:l, qnJ tnl\•ez 
ra a· moi1t1·ar 1 t • · · · 
ttrim um · gr.m\le prazer \'<:l' destl•l\idos os u1e~1s 
'rgumentos .. Eu o estimada muitq. · . 
. ·,~ sr. ~1:a1a ,_Não pagar a. quem se deve, 
e nem no menos querer capitular com os ·cre
ll9_res, é mediJn. muito cconomica, e de muita 
ynntagem, .é contar com o alheio eom•l seu, mM 
pauece _propria_ .sómentJ de um. Jevello1· fr1111Ju· 

• lento e tle m:i tê; além disso é me<litln de pouca 
d~rnção, porque hu de h• n piq lle com o e1·eJito. 
• :·Estúu que uma nação ncsto genero ó como nm 
negociante, que deve contai' ll•lO sõ éom os seu-1 
fundos, mas com o seu· credit·>, Qll. tnl vez mais 
comoeredito, do·quecom os fundo.;;, scntlo'nssim 

·se· a··nuçiio não tratlr de estabelecer o seu· crc· 
dito, . muito ;-pouco· poderá adia Jtnt··se nas suns 
e11peculatões. · · · 
· :o· que o .mu~tre ileputado tem plnderado, ainlB 
que .. em . alguma parte · pos5a · merecer nttenç:'io, 
não ·ê prop1·io desta· L• tliscu,slio.• · : · · 
·•'0··,projecto satisfaz ao pri!icipal fim; o•so•te·n 

. . · · - ã · · n
0 

no no · 1 us· 
ir.e deputa.do,:tem · muitas ·de r~conhecidn vanta· 
1rem,. que• se :devem npro\•eitar.· 
• :voto· portanto que pn~e n, 2.• discussão.'· 
•• ; •••• {•-., ---.· ,.,, ~ .,' • ...· <' ~ - -- ·''·-. ~- ,,_ ::;'· .·:o.:.sr:. ~av~~z;··dc.C.arv·aui..o :_'~ E' iui?ti:> 
qiie· :C> .. Bràsil ,entre : no rcc;,11Jiccfoient,, de .. üuia· 
dL".41•(,que.:'.ç.ci~trn}ijô.; · d.i !id~,, ;qu~ .. ··por, ~i0.l '.e:it:l 

, ~9c~.~\1t ___ e ..... n~.ºg. utm .. dn:á_,.o co11tr.~1r.10._,_'' ." .,· , .. 
:Qualquer ,nego-:1\ll}te,;quo t.c~ha rqndo•, tiupbçm 
pr~ha d'e. cred\t'l, e o 13rnlll tlesgr.içadamónte 

tem pn11co funclo, o àtti cm neccs:;idaJe Ó:t.fr!)pia 
de muito pal':\ clespeneler. • 

E como po·für:í. uegar~se á necessi.Jade ~desta 
le~? Se o Bi·àsil n:io s•l acrcdilái·, i1ão é po:;si-
vel subsistir. · · ' · · 

Não temos f n - • · • ·:-
temos celeiro, ou uma cai:ta privada de tlilii1eiro, 
achnmC>~no~ portanto na necessidade do cst:1be
lece1· ·o credito, .e como havemos· de fllzal,;o sem 
fttadar a. nossa divida? Acabo de' ouvir. i.iéaà 
. g1uíu1s .. a; quaes mui'> m-i agradarão; m~s 

todns são' da segunda discussão, eut:1o examinn
l'ernoi; ~sta lei ~ faremos as ,e111cn,l~s que 'jul-
gal'mos necessarms. . · 

Vota portanto que passe para a segun..t~ dis-
cussão. · · ·· .· 

O Sr. Lul,.; Onvn:icnhto :- Eu tenho q11e 
votnr sobre. este p1·ojccto, e devo. dai· .. a razão 
do mou vot•>. . 
· N:io 111•i importão comprnmeltimentos, porque 

quando a nação me dá li,000 cruzados, é pai·a 
fazer o meu. d.i ve1·. 

nação, mns i·enlmcnte o l'tlsuJtaJo me p.irece ser 
o proveito dos c1·edorcs. . 

·~rnt>\·SJ já de estn~el.ecer u nú csc1·ipturnçâ~ ,,. 
succintament::i o ·seu reconh~cimento sem ex:\me 
algum, como se esse i·econheciruento f!Jsse cousa de 
pe•111ena 111011t:1. 

O lhn deste 1·0 · ecto é o ª"ª 
• ns; nma tle)lns ó o emprcstimo contmhido em 
Lonl1·es; o c.;tc. c111p1·c~timo estli-se pagando sem 
est..\ mnchinn de ndu1il)istrnções. out1 a ó a divida 
de Portugal; mas esta eonve.1çiio ainda mio veio 
ao nosso conhecimc:it-,, falia.se cm um traspnsso 
<lo divhla u füvm· d:l Inglnten·a; e isto uinda 
ni'i•) foi .app1·ovn<lo pela cmnm·a. · .· . 

E'_1weciso.que .. tmt.um?s de-·snber· se-11:1~ob1·i
gnç:io · elo pagar, pal'a depoii dccreturmos o seu 
pa~nmtinto. - .. · - · 

Que prcsin lt:i. tlo pngn1· a esse banco Ho"prompto 
cm emp1•esr.nr autí·constítuciounlmente 1 Quem em· . ·. .. - ' . 
tle\•e p.:ii·Je1· n qu:rntia emprest.ade. 

:Nilo .t.ligo que se não pague; que se imponha 
n .-pena tio diNiio ci\•il u .. iver.;;nl; · mas· qneru 

_4,liz ... 1· ne n:'io hn tan • · . ' 
'ntcm"s do que bnvemos de· come1· o .anno 

que \".em, e depois t1·atnre:nos da divida.·• 
Qunnto ó. divid:\ intel".ln, é prccis.J saber .11e 

vai sei•· essa c 1ixa ge1·nl dt\ nação, ou ptu-tic\1la1·, 
se ·vai ser gerill, devem se contemplar as ··divi· 
das tle ·todas ns p1·ovincins; e nãt> as do· Rio de 
Jaue.iro só, p<.1is ha outras muitas di.vidas. ;. e 
nesse cn.so . tmnbem. é pdlo menos . intempestiva 
C.;;j;n escriptur,,ç'\o, porquo> devemos . trat1u· ~pri· 
mtliro de 1iquj\lar essas dividas, sem. o .. que .niio 
poJ••m sei· pn gns. . . . 

O· êi·efüto' dn naçiio níi.> consiste ·nos d·cdoles ; 
'·e· pura com os conh·1buaveis; ·que .. a a1miuish'ú
ção publica se deve ac1"CJitn1·; · · . .. . . · . '. .: ' . 
· Se o govemo mo5h·ni· :10 povo que gast~. menos 

do 'que são os· rendimentos, ou que Sil gllstil ·nos 
objeetos do m:i.io1· · pl·ovcito 1\. ·uaçfü:i, 'tcren10~ 
áe litO; · mtH e~qmmto· assim nfü1. rô,l'°, .nd1ica 'os 
c1·cd1)res po.Je1·:10 d1u· ere li to no theso.uro. · . 

·;A·1ui' s~ _ cstabel!lco .uma_ e 1ix Lº °!1º nr.nortis~çiio, 
e · sna cscr1 tura ao · 1nas a · · 
ncl"editir o. gov~1'no? s~ ,ó. gov,e1:n<t 'inari~~\~ que 
o,; 50:\JOOllOOO ·vao · para O· tbeso1~w; acabon~sc n 

' futlllaçíto 'tla.;êlividn publieà;' e 1h:l·n üe:Jpeza ,dós 
~~pre~~~o·s:~:·~:i. ~!Xi\')~~~~~~·q\~~':v,~~~i~~,~~e-~r~ 
, . .E'n. l!IJl "gq~erno . ,moJ!ai:çh1~n .é1 pr~~·-~.! q u~;. a 

· C~lXÍ\, ;de),l~IO.t"~!s.açào, tj?O.~:&;r~ndjffient~s,J~_(J.ej\.~D
. riqn~çs:,dp,Jlje~ouro·, PRrnu~ ,unia :Ye.z. q.ue ,9.;J·en
•· 4Jmen ~ .. puiie: P.el~ . tlle,&!JUrp;_,c_,.tá ~ujeat~_, 1:1.iwua 
. po~ta\ .. n,ai, q~l! . ml\t\t.\I:\"_~ fJ:~9lliY( o. <l••tralu.r:: eJ.•et 
tiln 01 "ª c111xa. •! • ·"·· .· . . •' '... 
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J)jz. mais-o dividendo do banco _.pois. a fa
zenda publica lia ·de sempre conse1-var ac~ões no 
banco, ser . accionista do l1anco, e no mesmo 
tempo Cleveaora? O banco J1a de-:;c ac~bar .para 

o .sr. :J:-1.olla.ndu Cavalco.:n.to :- Como 
JlOUeo se faU~u, e nem mesmo algum dos _senlto-
re a 1 sa rc a u o meu~ argumen os, 
não po.>SO conclttfr sen'.io que n illuslre com· 
missão de fazenda está tão :icrcditadn e está tilo 
c~illlada nos seus couheclmcnto:;i, que níio p1·e-

e o • ' 
ha de adopla1· por r•Jl"~ª o proposto opresent11.Jo 
I>Or elln, . ,-un tuda.Ym sustentai· de ºº'"º o meu 
parécer, Tef~rindn-me a um illustt·o deputatlo que, 
niio s(mdo. membro lla. commi$:11io . se dignou 
com tudo· impugnai· mna l\:ffox:io, que fiz. 

Sr.' presidente, nifoha duYilla nenhuma que 
um, negociante p_ara co.niinua1: _no_ giro do seu . 

-collimei·ciO;·-a -prhncira cousa cm que cuida~ é 
cm. f'stabelecer o seu c1·edíto; nins o· l1011ra lo 
mê~bro ·deve ·1ei11brar-se que o credito do gov~rno 
não é v 1ncsmo _que o c1·edito de um negociante 
particular. . · · · 

c0.'1, 1 1 qmzerm s lD e1ro, nao prccum-
mos pedil-o emprestatlo; temos mnito. fünhei1·0. 

Quando o corpo legislativo, que ó comp lsto 
dus·.1lcl11gados da nação, de delegad<>s do pov<>, . .· 
nacional, .quando este.•, .dig<> impuze1·em tributos, 
estes tl"ibutos biio. de . ser pagos. . . . 

Eis .)s meioi para a naçiio conlin uai· a subsis~ 
tir 'com , prosperidade.· · · ·. : ··· 

E' 'muito· diffürcnte a füz~nda. do negociaut.e 
particular. d!l füzenda dá naçã.:., o· uegocinnle nãó 
j>óJti mandai· fa:ter moeda;;; nemtem·outrc.s meios; 
que· seu• credito met·crmtil lm de por. força recor
rei·" a esse · crodito ;· n nação pelu contral"io, 
quando pi·ecisai· de dinheii·o não p1·ecisa· recor· 
rer n ·emprP..$timos internos, 11em externos, nem 
a ossc• credito mercantiJ,:porqne tem Cl'cdito nas 
suas prop1ins instituições, por isso niio compn· 
rarei o· c1·edito nacional com o pai·ticular •. 
. Emquant» se conservar o • systema constitucio· 
nal nada nos - faltai·á; porquo os rep1·esentantes 
d.l. nação procuraráõ os meiqs que tiver a ·nação 
ao· seu· alcance; e se o.s não. tiver, se não tiver
mos repre;;entaçiio nacional, então o Bmsil · niio 
põde ser ·nação ; ·e t1iio é esse credito. mercantil 

tema constitucional e fõr capaz de o conservar, 
terá em si 'mesmo tudo o que IIJe fôr lli·eciso. · 
· o· sr~·l'-1.alo. :.;... o· meio de recorrer a cmp1·es· 
timos ··e· reconhecido· na'constituic;ão; e.quando 
o niio fosse, e da• natureza das· cousas. · 

Tal ser1\ à.,urgcncia· do. negocio;' !em que o 
governo se· veja· empenhado, que se estiver a espe
rar pelos tributos für~ados que a'nssembléa·geml 
decretar, ·.<>u· •pelo.,. don·1tivvs · ·e.~pontaneos. · dos 
cidadãos, corra grando. riseo, º'inconveniente.,: . 

P."! Jsso. s~u <Je opinião, que ·so ~ove .. !irmar 

o credito da nlll')io, }Jara. q11~11do fór ·preciso, po_"". 
derem-se contrahir cmpi".Jstimos. ·· . _ . 

O Sr. X.avier do Carvalho:- E11 esto1i 
ersuadido de · ne cm caso ur ente é 1 nito me bor 

reco1·rer a credito, .do que ao meio. viol'lnto. doa 
ll"i\mto;, p1·ineip1hnente quando recàhir ·.sobre um 
povo que está cxanguo por assi\ll dizer, . : : 

J ul ando-se a ma teria di utida roced<!u·se · á 
votação, - o decídio-so qne passas;e o projccte 
para a 2.a. discussão, . · . . : . ·' · • 

3.a Parte da ordem do dia, 2.• discussão d.ó 
projecto sobi·e a extinção)' do desembargo do 11aÇo; 
e mesa d l conscíencia e ordens. · 

O m·t. t.o- Ficão oxtínct.l!! os dois t1füun'aeij:-. 
foi 11pprondo sem debate. l'l"atando-se do art.'2:u 
dis.>e. · · · · · · ' ·· .. • 

o sr. Arau.i o D:uto~:.;... Niio mo conform~ 
com n materi 1 do art. 2.0 Pel 1 nossa cion:>tit11i@o 
as relac;ões tem direito de julgar em segundà 'e . . .. .. . ' . - ··- .. · 
nestas i·elações, um\ sombra do de.aembargo dó 
paço, .conserva11tlo uma mesa nas· relações,..como · 
diz o projocto? (l~u-o). Eu· acho isto muito aiiti., 

· ··o al · · 
Eu ma11 lni·...ii a minha emenda;" mas talvez 

fossé necess:i1·io que o µrojer.to fos;;o à commlâ· 
são, 'lnando so · trat;t de alterai· uma legislação 
complicada, ó nec.es:rn.rio que a lei que a Íll~e1·a, 
Vil com c <11"0l-a •. 

o Sr. Vn•conoollo• 1- E11 quando ftz 
este pi·ojccto, ti\·o cm vista. acabal" com o dcaem
b wgo do paço, por isso <JUO ello 11iio era necea• 
sario.; foi Cl'eado .aqui, só po1·1ue ·em Li:;boa. 
ba\•ia .desc111ba1·go do paço. .. . . ., ... 
. Jú_ .ha __ algumas. leis, que·· tiriio- as at.tribuiçõe11 

do. dusembiu·g.1 do paço, como a c1·eaçii<>. do su• 
premo tribunnl do justicn, etc.; e p.>r isso jlll· 
gava que se podia 1·cmover por este meio, .11rQ
po,;to, n}sto se poupa.vão 25:000$000, e niio, havia 
lllCOn\·emente: 

missão, ou niio pas.;e. 
o·sr. Arauj o :eo.sto,. :-E11 ·niio mo' oppíi-z 

ao_ projecto; cu fío que. me opp~nbo é a. qtle 
; . 

çiio. A ':l relações siio c1·eadas ·pela ··coristltuição 
para ju13a,r.:im ·em segunda , o ultima• iQ.Stan1ia, 
e como e .. que .)la de sahir d.aqui uma lei,• qws 
deitando abaixo o desembargo do paço, .vú, .dar 
ás. rclações. attril>uh:õJs : .contra. ,o,, espírito : da 
constituição? Opponho-me a isto •. , .. , .. ,;. · 
. Quero q•.ie, vi\ á comlJ)issiio,. p.wa desenvo1v:e.r 
a minl1a emenda, e para dec.lar!lr _quae-3 sij.o; as 
attribuiçõ3s do desembarg~ do paço,., qµe _.por 
estarem em vig.w, e serem confoi;mes Í\ .const~
tuição tlevem sub!i.istir; e_ qu~es as ~utoridades 
a .qll•} .taes attrihuições fic:1o pertencendo. . ' ... 

Eu· julgo que é melhor gastarmos mais ·3 dias, 
do. qu~ sahir. J.a1ui uma. lei eontra a cÇ,.i;ii-
tuição, · , · · · '... · "' 
· Mandou, e foi lida a. seguinte , .. ,:. 

·.~ . ·~: 
E.\IEXllA: :: .. -. · ... 

.con orme a const1 u1çao. ovem su s1s ir,...sao• e· 
volvidas i!-s autoridades 01·dinarias.- ~11·aujo llq.s· 
-tos">-cApoiada;· . ,.,,. 1" ,, .. , •. ,., 

O Sr~ ~ul!'õ,. Ca".'a1.éó.n t.c :""""' '.Este_ P,i;ojífeío 
tem uma· 11gàçao. tal com ó .tnbunnl· supremo. de 
justiça, que me parece que· se de"'.e!ii.'.•ja,~f~r 
os artigos para a a.a discussiio: do.: Pl'.ÓJ~ct<?, ~_fi,in 
de que :tudo· vá em úniformidade~ · .;;:, '•. _;···: 
. ll;equciro que ist~ se decida c_on1o. ~U:~-~o· ffre-

·1tm1nar •. · -· ., · ·· ·' '· · · · ··· -1 -.· •••• 

: . (;>. · ~r._ v~s~-~ª~~~1.,,&,:~-~~~n'lio:~( ÇA~-
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SESSÃO· Etl !'·DE, JULHO· DE 182·7 
'!niu1io de justiça !!ª examinou e3te pr.lject-0, o 
ll!Mtre dep~tad_o_ disse que .era melhor reparlir 
logo as. attr.ibu1çocs dos tnbunaes, a commis
liàl? assentou que devia sei· nssim, ma; vejo que 
o illustre deputado mudcu de opinião ; o quer 

ora . outra cou 
_Mas não me imi><?rta _que o p1·ojecto passe ou 

J1110 passfl. o que d1go e que não tem nada de 
anti:constitucional, as relações ainda não est1io 
creadns na für · · - • · · 
mas não tem as atti'ibuições que lhe ficào pe1·~ 
tencendo. • 
· Eu· instei . que .apparcccsse o meu prujecto, 
porque q~crui tei· o gostv de o ve1· mor1·er ~ e 
l1iio me 1mporh que passe, ou deixe de pa'isar. 
· o Sr. Tol~elra d.o G-:ni.,·ôa - Que deve 

acabJr o dçsembnrgo do paço e mesa da· con
scíencia, níngucm du\•ida; mas o momento cm 
que dc\·a .n~bnr é o caso Ja questi'fo. 

Destruir ~em construir não é bom systema, 
ao menos nao ·o ndopto • 

. ' E" verdade ue o projccto dí1 um remcilio e 
m to e ser a \•ez melhor do que 

a. !3:dstencia do descmbal'gc. do paço, porque fa· 
c~htit os 1·ecursos que as partes â1wem por ngota 
"1r procurnr a esta corte, mas a econo1ma a 
· - · ~ c nno 
se verifü·a. · 
· Se· o illustre nutor níl:o teve em vista senão o 
poupar :?;;:O~lOSOOU, esta 1;co11omia n~o existe, por· 

liarg<> do puço, o .-:.unserva ató os ordenados ao; 
oOiciaes, o a todos os om[ll"ogados. 
· Eu jul~o que, se este m·ti~o th·eHe outra re
dacçilo, poderia escu11nr·so a di viJa do S1·. Bastos, 
·porquu este~ negocios, no me1t modo do entender, 
l•em t-Odoa bilo de passnr '111ra as relações, e 
nem para os j. nizos ordinarios, p'lr iss~_ serla_ 
melhor qu~o project.o-tlcassc adiaúo·aie-se tratar 

-,do•-·jüizcà dti 1.• in~tancia, relai,;i'.íes, tribunal 
supremo, corpos nmnicipaes e go\•ernos pr1wh1-
ciae&, e marcar-se os neg<>cios que lhes ficiio 
pertencendo, por ue ncst.es ro· ectos se iriiio 
. ec Rran o 11s a n uu;oel', quo lhes Jlca\'1lo com
petindo. e no fim i;ô com um Rl'tig-> 110 t>xtin
guiiio estes tríbunaes, e flcavll Josta maneira a 
.muu ver, mais perf.iita esta reftirma. 
· '.0 Sr•A.l1Dold11 e·A1buquos>quo:-Este 
projecto não faz mais, do que tiõr cm execnçiio 

·a constituição. 
: A constituição tem nbolido de direifo estes tri
bunaes, mas de facto existem, o projee\o o <tue 
faz é ·pôr em vigor a disposição da constituiçao. 

Não se pód11 argumentai· contra isto. 
Emquanto ao segundo artigo, elle niio se pode 

·adoptar, porque e anti-constitucionnl, e digo 
·mesmo que o desemba1·go do paço niio pôde exer
cer. algumas das attribuiçõcs que l1oje exerce, sem 
·ir em contrave1u.:ão á constituição. . 
· · Eu não reconheço senão um podei· de agraciar, 
e este existe no supremo chefe Jo podei· exe• 
c11tivo: po1· isso nunca o ·desembargo do paço 
pôde fazer graças; como pois havemos de passar 
este podel' de um pm·a . outro tribunal, para as 
relaçoes, ou seja !}Uai fôr o titulo? Demais,· cu 

·vejo em muitas dessas graças qne so concedem, 
-segundo o regimento ·do desembar o do paço, 
·co11sas · ue d1ocão., o i · i · - · 
outras nponíal'ei a dispensa para se podei· pro· 

. var .com a pro\'a de direito commum. . .... 

. 'Não. aéi como um cid11dão seja privado de fazer 

.. suas prov"8 por testemunhas~ mas ~ue 
____ llJJJa ·prQ\tio;iie. adquha entao esse ~ireito: iStô 

"IJeve desappnrece1·~ ·Outra · é · o .. lapso. de tempo 
para a appeUação, . que é mera formalidade. 
. A parte teqüer, Íl. outra p'lrté oppõe-se,;.mostra 
que uiio se deve dar , e n.ào obstante isto, di;;-

· \Jen:a·sc o·' lapso de tcuiptn isto é uma· mCl'a 

1 
formalidade, qu., não vale nada; e ei3 po~qu~ 
mo opp?nho a este artigo. 

A este tempo veio á. mesa e f.,i lida .a se
guinte 

nE ;iu.::nuu;;::Ho 

" Requei1·0 que os artigos deste· urojecto do
pais da 2•· discuss .. io (se r.assar) so ajuntem ao 
projceto da c1·eaçiio '<lo tr1bun11! supremo de j11s
tiç11, pan cut1·1Hcm com este cm 3• discussão. 
-Paula Catalcante. " 

RE';!UERBH::STO 

« RP.queit·o qtt>) o projecto volte ao seu-· aútor, 
para dai· desenvoh·imento 1i en1end11 do Sr, Araujo 
Bas~os. - Clemente Pereira. » -· 1',oriio ·ambos 

o Sr. Condldo de Doos:-0 illustro mem· 
~rQ o Sr. Albuquerque. 111'évenio-me em pa1·te no 
que eu queria dizer. Tem~se dito que este tri-

. " s i llCIODR ; mas 
cu 11ergu11to:-S·'io a:; pessoas do tribunal. ou a 
j1u·isdícç1io do tribunal? As pessoas de certo que 
niio, pois que ·até se recommcnda que passem 
pa1·a o no\'o, logo ó n sua ju1·isdicção, porque 
consiste toda cm graÇllS o cm dispensas de"leis, 
o q11·1 presentemente pc1·te11ce no corpo· legisla· -· 
liVO.!_ CQ..1110 ._é_elltiiO-QUe, C~t\ngUit~dO"SO este àe8--

- ombnrgo do paço Sd consc1·viio. as su 1s nttri
buii;ões no novo t1·ibunal? "Portanto o ai·tigo é 
inconsequente e não deve passar. · . . .. 

O sr. Clon:a.c:nto Porelraa - O gue so 
'. . . . - . 

huna!,· porq110 está cm opposiçlio ~o systema 
con:1titncional, bavt!r um .u·ibunnl de dispensar 
leis, que é do corpo legislativo ; e orquo 1nes1no 
deste tribunal result:io ~ · -
plo, as delongas que ha pw,\ se obter alguma 
cousa do desembugo do paço. · · . : 

P rtanto desde ji'i. voto que o tribunal deva 
acabar, e sobre isso não tem questão nenl1uma. 
?tl11s é necessa1·io dar dllstino a es:11l jarisdicção 
d•\ competenc'ia do desembargo do paço, . porque, 
ninda que SPj-1 certo que elle era para dispensas 
do lei:1, ha certos casos que não precisão vir ao 
corpo lcgíslntivo, como por exi;mplo para que so 
entreguem ns prisões, . para a entreg·\: de bens 
de orplulo;;, o mesmo digo. do al\'ará de fianças, 
e dispensas de confirmações, etr-. ; tuJo isto são 
cousai. muito .simplic!ls, que podem .ficar a cargo 
de um tribunal: mas entendo que a commissao 
de legislação, para onde requairo que vá o pro
jecto, t>Oderá em pouco. ~mpo .. dizer quaes as 
attribu1ções que devem perttJncer ãs diffdrcntes 
repartições, porquo o ·negocio vai mais . .longe 
ainda. Na mesa da consciencia ha uma tiscali-
sução que deve passar para o thesouro ; por con
sequencia o pr11jectu está. bem c1>ncebido, .mas não 

r ig • 
A. emenda do . Sr. Cava.Jcante,, que diz:.quo a 

dilfcussào sobre este tribunal. devo ser na :occa-
· - que se co.w:.ll~discussiio ,da lei do su-

"jíremo tribJ!n:i! Je justiç.a,. é · bem , entendida; 
por•ine dec1d1<1ament~, quando este .. tribunal se 
crc11r, é que - ba de ncabar o dcsemb·trgo do 
paço, e · ~1tão. podem ir alguns ai·tigos:,a este 
respeito. no::ntesmo. pi'(ljecto. · · 
.. o·sa: VAsc0xcELLos:-Qual ·ha 'de· ser a razão 
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SESSÃO EM 24 DE JULHO DE :182i 2õ1 .. 
porque o projeeto ni'io ha de ir no autor para 
~azer essa divisão de nttribuições? . 

O SR. Cuui.:.'<TE PEREIR.\:-Concordo. que vã. o 
projeeto ao autar; peç:i ao Sr. seéretarío a bon· 

e en ar a emen a. 
: o sr. Costa Agul~r:-Opponho-mc a este 
estylo; porque, ainda ·que confio muito nos e1.·-
nhec1mentos do Sr. Vasconcello;:- 1 

um proJec apre.;entado a esta can1ara: tPm 
p1ssatlo pela l• discussão, e se suscitão álgU:ns 
embaracos, á marcl1a. que se. tem seguido, é ser 
rcmettido · a uma. commissão com nudicnCia do 
seu autor; e até aqui toJ.)s ós pr'ojectos, :quaes
quer que tenhão sido, tén levado :este segui· 
mento: lo:;<>, se se tra~a de ser emé:id ido este 
projeeto, para que· havemos de marchar cm con· 
trario, do que c11mpre se pratica? 
... O SR. PnESID:i.1'1'E poz ã votação o requm·imento 
do Sr. Clemente Pereim: n:i<> foi app1·pvado, e ven
ceu-seque fosse o projecto ú ,commissão de legis-

- , g i a ·O na orma 
proposta, ouvindo ao seu autor; o q uo continuas,;e 
a discussão sobro os mais artigos. Em consc· 
CI!!eneia passou-se ao a1·t. 3•-Eitll lei r.?stituo aos 

· -O Sr. Custodlo Dlo.ss-Rcqueiro que este 
artigo vá. á commissiio para declnrar quaes eriio 
estEas direit<!s per~cncontea aos bispos; porque, 

, , mo os 
concebo. Pareco-mo que os direitos quo tõm, siio 
sujeitos ás leis civis : e so silo direito;; de 
inqtlisiçiio, niio . convenho: por isso i·equeiro· quo 
se declnr<i qullCs siio esses direitos, para que 
não ·vamos nmalgam:tr o poder temporal coni o 

_j~~._e~piri~al ;_~<J.!~~!'.l) __ q1:u~ .. se.!fcçida O.itc p1·0· .. 

· ·o .. sr. Cllonieo:n.to Pórotrn: - Não .quel"o 
decidir o ,problema do Sr. Custo lio Dias; mas 
quero que o. art.igo vá' á comn1is.siio, porquo nclle 
se contéip ll!na parte das nttribuiçõc~ ila mc.;a 
d11 consc e 
· ·E' ·preeii<l que a ··commissno coin a au•lieneia 
do .seu ·a11to1·:liarmonisc e"te srtigo com ns dis
posições ilo nrt. 2o, porque a. roposição do n1·
tigo é ·muito vana: se são · ire1to · 11 
Ros .1spos, nao po iíio ser sepal"ndos delles, por 
consequencia ô preciso ir â commisaiio, o ·offtl-
reço...-por proposta esta · 

. ;-" 

· cc Pl:oponho qne o nrt. 30 tenha o iDesmQ des
tino·: que· so deu· ao 2.o -Clemente Pereira." -
Apoiada •. , · .· ·. , .· 

,Q Sr •. V11sconco1.los: ,...:... Nii:o sei que .o 
art. S0 poss·1 ter o. mesmo destino que tem o 
art. ~~= só se quer dar aos ahnQtaces e ás ca
maras. direitos, episcopaes que se reduzenui pro
postas de. pnr<>choS', e di v}são: de, . paroc~1as , . 
çapell!lS, .etc.,. o .que exercui a JI!esa .. c}a .con-
sc1enc1a e . ordens. · · ' . . 

Ó sr. Clcp~e,n.to :tJ'.<'rf,l..~a:~E,n dil!~e qu•', 
sc.m ··dar attençao ao, quP, disse .o Sr •. Josc Cus
to~fo,' quéri11 Se. ~~ss,~se 3iúaes,~são, el'.õSC~ d~1·~itos 
eHc:o .. s· ....... . 
ordcn\: ·e peÇO. ao il.lii;;t1:e. d~p~tado. qü!lifa. ui-·. 
zer-nos: mas se . não· vcio preparado para isto., 
deve julgar pmdente que na. commissiio · se des
.cnvolva melf1or esta' proposição, · ella,·ve1·á que, 
se. estes, direitos siio. mherent.es.- e .têm es5cncia 
de •. cP.iSCOJl'les,. niio• podem. e~d~tir. 11a mesa·.da 
consc1enc11\ .. e ordens .. ··:·"'··· · . : · · _.· .·. ·e: .. 

·. 'º sr.· cu"'-\;ó.Íln riiâs·:-:-Exist\ndo ·a cém
stitàiÇão tal,' cómo nú:!' ti susten'tamo's; ó direito 
d.e • nomefl.l;ão pará. OS erilpregó~ °CÇCl!)SÍ~ticos'com~ 
pct~, ao chefe ·da nação; ·e' a Jnformnçao que de-

O sr. Bbpo do l\l:nran11õ.-.:- Convenho 
com a opinião do Sr .. Clemente Pe1·eira1 que o 
artigo volte a · uma commis;ãO,·· e · que seja a 
commissão ecclc-iiastica, para -1·cdill'ir esta me-
dida com mais clareza· l" ue os du· i · 
rentes e licença não cstih na mes:1 da consciencia 
~ ordens, mas sim direitos intrinilecos, como ~\ 
fundação das capellas, etc.: mas. a. creação de 
novas pa1·ochi11s ó da coml'etcncia. dois hispos, e 

ao p · ser a mesa a eo11sc1ene111, ass1m 
com'l a 1wopo:1ta dos beueficiadoii das •igrejas o 
é, segundo o nh•a1·á das faculdades. . . 

Tendo ra\lado, enviou esta· 

EllEND.\ 

,· :. ~ 1• ,; .• ''·' t 
'•.:. ·:.· .. 

. .EllE.'>D,t.. ,. . l · ·' '" 
-·· ' · .. -- !.:.;,·. • ;'···-~-i: -·''• 

« Supprima-so o .art. a.ci-Ji.'e.ijó.,11 ......,Apoiada. 
O Sr~·Xo.vJer ele OarvaUio: .;;;;A'Ülinba 

ophJiii? Õ 'que O ª!"til:fO deye · J?.l!-S~~f;_ '{ió~s'O'jã Se 
tem dito que os d1re1tos mtrin_seco~ m}!ei:_entes 
a•1 episcopal, sendo · inseparave1s, nao ~tno '}& 
mesa da consciencin, ·e o que tem ·exercido sao . 
direitos secundat·ios : por isto dizendo-se que es
tes direitos pass:ifl aos bispos, tem~se ~ree~
chído. todos os· fins •. se a. mesa da conse1enen 
propunha os bmeftciados, como ·se· aeab~ ·!1e 
<lizer, esta lei dcspc1·tn os bispos a essç d_1re1to . .. . . . . - .. 
no artigo as palavras -'-inherentes- etc: •. 

o sr.'!'.clxóli.:_a. dS •. G.oti~ê#': ~·.t\,, ~c~a 
da consêiencia ·e .. ordêiis exerce ".anas. attt1bm• 
i;ões a.· que· õ riecéssari~. dar ~estii:iç :~ ~ii?. t só 
a proposta ·dos bencflc1os eccles1~1etis; Jª o 
Sr •. dcp'!tado Clem~nte~ Pereira·, '-\•otOti · qu_é e.ra 
nee<'.Ssano dir. apphca.çno aos., benl;l . ,de . f!.U.~e~tes. 
do q\fo , estt\ encarregada a J'n~sa; qu~ a l!'esma 

l ra. z. ão. .s .. c _ ac}ia. · co. · m. . in .... 111111d~cl. ll ... s .. e ."e .. 9!1fra~tas; e 
' con~rm1çao <!e ontro,s negoc~os: por. uso;_e _pre-

.ciso. dizer·se para oniie pa-;sao :~algunl! ba segu-
, -. . 
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S~SSÂO EM 2! DE JULHO DE 1827 
ramentc 'que deviío passar nos bispo;;; mas no 
11ue fõr tempo1·11l n.io deve p:i;s u·. P"•·que os 
bispos não têm n ui t com n ndmiaistração de 
cnpellas e outr'!s cousts: po1· c:•!1scq1;1~n~in ó de 

conuni•súes de legislnç.ão e cccksiastica. 
o Sr. Feljó:-Aqui ha um mnmlH"O,>ln ca

mnrn. qu~ está no _facto destes negQcios, e .ellc 
' 

eia seniio con,;ultns: cmqunnfo á co:1firmnção uc 
irmandades, confraria;, etc., isso JICl'tenc i ti. 
nssembléa gemi; po1· consequ"nci \ nã., sei para 
que hn de fr á t:ommissã<t. O meu v-ito ó que 
se supprimn o ni·tigo. 

o Sr. Cnnha 1\I:a.ttos:-Est••u persuadu.lo 
q uc n crençiio de pnrochias e dh·isiio das fre
guezins não õ dn competcncin dos Srs. bispos; õ 
negocio sccu\nr. Antigamente a mesa tla c0t1-
sciencia e ordcn;; õ qu l d:t\"I\ liceu1:ns iinm se 
lc\·nnt.'1rem as cnpcilas, f!m conSo.Jqucncia de se 
exercitar o dh·eito do ndrondo · e e 
nos Srs. bispos a liberdade franca de poderem 
le\•antar eapellas cm todo o territorio do imp~-
1·io, teremos dentro de pouco tempo, cm co11s~-

ucncla d 1 sua 11icdude 1·eli..,iosa, mnis en 1ellas 
o que cas lS p:ir 1cu <1rcs, porque \"emos qnc clll 

um arraial de. lOJ propricdn•l1:s, hn 4 e.;; ca· 
pcllns: e o que 1·esurt:i disto é, <111c estilo c11J1indo 
nos _pednço~ pela ~ua mi\ constl'Ueçiio e c~ns~r-

• e ~ • 
dicçiío ci\'il, e o mcs1no acontcco a respeito de 
confrarias. 

Os Srs. bispos dcsl.'jnrúõ que em tod 111 ns 
igrejas bnjdo co11fr111·ins, e cu mesmo o dese· 
jal"ia, u·111\ ·,·ez quu lhes fü·n~s•)lll ce1·t11• cnrolíces 
que, sendo inuteis 1\ 1·digi:io, scnem só de gns· 
tn1· o dinhcfro. Dom 1) que sempre lmjiio 
pessoas que olhem pnm a co11::1ervnç1io d11 igr.-.ja 
o dos altares, e pnra a decc:icia d.i 111n11s o do.• 
outros; n1as a crccçào e comp1·omi:1so delles per· 
tencc ao poder temporal: se assim uiio f01·, te
remos 300 000 confrn1·ias e vca·emo:; o · esuiti 
111tro' 11zido n'l Brazil, e ou tnh·ez muilas outi·as 
cou.sog que ê melhor cal.u·. · 

Persuado, me que tenho dito nquillo . mesmo 
que jú. 0111 outrn occn;;iiio tlecln1·oi mni º"itim· 
mcn tJ com to n a ranquezn p1·01w a o meu ca· 
l'llcter. · A deu1arcnçiio do~ linutcs •lns f1·eguezins, 
etc., pe1·tcnce á assembléa geral: de-se a caJa 
um o que lhe pr.rter.cc. 

o Sr. Co•ta Ag11Jar:-Con\•enJ10 nos prin· 
cipios qnc se tem expendido; mns a questiio vni·sc 
cstenuendo mnito ao lon~e. 1>01·que se fl\lla em 
mntc1·i11s rspidtuacs ele.: por isso peço a V. Ex. 
J1,.,ja, de pôr a que.;Lão em seu Jog1u-. qne é
se · h'\ de ir· o· 1utigo 1'1 commissiio ecclcsiastica, 
-porque este õ o ponto da discussão, o.-tudo mais, 
se pertcnc~ as bispo ou não esses dit·eitos, nà•l 
é agora para aqui : se fosse eu diria o lllCU modo 
de pensar, porqu·1 de fàct•> ·não existem esses 
direitos de padroado ; mas deixemo-nos dlsto e 

·entremos na questão principal, que é se o ne· 
gucio ha tle, ser 1·emcttido ã comnussão •. 

o Sr. "'\-"a.,concellos :-'-O fito do·meu pro
jecto em ·abolir e dis.;oher · este · 1ri\Ju1nl. e por 
isso fiz a· dh·isfo dos negocios que en\o pel'-. - - . 

" aos bi5pos, co:no proposta dos beneficias eccle· 
!Siasticos, ]ll'Opostn }Iara a divisii_O .. ue parochias; 
e üis nqu\. qu1cs são os direito.> da .mcs:\ da 
conscienci11, que. tlcsejava · pertences31:m aos bis· 
po.:;, 11ara melhor rcA'imen da i~1·..j,1. Emquauto 
à i1·mnn.dades e confrarias, depois da lei d:1 aS· 
sembliia constituinte, . que · clctermina que estas 
sociedades de\·':10 sê1·· v1ginda.i pelo go,•erno, ·.e 
P,or cst 1 · lei. das sociedad_es s~cret:1s .• l'e1·tenc.i :°l 
~- autoriüade comp~ténte e não tem uada i:om· n 
mesa de conscfonciu e 01·dous ; po1· couseql1eu· 

~ . -

eia para qui! lui de ir este artigo li com missfio .f 
São Jous unices direitoll, quJ a me;a d.1 conscie1r
cfa exerci.a e que me p:ircco que dJviâo ficar , 
p:ll'a OS l.llSJlOS. · 

O Sl'. Aln1.cldo. 'Albn"querquo: -Este 
111·tigo h'nt11 unicamente de restituir nos bispos 
c:;scs dircitns: mns tem-se desenvolvido qnc niiu - . .. . . . . 
pos sempre excl'citaviio. a sua jurisdicçiio: · e; 
se uno ha nada qne restituir, o artigo caduca : 
por i11•0 niio lrn outra cousa n fazer , , sP.uào 
snpprimir, e niio tc:u nada que fazer na co111-
mis:jüo. 

O Sr. lli•Po do 1Unr.1n1aüo: - Ainda 
"cslon persuadiJo que o a11.igo deve·. ir: n. com
mis.:1ão ecclcsiaslica e .uiio quero sal1ir fôra da 
mnterin, segnndo bem ponderou o Sr. secreta·· 
rio C',osta Aguim·. Não lia sómente. estes direitos 
de pr•)posta de benefiéios ccclesinstii:c:.s ; hii afrida 
011h-.1s gue.stõe,., tJUc se suscitiio 'sobre dh·isões 
de igr(·jn.:1 e sobre cnp!!ll~s ; qucstÕJs, qne são 
decididas pela mesa d.1 consciencla e · orJ~n' : 
.por isso acho neccssnl"io dividir essas nttribui• 
ç?i!s •. para o que é ·preciso ir ll commissã'?' ccclc
smst1ca. 

o Sr. Pnulu. e Souza :~:Qmt\ vtz '<}ue 
o 2° urtigo fui i1 commissi'io, ncl1ó . que este se 
ncJia nas me 1 ns clrcumst 11 i · · · · 
ciso deluciüar-se a sua mntoria o me.sino pua 
n com missão diz-.!r ·se entende que se suppa·ima 
o artigo. , · 

o Sr.'Cl.c•ncn.tc Pcrclr~:-'- O negocio 
não, póde~-deix.u .de Ir !t éQmmissão; J>v!"<JUe de
cididamente a mcs t dn:conscicncfa. o orduns nã:o 
te111 ath-ibuições de direitos' inhercntes dos •·bis
pos, mas. , dil'eitos sei:~mdarjos, ;., .. e, ê, ncces;oario 
snber:quaes siio estes;·. e muitos .bav..ern .. quc.os 
bispos . que1·erâõ que . lhes pc1t~11c-iio .. sein :lhes 
pc1·t"!nccl', • dol!dc. s.: susc1taráõ . grand~ qu~tões~ 
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SESSÃO EM· 2-i DE JULHO DE 18.2i 
como. sempre têm havido e o qno os bispos 
cst.iio f izendo todos os dins. A mesa <I 1 co11scic11cia 
o ordens scmp1·., approvou os compromi.;sos de 
confrarhs ; e bisp lS honvcrlio que. 11c..,a1·ão o 

•• • •.. ·... õ . '. 

constituição; mas tamb•m1 é mnit-> conhcr.i.1Õ e 
n_iio ba ni!_lgu lnt . que tenJ1a ponca pr'.!tica 110 
foro <}Ue_ nao conheça ns · grandes questões. que. 
têm lnv1do n este r<?s eito. Pela mesma r·1zão 

d se ter pr.>posto .. que se supprima o arti•», 
el!c· dc,·c it' à commissiio. "' 

o Sr. l\.J:onscnhor PI:r.:orra:-A mesa da 
consciencia. n'io foz . resoluções nenhumas que 
não Sl!jào relativas ti habilitnç.'io dos pa1·uclios 
!' r~speito de _divisão ~o pni·ochias, etc. ; e a~ 
>greJas tem. sido providas sempre n requeri
mento 4os poyos •. A '"º!!ª propõe! e Sua llagc~
t:\d.:i decide er.m . o parecer· do tr1b1111nl : o tn
liun:tl u:io tem cxorbi Uido os seus deveres e não 
tcfü · iunis attribuiçõcs. 

que '.'p1i;~c nos· l>ispÓs. 
· O' Sn. PnEsioESTZ; julg.rndo-sc discutido este 

lll'tig•>, propôz em-- l" lugnr a ~tnemla dn sup· 
prc.s.;:io: 'uiio p:isson. · 
· .Propõz ·cm 2° lug:l.l' as duns p1·imcims p1·opos· 

tas·: · foriio nmbn:i npprovada:i, decidiud•.1-sc po1· 
este Diodo que ·volta-iso cst i m·~ig<> :\s dttali 

. co11i111issões para lhe darem o devido d<JsenY1ll· 
vimento. · · 
' ·Posto em 1U.;eussiio o :wt. 4.º - O; ministro1, 

que nãó fõr.?ril~ etc.-olfüre.ecu o Sr.· Vnsconcclllos 
uiú nd·.lit 1me11to coueel>ido nesks ·termos 

. A.1lTIGO AD.DlTIVO 

'"Fica nboJiJ,, Ó juiz•> d-.>s· cavt>Uciro~; e ccs
S•l_t·à o' or'JcnadJ" qnc àtti n°1ui 1·eccbin. - ~f'li.t· 
coni:cllos. » · 
"Sen!J<.1, _apoiiilÍo, t'oi depóis 1·ojeit.'\do e nppro-

. . " : , ... ~-
.. .S.eg11i9,-Jle .n .di!JCUS!iÜO do_ n.rl. 5 .. 0 -0i officiaes 

· ddest~ ;,!lo.\t~, ~rit,uqae·~. , ct.:.-_l\~i_;.opp1·ovafo. sem 
ebate. - · · · 

' Passvu-se no art. G.0~0s 1iy1·03, nutoi. etc.-
~.~.~~"'· .:2·.;:~·~:.·~ ':,' :-;,.~ ,.;!,.!:i··: 

o··sn."An.\u1o··nA5Tos ·propõz: qi.1o··r.,sse á 
COllltnissíio. i:mra •P.rupô1· uma medida .. cxcquh•cl, 
vistO'nãô 'háver JÚ-·o:~suprcm() :tril.inriál''dé' jtÚ: 
ti.;11, mas, sendo apoiada,:· foi eulfiiit'-tejéit.a..tii; 
1itfp'ri>vàOOO.:•o; o,' me•m!> ar~go,' e · a~1i111 • s~ jul
g.Jll· fl 11<la .,ata: dite"~'"°' · ,, · ·· · , · .. ~ · "" .. · 

4.• Part1 da orclem d<l dfa: 2• diseu;;.são do 
proj•!Ct<• dtJ l.!i offüreeido p~lo Sr.· arcebispo da 
Bahi:i, j1111tnme:ite com outro cfa commissão de 
co111111e1·cio e ng1·icnltnrn mloptado como .cmc1ída .· . . ·' . . .- . . . 

O· S•·. Va.<:concollo• :- Sr. ·p1'.?Si1h11te, o 
l>l'Ojecto de lei sob1·c o tl'ibnnal do conselho · su-
111·~111<! de justiç \ est-\ cm <liscu~.;iio : pni·~ que 

.i o' .. • • -
s:io: · para que :;e Jm . d.i tmtar agora dc.;te '! 
Acaso julga-se que passe primeiro do que aquclle 
outro. · · 

O Sn. PnESmE~'TE propôz o adiamento: mas 
sc:i•lo apoiado, uiio fui ·npprovado ; continuando 
po1·ém :\ discussão sobl'e o art. I.o-O governo 
tica nutorisado-dissc · 

o Si·. Ca.lln.nn :- A commí,;siio de f1v:nda 
tem de offerccer nlgnm 1s ·emendas, que np1'esen-
tnrti na sessii" scgu}ute. . 

O Sl'. Ctc1ucnf:o Pe>rcJra:-Eu SPÍ ue 
com cffoito nn commissiio de fazenda ha uma 
emenda foitn a c.;tJ projecto, que determiua 
melhor o 111.,do de vtir cm cxecuç:io este nego

portnnto peço •l Y. Ex. q ne mande ptillir 
1 • . t : • :; , . r ' JlOSSI \"e , 

ltojc mesmo, 011 nli:is. amnnhn, a emenda que ó 
i111pc>1·tnntc o niio pôd.i ddx111· de sei· imp1·cssa. 

O Sn. V.\sco:.c1·.L1.os: - Adiill'·Se uma. mate-
1·1n, s porque uma conums.;ao em. e ar 
111111\ emenda, ó cous:1 par'' mim nova. 

O Sr. A1•.-.11Jo 01: ... t .,. : - Ira pouco convi· 
dou-se a commlssão de fazenda pnrn Yir assis· 
tir 1\ discuss:io •IC• s;iu pl'Ojccto ; e não> ha muito 
tc111110 que foi ailinda \\1111\ cmc11.l 1 sobro .ns.s1:
c1·et111·i11s de estado, só. porqnc o seu nuto1· n:io 
so ncllav.1 p1·es311to : log.10, 11ua inconv~uieute ba 
cm &ll 111antl1u· cham:ir a C•>lllmiss:io, que Sll acha 
pt'OXill\11 Clll lllll:l SRl:l desta CllSa p:l.1'0. Vir assistir 
n esta discussilo ? · -

Ac 1b11nd» de fllllnr enviou esta 

HoLL:.so.\ C.w.u.cANTE mnndou est'outra 

EllF.XDA 

« Quo o pr(ljccto s<?jn rcmcltiJo á commissiio 
de fazenda. pnra org1111is:1l·o· cm bnscs clllcazcs . 
-Ilollrmch Vt1vlaca11te. 11-Apoi:1dn. 

o si·. '"•1.scanccuos :- Eu me opponho, 
por1111e é contm o. regimento. Est:\ em discussão 
o art· lo: como pt·opóil n· cm..iudn ''que Yi\ todo 
o proj•!clo {1 commissli·1? O 1·egi111ento manda que 
se discuta nrtigo Pº'' a1tigo ; por issC! é p(lra mim 
c.ous.1 11ov1\ .<i•te. se d~sprc_z~ 11111. p1:0J1!cto qt1c já 
se nppl'!)VOU na lª d1scussao, :>o pu1·qu'J a ~0111-
111is:1:10 diz q11ll a3 emcnJas são sobro 113 dv,n1·tigul 
Eu me oppouho, até inesmo p111·,1uo isto é. con
ti·m·i•J t'i urJcm dos nossos tnibnlbos : entrem 0111 
discússãv, par11., V.?rmos so silo: ou não bons . 

foi nppl'ov1d:1 ~· s..igu11d:1,·. ~- pn•judicnda n pri·· 
moira. · · · 
• -5.• P.1rte · da ordem dia :. ·2.•. discussão d9 prn
Jecto-:sõbre os vencunento.il· e · nt'C<!•sos ·dos sar
s:cntos mót·es e njuJ11ntcs, qu.,_ scrvcm·'ci11;2;• 

: ltu11a.: .nrt.•,.l.·~ · , . .. .. · • ·· .: ·• : ... , ·:·.- .. 
. o sr~. Lu1;.'co'"°'hé .. úifo'::~.D:~ér;;~'quÓ. 
. às :sargel1toli;n\üré: <i aj\\dant~·; t>!nl~ü~;~su~dos 
· maiores, quamlo cu _sou do p111·ccer, ·que ··nü() hn
. j•\a:: aámento·"oft\cincs .de. 2•. ·linha:;· ou.doa:o meu 
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SESSÃO E}l.-~6 DE;JULHO;DE:J827: 
voto. que seja 1.uppl'imiJo o 1" nrti:io; o vexa
mo dos. milician:Js pro~dem destes officiaes pa-
gos. (Apoiados.) · ., . 

Principia vai a tratar-se do Io. artigo quando deu . - . ' - .. ~ -
O Sn. PR!êSlDENTE deu pnra ordem do din : 
l.0 -A>tlísc11ssão adiada do projccto sob1·e a na

VOR&çâo , dos rio.s. 
~.0-l:>o. re os s:lrgentos ~õres e :njudanes. _ _ 
a:"-A 2• · tli;;cus~üq do. prnjecfo, que extingue a 

junta -da administração dos di:m1:u1tcs nà tidade 
de Cu~·abá. . · · 

4.0 -:-Sobre -o projccto que extingue a prov..ido· 
ria mõr da saude. 

5.0-Sobre- o projecto que extingue os lugares 
de intendente do ouro 110 Hio de Jnneirn e Buhia. 

G.0 -Sobre o cuí·so de. incdicina. 
Levantou-se a ses;;iio ás. 2 J1orai1 1fa tarde. 

- Jos~. Cm·l_os · Pi:i·eii·a _ele Almeida Toi·res se-

. l'Rl::SlDEXCIA DO. sn: AR.\t;JO LJlf.\ 

. ' sentes 83 8rs. deputados, faltando com causa os 
l:irs. Co.;ta Aguiar, Salgnd.:i, Rez~nde Costn, l\Ii-
1·1u1dn ll.ibeil·•··. l\ln1·tins Pe1·eira, l\11w, Her1·el'11, e 
,;en\: ella .os Sr:>. Cruz. l?encirn, Lcdô, Costa Cm·
vn_lho. B:\n·os Leite, Maciel l\lontcil·o, :Ftuia Dnr
boza, Garcia de·Ahueida e Castro \'ianna. 

O Sn. PRESIDEXTE declurou nbertn a sessiio; e, 
lil,)n a acta dá ant-Ocedeute pelo ::Ir. secrct11ri0 Al
meida Torres; foi . appl'oYada. 

O SR: S•:cRtTARIO l\!Au, dando conta do cxpe
dicntt>, leu os seguintes 

OFFlt'IOS 

t1icà que·· n camum ·dos deputados precisa para 
deliberar sobre a conclu,,iio tlo canal coineçadó 
pam fucilitm· o. enti-ada do po1·to de Maceió, nl\ 
J•l"O\~incin tlns Alngôn;;, o.; <•sclnreci111entos que 
rndicn: participo a V. Ex .. que n:L data deste se 
expedem as convenil"ntes onlcns ao go\•emo dn
qn.il.111 1wo-vincia, pa1·a nmlidal' os refel"idos escla-
1·c.çimentos. O que V. Ex. fa1·ii presente 11a mesma 
c:unara. 

" Dcos guarde a V. Ex. - Paço, em 24 de Julho 
de 1b'27,- Viscot1de de S: J.eopolclo.,..... Sr. José 
A!Honio. da Silv.1 .Mnii1. 11- Ficou 11 cnmnrn in
tenada .. 

" lllm. e Exm. Sr. - Sun Mnizesttldc o Impemdor 
me ordena que.1·emetta n ·v. Ex. o oflicio rncluso. 
11. 45, do vice-presidente tln p1.,1vincin de S. Paulo, 
1,a data de 11 do corl'ente, com os mais papeis 
•!lllJ ·o acompanluio, sobre a necessidade de se 
urocede1· no· t•nxngo da varzen dt·nominmlit do 
Cnr1110 o do •mc·mamcnto do 1·io Tmmnndnh • 
n im e. que, jl\"nn o-o-, • • x •. ao conheciinento 
da ca_1nnrn dos deputados; hnja esta de facultàr 
os meios que julg.tr mais adet11mdos n este res.· _ 
pejto, vis.t11,_ .a utilidade. que de st>1Uf'll1nnte obra 
deve. re~u1,ta1·_. á salubridade da .capital daqnélln 
l•l'~v1.nc1a~ ... 

"Deos guarde a V. Ex.-Paço, em·23de Julho 
de ~!fl7 .- ~iscond~ de S. L~opo{do;,.__::;r. ~o!'.é ~n
tomo. da Sd\•a lla1:t. »--:- A comm1ssno de füzenaa 
e estatística<_ , · _ · •. .· · .. 

u !Um. ~e Exm •. Sr.- Tendo . eu, nn colsfortni· 

com .os papeis. q-u,; o acompanbiio, para sei· ·tuJ;. 
presente iL mesma ca:ua1-a. . ~- . . : ,,; 

« Deos guarde a -V. Ex.- Paço, em 28 de Julho · 
de um.- J?isCOtlCfe de-S. Leopoldo.- Sr. José An
tonio du. Sil\"a.lfaia. ,,,,,_ _ _.(' cummissão de· saude -
public:1. 

« Illm. e Exm: Sr .--Tendo Rllbido â augusta'· 
pl'esen1:a de Sua ?dagestaJ·e· o Imperador u cort· 
suita inclui:a da ·mesa do desemtiargo do paço, 
sob1·e o reque1imento do ·marquei: de Cantugauo: 
e outros, que pedem a aLoli~ão da conserv11toria' · 

, , q e se - n a 
conformado com o parecer da sobredit.a mcs;l, 
cm vista do que se ponde1·:\ na ·consulta, como: 
dependa de 111ed_id_as Jé~!Sla~ivas a extincçiio da-· 

miios d.i . V. Ex. a 1·eferida éonsulta, atlm .de 
ser presente ÍL c.1ma1·a dos deputado11, para re
sql\'e1· .sobre este objecto o qu~ ·parecer conve-
mentt!. · 

<e Do!OS g1Prdc a V. Ex.- Paço; em 23 de Jul110 
de 18'27.- Conde de Yal1mça.-Sr. · Jvsé Antonio 
da Silva l\Inin. 11 - A' commissiio de legislação._ ' 

" A com111i~.são de fazeuda apresenta· 11 · esta. 
cnmam o pn1jecto que foi, m11ndado 01·ganisnr, 
a 1·espeito da iniiemnisação dos prejudicados da, 
p1·oyi11cia da Bahia em. llnrmonh eom as i·ecla·. 
mações dos c1·ed.ores da faze11da publica da mesma, 
província, que fornecêl'iiQ. ao g..,ueral Madeira ef.,_, 
foilos pal'a consumo da trópn luzit.nn:\ occupante 
do. capital da dit-a. pruvineia. 

PROJ.ECTO f•E LEI 

« A assem l>léa geral legislativa decreta : 

a impo1·ta11cia dos damnos causados pelo exer·' 
cito fünzilt-il'O, un provincin- dn B,.bin, por occn~· 
siiio da guena da independencia contra as f\)r.;as 
cum1111111dadns pelo g1mcral l\Indeh·n. : , , 

c1 Art. 2.n Siio exceptuados da disposii;ão prc
cedonta os dnmnos cau~adoil pelo_ mesmo _ c:xe1·-· 
ci~u contrn .propricdadll de pes1.<ons, q•le se provu1·, 
hnverem tomado pu1· esta .occlsiào o partido do 
ihin1igo. . .. . . 

" A1 t. 3.o Fica igualmente reconhecida como, 
divida "nacional a importanc)a .4a que c~ntrahio 
o go,·erno da mesma pl'on11c1a da Balua, tim~. 
qunuto fvi. occupnda 11oslilmcn,te n 1·1ispecti.va. 
capital pelo dito general l\fodeira com n .mesma 
i·estricçüo conteú.dn no arligo antecedente. 

c1 A1"t. 4.o Os damno:> · causados i\ propriedade 
pin~iculnr pRln trop!l luzita11n, durante _n,~ua_ocl:.!1· 

l•n<;no hostil dt\ capital da. mcsmn p1·0Ymc1n. seruo. 
iquidndos o upréscntaJos no govefr1."o pnra serem· 

p1·csl!ntes à assemuléa lt·gislativa, onde se de-· 
c1·et1mi a ·nd ,· · · · 
n equidade n \cional. 

« Paço da ca111nra •dos deputados;' 2! d11 Julho 
de 1827. ,,..;.. {Assignndos os membros da commissão.)' 
- ~,oi tnandndo imprimir. ·. ' .. u 

P,Riln:rn~· PÂRTE° D.-\ p~f?E~,,~''.~1Á(~ 
· .Continuação'.da 2• discuslliio.-Oo p,fujecto-déJet· 

sobre a·. navegação dos rios;' -- ' ; : ' . . .·.· - ' . ' 
:·.; .1 ,., ·:-- ~ .· .- ·~~-· ..... ~:.:>.•;; ·'-',,) 't' ··-~·.:;:.:. ... . 

o sr~ Val!Po>)co110•.:~-Peço apalav~a ~. 
pedir a us·gencia do· decr~tQ Qu,.p,roJ~to ,de .. lei:d~; 
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SESSÃO 'E~I ~6 ·nE· JUT.110. DE 18:27 
Sr. Vçrgueiro sobre os subsidios dos Srs. dcput1dos 
e senadores. . 

Este projecto foi apresentado no nnno pas
saJo e declarado urgente, e com urgencia rc-. 
mettido á commissão, e ainda nüo enlro11 em 

ascussuo a e o 1a e OJe. u ente1:dia que 
ern da primeira uecessidade a diminuiçãa dos 
subsidio.,:> · dos Srs. deputados e senadores, visto 
qt~e estao ~m desprc,:>porç1io com as rendas pu.· 

' e-
gados publicos,-~unudo a constitlliçiio niio esta· 
tnbelece um ordenado e só di& um subsidio: 
entr<!hnto nos <:stamos com um ordenado e este 
siJperior ás íúrçns do cst'ldo. Apresenton·se o 
projecto e niio se tem discutido, :;endo este ne· 
goi<ío. dn primeiro necessidade. o que dirão os 
povos, os uossos ·inimigos, os aunrcllistas, quando, 
uão tenJo nós ngom muito que fazer e não ténJo 
ainda .feito um·1 lei c·ste mmo, virem que conti
nuamos a receber o nu smo orJenaJo ·? Hão d!! 
dizer que nada fazemos, porque nínda niio Yeio 
seuiio uma lei do senado para taxa1· a fur~a de 

e que niio foi approvada. Estes os mota\·os por 
11ne rllqui:iro a Y. Ex. e proponho a uraen.:ia 
1 e.-;le projecto, que se pódo dis.:utir se11\ i1·

0 

il im· 
p1.:ns11, potqtte esU im(ltdso nos dimh>s e nch1s 

erra o mnr que 111 1amos •H o no nnno passu o, 

tia cnmnra 
Lerão-se ns s»guintes 

Da r,ommi.~silo de fa;;emla ao 2wQji'cto tlo Si·. cl~· 
pi1tmlo St:i:r-o.s e ao da ?Imito diq11a commi.çs11o 
de ogdc11lt111·a e commerrio ~oln·e "l1e1·tm·« 
tlt: estrodas e c1_11mc~, consti·nr,~cio de pontes e 
11m•egaçllc- de 1·1os 

quaesquer que ellns sPj1io. 
" Art. 2.° C11d11. uma. ca:11a1·a deverá solidnrin

mcntc promover a emprezn do qunlqucr ths 
referidas obras, se· niio passnr nlé111 do seu dis
tricto.; e, quanúo passe, dever1i convidar, pelo 
orgão de sell pt·esithmte, as eamaras respccti\'ns, 
para . que, pouúemdas us circumstancius loeacs, 
1·esoh-ão collecliYnmente sobre a \'lllltngcm da 
obr~. e nccordem em um p1·ojocto con11m1111 para 
rcahznl·a. . 

" _Art. 3.o Logo que uma ou mnis cnmarus ns· 
sentnrem em nlgmu projecto de obrn, dcver:iõ cm· · 
pregat", 1\ custa do sen cofres, um engenheiro ou 

·pessoa inlelligentc cm fü·:u·-lhc u plnnln e fazer 
o orçamento de.sua dcspezn: o, f.·ito isto, passnrúõ 
a otrerece1· n cmpreza da stu construci;:iio n um 
ou mais capitalistas reunidos e n mtrm· com 
ell1Js cm contracto. 

" Art. 4.o O 'confracto entre 
muras e o cm rezaria ou cm 
1°, sobre o tempo un que se evera cone nir n 
obm; 2n, sobre o qnantitntivo de direito que se 
tleverá cobrn1· de cndn pe~!!ºª que uw da.mesma 
obra; 3°, Sobrn lr 111úi1ero de mmos <illC deyerá 
durar a cobrnn~a do mesmo direito. Em nenhnm 
contracto se estipulará numero maior qtic o de 
2;; nunos. : ·. • · · · 

« Art: {).o A somma do cripitnl, qi\e pelO ortn· 
me11to hou\"cr ·de ser·empregado na-.const.rucÇão 
da. t>bra,. SéÍ"\'in\ de btise ptml se nxar O quan
titativo do- direito; e· o menor posi:ivel grav11me 

TClllCl 3, 

ilus contribuintes, para se fürn1· o nume1'0 dos 
ª!!nos. ~elo produeto de~te direitl) os empreia-· 
rios ~emo cabnl111entc iudemnisado~ do capital, 
que tiverem emprPgado ~ seus juros, e tnmbem 
Ja des eza da conservar-a · 
por sua conta fór •. 

« Art. G.0 Ao fixar-se o quantitativo do direito 
cubravel de cada p•!Ssoa, que usàr da obra lla-
Yf.'rá a necessal'ia díff"r"n · · ~ 
C PO!Jtes enti·e -~s · pedesti·es e cavulleiros entre 
os d!yersos ve!nculos de cofü.lu~çiio e e1itre as 
cspcc1es tle amm_'.les que se conrfuzirem ~ qua.nt<> 
aos cmacs e rios entre as barcas maiores e 
menores, spgundo frtr a i·espectí\'a arqueação; e 
q~1a~1to ás .aguas para uso das poYoações (cujo 
dmmo sera cobrado pot· f.>gosl entre o tnaior 
e menor numero dos indivíduos de cad<1. uma 
casa. 
. " Art. 7.0 Assim que uma ou mais camaras 

ll\'~i_:_em contrnctado com os emprezarios, re1net
t mto no conselho _geral da i·especti\'a proYinria 

t e t U-
Yel"llO o projec_!o da obra e contracto, acom pa
nha<!o dns razoes_ da \'Bnt:lg~m e outras infor
ma«:oes, qne possao set· neccssnrias~ c1 bem assim. 
da pl ·ntn e 1o1·çnmo11to lln ubra. 

" Art. S.0 9 con,;elho geral da p1·ovincia 011 do 
go\"e1·no <lehberariL sobre o pr••jecto; o se me-
1·e~tr n sua nppr~v;içiio,. ou ot·dcnará logo - que 

ineuto niio passar de 8:1JllOfl: ou .passnndo a1uell~ 
so11!111a, submette1·á o me51110 1woj~cto. ii conside· 
mçn~ do goYerno para o l~Vlll'. {L deliber11riio 
ulterior da asse111bléa geral lagislnti\'n. • 

<( Art. 0.0 A nn·ecadai;:ão <lo tfüeito estipulado 
no contracto ·que app1·0,·ndo for, n~sim coino a 
cons<:n·11.;1io. da. obra fd!:&, flcar1iõ, durnnfo o 
tempo <fo contr.1cto, a cargo 'dos· cmprezuríos. 

•< As cnmnrns viginritõ com particular. chidádo 
em que niio Jinjn abuso ua arrecadar-no n.:m 
tàó pouco lll!gligencia 11. \ conservação, \ief elltlo, . . . 

conse1·,·ai;iio da (lbra, deixnndo·n, ou a cn1·iro dos 
vizinhos, em cnjas tenns fü1·, ou á custa de um 
dinJto de uso, nssás moderado, que cont.inunrn 
a cubrar·so por cont.n da camnrn ou camnras in· 
tcrns~1!<lns, dc\•c11Jo n e.;t., i·espeitJ on r..soh·er 
dcfü11ll\"at11entc ou submclter no goyen10; nos 
termos du nrf. S<>. 

« Ai·t 11. As ca:nnrns , logo que 1·eceberem 
n appi·ovnçüo do conselho ge1•nl d;l pro,·incia 
(ou do couselho do goYenio) ou da asscmbléll 
geml, sobre algum projecto tio obra, cou\•idaráu 
us proprielarios dns tcrrns, onde .P.lln sa de,·a· 
reuli:sur, pai·a. tratnre1i1 d:i co1wenie11to i11demni
snç:io. Esta i nde11111isni;:iio Je\·érá tc1· lugar sl1-
mcnte, qunndo o Ynlo1· da s11pe1:ficie; que bon: 
l"Cr de ser occupn<l11, uão fór c<impensndo pelt> 
nugmeuto de prq;o, ou estimac;iio, que possn 
vir no pre<lio i.ela construc~ão dn mesmn ubrn·. 

11 Art. H. Se contrnct•ls amiga,·eis, sob1·e in
dcmuisações, entre ns cnmnr:is e. os p1·9prietn-
. o -: l i l . l~· . , . ; :oi -

a respeito destes nos termos da lei e ••.••. dli 
18'JJ. Em . um o outr" · caso· ó pre,.o ín•Jemnisndo· 
será pngo. c«mo ajustado f<h·, pelÔs cmprezarios, 
unindo-se mais cs,;1J cnpitnl no do custo da obrn, 
p11m ser. ignulme11te 11111ortizndo pelo· modo refe-
rido no art. [l". · : · 

« A1·t, 18. Todos os impc>sl'o!l,' oi\. finta• •ob1·c 
o consumo o'n exf101·taçiio dos generoi~ "e tod~'! 
as taxas, ou di1·c1ios de· p11ssügeJT1, que- jior lei, 

\\U pN:tt1r:is l!I;' f.t 1 llll li• <Ets1'( l.t l"itfuf; 1 Rlt\ a 
;H 
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nl)erh11·,l-: ü ~.-,nstr11t!i1 1o <ll~ (1 ~tr!t1l~1~, · cn:1ac~ ..-~ 
J>OU!es OH pf&S$aíl't_!o!)i d.~ J•j1>3,. t.'Ul :1Jgnnf; ,Jj .; .. 
trict.os •do i111pe1·io~ ficào s11llsisti1Hlo cm tou•> o 
seu vi.,.or; e serão applicaJr,s ús cm1>1·ezas, <lc 
qtn tratn. a pr•'S•'nte l~i, <l»wu·.io-s<i GJulrndar 
sobfü clles ·.iesde jií. 

« Ai:t. l-1. Q11a11'10 <lua•, ou mais cam:u·.1s não 
COll\'e11llà1> JÚllll projo)Ct•> COlllllllllll I' ll''l :tlgam:l; 
o ora,' qné. tt>nhão jnir;a<Jo Yiu1wjosa, 01t quando 
mes1uo .uão se accordcm sobre a v.1ntagcm 1h 
obra, propqst•L 11.ll' Ullla tlellas, assi111 o_s <lif
fcre11tes. projectos, como a; dive1·..;:is raz<•es · tlc 
, .... 1nt:1gc}nS, s.Jrã:._> cu,·ia.Ja.;; :l(} rcspi)-c~i,·o_ conse~ 1 

lho g~r~l, ou, <lo: govc1·.io, que 11.1 pn111c1~·a e 1so 
.~scolhera o proJecl >, •1nc lhe parecer Ilia•~ _c •11-
i:enic·nlc, ou formaril um no\'o qu., ~onc1~1c .. ª 
tlis,,orl:incia, e no segu:1<lo e.aso rc,;ol\-.;ra tl•~h111tt
,..amentê. sobre a nmtage.n qnc4ionatla. 

u Art. 1::.. Cala um c..insdho genil cniJar:"L 
cs11cci:ilmenfo cm :;u1>prfr quaiyuc1· om111is;;_ã';', que 
p.:iss1i hn•er, <l \ parte •las camaras mu111c1pa•is, 

i;. á 1nprezn as o ras, \) qud 
lo, dentro <los li111it~s tia respecli vn 

pr.-ssa~ com m·g.mcia,. p:ir.1 se C•lnl1Mer, depois· 
1fo ex11mi11aL1s, 1/:1 \'1t11tage111 ou d~.n·:111t:ige111, 
ddlas ; n:lo podemos pois com Yantagcm discu
tir os pr .. jcctos sem vc1·111os as emcnd1u. 

11111i razoa\·cl o m.lia:nent•l, cm raziio <las c111c11d ts," 
que se têm offérd:hlo; mas perguntarei se tam-· 
bl!rn po.>s.1 01T..,r.iec1· as minh:is emendas, e neste 
Cl\Sô n,, "'OU ler. 

O S:t. Pnl!:s1vi::xri:: :- Sim, senhor. 
O Sn. Ilo1.r .. \sD.\ C.w.\LC.\XT~ : - (leu) 
" I.o P1·on1over-se-ln n naye:;:açüo 'de riu~. aber

turas de cauaes, construccão de e~tra<las, pontes 
ou cal t;ildas em tot.las :is provinchls. do imperio, 
pJr·mcio d,i compai1hfas 011 emprchendedores p·ar· 
ticulnres, aiuJ.1 que scj:io "stt·angciros. · 

" :!.o Estas e:n prezas sc1·ão 1wopostns aos pre
sidente:> <l is lll'•l\'incins, e não scrno aceita;;, sem 
que seja úll\'ido o consdho' do goyer~o, e dous 

für cmprehcnditla a ohra, 'os qnaes terão' voto 
<lelilicrnti\··1 na nppt·\•aç:io ou rejeição da proposta, 
<lcciúinJo-se li plumlit.laJo <lo Yotos. 

:1 e. gua mon e an orssa o n p1·01110\·cr se-h:lo cditaos na capital dn prO\'i11cia, e na vilin 
pelo m·J<l:> lll'<!SCript•1, a co:1struc1:ão, o al.J~rlurn Jo tli,;trict·i, 0111 que se especili1uc a obr11, ·que 
u! cstnuhn g~1·;1es e canaes, e lL na,·egaçall ~e se o.uprchciule, •) s.i convidem cmprchentletlores, 
grn:i1.l~s ~·io•, q11e po.;s:iu facilitar a cu11111111:111- 11m cm dias do· en · , 
• •• • • " • <Jlli! não poderá sei· 111e1Nr 9o tres rneze;;, con-

pPÍ·io: <levemlo segundo os :uts. 8J co1Terc111 com os sous lanços perante a p1·;,si-
o;titni.;à> submettcr ao gu\·cruo, o •]ne a e,;so dwcia d.1 producia, o. estes serão pulllicados 
i·espeito ho1n-er conc~bilo, e. q11_1! uc\·a sei· com- pela im}ll'ensa apmrns :ipr.:isentauos uos prcsi~ 
mu111 a· um;i ou mais pronucrns, P.«rn que o <lentes. 
S·H·erno determine n suii concmTenci:i na cm- " .i.o ExpirnJo o p1·azo para o convite dos lici· 
1•rcza, e cxecut;ão do plano, se 0 julgar v:inta- t:mtes, o presidente 1·eunindo o cônselho Ju IP· 
Joso, · verno, e os cJons prociu·adores ela nn:nicipali<lade, 

" Art. li'. · As ca111:U':1s mnnidpaes da p1-.idn· deliheraní. subre a con n•uíencfa dos Ianç.,s offe. 
eia tl•> ·nió <le .Janeiro llirigh;·se-hiio ao 111inbtl'O reci1los, e solm1 a cscolh<l <lo que fôr mais vnn-
o scc11etario d'cstado dos ncg.,cios <lo imperio tnjo;o : procedendo-se iliuneJiatamente á cxecuçiio 
1nq11clles casos, cm que pcLL prese11tJ lei de- do que für dclib"rado. · 
'\'el'Í:io di1:i..,ir-se :w conselho •r.lnil · .·~ • " v.º s cmprc wnJ,?<lorcs podcráõ estipular 

sno quo possa haver d:L parte <l•H conselhvs no;, qnc se nchn\';io cobertos d'ugna; e sem pro-· 
ger~cs da provinci-t, e aind:1 111esll1·) da~ cnmarns prict:n·ios pa1·ticnl wes, antes <los encanamentos; 
101micillaGs, nn exccnt;:iu destn lç_i; cnitllll1tl•J o:n 11111 imposto de pa<s 1gem nas estrllllas, pont"s, 
fazer empreh!'ntler as obras in•lica lns e n qual- ou cak:1Jn; que con;trnir1?111 .. E!ltes impostos, ~ 
tJUer distl'iclo, ou pro\•incin do impe1·i.1, ontle- o 1wivilegio exclusivo tle n;wegação uiio poderão 
forem necessarius. ser conce.lidos po1· mais Je vinte nnnos. - II oi• 

" ,\rt. l!I .. O mesmo goYcrno ll 1r:1 nos conse- laml!i Cavalcante. ,. 
ll!os gemes, e :"1s c:unar~s municipne~ _a; in;trn~- Post 1 q:M en niio ouvisse tolo o p1•ojecto da 
c;oes que forem necess:irms pnr:1 fac1l1t:w q11:1nto co111111i,,s:io tfo fazenda, devo declanu· que a.lg1~-
seja possiYd, n · imnh1diarn ?xecuç:io_ da presi;nte m:H iJJ.'ls s:'i» coufom1cs ·com os meus pr111c1-
l :i ; e bem assim cmpreg11m os meios qn.1 Jal- pios; mas \'t·jo nnt:to cumpiicado o n·!~oc)o, qnó 
gar mais effi.:'17.Js para excitar o espii·ito d11 cin· ali:\s me parece muito simples. Com l'ffe1to,de-
prezas tac; 110~ capitn!ist:,ts 11acionnes e cstrnn· vemos pronao\·cr a construcç:io d 1s · estrndas, pon-
geiros. tcs, canaes, naYeg•lt;ilo, cn.:anamcnto de rio_:; etc., 

11 p iço da canmr.1 <lns d•'pntailos, 2.1 de .Jnlho por md.1 d i cmnpn.1hias p:1rlic11lares, e· uao. <ira 
de 18:?7 • .;_JfigH.:l C:rlmon cltt Pin.-Jlnno:Jl·.10.~ê para hto ue~cssario mais do que estal.Jel<:cer 
d:: Sou;;a }<'1·ança.-JoiJo Jm1quim drt Silc.'.c G1ti- certas bases, pnra n intlemnisaç:io dos c:1p1tl-
111m'6es • ..:..sicoldo Pe1·e.i1·ti tle Cm1111os l'e1·gttoti1·0.11 listas, qne concon·c1·c111 1nra estas obrns, o d.i~ 

termin:lr cortas fo1·111ui:1s nos presitlcntes de pl'O· 
o Sr. Fr.rt·clra. de :\1<>11 <>:-Como este \'iuc.in e seu consclh", j:\ quJ os conselhos geraes, 

pr<:>jecto contém a !\lesma materi:1, · ne vall!'•S " .• e • é wjti uao cxis cm, P.arn se 
',;cu r , 1equ .11·0 o a inmento 'cs dous prOJtl- pi·ocm·m· e pro:nover 0 l.Jcm, que fói• poss1vel na 

ctos ·que se dcriio pam orJem <lo Jln, nlé <ttte provincin. · .. . · 
se im1irlilJ h o .4110 11go1·a 01Tc1't)CC ª ~oumüs$::·.u.,_+-''-..,.n mto lnõi1os embar,\ços puzerniiJs, qüu~o 
afim de .·se decidir cnt:"io qual dclles deve ser mais libcrdale, . melhor; p.Jrque uinguem ·mais 
u<loptado; · depois <lo examina los. se int<!re~sn, .peloL sun conve11iti11cin do que. n . pro· 

o sa. Souz \. F1u.xç.\ :- Eu julgo que seria bom pl'ia província. Q.iero pois que. esta lei fique in· 
quê ·se apoiass'om 11$ cmentl.ls aates dtl tudo. teit-,1me1it.c indepcn.Ientc <le ontra lei; e para este 

0Sa, ºF.f.RREI!t\ .. ~F. l\[l:.I.LO :-En j1tlguei que fim fiz C5tes ciuco .i.rtigos lJllC lllc:pa1•ecem pre· 
era Ul\l novo projectó; mas, ainda sendú cmen- fcri\•eis pela sua simplicidade. ·. . . · · 
das, milita a mesma razão. da co1~i:.i11icnch1 <lo Qnem mt!lhor do que as. p1·.:ivincias. e .. oi> tlis~ 
adiamento, e por i >so reqw~iro qtt<:l srjiio i111· .trictos,_ qtlll pr~cis:io destas oi.Ira~, pot.len\õ co.-

~~:-
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SESSÃO. EM 26 OE JULHO. DK 182'7 !61 

que não deixaremos cllas fazerem o qu<J lhe.i ó 
mais proveitoso? Pul'que ha de aincln isto de
pender de s<1gundo neto do poder legi,;lnth·o ? 

S?pponhnmos que isto vai oucrnr a provincia 
de nnpostos ; se cllas mesmas querem, íJUC mal 
nos v 1i daqui? Se ns provincin,; forem a cspe
rw pelo melhormuc1it.o dos i;cns edificios e estra
das por providencias do governo, nunca te1·iio 
tal melhu1·11me11to ! O unico meio pois ele SG con
seguir o fim, ó deixai· cada provinc;n fazd' o 
que mell101· cnlcnrlc1· a este re<peito. 

SEGU~D.\ PAUTE DA OUDE:\I DO DIA 

Segunda discuRsão tio projcclo de lei sobre os 
sargentos· móres e ajudant·~s ,111 2" liuha. 

O Sr. Fc:.rroi ra do _?fc ll•~ : - Sr. 1ircsi-
• • • , • • f • 

po1· fim igunla·r os so:>ldos dos sargouto5-:uórcs e 
ajudantes Jc. milichs pro111Q\'i<loi1 antes do de
creto de 4 de D~zembro ele l~'!! ; mas cm que 
estado ficiio os ontt·os ofiicines, que se nehiio" 
boje em. milici11s pas;;ados th tropa da l• linha ? 
Porqne seriio uns fclius e outro~ desgr.1çndos? 

Sr. president"; a'> men.os na minha p1·ovi11dn 
é tanta a desigualdade dos solilos e ti10 ;::ranJe 
a injustiça, que scr\•cm coroneis com 2'J$0:>0' 
mcnsacs, ao mesmo tempo 'JllC hn njullnntes, 
que· vencerí\ 22$ alem do grntifien~õcs o ca\'al
gaduras ! Dir-sc-ha que requerdi\o cst·~s postos, 
e que evem con e11ta1·-se com o.> so 'os e cs : 
mÍls ainda qnnndo ns.;im fossol, se1·ão condcm
nados :í miseria militares bcnemcr:tod, que em
pregarão sua mocidade em mi! scryic:o t:lo acti\·o, 

se acl1ão nessas cíi·cmn~tan~ii1s; nlg1111s forno 
11romo,·idos a, estes postos, sem o pcdirt)m; e 
t.Rl\'ez alguns contra a sua Y011ta1lt'. 
. De:nais, seja como for, e!.te:; militares ll•111 os 
mesmos serviços e os mesmos tlirdtos, qu<J o:; 
que ·furão promovidos dej\Ois dnquc\lc ilcc1·do: 
!J portanto a maior dns injnstic:as, que em iguncs 
circumstnncias sejiio prh·ados llllS va.1tngt)11s con
cedidas a estes. 

Voto portanto que o artigo srja extensivo a 
toilos os militare::, que passi\riio da la linlrn pam 
a 2a. · 
· 1\fas, como o Si·. C11nl1a :l\Intlos pc.lio n pnla\·1·1, 
espero que elle me esclnrcta n e&to rcs11eito, p1ll'a 
continu1r ainda o meu discurso. 
. O Sr. cu:i.t•a l\Ju t tos:.- Se nt•& dclei·
minnrmos o ·que ncaben do dizer o 1101;1·0 depu
tadu, mostraremos qne. estamos pouco ao füclo 
dos ncgocios militares. . ·. 
. _Eu, _l;1·.; 'prcside;nt•'• ainda iion animatlo dos 

mesmos p11nc1p1os e p u nn r i. , . 1· 
pr.i e~tiyc possuitló, comó mais de umn vez 
tenho mostrodri nc'ita ·augnstn ~nmnm, e tenho a 
maio!· commiseraçiio destes ofiicines. 

Conhec:o que elles fon1o tirados dos corpos ela 
l" linha, para sargentos móres, e ajudantes de 
milícias, e que ''ivem : na muio1· in<ligencjn; co
nl1eço tudo: isto tito bem, como o Sr. deputado: 
nms a culpa ó dolles, ou . tla lei? Eu . cm uns 
artigos ndditivos, .jã tl'atei de ol1vi1,r este. mal, 
e 11ersuado-mc que imr aqnelle meio ticariiõ prccn-. 
ebi<las as bcuigu·1s vi,;t-1sc.do. :5r. dclJUla<lu •• 

Passam.lo a outm cousa direi, q11.:: na sessão 
do anuo pas:;aclo expnz a· <'Stn camara os incon
veniente.5, que re,;ultii.o da conse1·vaç1io dos sar
gentos-móres da Ja linh:i nos corpos da 2•, como . . . .• 

um pobr•} t•fficial; pnssa lo da la para a 2a 
li11ha ! Elle \•ai perder as luzes, que tinho. 
n1lq11irido; vai vh·e1· cm apathia; e, quando no 
fitn de alguns annos ri:gressi á l• linha, acha-se 
ob1·iga'1•> a cst11uar os primeiros rudimentos da 
arte militnr ! . 

Os corpo; de milicins do Pn1·;i, Matto·Gro:;so 
e :\Iarnnhão nin ln não se achão organisatlos ; 
e ns;im mesmo a d<'speza do.> sargentos~mó1·es 
anela p.!la insignificante q nantia · de l2!l: 12211-!!! ; 
q11Q rem a SL'l'-soldos-117:0JOSOOO, forragens-
11: ll8SOO:J; e o casti;::·> do tr~m-cavallo-pois 

• • • ' • i '-~ ••• 

Perguntarei ngora: qnaí' 'e o serviço; qÍle lira 
a n:l<;iio clc::;t~s snrgent0 is-mórcs? Nenhum. · 

Está determina<lo por ordens p1·0,-identissim'ls 
"' .. · · · 'la · . ã 

1-2 vezes cada anuo, isto é, as companh.ias uma 
vez po1· me.r. ; e esquadrões de ~ cm . 3 mczes; 
e üS regimentos de G cm (j mezcs : a occasiiio, 
em ne elles restilo al"Ulll ;,er'\iço ó.. nação; 
fazen<lo est:1 11 gnm e 1 espeza, que aca e1 e 
mostmr, pam conservar !Jomeus ociosos; o quo 
ó p1·ejudicinl ellcs . mesmos, que perdem. todns 
os conhecimentos da cliseipiina e tutica militar 1 

P.1m se saber· alguma cou~a na milicja ó pro· 
ciso manejai· a t1J,los os instanleil os livros, 
olhar muitas vcz,)s pnra o qun se passa e co111-
binm· a theoria com a iiratica ! · . · 

Eu, 81·. prcsident<', que tenho lido muito a 
legi,;laçiio militar, a· tod;l a hon tropeço, vejo-me 
couíumli lo com o mam maynwn das l~fa mili
tarc~ qun cx:stem ! E o que não ha de acontecer. 

·, • ' ,- " • 1 ; nas minhas circum-
stnnciits, lcom ,·angloria o digo;, que .. cq11hecem 
apenas o regulamento militar e que talvez <lclles 
cstiio csqucci,los por folt11 <le pratica? Eu reco.
nheço ne lm muitos ofli.:iacs s 1\Jios, muitos 
oflidac;; cncmentos; mns, ::;r. pres1 en e, quan os 
niio ha <1UJ igno1·iio o que e ile mern rotina? O 
guvemo lcmb1·ou-sc qno os sa1·ge11tos-móres da 
1111tig;1 creaçõ.o não tel'iãv tal vez o m!}:U\10 mcrc- · 

· ciuwnto qu0 orn possuem. os da . moderna; cn~ 
trclnub cxisliiio enti·.i a.1uclles muitos ilLStrnidos 
qno so tinhi'io sujeitado a. exames, que .tinhão 
sc1Ti.10 na tropa úe Ia linha; e q_ue se não alis
tar:1o com vidtas 1!0 fic!lr~m eternaúiente nas 
111ilici:1s ! Ellcs tinlião a mirn no. u}timo grão do 
ENncml, e agora ficar:\õ condcmnados a não as-· 
pirnrem e uom chegarem n mu.is de coronel da 
:!ª linha, o que ó segln't\lnent) umn, injnsti~u'l. 

E11 couhec:o que o governo quiz por este meio 
introdttr.ir a <lisciplina entre a ti:·opa da. 2a linha; 
mns, se se lembrasse que muitos. snrgentos-môrns 
mio são tifo múos como se t>ensaya;· e se tives~ 
s·:m clwgado no g1n:omo os ye1·dad~il·os conhe
cimcn t••s do estado _dos co1·po,;,. pude ser que 
hou\'cssc alguma considemção c9m estes ltomens 
e niio fossem co1Hlemn~1lôs JiOr ~sto modo a 

::;, .. e. - . . 

l'C\'Cl'te1·em a clla,; pois fJ.\lO e" Jll'ObibidO,,,YC!!.tar 
dil 2« 1inra ;\ 1" lrnhn. · . . · 

Pnss:\n(lo ao art. 1° que esb\ em discussão, direi 
qnc o acho <lo toda n justiça. · .·. 

Xo desenvolvimento que se cneonlr•l no 2° al'· 
ti"o creio que os illustrcs deput;1dos '·terão tudo 
q;;'anto podcm.clcscja1· a este respeito dos officines 
de 111 ilicias. A lei::islnçiio a este -respeitq •deter
mi111\ que os officiaes que servi1·ão como tenentes 
011 11jndantcs na ta linha e pasSllrcm a 'sargeu
tos-mü1:cs: para -:1. :.?•1 p"ssào l'O\'Cl'kr ã lª linha 

''I 
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SESSÃO El\l 2ti DE JULUO DE 18!7 
qUafulo ti\'crcrn s.:iis annos de scrvii:n naq11elt.1. 
a quo os que já. c1·ão capit.:ies podem rc\•erter á 
1• li11!11. quando tcnbão quatr•> annos ele se1'\·iço 
na 2• .linha; .il!t~1 ó o <111e determina o 1·cgula-

O decreto e iiütruci;ões de ".i de D.:zcn1hro <l•1 
auno de 182l não di>tel'll1ina semclhnnto perioilo 
de scr\'Í(O por COll:iidemr 11quelles otlicines cvmo 

• • • • ,..- 9 • 

aju lautes po1.hn1 rc\·ert(lr à la linb 1 no fim' de 
;, aimos de scrYic;o cm 2•. 

Eu <li rei ao 11oh1·e íl~putado o que lia a rcs
Jl:.!ÍlQ dos . s 1rgenlos-móre:i porque tenho ''i.;;t 1 
•lllsenTolvercm-sc algumas idéas qne siio lnlv·~z 
filhas da falt 1 de conhecimentos •la lcgislaçiio 
milit..'lr; eu mostrarei as leis que h~ a seu res
J•eito como o melhor argumento que poss.l p1·0-
duzi 1'. 

Tudos sabem qnc n;; milícias e os seus :::nr
~entns-múres e ajudante; fot·ão crca los cm Po1·
t11gal no nnno de lGw. e qnP. parn a1ucll~s 
pos os se 11011 e<1r<10 o 1crnes n a 1n 1a que 
ticãrão até 179ü com o mesmo soldo da sua 
crcaçiin. 

No Brazil 

•1ue s.i uiio conseguia'. o g1·andc fün a ~uc se pro
pu111Jã,,, determinou o ~overno d·i Portugal cm 
cart., régia de 22 tl<! l\fori:o de li"ü6 o q11e aqui 
está. (I..eii-<t. ~ 

Estes S•ll'i?:entos-múrcs e tijud mtcs forão Sl'.!\"
TÍn lo até IS:!'.! sujeitando-se a exn1Ues detc1·mi.1n
dos pêlns leis, e nimla continuiio a sen•ir; e 
ser:\ justo que niio tenhiio as mesmas v1111t11geni<. 
t1ue uno sejào e1>1Bidoradlls com'l da 1~ linha·~ 
Qual é o motivo porque clles siio cxclnidos? 
Certamente o g l'l.'01·110 wio csta,•n hem infomiado 
dns cir~umstaucins ~!_) lllUito; _dellt~s ou c_sta\'a 

• • < • !') e 

le1nbmntl11 que existia muito grnnde nu1111.!1'0 de 
ofticiaJ.; benemeritos, e ndor't.'u um 110\'o svs
tema de provimento.; passundo a c1·e·1r mnjoi·es 

• - • '> . 

tirando o.; ajudantes dll classe do~ ca'.ictes oti 
oll:iciacs infe1iores, e os majores da classe do.~ 
capitães, ficando r.onsider td<>s como oflicil\Cs de 
1 a linha, tanto a<sim que de sargentos-mó1·es e 
ajudantes pnssavão pa1·a os postus que lhes com
petem em 1 a Iinhn. 
-E' vcr•lnde que se poderá dizer que muitos 

officiaes de rnilíchs passá.rifo de tenentes ajudan
tes ou capitães para tnajorc.; de 2ª linha, e logo 
depois para a primeira sem nunca te1·em sc1·viuo 
ucsta, e por i.-st) o ::i;ovc1·no determinou pelo nl
varã de 17 de Dezembro de 180"..! que fossem ti
rados da l• linha para 11111jorc.; e ajudantes d•1 
:!ª, que tivessem os seus vencimentos na fórma 
do decreto de 7 de Agosto de 1796 e quefussem 
admittidos por exame e c.pposiçiio. {Le11.) 

Se nlguma vez, Sr. p1·esideutc, os governndores 
e capitães ge11craes deixarão de cump1·ir os seus 
deveres, niio e justo que aquellcs que se sujei
tariio a c;xa~1e fique~n se!ll 11.ccesso. Por is~o sus-

p1·ojcct••, e, uma vez que existão alguns"' s<11·
gentos-móres uos corpos sem terem feito exame, 
cumpre quo se quizo>rem continuar deviio fazer 
ess~s exames. Isto é p'll'a acabar eon\ todos~ 
eser.nplos que podem ainda su:;cita1·-se. 

o sr- HoU.u.ndu. cu. ... ·a.1cant;c:-Pai·a 
que complicar um 11eg.1cio tii<; si1uples? (Leu o 
m·t. 1•) S1-. presidente, quem são estes homens? 
Que obi'igaçiio tem? 811o militares como os outros 
e estiio actualu1entc servindo: estes homens t.e111 
u mesmu tr,t1J<tl110. que t.:-111 •JS utttl'QS ; e C\•Ulu 

é que se lia de pagar a nns mais o a outrü s 
menos, quando todos fazem o mesmo scrvit;o? 
Por \•entura uns são melho1·e:i do que O.> outros? 
O sen·iço é o mesmo, o trabalho é o tne:imo : 
porq111J rrumo 11to e uns r maior paga o quo 
o:; ontl'os? N'ifo complil11umos esta questiio tão 
simples, tii•) clar.1, co·n a qnest'io da utilidade 
~n niio u tilidnd.P. õ_ns. snrgcntJs-móre:;, que é cousa 

No meu projeeto dos milician?s que apresentei 
:'t camnrn, ni'io 'l llero este:i sargeato.;-môrcs e 
11judnnt.i; de milicins: os Jll'Csidentcs siio os quo 
dc\•er1íõ nomear a<Jucllcs officiaes que julga1·c:u 
mni~ babeis d 1 proYincin, parn cxerc~rom as 
funci;ões que nctualmente exercem esses majores 
e njudnntes. 

Ist•l porém niio é objecto do projecto que está 
cm discussão; dc1>ois se dará dei;tino no; q uo 
cstiio ser\•indn actnalmentc, da1·-se lhcs-ha outrn 
commissão differentc; mns iitO é cousa 111uho · 
dii<tincta <lo ue ora s mo ti·ntnn 

Tratamos de ig11ala1· o pagamento aos que têm 
o mesmo tmballio; é couia mui justa, mui shú· 
pl~s e que não admittc duvida. . 

Voto que o arti"O lSse ·sem emenda nenhuma. 
<> ~r. ele Doo,. e 811-..·a : - O uobre de

putado o Sr. Cunha ?llnttos mo;;trou a justiça 
do p1·ojccto, mas parece que mio c'lbe aqui esta 
j ust1ça cm serem i unlndos os soldos dos n · u-

antes e sargcntns·múrc.> gno cxlstião antes do 
decreto de 4 elo Dezembro tlo 18'?2 po1·que isto é 
dnr fo1·.;•l rl'troactiva no decreto; e nem ba in
justiça nenhuma cm que os oflicinc . .; que foriio 
promoYidos antes do decreto vcnção os soldos 
que ci;tn,·ão então estabelecidos, Yisto ql<e o 
augmcnto foi posterio1·. 

No arrazoado do Sr. Cunha 'l\Iattos cm fwor 
da justiça do mesmo art. lo, notei contradicçiio: 
prinwlmmente pro,•o•i que cm. inntil o serviço 
que fazião esses officiaes, ou para melhor dizer, 
que os snri:;~ntos;môres não p:estnviio se1·\•i1;0 

ri~do-sc pam o provar ·á iei que mand~ que 
lrnjão sômente 12 reuniões no anuo, quando cu 
csti\·c em uma província onde passão-sc annos . " . :- . 
muito mnis prova a inutili•.lndc deste,; officiaes; 
e para evitar c;te lnal da superfluidacle, que trnz 
comsig•l (como lhe cl1ama o Sr .. Cu11l1a ~lattos) 
a insignificante despe"ª de 129 conto:i· de réis; 
quer cllc augment:ll' os soldos destes officiaes 
par.1 ·diminui!· n despcza ! Bello raciocinio ! ! 1 

O Sr." Xa.,..ior de Carv~ll•o: - Ott os 
sarncntos-móres são mandados sen•ir na 2• linlia, 
ou ., procu1·iio fazer e5te s·erviço e sujei tão-se á 
opposição e concurso. No p1·imci1·0 caso é fo1·
çoso coaf casar que, se são forçados ao . sen•iço 
da 2• linha, niio é Justo que percão as vanta
gens que th•er:io em Yista quando se alistárão; 
mas no segundo caso, se clle, sendo offieial de 
l• linha, entra cm concurso e vai faz~r exame 
pnra se oceupar em um serviço ao qual s~be que 
não estão destinadas ,·nntngens, se de1xa1· a 
l• linha voluntariamente não acho injust.iça ne
nhuma o uiio l(Ozarem da:; vantagens pecunia
ria~ que ""'luntariamente renuuciar;"io. . . .. . . . .. 
nuncio pró 'e co;1tm o al'tigo. 

o Sir .. cunhn 1\Iauo•: -- O Sr. de- Deos e 
Silva veio faztir um argumento contra mim que. 
não p1·ova nmfa. · - . 

Disse que uma \'CZ que cu avancei que os sar· 
gcntos-mores são iuuteis n'io se lhes daviiio nug
mentar os s .. ldos; mas a questão e diff~1·enle, 
pois não frata.m •S agora se se devem ou niio 
abolir, tratuno,; de decidir um requerimento dus 
sar~.:utos-mõres de S. l'aulo. 

Qmmtu ã iuéu de. niiu scrcu1 ~'ll•pr~ntlus. u&. 
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SESS1Q. E.li ~G OE JULllO DE 1827 <=>•o .,Jd 

Janeiro por 40.!, fonal-~ e sttst~utal~o com 7S2JO 
po~ mtiz ·?. ~~az-sc, mas não deixa de ser milagre: 
· ~1·. presu.lcnte, tomo a diza1", estes sargeat·>s-

n1 · · ~ .. · · . ,.· · •• · ... ·. 
cofrns ·da nação e gl'ltvoso,; ao p 1vo • .-se 1111. 40, 
tio ou. lOO:sargento:Mnóras. que. são honl'l\dus e 
qnc têm. que gastar, Oi outrós n:io _tem. nada. 

Quanto-ao que diz o Sr. de Deos .fl 8ilva, ·q11e 
lbes 11!10 devtiinos augmentar o; soldos, .respondo 
que o g•>verno j;\ os aug1nentou em outt'J tempJ, 
co,1siderou-os como otliciaoJs d11 ta linha po1· de
creto _de 9 1fo Maio d1~ l~:H até que nppaNccu o 
de.ereto· ll as instrucçõcs da 4 de .D.ize.nb1·0 de 
1822 que os ex.cluião. . 

Aquelles que. fizerão· exame para entrarem para 
os corpos da 2a linhtt deviii" se1· · coniid!1'a•los 
como _os da 1• porque 11 io ·tinhà1> i·iinunciado 4 
sua profissi'io, e o cxcluil-os foi vfolcncia que sa 
praticou. . . 

So" são i11capnzes a lei p.:irmittc ao g.werno c> 
dP.itnl-os para fóra; . mas, emqtianto se1·vcm nos 
co1·eos,. emqunnto ·fazem servi•;.> :igual, po1·que 
raz:io nà·> se ig11alaráõ cm solt.103 ao; outt-os que 
se tirito agora. d.1 la linha.?· . 

Quanto ao UP- disse ue ha cor os ue nunca 
se 8Jnntào, pode sei· que assh1' sej 1, t 11 e a 
dtJS01·dem em que se achão os negocios ! Per
gunfo eu: .de que servem ·os Sttrg.int•>S·móres se 
esses corpos- silo inut-.Jis.? Eu, quando fui g.:iver
nado1· das armai do G .yaz, fiz uma representa
ção ao. govemo 11108t1·anJo. a . inutiliJa le dos 
sargentos-móres da,, 2:1 -linha, e o p;ovei·no. deci
dio immcdiatamentc que nunca mais fossem no
mea•lus pura Goyaz sargentos-mói·cs p:ua corpos 
de iuilicias, -~ fü:arão sõ ~s ajudantes que e quanto 
basta. nos: P•illcOd. dias cm <J lle se rcmwm os 
cu1·i•os :111iliciaw>l$. · 

F11lhu o ur1hre •leput:l'lo na i.rsign ificautc 
quantla d,1 12~ c•mt'.l.:1 ! eu não fui· be111 enten
dido: qnnn l·l tli<se - insi:.;nificantc quantia - foi 

Jr1 uo h ,·e ;JJJ c>:ttH e co11sa .. 11ei1hu ! '·. 
Eu rcconln<;> '}U•J a de.ipeza de 12J contos é 

enorm:s.;íma com l!Jl sargenLos-111óre,;; em cuj u 
munero ne 11 t>d<>s exist<Jm; eu 1iz o calculo apro· 
xim ~lo, p'lqtt·1 niml.t ha outt·os c;ir os ue Ili<: 
S:\:) 1 eseon 1.Jc1· li>. 

Porti1nb, tmtando·se a~orn de tfocidir um 1·c· 
qucrim3.1to que veio. a esta cau1tu·.1 dos ofticiaes 
de S. Paulo, suu <lo opini:io que nada h 1 11111is 
jttStO Jo qU l 1\ uiSpOSÍÇ:iO J > art. l" UeStC Jll"U• 
jccto, o por is;o \'Oto por clle. · 

o ioo:~·. II~l lu.nda. ca,·n.Jcantc :-Sr. pre
si<fonte, uind l insisto pela justii:;a do ai·tig.:i. 

Os e nprcg11•l1H pu\Jlicos tt'!m estabelecido uu1 
01·dena lo conforme as ci1·cumstancias <lo tempo. 
e d>) })l\Í7.: om, e3tes homon; tinhão estes soldi.>s 
na uella ép~ca porqno taml.H!lll tinhfio pequenos. 

é isto nm a injustiça mnnift!st L? Parn que esta 
discu;::;'i.o sobre a applicaç<lo <lestes sargento;-· 
móre:S dJ mílici Li 1 l'<.1r ,·eutur<l 1g11ora-so <1ne 
c~tos h>m~n'> sifa em t'C"-Ld,1s elos .:iverna·lores 

as arn1:1s 11 io su n LS 1111 1c1.is ma:; e111 outr.i 
q11al11ucr comn1issão ? 

8iio militar.is, com l os que cstii_o na lll·imeirn 
linha; e se ·•lles não tem que fuz1i1· nos seus cor
po.;, o g•n·c1:nn~or <las u1·!11as '!s. ll!l_<!l11'rega de 
outra; comnussoes de sc1·v1ço unhtar, e 11<io se 
dig.1 qne ido ociosos, por11uc não ·tem _que füz•Jt' 
nas milicia;. · 
· Ellcs .tém m:iíto que fazer: ·o se o não füzeuí 

é po1· abus 1 : se os 1:p1·e1·110.t101·es <las iu'uns. não 
cmp1·eg:io estes l~>111<l1u é porq11c nã() ·querem, é 
por uma r<Jlaxai:;ao. · · 

T • • 

missões. . _ 
Digo p.Ji.-1 '}Ue é i1mtil tv1ta _t.li;;ci1ssito s_ob1;c ·o 

q uc ago1-.1 niio s'.l tmt.1. . . . . 
O St•. Qnclr .. n .. C;.areol.r.L : -·Nffo.it;aLal'ei 

da materin. e sómJnLe 1·c3pmdet-.ii no illu;tre de· 
pntado 11ne disse que se os majores e .ajudante.o_ · 
tiuhiio volunt1ll'iamc11te pas~ndo_ para __ o. ~· linha 
entrado cm opposic;õcs, e feito e:pme,po~·,qucrer, 
nio tinhii~ dh·.iito ao q110 rcq11eri1io;. mas qutJ 
si foriio ohrigalo.o a sa!Jit'.im <la l• .H~_ha, eutio. 
votav11 a fa\'01·. . 

Com clfüito, Sr. p1·esille:tto, este. argnme;i to á. 
primeira vista pa1·ece ter muita . for~~ª; mas cu 
ap1·~smtn1·ci l'ilzõcs e n coatrario.que _assaz o coo· 
vcnccráõ. .·. . 

Sim; o majo1· e nju lante d~ 111ilici1B fizerão op • 
posição e s11jelt1u·ão-se ao exa .. ne para sct·vh·em, 
mas com as vi:sta,; s :gurns n:i _lei de 17 .Je D.J~ 
zemb1·0 d-i 18).!, o cJm as con hçoes que lhes: pa
r.-icc1·1'io favJrav~is, e cujo ex'.lCto ct!lllP';'ilJ!Onto 
~ . ~ . ,. 

que csttJjão 11g..ira sujeitos a um, dJcrcto p<>ste
rior que os priva dos acctlssos, a que aspiravão 
po1· f<.1r.;a · d.L lei? P.u·e·;e-me si~ust~ o a1·
tigo. 

o Sr. castro suva: -- Já.. na· primeira 
discnssà..i deste p1·ojecto emitti mui· francamente 
a miuba opiniiio, para .que cllc i1iio passasse á 
scgun<.111.; e jã se t m<lo ai to muito pró e contra, 
di1·.ii agol'a mui ponco. , 

Di;sc o illnstrc <lepntado o Sr. Cunha 1\lattus 
. rp1e cuu vem cxti113it· c:;tcs post·Js, ·e trouxe . pvr 
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@:}·o _, SESSÃO EM ~6 IJE Jt:LflO: D~ 1827 
exemplo· n T1Ígbten-.1 e E~ta<los-Uni1fos, que não 
têm t les <•fticiaes nas milicins. 

S:i pois com•Jm a extinc:iio de tncs officfaes, 
parn que nugmcnt.'l1·-lhes •) soldo. . . . ") ... . .. 
,-alho disse que estes Clfiiciaes 

0 

niio cm fon;ndos 
nestt?s posto.;;: cllc~ mesmos os prncur:l\':io, e bem 
sabiào qnne,; os solJos qmi lhi.'s competiiio. e 
como uercm :1"•1l"a d 1r ~ssc rnmlc salto? Se 
na legislnturn ''indoura nngmc11t:1r-se o subsidio 
dos deputados. que direito teremos nú; da prn
sentc l•nra reclamarmos nqucllt? excesso? 

Não duvido que o decrei•l de 4 de Dezembro 
<lc 182-i ua partt?, que o preteriQ do ncces.;o 
seja injusto, porém ess"\ injustic:a ''ai a ser i·e
parnda pelo !t0 artigl) desta ll'i, a faTor lia qual 
voto: porém jámais ,-otarei pelo primeiro, como 
i.1j11sto e upposto aos princípios c.le rectid:\o. 

Como -é, Sr. presidente, que s11 lia de e.lar o 
mesmo soldo n peritos e inept•;s? N•io posso con
ceber t 11 jusfo:n _! Su el!es pr.smssem _ p.H· no,-o 

eia 11ugmcnta1·-lh·c~ o soldo, ii;t<l por fónnn ne
nhuma, porque unbi niio vt>jo utilidndo alg1una 
publica. · .. 

- ., . 
de Março, e 8 de 1\laio· de 1821 sem proYeito 
desses corpos de milícias e sómente desses offi
cia<Js. 

Tombem so disse ue era c11sli 0 0 a obri .H:i 
qne se püz a estes ofiicines. de ter cavallos, aos 
quaes niio era possivd sustcntnr-sb com a for
ragem de 7$·!00; uiio dnvid.; que isso seja . cas
tigo para aqui ou pam alguma outra pro\•incin; 
porém para aqucllas cm que tcnl10 · estnd11, não 
ha tal castigo, pelo contrnrio a primeil·tt cousa 
de que tratão é 1·cquer~r logo q11e são promo
vidos, pois que gosiio d:isse dinhcit·o para a com
pra do c1l\'al111 e para as ferNgcns, e quando 
prccis.fo de cavnllo v>io pedir emprestado,. como 
tenho presenciado; se fosse castigo por cc1·to que 
e!!e» ~ão h:l\'~;io requerei: co.it tn!1ta aYicli-~: ist > 

tcs de milícias p.romoYidos nn tcs do decreto do 4 
de Dczembrn. · 

Concluirei, dizendo "qne s:e o decreto de 4 de 
Dezemhro de 1822 é iu 'nsto tnmbem o é • · . 

)ll'Cljecto <lc orgnnisn1:ão d:i 1uilicia.; que reme
diasse todos estes males, 11orquc o actunl niio 
provido.meia semio uma pequena parte dellcs. 

l\las, Sr. Jlr41SiJe11tn, eu lembrarei que se cm .. . .. .· 

o Sr. Lúi.< cn...-n,icantc: - O 2o artigo 
é do toda a jnstii;a, mas o 1° me parece do 
fa\'Of. 

N:io hn duviJn que nngmenlar o orJcnaJo ou 
soldo a um homem •1ue foi se1·yi1· a um cargo com 
sole.lo menor, é uma alteração n que o go\·crno 
não c;;til obrigatlo, antes se deYe dispen~nr q11a11do 
o ca1·go esti \'cr para sc1· abolido. 

Tal me p u·ecc o caso presunto. Os .col'Or.ei,; o 
t-0nentes cllroncis do milícias ainda se. n:chão <'m 

i · . e ; • ic1a " 01·:10 man• a os pa1·a 
as milici 1s como reforma.los; foi uma reforma 
honrosa p:it\L 1ic111·cm servindo de alguma cousa. 

o Sr. Cun11n ::u:a:ttos: - Siio ou niio são 
u eis os sargentos more.~ nos corpos do 2• linha? 
F.1zom ou não fazem se1·yiço? S<l·Sâo inaleis de
vem ser pagos igualmente tanto os e.ln nntiga 
como da moc.lcrna crcnçiio, e so siio uteis devem 

. • _,. .. ·"' n~ ' • • inju . 
Supponhamos, senhorei>, qu9 commigo serv<J um 

brigaJeiro que f •z o mesmo sen·iço que cn, mas 
elle é de umn crenção m:l'ts antiga, e tem me
nores vencimento,; cio que cu; será justo qno 
este brigadeiro que faz o mesmo q ne cu faço te-

. nha menos Yencimentos? Scni just'l qne um ho
mem que faz o mesmo SP.l'\'iço que está encarre
gado das m~smas obriga<;ôe:> não vença solilo 
igual?. Ningncm o dirá. • 

E niio militará <t mesma 1:aziio para C<'m os 
sargcntJ:> mórcs? Se os goYemadorcs passarão a 
im regai· nc,.teslu"arcs alfuiates o sn ateiros de-
nao licar respo11save1s pe o preJmzo, qull a nação 
solTre com este nbuso, o aqnelles que fo1·iio, os 
primarios causadores dclle dev<Jm r<Jstituil· a fa. 
zcnda pulilica aqnillo que extraviarão. 

;- o - :, · -e t :; :; 

com:nr.tturiio tncs abusos, a csordem vdo de mnis 
alto! Mas porque i»to aconteceu com um ou ou
tro,' lm de dizer-se que· todo.;; estão nus mesmas 
circumstnncias? Niio: se al~uns forão promovi
dos por p·ltronnto, não o Corão outros; os ma
ores ·e njudnntes antigos de Pernambuco e do Uio 

, de Jnneir» eriio homctlil bcacmeritos e estudio . .;os, 
muito dignos de servir debaixo d1s bandeiras da 
pntria; não er:io como os das oufras províncias, 
uns poucos de cabreiros scgnndo os inculca o 
Sr. deputado!· 

Puis estes que têm scr\·iços e 'conhecimentos 
sufficicntes para desempcnlmr com dignldaJc o 
<;Cu deYer, hão de ser postos cm paràllelo com 
aquellcs que só liYeriio 1101· si .o 1111ti·o1111to? 
E' uma injustiça reYoltantc ! 

S.; se entende que o~ sargentos móres são inn
tci!h extingniio-so; passem pnrn os corpos. do 
Ia linhn, para as f,Ji·talezas; vctr.ranos on ontro 
q11alq11-i1· serl'iço. 

Et: tcnlw estudo P.m todas ns PIO' inei11s niil:-
t:u-.is do Brnzil: estive n'.l B.1hi11, Pernambuco; 
Rio de Janeiro e Hio Grande, p.:luco tempo ; co
nheci muitos homens benemc1·itos que scl'\·em 
com todn a intr,·pic.lez e coragem; tambem. co
nheci outros qnc tinbiio patente d<J sargentos 
mó~cs, e' que ap;!zar disso niio e1-.i:i pa1·a.com
pamr com os primeiros; de tudo lm no exe1·-
cito. . 

Fallou-se a respeito do emprego dos sugentos 
mórcs em serviço ~lheio dns milicias! Sei que 
estão empregados, mas porque.? Po1·que não h!l 
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SESSÃO EM 'f!(i. UE JULHO DE 1827 ~-1 .... 
que fazer nos scn;; col'pos; se assim h1o fosse 
u:io s.~ empregariiio cm outl'a cous:l. 

Eu tambem cmpt·eguci nlgun~ destes offici ic;; em 
commisstíes extraorJinat"ias, [hll"'lllC n:io tinhiio 

Quando se apre.;entat· o parecer di1 éommissiio 
prop;mdo a cxtu1cçiio dcs muj<Jres da 2• linha 
como inutei; e gnwoso3 ao 110\·o, cu farei o que 
me nrecer convenie11t! 

• u lou-se igualmente cm organisação get·.tl das 
milicias. · . ... . . . 

Ea go.;to muit:l de ouvir cst.\S · cousas! .•. Pois 
ns~im é .que se faz uma Ol'ganisaçiio? Eu qni· 
zera que os Srs. deputados 4uc taato fall:io, fos· 
sem me1nbros da commissão ue .gnerra ... 

Eu tam bem • sei fazer m·ganisnções-niio Jrn.j.t. 
coq10.; de milicias-lrnja corpos de milicias-e está 
tudo feito! ! ! . 

Sr. prnsidente, uma org11.nisaçifo não se faz n 
col'rer, uão se foz c.>111 tanta facilhl<tde . como 
11arcce; é preciso mcJit·u mllitli c muito, é 

reciso · · · · · · · · -
geflcia , e eu para tanto 
tmbalho·; talvez qlie se a isto me propuzesse, 
c;ihissc nos maiores nbsurd"s não obstante con· 
tur 37 :umos de estudos, ter asto meu diuheit·o 
cm l\TuS, sei mui to pouco ou n 1 a e conhc.,:o a 
minha insullici,mci 1 apcz:u· cfo meus estudo.;, pra· 
tica e npplicaçào ao serviço· militar. 
Uon~o .õ_ que a commissão pôJe ~prc.;cn~:1r a 
n :s .._ . ~ · , e · 

hoj" iuda se não sabe quantos são os C·>rpos da 
24 linha que existem em algumas pt·ovi11cü1s <lo 
impcrio? · 

Eu não gosto de passar p:ir estas cousas como o 
gato pehubrnzasl Q.11111do s~ 11pre.;entarcm algumas 
base3 paL".1 uma ot·gnn.isaç:fo ou co.1stituii;:io de 
milícias, liei de met.1it1u sob1·c o ucgocio, vet· a 
estatística do paiz e obsP.rv11.r finalmeute tJdas as 
cit"C'.;111\St.'\ncil!-s, que pouem iufüüL· nt\ sua bondade 
OU lllCO.l Velltl:UCJa • 

Os noures deputa.lo;;, que a.1ui tôm apl"esen· 
tndo projectos, sabem <1uant::> lhes tem custnJo, 
(1nan l .n me 1 a o e estu a o. 

Cada um cnidn nas materias das suas profi;;. 
sões, e :\s vezes achn.-se embaraçado~ quanto 
mais •.• Fullou-sc nos ~arnllo? d9s offici'.l~s, <li· 

prestados aos vizmhos. 
Sim; senhores cu ll•°io o ignoro, e atê mesmo 

conheci cm toJos os 1°1ga1·c~ pot• onde tenho an· 
daJ•), que os major<is e ajudantes n:io podem 
su:>tc11ta1·.cavallos, vind l a set· isto um v'lrdadeiro 
castigo, como já mostrei n 1 meu pl"imciro <lis· 
ctu·so.. ., 

Emqnanto ao que S3 disse que a primeira 
c1m~a cm que cniJiio os ollicines é em rcqttt'rer 
o dinheiro para a comp1"<1 dos cavalios e ns suas 
comp<.:tentes forragens, deve diz.Jr-se que isto 
nem acontece com tJdos e nem tod JS os polem 
CSCU:)ll r. . 

Quando. cu estive no Rio Gr.rnJc nãu qttiz 1·e· 
cdJer o \'•tlor 'los q1t.\tro ca\•allos que me com· 
peli:io como. bl"igadeiro, pol"oJUC não quiz rcpór 
o seu Yalp1· na thesour.iria; e qua.1do me rcti· 
rei do exerci.to fiz pniscnte ao il'1111'io de um i!-
1 nstre . deputndo que se acha pres.,nte, do seis 
dos q1~<i havia compndo pam meu u.~º nlóm t.los 

os a minha cnstn l 
Como é po.;sivel. que u n officinl gcne~al possa 

conJprar qu,atro e wallos e os seus aneios com 
11.lQR .Jl.J.\l.imental-os e forml-os com W~ r~is dia
rios ?. Qumto ao que se di<se dos milicianos q11e 
fuz~m gruides serviços; não duvido,. ruas nessas 
o.:casiões vencem soldo. 

W ._verdade. que o soldo não paga o pr.:juizo 
l).Ue sotr.·ciµ; mas ,a fu.lt:l de ti·op.\ da l• linha 
e 'lue obl"iga o · ~·>Verno a conservar as . milícias 
em _se_niç-1 · pcll':º· A111~1les ci~e se niiQ ncl1uQ 

em scrvii;o p:isll<l•1 sú so ajunt·io l~ vi!Zcs· no 
anuo ; e se ·o füz1im mais i·epctidas vezes é 
abuso da lei, e contra ns ordens do go\·eruo. 

Fallou-sc cm soUos; se o nobre deputado não 
1 . q e e augmcn em, p1·opon ia que um a -

fo1·cs vem;a só O:i ü:J quc a 1tig11.mente ,·encia e 
que n:io deva passar M·antc l No dia de hoje um 
brigadeiro t11m s.1s· ''º sold., por mez e outl'o 

e. .. ~t ' -; .-
titlvez ellc Sll vej:i ob1·i~11.'lo a offueccr a sua 
mcsi1 ao seu s;1rgcnto mól" de brigwln, nos $CUS 
omciacs· de ordens, e a muitos outros· officincs 
que f,,rem no scú. quartel ! · 

Em co11clus:io cites têm de fuzer immens:is 
rle,;pezns ! Supponlmmos que o corpo lt>gislativo 
det•lnnina 'IUC os urigadei1·os para o futuro ven
çiio cm 111gn1· de 8011, 200,); os que agora ji\ se 
achiio neste p•)Sto, ha vi:io sf• cousm·\·ur o soldo 
q ne tem·, não teri:'io o ,;oldo do 200S ? Niio csl:\ 
1uá cousa! Pois nestas mcs:nns circumotimchls 
se. ach:lo os :rnt:gos sargento!! móre;;. 

~ • o !:i ' 

no cur.o de entenderem algnns senhores que os 
sargentos móres uiio pode111 sei· con;;erva1los, o 
qnc o projccto ó desigual, serei o pdmciro a 

\ . . . . . 

O Si·. IIollan.da Ca.Ynlcnn.to: - O il· 
lust1·ç deputa lo, quo acaba ele fulla1·, tanto quiz 
defontlet· i1 just!ç:i cfo negocio qnc afinal cahio 

' ' . ºe. • - ., • .. ' .. -

mcnto ~1esta mntcrin é o mesmo q ne 11izet· que 
não se faça m1da. Comll é que so Fóde adiar 
uma cousa tiio simples? 

O Sn. Cu:s1u. ~fa.T-ros • -:- Apoiado. 
O Sn. HoLL.\:SD,\ C.HAI.C.\:STE :-Se apoia para 

que pcJe o aui!uncnto? (Risaclas. l · 
Disst1·sc. que estes homens não têm direito aos 

novos vencimentos, porque, quando fo1·iio ra1·a 
esses corpos, jã sabitio <los diminutos soldos : 
entãü digo que cstnriào nn mesma rnziio os 
de:;cmbnrgadore«, que serviào notes ele se nu_g-

, ' par• esses empregos, ji1 sabitio que os tinhiio 
t.liminutos, m:ls isto de cei-to niio é. r:izão suffi
cientc. 

inhnbeis, 
ainda ó maiot· -injustiç:t ; pois qull vno pa1·a 
nquelles 111gm·es sem f 1zer um cxnme, que os 
habilite: e, so todavia achiio-so alguns inc1pa
zcs, ó pela mesma razão d11 incapncidado de 
grnndcs cmp1·egndos, que se nchiio iL testa dos ne· 
g.icios publicos. 

Q•111ntos doutores de Cvimbra siio uus pJdnntc:;? 
~fas euh"ota .tll pnss:i.o n occnpnr lugai·es de 
alta·montn, pot· terem a hnbilltaçiio, qne se 
exige ! E;tcs officiaes tüm titulos legitimo:;; como 
pois são inca.pazes? CJncluo portanto qu·~ o 
udinmcnto envolve umn injustiça manifesta, o que 
niio pôde SCl" Cüm raz:io approvado. . 

o Sr. Ltn,; coutln.i.o:-0 Sr. Cnnhn 
l\InttJs quiz sustcntat· o projecto, até trov«jando·; 
mas crnlim, cahindo cm si, vio que este devia 
sei· n .lindo l ::5e ellc o não fizes.>e, eu já e;tn \•a 
prompto pam prvpõt• o nt!i:uucnto : porque este 
prnjccto não pôde lmssar, sem que haja um:i 

11" • • \ • • • • • 

v.·r n:io devem havet· oliicincs p1gos n'os corpos 
milicianos. 

Quanto a di7.et· o nobre deputado qnc niio 
sabe qm111Jo lia ele apparcccr essa lei <iif or
ganizaç:10, c.incluinJo que ellc ao menos niio se 
uclm com fon;ns, nem capacidade de 11 fazer, 
e invcctivando de certo modo contra os ·uutro,; 
scnhore,., que (diz o mesmo illustre deputado) 
11iio sabendo do neg.)cios militat·c;i tanto fallão, 
e de modl) 9ue o ndmh-avn ; respondo eu nu 
!IQbt·o ~Pputad~ que ~ co11imi~s.iio milit:u· é muito 
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272 SESSÃO E)I" 2fi DE .JlltJIO- DE J8:!7. 
capaz, e m<'flmo- o illnstre ckputn•lo para · a1lr~
SP.ntar o . dito projecto de oq~auizac:üo dos cor
pos de milicias, porque ello tem co11J1ecime11tos 
t!·nnsccncl~·ntes, e até muito_ fórn ela 1lrbfü1 111_i; 

1 sol<lo? E dnqui se conclue n necessidade s·lli· 
ente da p1·orognc;iio deste projectn. Depois eu 
me mal'avilho que sõ cntl'e cm coutémp1a!:iiO a 
olt<irnc:iio dos tempos, fJU:U.do se tm!a' de nng-

projecto niio de,·e passar, e voto contm semelhantes 
ofticiaes dos co1·pos de milícias com soldos ; lem
bro-me que qu111do J1avia mestres de campo, e 
IJUe n:io haYiifo c•fficiaes ,Ie ta linl:a, cm feme
lliantes corpos, e]les erão tamLem o melho1· ol'
_ganisados ; qnnnJo pelo contra1·io h<•je ctim tantos 
ofliciaes pagos só uuto ,-exames e cnc:ommodos, 
e os r.:>gimentos de milicias cheios de ,-atlio,; 
sujeitos :10 recrutamento. 

Os milicinuos devem Sl'r cidadãos pacíficos, 
casados, com suas occnpac:ões e oflicios ; e por 
conseguinte elles devem s~1- poupados e nunca 

mente n•jo, de excrcicios, ~1:nrd:1s, patrull11;; 
etc. Fnt;ão ellas cc.mo <!'antes um excn:icio por 
;;1~1naua afim de saberem _o manejo t.l~ arma, e 

Jlarn < lles defenderem Slll\;; proYincias e sens 
lnres. Portanto prc:o o adinmc11to, e se niio fiem· 
·adind·'· peço n pahHn pnm foliar contra a dou
u·ina do a1·tino, 
· · o S•·· 'ru,.conccllo,. :- Opponho-me ao 
adiamento, :t•}Ui trntn-sc <le repnrnr a injustiça, Ql\C 
solfrem tc::;tes mnjorei; e ajn<lautcs da Ia linha 
antes do dcc1·eto de ·1 <le Dezembro de 182':1, e n:io 
;;ei que rel11i;:io tem ist•J corn a 01·ganisaçiio dos 
-~·orr.os de milicias; mio po,,;so perceber que 
teu 111 parenteSco algum : estes homens -fazem o 
mesmo serviço ; e>, se niio o fizessem, j:\ terião 
.sitl•J reformadas, ou demíttidns, isto ern infalli..-cl: 
1;11 pois fazem o mesmo sen-i~o, porq1le i·azão não 
J1iio ele ter o mesmo soldo ? 

Isto é uma manifesta injusti,;n, e por isso 
1hgo q1ie ê mmto ntsl o tmtar-se deste prOJCCto, 
11 nppro\"<l uma. itlén, que foi proposta pelo Sr. 
CaYalcante, que ficão abolidos estes postos 110 
direito da la linh\; e t~nto o governf> já C•l-

1101·taria ao confümnJante 11'1ihta1· tle Pci-1111111-
hueo, cm que . se lhn recommcn lm·a, que n:'io 
lll·opuz.!ssc majores dn 1° linha, mas sim pro
lll'idarios da prnYincia: n!Cm disto, se_ nos não 
t.i1·:wmo~ esta inju>tit;.•1, ,·ni n h:n-er outro mui; 
porqnl', como os oíliciacs, <1ue est:io 1111 ia liuha, 
hiio de sei· empregado; nns milicias, vêm a oc~ 
cnpm· ·os postos, que crão dos ofiiciaes de mili
ciiH, e "'cm-se a cnclicr o,; corp<l!', cm lng111· 
1lc i·everte1·em pn1 n a Ja linhn, \'indo po1· isto 
-:iggrnvm· n fazenda pnblicn, porqne continuão n 
11:1ss:1r os tenentes coron«'is, _e coronds, vém 
a ficar qunsi t<idos os ofücincs da 2ª Jinh:1 
11ag .. s. · · 
. Deixemo-no~ p(li;; de tnntos ndi:uuento;;, 
porque o aclin111ento vem n t.lnr cm se não 
fazer nndn. O projecto é ntil à fazentln pu
ulicn, e é mesmo ntil para n discipli11:1 tios 
corpos; muito, e Jr>nito justo P'ru estes lwmens, 

,1111•: egtiio sotfrc:1do t:io granJe desigualdade. 

· rnr q11•1 em di:1 nculmm votei a fnvo1· <lc orcl:i
uaJos de desernhni·gadorcs, e que nnnea fallei 
contra , nngmento de soldo de militares, e i>to 
é nma sntisfuçiio, que dou n qnem não souber, 
•1ne nuncn votei a- favu1· de ordenados· ele de
scml.oargadores .•.• 

o s~. A.uau•to Xn,·ier: - O ndinmento 
neste · ne~ocio é · predso, desde qne são c.:.n- 1 
trover:'oas n utilidade; ou inntilidadc dest_c~ offi
cines; _porque se' siio inuteis para qtiu angmen. 
tar Q mal" da nai;iio, 9. pnrn que. clm· maior 

, ~ ~ ~ 1 ~, 

rei;:ulamcmto geral assim se julgue; hiio .tlc ::;e 
deixar <'Stcs homen; sem Ol'tlenndo? N:io hão 
de fü:1u· nos corpo:; de milicius, on pnssiio pum 

." • .. . ? .... : .. 

sequencia parece-me <le absoluta necessidade e 
rigoroza justiçn que homens, que fazem o mes 110 
scn·iço, tenlui.o os mesmos soldos. Se o não 
f:tz-:in bem. 1·eformcm-os; mas, emqnanto ·estive
rc:n em effecti vo sen·iço, uiio devem deixur <lQ 
receber o mesmo, quer sej:'io postcric>res, quer 
aute1·iol'es. Eis as· rnzôt's, porque eu ,·oto pelo 
adiamento. 

O Sr. QueJroz ca:rrcir•• : ·- F..stes officines 
o que requerem? fodcmlliS 11:ões. Ellcs estavão 
no 11 bl'igo da lei; olles tau to esta vão obrigados 
a clln, como .a mesma 'ld se obrign\·a· para 
com clles: pelas condições, e ,·nutngens, qne 
lhes off.irecia, Oll induzia a passarem a se1·vir 
interinamente nas milícias; pu1·tnnto, com .toda 
a 1·,1ziio pedem pnm !:c1·c111 igualados. . Quando 
mesmo se lllJB e ra ar e uma orgamsaçno 
dilferentc, 11'1 •ptal sejiio cxtinctos os majores, 
e aj udautes, nem por isso estão in·ivados de 
sm·cai agora dcfe1·idQs. Nem mesmo nessa occa
si:io tenio baixa ; luto de ter algum destino, ou 
dilforcntc serviço, ou refórmn: e será justo que, 
podendo ellcs s1•r l'dui-mados na raz,10 de 5011 
os mnjorcs, e os njuJnutes na de ~fl. s1·jílo 
cruelmente com meno:; vantagens, po1·quc assim 
mam.lotl uma lei posteri.;1·, que ton1a-lhes mtllo 
o dil·cito adquirido ? De ce1·to que estt\ rnmnrn 
lhes f.al'à j u~tic.:a ; pois ella é propria de seus 
membros. 

o Sr. Lino Cout:Jnho: -Eu me declaro 
contra o art. 1°, e pni;a se marchar em (lrdem, 
é neces;nrio notnr q uc ha 3 épocas de crençiio 
de ajutlautes, e mojores de rnilicias: nnnlyzemos, 
Sr. presicleute, estas 3 cspecies de creaçno. Na 
Ia declarava-so que os ajudantes e mnjo1·1?s po
diiio pa:.osn1· para a tl'Opll de linha no prazó de 
tantos annos, e então a li?i e1·a injusta, porquu 
por este 1110 o um ln< n·11 uo sa ava por uus 
poucos de. postos da. mesma mandra, que·, q!!~1-
quer nmg1strado fuzm ·com a rdaçno · <le · lioa, 
i:;to {!,que lllll juiz de fór11, Sl'lll ter corrido OS 
bancos• t.ln' lei, Yinbn n entriu· nn supplica1:ão, 
só· po1q_uc _tinha. s~rvido naquclla ·l'lll&~lie_ 1~1f!as 
aqm arniia hav11 . alguma, rnmbra . de·: JUSl1ça. 
pelos muilo_s encom'!J_?<los, e ~oenças,. que ':stes 
pobres m~g1strados iao experm1c11tar em Goa, e 
ningueín que1·ia "il' para lli, a não ser d~ftado 
pelo nugmento · da carreira; 11ão ncontece i::.to 
com os officiae", c1uc rassiio par:'. milicias, que 
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SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1827 'i)'"'•"l _, •} 

vão gozar de ntaio1· déscani;o, e mais tranquilii
d~de ·que ua· tropa de linha; e naquclle tempo 
muitos lugnre~ em milici,,s erão como cadeiras 
de cont>go1:1: como pois J1iio de tei· o p1·ivilegio 
de tre ar or cima dos o ·o ., · 
um exemplo: um tenente de ta Jinha p:issa para 
n tropa de milícias em major, e no cabo de 6 
annos regressa pàra alli com aquella parte, p1·e
terindc ordinal'inmentll n muitos tenente;;, e cn-

i nes mms an 1gos. uan os cap1 nes vemos 
nó; com l;>, e 2{Vnnnos de serviço, sem terem 
podido passar 1\ mnjores? Entretanto um te
nente por patr<-nato, passando para majo1· de 
rnilicias, tem seguro o mesmo posto na tropa 
de Jmhn, no fim de G a11nos da lei, snltnndo 
por d~us d• grúos, que talv• z hem. l!ltl custaria 
â · snb1r ! 'Chnmnremos nó; esta lei Ju~tn? Por 
maneira nenhuma;· é um v1•i·dntleiro putronnlo o 
fuzer com •1ue os 11omens sn\km po1· cima de 
immensos postos em tiio pouco tempo: pelo 
contr11rio niio nco'ntece assim com a lei de -t de 
Setembro ele 1822 ue uer ue as 1atentes 1 -
per1ores de majores de milícias sejão co11:>itlera
d11s, como refórmas honorificas : nssim a ld dá· 
lhes a refónnn de tenentes com n graduação de 
majores; o homem refurmado óde ter· ·aheito a 

e s o, rl.'g1 essnn o ou r l \'ez pr1ra 
n tropa de li11J1:1, d'ond~ ha\·ia snhi_d_o. ref~r11111d~? 
Niio: qu1111do elles fCll'llO parn as nuhcaas Já forno 
debaixo da intellige~cin. de:; ta. lei. Ma~, Sr. presidcn-

ge'ral do exercito, sem distincçào de ser l• ou 2• 
Jiuha, então níugnem poder:\ pnssa1· para seme
llmnte lugar, serf.io <•S c·1pitiies da 1 a linh11, n 
quém por s11a antiguidade competisse o dito posto 
de mnJor, servi11do po1· commissiio nos co1·pos de 
miliciüs, donde o mc·smo individuo poderá st•r 
promovido nos po_stos suP.cri~res da l• Ji~ha do 
exe~cito, segundu sua 1111L!gu1dadc de maJ?.1' ; e 
assm1 ·passa tumbcm a llJUdnnte, o que JU era 
alferes, on lo sargento, conforme a urdem das 
promoi;ões e sem 111jnstiça alguma. O major Je 
milícias, que ti ver n sua ft!1t1gnidade, c11tre na 

a 111 comnussao, nno 
tem 'corpo nl"um, todos os corpos do· c:xe~·cito 
Hle pei tencem: e entiio, ta_nto faz ser major do 
milícias como de tropa de linha. l\Ias a lei de -l . - . .. ... _ 

cins pa·s~em para· a ia liuha, porq11e elln os de
clara com(l refoi mados. Tem-se acarretado para 
aqui imme,nsas cousas, e tem-se dito que é pre
cizo- nttender :\ ·mudtm<:a dos tempos, e 1\ ca
restia das cousas, e que muitos majorlJS de mi
lici:1s têm ainda o antigo e pequeno soldo dos 
primitivos Jugm·•:S, donde s:1hirão.: ent:~o, Sr. 
p1·r:>id1:nte, se formos a olhar par.i. isso, digo que 
:>e nugmentem os soldos dos rdormados, porque 
um humem ú 20 mmos rcformndo com pequeno 
soldo tem tambem um igual direito, pela; cir
cumstancia:; de estar tudo mais caro. 
- O Sn.. PAULA C.wALCANTE neste entretanto pe
dia liceni;a pnrn· eu,·iar umn cmeuda, que foi 
lida nestes ter11•os : 

ElJE:SDA 

terior. O govemo vendo os absurdos, que ,se tinhão 
feito, e estav•ii> fazendo, quiz obstar á sua co11-
ti11u11çiio, pr'1screveudo com o dec1·eto de 4 de 
Deze1111JN a fúrma, <t_UC deveria J1aver pnm o 

. ' " de sargento-mói· e ajudante de 2a linha, isto é, 
que o official de infantarh dn Ja linha só pu
desse entrar cm concm·so nos postos dessa arma 
na !la, assim a de ca,·al a ·• ·• · · 

· quem n· que esta medida é inju>ta? Eu nunca 
o direi. 

NeSta nova ordem de co11~as só os militares 
e desembargadores tem melhorado em seus soldos 
e orden·1dos, e não assim os mais empregndos·, 
que se conscn•ão no mesmo estado : e, tendo 
sido nquclles os mnis bem aquiuhoaclos, híio 
.ie ter ainda mnis esse augmento ? Não é pos· 
sh·el; é inj1\;to! 

Tem-se dito a'lui que elles trab11lh:io igual
mente CO!llO Os outro~, e '}UC J!Or consPqUcncia 
dc\'em 1·eceber igual soldo. N:ao ha tal igual-

; : pois 
passão-~e annos, e unnos sem ao menos fa
zerem umn revista : têm um trnl.Jalho. porém 
é nus suas lavourns, 1111e é em que se occu-. . 
ei para augmentarmos soldo de tacs offici ~es '! 

Nada parece-me tão injusto, e tiio inconsequente; 
e nem uma rnzão plausível ncl10 para :ie lhes 
dar esse an"lllCnto: ois ue elles un 1 
sna vou ai e p 1s,mriio para miliciut:;· conhecii\o 
a lrgisl~1~1io existente; conheci;io o :•h·ará de 17 
de Dezembro de 180'~ ; n tcudo-se de bom grado 
snjQitado n essa espl)cie de refor1un, e a esses 
nccessos sem n11g111ento <le soldo, como é exprns
sado no art. 21 des>a lei, devem-se conformar 
eom a sua sorte e com as vicissitudes do 
tempo. 

Isto é meramente uma emendtl de redacção, 
e eu confio muito na illustre commissiio de re
d 1cç1'io, que lia de fazer isto melhor. do que eu. 

Que este artigo é justo 11iio pódc .havei· du
vica alguma. E~tes lwmens fazem os mesmos ser
vic;os q ne os outros, como se lhes b 1 · de negar 
cs mesmos soldos e as mesmas vantagens que 
os outros têm? 

Jl:ste decreto de 4 de Dezembro, na pnrte que 
exclue os majores, que tia lª linha se tenhào 
como tkstnc11do pnrn os corpos da 2•, produz 
elfoito retrnactivo e por isso se <leve declarar lJU<l 
isso se entcnJc com us 'llle fossem daquella lei 
em dim1t!, porque o mais era acabar com as es~ 
per:111çns desses officines, que sem adivinha1·em 
o futuro de semelhante lei se pasmrào pn1·a a 
2• linha. 

Este decreto nesta parte niio põ.lJ subsistir, 
por ser opposto a todos os princ~yios da nossa 

a Os majores, njndnntes e quaesquc1· outros legisla. c;ão e ~ ~e t~. da a E~ropn ciyjl~sadu, e por 
officiaes, que de ora am diante forem nomeados 
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SE~SÃO EM 21i DE JULHO DE 1827 
t!Sics 1111j•wc.~ .1:1 :..'" Ji11!1:1, •lirí~i111l.i nmn port.l· 
ria u•l ,,ouirn L111la11t" milit:ll" 1t! P.•r.m-i1h11.:.i, p:1r:1 
prop•j1· para sarg.)cilo.;·mó1·cs os prnp1·ict trios· da
q11eila pro,·incia. . .. •\ .. " 

E11\"io11 fog-> c;;L:1 

0 al.'crcscentc.sc- os rnajorcs e aju
dant·)~, q11t!. ti\·ercm sahido d 1 l" IL1ha. - T"a.s· 
eon<:dlo~. »- Apoiad.1. 

. JnJg,111<1.-.-s•? 1in.J:1 :1 1lis·:u:H:io d l :uL ! 0
, foi 

appro\'atlo c•1111 a cnw111h <lo S1·. Ya;;conc<·llos; 
•' •'nlron ,J,~pois c111 <lisc11s~iio a c111d1u:1·do Sr. P:111la 
(~:t\•:1h~.anlt•, 1Jn1~ se conshl1~rou Ct):uo arligJ atldi .. 
ti\'O. ·. 

<"l ~··· ,-:,,.,.onc.-11.,s:-E•la cm~nla nn 
i;;11a n'•lacç:io p:1rcc~ f•'r p 1r li111 o acabar cn111 
o~ .Jespaclúis '''' majoro~;; c. aj11d:1:1t,;s da 1" li11h:1 
para a :!" : pon•m, co111:1 o :;:. Cuulm :\l:1Uus 
v.-r.L c111ciu :ts· a ·~st.·~ ru~peit.n, JHll'L'1!D·lllt! qa~ ~•! 
ii•><lia tr:1tar dn al'lig•> :;.m1 :i emenda, •111e p.1derí1 
fie :r para 1fopois. 

O St•. Cunha °:\[<tt.ta"' ·-
mn ·c.11.,11-la a f:iz,.•r, j(1 ;1pr-.•sc11tei t·idn~ as 111i· 
nha~ i111~a3: 1n!l.; ºPildHho-111' a tJlll1 se Lir.:1n os 
nj 111la11ks dos corpos .i,, mi lici:1s, t:in 11ccc:;snrios 
'~411110 us ~:1~1~1Jl1)S:·IUÚl'"i.."S 11:t. Ja ILllJ:l. 

~ cs suo a e J:l\ºú n1n..;ll·;L t es~t~-~ co1·pos: 1nnlt•> 
r.n1 h:.1ra. se extin~:l.o o:-; 1ra:1 jo11·,~ . ..::, us Hj uda11 tcs nunca ; 
i·,u,)~ se co11s .-rnio na Jnglat•,rra ·~ nos E~1aJos
l.l11i•fos, e, so nú; •111crc11111s •111.i l1:1ja tl1sci11li11a 
111ilitnr, de\"•!lllO:i cun;;en·al-os: clles s:io os •)li•) 
g-ni:io .ys oflk::L•s, f)S •JilC far.em os m:1ppas, estiio 
f.:111iliaris,l.il•1S cu111 n rotina 1lú s1•n·i1;0. 

Poilonnos pass:u· :;~111 sarg !lll•>S-111ôrcs, mas sem 
nj mlant es n:io. 

O SI'. Paula CaYalc.tntc :-03 m::tj•>l'CS 
e ajndn.Jlt.)S pngc>s uos corp 1s milicianos siio o 
yexanw dos povo;;; os hr:tr.ilcir.>s u:io p:lg:io 11111 . . . . . . 

' l,; ="'• 
, Se ellcs faze.n •1ne os alista111J11tos seji 1 be n foi
tos, <ligo que antes o 1:üJ fo><:>em, do •JU•? custa ;,;e 
nssc pc•1ucno bem o gr11n•1issi1110 111 11 Jé serém 

seis n seis 
inezes. 

Nas orucnançns fazem-s.:! mappns e cu tenho 
"l."Ísto •.forem· os mnis b~m fcit·JS, do que os dus 
milicinnos. 

o S1•. Cu1111a :\:C.1ttos :-Em to1las :is clas
ses se encontrão abusos. Conheço mdhor que o 
11ubrc depnt:111.>, CJUe ha vexai.:õcs: m::ts nem p•.ir 
jss.:i se piJl•l dizer q1tc todos os oílicíaes co11i1111it
t:io prentricações; !ta 111uito5 inca;iazcs de t:il. 
'. Emqn:mto n <lizer-sc que apparccc111 rnnppas 
feitos por oílici:les d•l onlcnanças mnis bem ar
r:111j:11los do qnc os <los <lc rnilicins, u:io ditviclu; 
ums t:uubcm posso dizer ao n 1bre d.ipu~aJn qnc 
cm 11111itos lng:1res os \'igarios s:io os que fazem 
us mapp:ts Jo nlist:1111e11t' 1l.1s or.lenan.,;as. 
· En conheço vigarios, que· até d:io dirnci.:õcs aos 
olliciaes da 2" liuha e rnes 110 aconscllitio com 
cicerto a'ls C•lmmnndantes milit tres. 

Torno n dizer, qne, para se consen·ai· n tlis-. . . . . . . .· . - . ., . . . . 
dantes, pois são C'lle-; qnc cnsin:io o cxcrcicio 
n•-. scldat.lo e lhes mostriio coni.l sl.l arm.1 e <l.:s· 
nrnm uma csping:n·tla. 
· Podem-me dizer qnc tod·J~ os soldailos mili
cia!1os -siio cnçat!oxç_~; .. 11rns ltn diff,,rcu~a entre 
uma arma de caça ;i as da tropn. 
· N.os Esta<los·Uuitlos tem-,;e clmuaJo contra o 
nbai;iuono em que-·· fo1·:io · <lcix:1das a~ rnilicias; e 
qneret{'OS nós que, quando chegar· n occnsião de 
mri miliciano pegn1· em arm::a; llw lance m:io coú10 
a um caja<lo? . 

.. ;.. '· . 

]'.wt:mto, S1·. pr.~sj,J,mtl!,. ,; in·lisp.?n;.1'1"êl um 
oJJhi:ll tia l• linh.:1.110; co1'p'ls milidan .1.-1; cn :1s ;im 
o 1lirei sem/>rt.'. · 

l\11!ito em 1or.i o nobre d.?Jmtn~> o Sr. Lino 
' , .,11 1111e 

"e csth·cssc c:1l:11lo; cn sempre cxp1·i111irei as 111i-
11has it11;as co111 L >'la n fr,inqueza; di••:"i11 qne gdto 
muito, cu n:io tcuhl) outrJ mo<l•J ú7 fol11r, só se 

u..-.rc: 1 

E por•111e nos outros seuhor~s, qne fülliio bnix11 
o t'!o baixo q111 11nda i;;P, lhes ouve, n:io se lhes 
man~l:1 CJllC f1ll1m1 a~to '? Talvez porque ell~s dig:lo 
-11ao p~sso 011 nao quero . 

A mi n n:io me f:tHn n voz, p.1r i 'So fallo nlto. 
Qna~<lll n-; 111i.1h:1s iJéns forem c1..-a.las rcfnte111-
111'as, qnc cmqna .• to no modo de í:ill'nr, iiei úe. 
exprimir-me como pllllcr, co11t:111to qu.! sl'jà na. 
Ol"tlt•lll. . 

En niicl vim ª'Jlli p!lr:1 ·dizer- nmcn -; vim 
:111'-o;rm· a causa dos p 1\·os. 

Dis.-;c o i;r. I:ino C.iuti:ilto, qnc en tiuhn n re· 
~ . •. . 1 1 t JCC o. e org~111snçao para n ig1·cj a. 
hrnz1!1c11sc; !> •111e e prupno de pa•hc.s e teolo· 
~os"! assim e que o :&Jll"..,senlci, p.1rq11c o p0Ji:1 
laz<:?r, e, se fos,;_c. pr<'.•::so. tn1111Je111 apresc11ta1·ia 

• · • .. , • t l s 1nno 
á obra, ,·cr-sc-ltia s~ o :1prcs"nt 1rn o'u niio •••• 

~r. Jir.:silic11t1>, Cll S Jll lllilitar, C não Villl 11 
t.'Sl:\ casa aprcmler a h-gisla.;:io nem as · rcgm:i 
do cn".,; 

Tér.uin rnclo o ;Ji:b .te sohr.:i o nrti<To n<l<liti\·.1 
t' • ,... ' 1u1 esle p Jsto a votos c:n sn:1 t .. taliunJe, e não 
passo:1. 

O S::. P1:;-:sm1·:!"Tc:, divhlio então n m:ttPr:a e 
foi. npprnvatla súmentc 11a que diz respeito aos 
lll!lJ••l'«S. 

Ao nrt. 2° m:rn,Jo11 o Sr. Cunha l\laHos, a 
segniutc 

El!E!"D.\ 

r1?.lac•:ii•).- Os sn1·gcntos-múres, ne 
• . : "'' . e. pi .aes, nJn nu. e:>. que 

ha \"t!.1tlo sern.lú C•J 110 ca.Jd•!S on ollicin·~ . .; iufo" 
riurn; 1la mesma liuhn, forão excl11idos tios· seus 
postos cm consequ1J11cia do dec1·eto tlll ol d<! D.i· 
• l • 'l '·)) : -

..,. t ' ·o U.:"'t ' t. ::,. :; 

postos d.i,majo1·es e nj11<l:111tes <hl l• un 2• linha, 
um L ver. <til•! aq ucllçs •1nc p.tsiiarão <le cnpit.ties 
t.la Ja linlút para nwj~rc:> d,L !!•,contas.sem nclln 
qnatro _ n11110:> de scrnço .neste po!to, e os que 
passavao d•1 tt.'llc!llLJs ou nJ ndant..,; contassem seis. 
auuos <11.l servi1;' c,11110 111ajor.is, e os que passn
n'io de cadetes .ou ol!icincs inforiorcs p::am njn· 
dantes d:1 ;2a hnhn contas3e111 cinco 111111os utl 
serviço como tac ;, e n sim autigniJn<le rclath'" 
fi·JS 111njo1·1Js e nj n l:rn tcs q ll•l pertencem ÍL 1 a linha; 
C•Jlll'1r-se-!m da .tal L J,> tl<lCl'l!tO qnc os trnnsfcril'. 
dos corpos Ja :!ª par11 os da l•.- Cunha ,,,\Iatlo~. ,, 
-Apc•iau;1 .. 

r .. sto n votos o art. 2'. foi nppr.:ivado com . n 
emenda <lo :;r. Cunha l\lat!os. 

O arL ::l 1 p:tS3(1lt.Lal e ·q1111. 
O Sn. Ci:!"1u l\h-rTos, ulf..Jrcccu ent:io e f.,rão 

lidos estc:s 
AllTIG03 ADDITIVJS 

cr 1. 0 P>ll·n os ditos snrg.mtos-mó1·cs e ajudnn: 
tes rcgres3nrcm ~ cstc3 postos com as vnnt •geris 
do cll.lcrcto d.i ·l de D.:!zc111b1·.., <lo 18·~!, e na-fórnm 
do nrt. 2°. se1·:1 neccssnri•J mo:>tmrcm i<loncidaue 
physicn_9_ snj1?itnre111·sc a....ciatmc publico t.le C\'O· 
luções, manolJrn», disciplina e ltlgisln.;ão iuilihu·; 
em concur:>ll com o:> otH~in~s J 1 la · linll t do 
exercito. 
• cr 2. 0 Em11uanto os officines uoJ que trata o nrt. 2n, 
niio pulc1·em entrar cm sc1·viç;) a<:tivo na I• linha 
po1· fulta de po~to~--·"'1gos ou por serem· ineu1s 
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linbds do que outro.; concurrente;; ao concurso, 
niio terão dfréii<J ao soltlo maior daqucllcs qn6 
actualmentc percebem. 

do decreto de 4 do Dez•m1bro de 18'.!"2, Jaavii'io 
passado· a c1noneis, tenc11tcs-cvroneis ou c1pi
tàes da 2• linh:t, logo gne pnssa1·e111 imra a la, 
cutrando tiio sómente na efi'ecti\·i<lnde tios postos 
de majores e ajudantes, na ónna 111 1ca n 110 
art. 2.o 

« 4.o Os officines (<:xccplo os mnjorcs e njm1nn
tes) que nchando-so cm circumstnncins de servh· 
ua ta liuhn, pasõnrã<l 11a1·a a :<a a reque imentiJ 
seu, e ll'luelles que por niio existirem cm cit·
cumstancins de c,111ti11uarem o serviço rig.>roso 
da }a, fon.1o despnchados p~lo go\·erno com ac
CCSSO para a 2ª linha nt<• a data da presente 
lei, nã.1 terão di1·eito n reg1·es;;;11· pwa o serviço 
da. Ja linha, nem a maior ,·encimento de soldo 
do que lhe compf:ti1l nn ·."ecnsiào da sna pa3:;a. 

« Forão npoindos, o entrantlCI cm cliscussiio, o 
Sr. Vasconcellos petlio o ntliamento, que se Yen
cen· ~té ql!_O se imprim:io pnrn se discutirem na 

Votou-se que plssa;;se o prcojecto i\ <Ja dis· 
cussfto. 
· Pao;so1H•c :\ 2• iliseussão do 

' nrligos forílo 11pp1·ovudos succl!ssivam1>nto sem 
debate, e se Yeucen qnu passasse il :~· discussiio, 
n q11nl 1'!\•c lugar imediatamente n rcrp111ri111cnto 
do Sr. ~Inia; depois ·de vencida n urgencin, e 
perguntando o·sr. presidente so n camnru ndopt n-a 
o projecto, assim se resolveu, dando-se por feita 
a <!• discussão. 

Seguio-se a 2• discussão <lo pl'ojccto que cxt.in
~ue os lll!~ares clc intcndcntt.! do ouro desta c1irte 
e da cidade dn Dal1fo ; -foi npp1'6\"iií:lõ' sem dis· 
cussão o nrt. I .o 

li AUTIUO ADD!Tl\'O 

. cst:l\·iio a cargo do dito ministro, ns quaes só 
teriio lugat· em cnso de dcnn:1cia de c.mtrntmu 1o. 
-Tcí; . .:efra de Gom:éa. » 
. Foi apoiada, e reser.von-se para ser 1liseufülo 
depois do 2o artigo, o qual foi npp1'1wntlo tal 
qual; mns, dada a hora, o Sr. prcsiclen te deu 
.por .finda a sessão, e designou pam ortlcm do 
dia: : · . 
: . 1. o-Conlinuat;ão da :za discussão do projeclo 
sobrcdito. 

2. 0 -Disenssiio das em.:nda:;; da commi!>:s:io de 
guerra no projoct.o que fixn n Tor~a nnvnl. 

3.o-Dio;cu,são dus ememlas do sonndl) no pro
jecto que assigna a tlota<;iio do imperador e fn.-
milin imperial. · . · 
, 4. 0 -:8ª discussão do projçclo sobl'C engenhos 
do · nssuca1·. . . 

ú. ~-2ª . discnssiio do projccto sohrc a applicn-
t;iio· dos legados pios mio ·cumpridns. · 

.. . . . .. . . ' '\ 

navios 
giões. 

Levantou-se .n scssiio ás 2. horas .. da-tarJe.-
Candido José d_e Ai·aujo Yiaima 

lif:SOLUÇÕES, J?A GAMARA 

Illm. 'e Exin~ Sr.:_ Ii1cl ns t . rcm<:tt<J a Y. Ex: . 
;f rc::lulu~iii> ·da càmnra ·uus ·doJ•lltildó::Ç "íubr<.i o 

prnjcct 1 <lo llli, qne prohibc ás camm·.1s das ci-, 
•lndc·s e Yil!a,;, f 1zercm festns ií. custa dos beus 
do conselho, alim do •file seja :1prescnta la por. 
y. Ex. !•~ cn111m·a <los Srs scundur.~s. com 'o }.Iro-
JCC • "l'lg1na , fIU" n ac :npan •· . - 1 u 
a V. Ex.- Paço da camara dos deputados, em 
2H de Julho de lt-i:.!7. -José .Antonio da SilVa· 
~~Iaia.-Sr. visconde <le t.:ong.J11ha.; do C;im[h1. 

A cnmarn. dos deputados, envia nn st:.'nailo a' 
fH'Oposiç:iu junta, e pensa que tem lu~·r pedh·-se. 
no impen1dor n sua sa11c1;ão.- Pnço <ln camara 
dos deputados, cm 2ü de Julho de 18'27. 

Sessão e111 ~7' ele .J 11l111t 

PnESl11E:S01.\ l>O sn. AU.'l.l:.10 LDl.\ 

couta do c.xpo~ 

Ol"l·'lCIO 

« 111111. · e Exm. :-\1'. - Accusnntlo n · rccepç:io 
do •lllici•> ·de V. Ex., dat:ttlo de. hontcm, 1·dati

. YO ao .facto de g:tstar a cmnnra ti:\ citlatle tio 
S. Lniz tio J.\Inrnuh•io an1lt idas <Jlrnnt.ias uas 
feslividn:les feitas pelo rec0uhccü11cntu da· iwl.c-
pen encia o nn peno ; cum p1·c-m.c t 1zc!' a . x~ 

qne . a camartt nctnal da r.:f~n·la c1da,\c, em 
ollici•> de l l tio Abril ileste n:mo, cxpoz ,,s em
baraços que encnutrnva li'!.· pi_;:ame11Lv <~e sn.a~ . 

c,•;lida' tl~qnclli:s' c~.:és5i\'o·s g ;stos, e aimh~ qnq. 
pdo nrt. ~ l § Ll tia lei <lu 'lU do .Ontubro de. 
IS·2:J, perlcn<;a a fü:calis:t~iio da receita é Jcs
pez:i ths camnrns no conselho proYincial. julguei 
com·cnientc 011,·ir sol.iro o assnmpto a 1he;;a · do 
dcscmbnrgo tio pnço; e para esse fim lhe re
mem ·o ·dito ofticio na <lat..'1. ,de {i do ccrrcntc; 
O que V. Ex. levará ao conhccimcuto da. camnra 
dos deputado.>. 

" Deus gnartle a Y. Ex. - P11ço cm ~ l dt! 
Julho de 1827. - Fi.~comle cfo S. Lcopoltlo; -
8r. Josõ Antonio da Silni Maia. " - Hemcttid" 
ti. secretaria. 

Pvr 11ão ha,·er mais expctliente, ontl'OU log.j 
cm discussão o projcclo d 1 lei uarn abolir as 
intcndeucias do ou1-..• no Hio de· Janeiro, e nJ 
Bnhi:1, objccto da 1." part•! dn ordem do dia. 

O Su. S1::<.:1?1!:1'.\t:to :\J.n· L·u o i1rtigt) atldith·o 
do 8r. Teixoirn -•le <.;ouv•:a :w art. ~" olforechl<i 

n· ri la la yra 

O Sr. Clc1ncntc Pcrch.·-~: -Sr .. presi· 
., 'sitas aos navios são inteirnmcnto 

ocio.sns e não pas>iio. de mcm formnlidad.o .de quo 
rcsultão só cncommo.ios nos visitantos e aos vi
sitados; porque nem os navios podem ser cx'\
minados todos p .. ir inteiro, nem quem traz ouro 
l?. o. não . quet· manifestar, o expõe. onde seja 
encontrado.'' . . . . · . _ . . . . . 

Esta instiluido tC\'C principio na Bahia, e 
nesta cõrlc foi • tl!:puis crc•i<la po1· ôcàisiãu <lô·ar: 
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l)•r.. .lu SESSÃO E}l 27 DE JULHO DE 1827 
vará de 3 de Dezcmbl'O de 17-j(), tomanio·S•) po1· 
fundamento q11e nos p.n·to; d.i mar e1·•1. onJe 
mai:> facilmente se fazem os dcscaminh·H: mas 
estas razõlls já hoje têm ces:>:ldo; porq11e o ou1·0 

· • i '" p 1ssa sem risco 1s 
visitas da intcndenci 1 do ourn. 

Por tudo isto quero que se acabem taes visl
ta~, e voto pela emend 1 que assim o propõe. 

• nESIDESTE poz a vo açao o ar 1g•) adJi-
tivo e foi app1·0,·ado: os art,;. ;;q e 4° fori'io np
prov idos sem ddmte , e posto em <liscussãJ o 
art. 5o foz a seguinte reflex·io 

O Si•. Clcancnte Pc:r:-cir.'-:-Xcste artigo 
deve declarar-se que só goz,io do favor do mesmo 
artigo os escrivães e meil·inhos, q11e servire:n 
este,; officios de propriedade, e n:io th·erem outi·o 
officio. Dest<& sorte 1·espe1ta-se o direito de pro
priedaclJ; o que não milita para Mm a'luelles 
que servem t{!m1iorarini11ente , e obsta-se q 11e se 

· accu:n~lem eutp~egiJs em um sv. sujeito. 

virem estes offii:ios de propriedade e não tivernm 
outr9.-Clemmte Pe1·efra. »-Apoiada. 

O Sn. X.\ v1En DE C.\IWALIIO :-Pe1'gunto sé! a 
· .. : - .. ... ac:;i 

me.,ima razão. 
O Sn. CLEUl:::STE PEmmi.\.: - A minha emendá 

compreh"!nde tamhem as serventias vitalicias: 
porque hoje por Yh de regr•\ sõ se diio os 
oftic1os por este mouo: e co·.no o que lembra 
o illustre deputado é de redacçiio mio me op
ponho. 

O Sn.· PnE!;IDE:STE poz o artigo á vulação, e 
foi · npprova<.10, sah'a a cmemla: assim con10 
ta:nbem n. emenda, salva a re<lacçào 

O Sr. Clcn1.cn te Pero ,.· 
se estes officios <le intendentes de ouro em l\Ú
nas são p1·esente111ente de utilidade.; quizer.1 por
tanto quo a conunissàil de faienda, visto qne de 
lií. veio este projecto, désse o seu arecer sob1·e 
o conservare.n-,;e ou a o irem-se estes intenden
tes: porque a s3rem inúteis, devem-s~ poupai· os 
seus ordenados, que sobem a muito; e tu1lo 
quanto é diminuir despeza é o mes:no, ou mais, 
que augmeqt Ir a receita · 

o sr. Teixeira de Gouvêa: - (~<io se 
ouvio.) 

o sr. cunha ·1\1'..:a t;t;o,. :'-Posso informar 
a esta c imar•\ que a casa da fuadi!;i'i.o de Goyaz, 
ha tres a:rnos rendeu apenas duas onças de onro 
em mota!, além de uma certa cousa a que cb:1-
mào bilhetes do quint>; cuja historia é não. só 
exten:m, como 111u1 escandalosa; a.; me,;mo !?asso 
que os empregados lia tal casa vencem mais da 
tres contos <le réis. 

Pnrecc-me portanto, que a existencia desta casa 
é de mero luxo, e a sua receita n ida se com
padece com a <lcspcza. 

o sr. Alnt.cld<l To'('rcs : - Não obstante 
conformar-1:-ie com no iiniiio dos Srs. d 11 
que se cm rao a ext111cçii:o dao; intendencias 
do ouro de l\liuas, porque tamben1 estou con
vencido da sua in11tilidade, comtnlo como esta 
meteria não é tão co1·re1~t.e. como a dJLquc agwa 
tr11ta1llo,:;, nem tão f 1cil como se inculca ; apoiando 
a lembrança, eu quizera que esse negocio só se 
tratasse em separado e a seu tempo, sem pre
juizo da marcha dJst.e projecto c1ija 2• <lis
cu~lio se acha concluida. (AJ>oiado.) 

Depois desto pequeno debate, ficou p na a 3• 
discussão iior voto da cama1·a, in lependente
wcutc tlu ir :i cu111111issào de legislação , e . de· 

SEGUNDA PA.HTE D.\. ORDEll DO DIA 

PitOJECTO DE LEI QCE FlXA A FORÇ.\ :S.\V.\L 

o sr. Fcl.iô :-P.ilo enunciado Jo artigo e•ta 
fot'<;a extraordinaria é para durar de l~'.!7 a 1828 

,, 1 mmos- yres po e durar 
da 1ui a vinte ot1 trinta dias. 

l'ortant<> eu conceberia deste moJo-:luranto a 
guerra actual. 

r. n .. t;-->dl<> Dla .. : - A razão do bem 
do estado me obdg11 a !aliar cm uma materia 
alheia da minha profissão. 

Eu niio StlU de voto que se cons,-irve esse nu-
• . • . e cxper1enc1a em mos-

tmdo até n cvideacia que a força não coo •is te 
no n11mero, mas sim no bom manejo dellas ; o 
grand.J numero a!ltes nos é damnoso, porque nos 
fórça a despJzas que estão muit·J acima das 
nossas finanças; voucos vasos e b~m tripula
dos; melhores commandimtes do qne º"que têm 
sido despa.:halos, eis-aqui n boa armada. . 

Qne numero de embarcações tinha a America 
do Nort) quan lo ncabJu a g11ena com a mãi 
patria? Foi elln por isso mai<i desgraç 1da do que 
temos sido? Eisa republica tão pequena, que 
1103 fa n "" 

t-0ca1·. o ultimo ponto de abatimento para com 
as nações !) essa republica t·io pequena tem 
zo111b1do da n·issa grande 111ari11ha com quab-o 
ba1-cas ! Telli-SC com ra•lo or um · 

ar.:as e vapor, que se têm c\·apor~do: conhe
ce-se que carecemo~ do ''asos pequenoi;i, e con
ser\·a.se uma ma1·inha, C)lllp.;sta de vãsos gran·
des, que não pode:n n,wcgar cm baixios, e qne 
por isso me;;mo Sil ~ornão inuteis para a guerra 
presente ; :hz o alnnrante que os barcos eslão 
pod1·es e j:\ podres fo1·iio compridos e bem pagos, 
nssim mesmo podr<>s se conse1·vão arm'ldos .•.• 
Sr. 1n·esidente, p1uecc que q11er-se mesmo a du-
1·atão desta R•1cn·a para fin~ particulares : pa
rece que se faz a guel'ra, não para sustentar a 
lionr.\ nacional ; mas sim eng1·ossar em rique
zi1s a quem faz couta a guerra. e bavemos nós 
de dizer a isto - Amen ? Por meu voto esta 
forc;a naval que ttimos, se vende1·ia antes, do 
que solfrcr o seu dispendio; para um tal fim 
nem um i·eal se de1·e dar. Dcmai3 como have
mos de determinar a força naval sem sabermos 
em detalhe a sua necessidade ? O governo não 
quer que saibamos a.; cousas mais importantes 
ao interesse da nação, faz gosto que tro ceemos 

O Sn. Hor.L.\:-;n,\ C.\\'.,LCA:STE: - Eu devo 
explicar n ca111ara que aqui ha um erro de 
imprensa. Em lugar de 2 são 10 b 1rcas canho
neiras, e em lugar de 2 - ll transporte!'. 

o sr. Lln.o Oouctnh.o: _:Sr. presidente, 
o artigo primeir.:> não me parece hem concebido. 
J,\ aqui tia out1·a vez fallei e dissc_que . nà•> 
se podia tomar por base o numero .de v"asos. 
Ull\S da gente que de".ia guarnecei-os. Contini10 
a in_ .. t.ar e mostrarei a. contra1licção em que cabe 
este artigo. Elle no priucipio ordena. ·que, s_e 
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SESSÃO EM 2i· DE JULHO DE 1827 ~ii 

conservem todos os vasos, e embaixo diz que o 
governo fica autorisatlo para veader os vasos 
\•elhos e arruinados para comprar outros. Lono 
se está autorisa·lo a vendor, comó quer qu~ 
conserv<l os mesmos v '> • • • 
tradicç.'io manife;ta. Por esta lei '> go\•crno 
011 lta de conservai· os Yasos exi:>tentes até Ó 
nnno que vem, O!l ha de comprar os V•lSOs, 

ue aeltar convementes para M div.11·;;as ex e-
Í<.(ÕCS e. ven:. ei· o.i q11e e pal'ecJrein i.;pensa

ve1s e mute1s. 
_Se poré}n marcm·mos a qualidade dos vasos, 

nao os pode o governo VtJncler, no q11e acho 
muita incohcrencia. Por isso o principio do 
ª!"tigc me . não parece exacto. ,(Lezi:) E' além 
disto preciso que para semelhantes fixações 
usemos. do anno chan1ad.J legislativ<> 011 anuo 
financeiro: e n:'iO ·do nn11•> politico, e cflmo tolas 
n;; nossas medidas e orçamentos são para o 
anno futuro, por isso não se deve dizer o nono· 
de \S·!i - para o anno de 1828 - e sim desta . . . . 

constará dist-0 etc. - Nós não decreta nos semio 
pam o futuro ; rara o anno pass.1dJ, ou actual 
11ãn podemos decretar. 

O; nossos a no 'i ã 
de J meiro a Dezembr.> ; são de sessão a sessão, 
e devem-se coatar destie o ultimo dia em que 
se fechar n sessão até o dia do encerramento 
de outra, por consequencia, se é assim, a:n 
q e 1avemos e me er o anno ·l ~ , quando 
decretamos para o anuo de 1823-? Eu sei que 
ngora cst1tvamos no meio de 1s·i7; mas cha-
111a-se 18'.?8 - e niio 18·?7 : - é assim que f,1zem 
todas as camaras legislntivas. E' ve1"lade' que 
a disposição ab1·ange parte de J8·?i; mas tambem 
comprehende p 1rte de 18'3.~, e chama-se ao total 
18!8 e não 18·?7. - Por isso ú preéiso qu·J a 
nomPnclatnra seja exacta o conf.11·me com o que 
tem adoptido todas as camarns legislath·as e 
com a mesma constituiç.Io. Eu man•J:uei a mi
nha emenda. 

EllE~D.\ 

constarã da brigada da marinha, segundo a "º''ª 
organisação que· se !ta de decretar, e de tantos 
marinheiros, quantos sejiio sullicientcs para a tri
pulação dos vasos ;ictua1Js ; o góvem0 po1·ém fica 
autori;ado a vender as velhas e ronceiras, com
prando outr.1s, se bem entender, comt.into que 
não exceda a despeza, que fór orçada 110 budget 
para a esqut\dr!.\ actual. - J osê Lino Coutinho. n 
-Apoiada. 

O l!!h·. Ho11a.nda CaTatcun.te :-Sr. pre
sidente, eu darei conta da redacçiio deste proje
cto, que. foi feito. em conseq11.encia da proposta 
do minist1·c:>. Primeiro direi que a cainara votou 
e tomou por base esta força material ; appro
vou-se esta na sessão, em ,1ue se tmtou de;;te 
projecto ; e approvou-so tambem a emcnd1l do 
~r. Vergueiro, pua que se dissesse a quanticla•le 
numerica das embarcações ; por consequenciii n 
commissão expóz e~ta quantidade, e ap1·,•senta 
uma não, tantas fragatas, tantas corvetaS, tnntos 

• <T 

cos de fogo seria. uma nomenclatura ociosa,. e 
tanto mais ociosa, quanto a mesma catnali& mos
trou na discus5ão, que o gôverno, uma vez estabe
lecida esta: força, poderia accommodal-a da maneira 
q~e pa_recesse mais conveniente, e a. .necessidade 
o ex1g1ssc. . 

Querendo estabelecer-se a força por bocas de 
fogo, é impossivel que se possa. fazei' . um 01·1:-a· 
mcnto exacto:; porque uma fragata, que tem GO 
bocas. de fogo, rião orça na mesma despeza que 
~ brignes, que tennão ~sas bocas ; os · brigues 

n?ccssariamcntc fa1·ão muito maior despeza. Por· 
t mto, p \ra qu<! se tenha um exacto orçamento 
é nec.!;;sal'io que s<J determinem os v 1sos ; e é 
P<;!i' is;•> que_ e~tá assim. concebido o arJ;igo!· e 

Jia rei· contradicçiio á pri111eira vista, e:nq uan'to 
se diz que a f 11·.;1 serii o . .;ta. e a:iuella, e em-' 
baixo se a11toris 1 o govtJi·no para vender, etc. {leu.·) 
Ess 1 condi~ to ó e.; ..lculath·a tla nonBnclatura e 
nao, mg.1tas, tirigu!s, etc. ; por11ue ó baseado 
no oiçamento. 

E' de.;te mo;h qu l a commi:isão julgou poder 
conciliar a emenda do Si·. Vergueiro. Foi tambem 
approv:tclt uma emenda tlo Sr. Vai\concellos, quP. 
rcJuzda força naval um 14ª parte em temp.J de paz; 
e istl) ve:n 110 art. 4° (léu-se.) ·Eis com-:> se co:i • 
cilia a cmen1la do Sr. Vas::oncellos, sen lo a con
se1uencia nec·!SS iria q11c a foi·o;.a 11ctu tlm }Ut~ exfa· 
tente é ext:ao1·Jinarh. . 

For.io nuis tres e1mJ:tdas apoia ta~ â commiss i.o 
para !JSla a; tomar em con;1tlera9ão; ma; como 

mara quizer al<lptal·n, p:'.Jle·o fazer. E1111uauto 
ao ann'l de 1::!'27 a 18'.?3 já se tlissJ na sessã.o pa:i
sada que a commis.>ão apresentou isto como uma 
hypothesll.: a ci\niara est.abelecen'í. o anno, ue 
ac ur mais co .1v-i111ent·}: isto é um l emenJ.a me
ra•nento d.J r.!tl 1cçiio ; e poi· iSJQ niio iusistil•.Ji. 
Q11ant'l i\ base do pi·oject·l naJI\ tenho a dizer, 
por.111e a camar;\ Q;;tá ao fact'.l elas refl.JXÕ.Ji, quo 
I1ouve sobi·e o numl!t'o d.:i i11dividuos ; e isto já 
se acha prejutlica lo, po1·1ue se approvoll na sesião 
passada a base tle.;t} prímei1·0 artigo, e posto que 
eu teria mnit? a r.ispo11tle1· sobre a b.Lse e.los ia
.dividuos, pareee escu~a .. lo, pJ1·que já houve vo-
tação a este respJito. . . 
· ó Sl". Pau ta. e sou ~a. : - O nobre depu
tad<? suppõe que houv.i votação,- mas a camara, 

' " ~ missão, p1ua estii as tomar em considerac;ão; e 
n·'io app;irovou nenh11m•1 dellas; não houve vo
tnção sob1·e doutrina. Pam . a caniara_ fiem· ao 

O Sl"., Ll no Coutinho : - Nós podemos 
ainJa emendar, e tornar a omeadm· este 1° artigo, 
porque ninJ•\ não sulft·eu emenda alguma que 
fosse approvadn, e o projecto não passou ainda 
por nenhuma votação. . 

Um honrado membro disse que as bases já 
tinhiio sido app1·ovadas : perdoe-me dizer que. se 
enganou. Fo1·ão olfo1·ecidas emendas, mas o. i·esu~~ 
tado da discuuão foi que fos.>em todas ellas envia~ 
das á commissão do guerm, p tra á vista do 
exposto n•t cam111·a org 111izar o artigo, e dar-lhe 
uma melhor fórma, e ser outra vez sujeito ·ó. 
discussiio. · · 

Po1· isso, não ha\·endo votação, n11m approva~ 
ção sobre ns bases, todo e qualq11er Sr. dep1ít'ldo 
póJe fallar sobi·o o artigo, e substituir as emcn· 
das que quizer. faso é o que fiz, e creio que 
estou na ordem. 

A minha emenda pi·imeimment;i declarn que a - . .. . . . 
pàs;a a declarar poi· base a fo1·ça nu1ne;ica dos 
individuas, que hão de s~ir na e:.;quàdra, e 
que vem a ser : 1°, os soldados, conforme a ornl(
uização, ouc se ha de dar á brigada da marinha, 
e· depois· os ma1·inheiNs ; e esses tantos, quantos 
sejiio neccssarios para a tripulação das embar
cações de guerm a.:tuaes, ·mio 41ntrando o mais 
no calculo puticu\ar, que é facil de fazer~se ú 
vista dos me·nno.> vasos. · 

Digo tambem que o ~overno poderá v.cnder .os 
ua~·ios velhos e rouccm.1s. pJdeudo substihdr 
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-.. s '::. J SESSÃO EM 2i DE JlLllO D.t 18.27 
outros cm seus lug<ll"l:i:, Cún1t:mto que se>jã•> snlli
cientcs pm·a. S<'r mont111los p<•r <'SÜ geute nssig-
11alnda; as<im fica marcado muito fixad:unenle a 
·foro:a "dus imli \"iduos, e a parle <lo liudgct mn r-

• • , < • ci para a m::u·m ia. • 1ca 
oelivre ao gu,·erno · sen·ir-se, ou n~o <los vasos, 
qull tem ; . porque>, so achat· quo e mais conve-
1~icnto vender, os que km nu'Lo;;, c:s pódc ,·cn-... ... 

Von.lo poi· exemplo uma frngn"tn, 11ólc com esfo 
dinheiro, e com mai:; algmua consn .com1>r.u· uma 
cor\"ct1, on duas, ou . uni;i frag•1!a, e 1uesmo 
m\o. Emfim deix·~mo,o ao minist.i·o a faculdade 
de empregai· esta ou a']uella qnalidaclo t.lc vasos, 
<JUC n liatureza di> negocio exigir ; e parcc11-me 
q11<1 d~sb modo se tem desempenha lo ns ideas, 
11ne se aprescntariio na sesst'io passada. 

O Sn. PnEsmE:STE, julgada a matcrin do art. to 
<li5cutida, n c:lfercccu à votação tal qnal: não 
passou. Prt•põl-o com a .1mcn<la dn 8r. Lino C.:iu-
tinho foi a 1 rovado.- m· · · 

Ao art. 3. 0 o Si·. Queiroz Carreira mandou 
esta · 

• a Supprimn-sc a palavra -· v.:-nt.liJ,1. - Quci1·0;; 
Cm-i·cii·a. » - Apoi:1da. 

:Julgado o art. 30 disc1itid<', e posto a vo~os 

Offcrccida <lepois a emenda, não foi' appr~vn<la: 
Entr••u . cm discussão o nrt. 4•. 

O St•• Al•nni<lu e Atb~u1ucrquc:-Apc
s:u de ler conhecido n opini:io da camara a res
peito ela força naYal, comllulo a minha opini;io 
e qu·c se 11ão t.lcve diminuir, e n·io me pri;;so cn-
1111citar que a força na\"al ura existente é cxtm
ordinaria ; antes pt.lll contra1·h csLou mais. que 
convencido qnc ella é ordinaria. O Brazil é nma 
nação mnr\Uma, ou no menos chegnrú · :i ser ; 

or conseqnencia nós uão pod~mo:; desde já esta-

i·inlia. 
Eu ouço dize1· que, uma vc1: conclui<Jn a paz, 

deYc diminuir·sc <la forç<i mai·itim·L uma quarta 
a rtc · cu 01·ém uizcrn · 

podem·>s coutar com uma paz perpetua com as 
unções do muudo. E como h:n-..m.os de diz.:i1· que 
uma \··cz conclnida a p:1z, ;;e dc\·c diminuir n 
quarta parte? Eu niio concebo, como é que pos
smnos ter . ccrtez,1, de que o goYerno sempre ha 
de estar em harmonia com tmlos os povos do 
mundo. 

Se acaso houw11· um rompimento daJa n dimi
nuição, onde· é q111~ se irão limem· de repente 
soldados e marinheiros? Queremos que fni;a como 
nctm1lmcnte que se vão buscar pintorüs, alfaia· 
ti!s e sapateiro.; ll•lra servil· a ti ... rdo dos nossos 
navios de ·guerra ? . 

Acho istn muito fóra de propositn. En entc:iclo 
que nós ainda não tem s marinha, tenlos apenas 
um principiQ; qnmulll é de esperar, e qnnsi certo, 
que teremps uma gra111lc mnrinlia, porque as 
noss~s co:;tas não se gnardão com tão pequeno 
numero de vasos. 

Eu nc110 <111c a ft•rca de m1r é ela maior im
portancia ; qnc a clla se deve ntlcndcr com 
pre ~rtJncra; a e qnena qnc se "PP 1c:1ssem antes 
todos os nossos ~oforços ú força na\·al, ·uo qne 
á outr.1 ; por conscquencia, sendo estas as mi
nhas· idéa,.;, acho que em lugar de ex'trnordiun
ria, 'é nfüito ordinari:l esta f.,rça; e muito diminUtà 
cm r<:>laç:lo ãs nossas costas. 

Para M nos;ms hmdas talycz clln seja grandt1 ; 
mas estas rendas hiio. de melhorar, e se ?1Ó5 actual
mcnte podemos f·1zcr esta de;;p ·z:i, poderümos para 
o futuro susttJntnr muito maio1' forç••· Esta forc:i 
de ma1· ~r da ultima 1i1iccssidade, e não lios dê
vemos lCmbrar uc ·a rct.lnzir; ·quan·~o el!a ·é ainda 

tão pequena. Queremos ji1 dctcr1i1inar o. crc.=ci. 
mento 11 uma arvorn ha poucos tempo.~ plantada·? 
Em umn valavm, oppouho·mc no :1rtigo, por<JU6 
não considero esta força senão muito e ueua. 

o Si.•. O<lorlco . - Sou dtJ votll contrario ao 
dQ 81·. Almci<la e Allmqncrqnc: não sô quero quo 
cm tempo de paz s" diminua a qnnrta partcda força, 
mas :ati:i Í• metade. O ilh1st1·c de ntado Jiz u" 
nrio c..inccbc como se possa diminuir esta .força, 
quando não temos a ccrt~za de estar sempre em 
boa. pnz com todo o mundo ; <:ste seu ar~umento 
na<la prova, pois que, dada a l1ypoth~e dtJ estar
mos <:m uma gncrra continua, e ainda qne atlo
ptcmos o anigo, não pcr<lemos cousa. :1lgum11, 
porque cai tal caso não tm1 lugar a rcducçiio, 
qnc tanto leme o Sr. deputado. 

Dis~c-se mais que somos uma naçii-1 maritima, 
e qnc ncce ;sitam•JS p<•1ta:.to <lc grande f • .orça un
val, para guarnecer as costas do Brazil : ;;cudo 
assim, nem todas as fori.:as que temos, . nem o 
tr· - ~ · 

l\las, seja, como fôr, <leve haver d:fit:rença entro 
a força rn:mtit.la Jurante n gncrra, e a força, 
qne se entretem na paz; a existir scmp1·c a 111es11111, 
S\!"llC·SC um absurdo e \"Clll a SCI" ilC )1 \'tJnc!o 
guerra, como siiu chaurndns ao ponto, em que 
clla se faz um maior numero de vasos, ficari1li 
dcsguarneci<las as costas, ou nos xeremos 1111 
ncccssidadtJ <le sustent:U" na paz uma fori:n cxu-

·c, e é, . 1·a qnniu o ormos a ac1 os, 
t•Jrmos não só c111barca1;ões cm nl>unt.lancia cm 
toJos· os portos, mas tamlicm uma rcscr\"n, quo 
vcalin offcrecer combate ao inimigo nos lugares 
·C'm que nos für isso forçoso. Para tal cousa nem 
todas as rendas do impJt'io ! 

Concluo ,pois que, lC'ndo a caHull"a j nlgado sufli
ciente a for<;a 1111ucada pai a nos oppünnos a 
Buenos-A n·üs ; feita a paz, devcmc:>l-a rdduzir; 
e no quãnto, <ln redncçâo defiro da commis:;iio, 
porque ncho melhor que sejn <liminuida a me
tade, e não a q11a1·ta parte tiómentc. J~cmbro mai:> 

uc <:>sta 1 •i é .1rn t · ai no · 
<leterminarcmos outra cousa, Cl•llfonnc o que· pe
direm as circnmstnncins. 

Senhorns. é mni facil dizer.se- façiio-se nrnri
nheiros, hnja· ·muitas c1111.i111·c 1çües -; ma..; o <li-
n 1c11·0 . ma gnm e mnnu 1a po ·e mnnlcr·se 
com qualquer couza? E' lxigir de mais do pobre 
irnperio do Brnzil ! 

l:)c não existe na mesa nma emenda, qu~ reluza 
n força á ll1C!1'1de.. .. Grüio ·que j1\ se. fez ni' 
cmeUL·a ... (Os Si·s. da mesa disscriio que. não.) 
Pois cntiio eu a farei ; a quarta partc niio é 
bastante : seja a mcta-.k. . 

O Sr. Allnci<la e Albnqu~rquc: -Os 
mens nrgumC'ntos estão em pe, e o illns~rc de
pntado os im·c1·teu. Eu disse - que .. segurança 
tinlinmos nlis dtJ ter paz pe1·petua-? E não me 
r<'firo só :\ pequena força de Bncuos-Ayrcs, que 
ora nos cncummoda. Sabemos po1· ventura que 
sempre cst111·c111os cm perfeita i1.1telligencia cm 11~ 
na-:õ JS da Europa ? Diz o nobre deputado que 
cm temp de guerra a foro:n ha de nugmcntar; n:1o 
é estn nminha questão. En . digo que cst11 força 
pnra ordiiHJ,ria niudn é po1,1ca, q111nto mais parq 
extraordinariri. . 

A nar.ão lirazilcirn ha de s~r uma na ão ma-
ritima, e nin<ln não tem rendas sullidentes. pani 
sustentar uma csq11aJh1 {1 proporção do. que é 
neccssario, Hms i~to é m•lito tlifferentc, .. po1·quó 
P••dc1hos ter ainda muitos meios para ·o futuro; 

A esta for..:1, 'que presentemente temos, demos: 
lho o nome de urJinaria cm luga1· de cxtraor: 
tlinaria, se . lia clinhcil·..i parE suster.tnr a qne 
ora exist<', qm1l é 6 inconveniente de. qu.c· clla 
continue?. Quando . as circun~t:mcfas o·· exigirem, 
onde Juyc11103 de buscar soldados e m:irinhcit·os 
de. repent(i ?. Ellcs não se raiem cm quatro· di.is. 
Nós temos vi;;to que a· marinlla tn·azileira- e·Nsi; 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:08 - PÃ¡gina 5 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSi\O E~I 27. DR .JULHO DE 1827 
g11iffoant11; .e •. nma _ nao;~c>. que 1le nccessi.JaJc lia 
tle ser m:tr1l.ltna mto pu.le ter u111:i m 1rinha t:lo 
pcq1rnn a. Nó~ <levemns olhat· par:1 o futuro · e 
ne,;_ta. ~011sitb1·açilrl (1 '}Ue eu interponho o u~cu 

O s..-. Od :>l'ico : - O; nrgum mtos 1fo hon· 
rado memhl"O, '}llC me pr.icctlen. versarão sobro 
o fal:;o su~po;to, tl(l qno h:n·emos do :mda1· em 

' · · º ... 1: 1.,c p tis 
qu~1· que. a fo1·ç:1 1n1ucnda ·seja or.linnri.l. 

~e. c'!nlrnunr a guerra, o artigo não manJa que 
se luntt! :1 f<:,>rc;n 111wal; lie.1 suhsi:;tin I~ tu1la, 
como qner o 1llustr~ 1~epntado ; porém, daclo que 
se e 1acl11:1 a paz, d1111111nc-sc : nada h:1 mais ra
Z >'l\•cl. Tomo a lemb1·ai· qne a lei só dnrn um 
nnno : e, passado q11e sej,1, ''e1·e.n!H o q1u nos 
con':ém obrar, se <l~ix,u· n 1 mesmo p3 u no:;sa 
111ar111hn, se nlternl-a p:irn mai,; 01t p:;m menos. 
· Ponham o; que se termina. a. gncrrn <laq:ii a 

dous mezes; havemo> continnat· a ·mesma <lcs-
1"'7.:l, S•!lll q_n~, _nem pnn qne? StJ nrr:111j:1da a 

•• 111 1111m1g.1 ac un , n nos>:\ cs~rac~a nos 
cn\·oh·tJssc cm UOV•l contcadn, o "'0\"erno sem 
tP.r pr<:lci~•io <l:1 n_sscmhléa, <lisp1111h:1 de totl.1 a 
fcn·c;:"L cxtrno1·J111nna, porque daya-se u mesma 

s1çao a Ilnenns-Ayres; e V S<! aeirn-:~se ·que en 
p•me •, não tiuha mais o impc:wlor qnJ convo
CJ1 .. nos cxtl'•lOl\li.mri1u11.::11t '~ nlim 1lc ex:uninarmo,; 

foi lida a st?gnintc 

lilt.~:m.\ 

11 Qne si diminn 1 a mctaJc. - Otloricr1. » -
Apoimla. 

o Sr. Lln :> Conllnbo:-Lnvanto-mc.p:ira 
apoiai· o :ntigo com pc 11wna dillcrençn. Visse 
u111 nobre <leputa•Jo que est·1 tliminuição nã•> era 
justa, e quer quJ a força mariti111a. que t()mos, () 
tJU~. cous!dera111_ns :ictualmentu comr1 extraot'<li-

e. • ' 1 
$r. présio..lcnlc, é nocessat'io com que 
comp 1ra· ó ho:irntfo deputado est:1 força, pnrn a 
ncltar pequena: se com as 1uçõ~s que· são ma
l"itima.'!, e que · têm uma grande for<;n orc.l.inaria 

· em tempo <le p::iz, n:'io nos potfomo• medit• com 
ellns: qnc compnraçiio podemos te!' com a Iu
glote!'rn:, com :1 Americu Inglez11 e Frnnç '• que 
têm grarnlcs~ cs \Ua•lrtts em tempo d..i p z? 

Pai·"' e,;sas .11,wões é a noss.\ fo1'<;a .muito pe
qneun. Mai-elll r<llnçiio âs nossas -pos>es é -cxo1·· 
liilnntiuima: 1u noss:is 1·cndas sãQ . •le l~.oo:> 

11111<1 tio ga·.mdc força oa·din:iria? 
Jf;\ de ter ess 1 forç:l orJinnria quando tin!r 

<linhcil·,1. :'lfas diSS(l·S<l 'llle, feita a p !Z con1 
ll 1en Js-Avte,;, n:'io est·wa111,1s certo; 1 ue fit:n-
r1fllnu; trn•1qui •>S: e q'1" sernpl'.! uu paz é que 
as 11:i•;õ.::s s~ pl"Cp:"u·;io p:il'.l a gucrrn. I ;to •1 ucr 
diz.ir •1ne toda; ª" n 1r;ô•?S <levem ter um~ força 
nn\•,11 cm pj: e S<Jl':io obriga Io1s toJas as nações 
1l.) nnm lo n t !r mim cs1n:nha COlllO a ln,.lat•?rra 
porqite a Inglaterra pó fo im·a 1.1· :1 qualq11e1! 
<lel~ns? S-:r{t po1· ex nnph1, qual;1nc1· oatm na\'·io 
ob11ga.Ja n ti.- a mesma fo!'.;a qu i n Ru.;sia 
po1·.111a a Russia póJ i il\\';\ fü· a algama dellu; t 

· Ent:io cstni·iii.1 sempre! t 1d:1s ns 11ações p1•tet.:J" 
n'ltt11·am em um cst 1J,) f.J1·ç11d-1 1lc cxcrcitos e 
esqu 1dras de gr.111d.i g 1st1. :::;11pponb:1mos que· por 
des«1·arn no·;a a Iurrlntcrra nos <l • :1 · •· " · · · 
sc1·:"1 com a nos ;:1 forc;a nu1·iti11u '} lta uós lhe 
farh11nos fr.:ntc? 

!::icria preciso fnzer e.nua> extraol'linarins, e 
lanç:u· 111:io d.! toJos o.; mdos, po1·quc as eit·-
cums aneias a;s1m o ex1g1r1:10. i :1s, qunn •> n:1o 
cxist(lm estas cireamstand:1s, h 1vemo; de · ter 
uma forç,1 cxtr~orJi 11 tl'in, >;Ó por.1u•! pot!emos ter 
gn~rra 11lg.11n <lia~ · 

Não.1, Sr. 1n·e.:1idcnte, se nó.; g.Jzarmos de pnz, 
eleve-se dimi1111:r a fo1·ça; e se occorre1 .. alguma 
declnrnçib 1lc guerra, e:;ta forç11 <l•:\·c ser a11rr-
111c:itn.fa; f.íremo; e:.tiio os s:1crificios que ",i 
cau'>n p111Jlic11 cxig:r: mas se as eircumstnncitH 
o n:io cxig ,111, que no~es.;idade ha d J se co11s,.1·v11· 
uma e . .;rpt 1dr.1 muito além d:H nossas foro; 'S e 
posse• linnnccirns? S J se pens':l qu i pnm tei· 
marinhcir..is 11:1 occa;i:io !\~ guerril, e1·.1 neees
sario pagal-os cm tL'mp.l dc p:1z, de\·o diz.ir que 
hem avin,\03 cstavamos nús, se csti\•essemos 
sempre prep:1r11cl11s 11a paz. 

Demais, aos soldndos n:io se foz se.1iio liciln
ciar nn quota parte que mnl'ca o ni'tigo, p:ua 
n:'io se p.1g:w o sol<l•l a cs->a qn•)ttt p.1rt1i. Os 
marinheiro.; nio siio fixo . .; e jui:ame.ct:1Jo;i ;. e 
demais;· niio s:'io nacionacs: se f·.•:>s.Hn brasileh·c.s; .. · . . 

l ., ·• o. e 1 .:. .. 

esqn:tdm é tofo. gual'11r.eid11 de marinhdros es-· 
tmugl!iros, n. qu,~111 se · pag:io gmmles p1·.i111ios: 
e havemos de estar sustentando os estmngeirvs 
com grande.; enl?aj:uneutos o soldo.;? Para· que? 

P.>1'11· só q11:1uuo hQll\"Cl" g11erra te!' u·ipul·u;ão 
da no:;sa C'.S!JU 1tlrn? PóJe-so ent:'io chamai-os, con
\"idal·os. p<Jlo· me,;m•> premio. e pelas ino.smns 
\"antngcns com que clles ugorn estiio·, na· nossa 
csquadm; elllls vh·àõ então. N>io sen\ nwlho1· 
que sustentemos 1111icame11td os ·marinheh·os ·bru· 
s~~ci~os "º'..ter~~~º . .'•~, -.~~z, p 11·que ~~~CQNS muito. 
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SESSÃO E~I 27 DE JULOO DE 1827 
bem mnntel-os nns tres quartas pnl'tcs d:t nossa 
esquadra? l>e,·emos despedir os 11Mri11J1dros 
rstrangeiros, ·porque a nação uiio deve nem pótl•l 
pagar nem Luntos, nem toio grandes so~t.los em 

se tem db1:utidco, é nccessario q1;1i eu a este 
respeito ninda diga alguma cou•n. Se'1horcs, nbs 
n:1o podemos ter mei<•S de ddcndcnuos contra 
qualquer força marilima uc nos )(lSSa atacar 
por meio a mesma furça; não podemos apr<:
sen tR1· força sufficiente para resistir a qualquer 
força inimioa. 

Os Estados- Unldos, c,stn nação tno poderosa, 
que tem tnntos meio.; du apre51cntar uma força 
marítima, como tem actuulmente, no principio 
<ln indl'pendenda não se nclwu com forças snffi
dentes para põ1· obstaculo,; nos seus inimigos: 
o o que ft>z? Uecorreu {1 Frnnçn ; e a .Fmuça é 
qufl sustemou a sua independencin. 

Ora, ~e fossemos ntncados desgraçadamente 
pr•r alguma nação 1~oder1 sa no mar, pal'n sermos 
:l . .,. .. ... . 

poderosa. Por is~o quererei que procuremc;s todos 
os meios de nn.izadc e protecç:'io da Jnglatenn 
e· Estmlos-Uni.Jos; a alliarn:a de uma no m<·nos 
destas unções fm :i. com ue outros unes ucr 
nossos mmugos Jl(lS respeit<'m; ,·isto que ni'io 
pod.,mos já apresentRI' 1111111 for-:n de mar suffi-. 
ciente parn resistir a qualque1· ntaque. Que erão 
<:>s Estados-Unidos e o (1uc é o· Brnzil? Não fullo 
no adin11tnme11to p1olilico geral, rallo mesmo em 
mni·iuha. Os Estados· U .. i<fos era uma uação, mn
rilimn, e mais tlc [i()(),000 n111i,1·icanos do norte 
vivi:io no mar; eriio mari11hciros; a pesca da 
Tena-Novo\ e us outras pescas, qmi n poem em 
":.tndo de npresentm· homei,s do mar em um 
nwruento; e no Brazil, para te1· homens do mar 
é preciso tira 1-os du l0nx·1cln; e estes homens é 
11uc farão a forca mnritim't do Brnzil. E;ta f.,rça 
que t<-mN~, a sustent:1111os com grnndes sauifi
cios, porque somos obrigados a procm·111· bome1.s 
mti!resseiros e vendidos, que uão têm pnb·ia, 
que niio advogiio os interesses da nossa patria, 
como os uo;;sos ciJndiios. 

Quantos não siio os males que hão de nsultnr 
desses engnjamt>ntos? N:io súuu·ntc erl\'olvem uma 
desp1•za, C<•m que a naçiio não púdl', mns até 

: . . i 1 t consen miea com 
ns nossas circumstnncins. 

E• preciso que tenh:uuos um numero de ,·as s 
proporcknado do numero de mnrinhl'iros que 
temos. Assim estivcssemos nús em circumstan
cias de podei· diSJlCnsni· esses m gajnmentos, que 
são o flngello do B1:_:izil 1 E11tretm.to n rcducçiio 
da metade st:rin d(:mnsiadu ; digo que não con
vém tambem. Nós tt·mos uma tal e qitÍll forç 1 
nmrilima: por_q~1e !:nziio . iremos pn.ra ~~-· em 
uma retrq;rE>ssao üio rnp1da, como e um para a 
n1etade? Ap"zzir de 11ue trnhnmos as trts quartas 

partes da marinha aclunl, o governo proporcio
nar:í. o emprego della ás circ:umstancms do es
tado. 

Não ueirnmos n uc o O\·eino Ycnda a 
meta e das un!Jnrcuções; p<•rque essa ,·enda niio 
é tiio lucrativa como se pensa. Não é necessnrio 
qnc estejiio as tres quartas partrs Ja força sem
pre em expedição; podem estar n!lYios arm~dos 

i po1· s e sen·u-em a 
Talvez fe se J?Uzei;:sc' uma embarcação em cada 
porto do Braz1J, não fossem suflicicntes as que 
l·Xislem: e será isto muito? Pni·a gue pois que
remos a dimi1miçiio da metade? N:io ó a dimi-
1111ição Jn quarta parte j1\ uma diminuição muito 
grande? Eu niio serei jámais de opinião que se 
fu.;n uma tão g1·mide diminuiciio na marinha. A 
m:ll'inha não se cria sem· a conservação 110 ser
viço tlu grande quantidade de marinheiros ; a 
maneira de a criar é uma decidida pwtecçiio 
á pesca. 

grande riqueza desta pésca 
para a nação. Porque 1.iio havemos d~Jlroteger 
esta pesca nacional, estal1eleccndo grandes: di • 

· sobre o bacalluio est1 an eiro ue i--c intro-
uzn· no rnzi ? Por esle meio, e prestando o 

~ove1·no un1<1 deciJida p1 otecção a estes empr.i
hendetiores, um dia, quando precisnrmos.tle ma
rinlm, acbal-a-hemos. 

• • i . os va s, nem 10me a 
e:otrangdros: todos os nossos pescadores pnssiio 
cm um momento para os na\'ios, que, qua:.d:> 
os niio tenhamos feitos, se C(lmpriio a dinbeil·o. 

Eis que leremos grunde m(\l'inba por meio da 
pesca; porque ella fórmn muito bons m111·iuheiros. 
E' necessnrio tambtm protegé1· a 11escn da baleia: 
antigamente este commercio estava florescente, 
hoje não existe. . 

Eston pois pela doutrina do orligo. Quanto ao 
licuncinmento , cn acho isto uma medida muito 
boa, e muito !nsta cm tempo de paz, P()rque 

c~sa despczn, e. faz-se um grande beneficio aos 
soldaJos, que, quando fõ.- occasiiio, tornão · a 
eutrar cm ;;erviço activo, e a apresentar~sc á sua 
!Jnnddm. uanto nos marinlrniros o overno 
r<'gu nrâ isto como estiver no seu ulc:mcc; elle 
déve proporcionar o seu numero i1s expcdic;ões· 
que tiver ·a fazer, e ás circm~stancias. 

Elle diminuirá :\ proporção que as cil'cum
stancins forem menos urgei1tes. 

O Sr. Lino Cottt;lnlio: -Eu quer~1·ia nc
crcsccntnr umn cousa a esta purtc do artigo, que 
diz que s!i vcndiio as embarcai;ões.:. Eu não quena. 
que se vcndcss 111 as embarcnçoes: em tempo 
dl' pnz podem ficar no porto · com. as cnut0:las 
ele q uc usiio os inglezcs, pint mtlo-as t.le branco,'" 
r:al'n não apodrecel'em, etc., ficnnuo ellns cober
tas. Como e que ha de vender a 4.ª parte, para 
quando für lempo de guena toruar a comprai-as 
com inuucnsa despezn? Por isso cu que.-ó accres~ 
centar mais i4o, como additamento da minha 
emenda. 

1\land(lu .:\ mesa e foi lido o seu ndditamento 
nestes termos: 

El!E:.l'A 

« Snpprima-sc - vendendo as cmbarcn~õcs. -
Jose Lin9. » -Apoiado. 

O sr. P.iula. e souza.: - Antes de fallar 
no artigo, quero dizer como cu o entt-ndo (leu):. 
entendo que elle quer ·dizl'r que· niio hàveudo 
guerra, dev1: reduzir-se a força de mar ;-send<• 
tal sua doutrina, passo a encarar a quesblo de
baixo de dous pontos de \•i-sta. · · · .. 

E• 1> primeb-o ponto: se deve l1aver uma diife
renta de fol'ça ordinaria e ... extrnprdioi~riª,; esta 
em ten1po de gnerrn,· e aquella em tempo de 
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·SESSÃO Eil ~7 DF. J(jLltO DE 18!7 
paz. ··E' o segundo: clu'.lt · deve ser esta ditre
rcnçn. - · 

!<'aliarei primeiro, se dr·ve l1a\·cr C'SSa d;ff..:· 
· rcnra. "l'arcce ~ue llem póJc isto ser dcuatitlo, 
po1: tie a conshtuíçiio d z - fixará annuallneuto 
n orça·· or mana e extraor mana - púr este nr· 
tigo da é:onstiluii;iío "'sc•mos nós forc;ados a fazer 
esta dilferenc;a. JS ó:; não podenws prescindir ~isto. 

· lJa vem<)!'.' de_ fixar a fo1·i;a ordiuar:a, e fixar a . . . 
argumentos qu~ se .fizerão cm contrario. 

Disse-se que· não podcmós estar 1·m perpetua 
paz : a islo responJo que o 11t·tigo diz que qua1.do 
11011\'er paz, a f"1·c;:t de,·c ser ta11ta; e c1ue quando 
guerra, tunta: e dnro pois qul', se )1om·er guerra 
utc o anuo futuro, ficu subsistindo a forc;a l'Xll'a· 
ó1·dinaria agora fiic:ada : rabo portnnto este argu
incntu ~ },OJ'qttt', }1a,·c·ndo AllCJTa, qualquer que eHa 
st•ja, temos furta i;xtrnordiruu·ia. l>isse-sc tmnucrri 
que e:rn neccssnrio odsth· sempre a. f<m:a. c~tra.· 
Ordinaria, pOJ'QUC não C fa~il ter UIJ1n força t·X
t.rao1·dinnria promptn no rt1omculo preciso; mas 
110 e-se am en1 que n: o e possn·e 111,·c·r e 
repente mari11l1a Cle guerra, sem haver marinlrn 
mercante. Como temos nós fdto nté ngorá? 
· ·~·i:nios alugn,!fo marinheiros. est~angei.ro~. · Isso 

modo de pe;1s<ir na Olltra - sessão 'em que foliei. 
I~emurei e11tão muito circumst:mciadamcnte que 
niio podemos ter já ü que quen:mos: isto 111io 
Cst1\ 1rn Yont11de Je 11i11gue111 ; Jt•peude sim de! 
:funilaS cirCUIHStnncias. 

A Inglaterra nos tt m dado o exemplo. Que 
tempo não tem levado ella para ser uuçiio emi-
lie11temente maritima? . 
· Olhemos pnrn a Frnnça: o mesmo genio de 
Donapa1tc niio foi capaz de a tornar uma pu-

. Cencia eminentemente marítima. 
· Olhemos pnr11 a ·Amerirn do Nortl'. No unno 

c1e- 1787, isto é, .IIJ;tis de 20 a11_11os depois de sua 
iudependencia, era tão pcqul!ua a sua mnriulin, 
q11e· uiio clii.>gava a· gastai· 400 mjl dollnrs, i~to é, 
800 111il cr.uzmlos_; mus depois entt·ou pouco a polico 

nuii· a força cm ten\po do paz; antes só vautn· 
gens, pois poupando despez:ts supcrftuas~ nos 
J1abilitumos para npplicnl-as deYitlameutc 1io:1 
tempos de gnena. . . . . 
. Disse-se que er:1nos nação mnrilima: ji\ se 
respondeu qne o devemos 1scr, mas que niio o 
podemos sei· tão ctdo · pnr isso mesmo que nossas 
costas são t:io l'xtcnsa:;. é claro que niio podemos 
ter já quanta marinha é ncccssaria para comple
tamente defondcl-as, pois isso absorveria ns rcn· 
dos todas do estado. 
· Ã America <lo Norte tem muito maiores ren
das do que o Bi·az:J. e entretanto nilo tem senão 
500 bocas de fogo em tt·mpo· de puz, lJUC auda 
por 17 a 20 vasos; tendo (como dh;:;e) uma reuda 
que excede muito á nossa. E como queremos 
uós e1~1 tempo de paz co11sen·a1· mais de l,OCO 
bocas de fogo que fazem a despeza do 11lgur1s 
W1ilhões 'l As nossas r1:11dns não cliegiio para essa 
de!'peza. Eu níio cbnmo rl'nda nacional aqudla 

ue se cobra ·() é \Sta nas 1·ovincíus nrn ob· 
~ctos c.cacs; chnmo renda naciohal aquelln que 
entra na c1ixa geral da nação. 
. Segundo os rdatorios ministeriaes desde 23, 
que estão impressos; ns rendas que actualmente 
e11trão no tbe:;om·o nacional ou rt:sultem -aa prO
vinci11. do Rio de Janeiro ou das sobras das 
outras provi11cias nndjio por \l,~:0003, e ·pode
rem~ i1ó.s; á vista dellas. gast·1r .. 8 milhões · de 
cruzados ·só com n lnarinba em tcmp.> de pnz? 
E: para . que fim? Para nos arrostar com as- na
ÇÕ03 Ii1al'itimas -da .l;ttl'opa ou com a Ame1·icn 

TOll0-3, 

do. Norte? Pnra t~nlo ~\•sõ\utamente niio ehPgn, 
pois que a InglatetTa tem muito mais de 400 
va:;os em teml:'o de paz, a Frnnc;a muito mais 
de 100; e po.:ieren:os nós te1· um tal numero 1 
e ainda ue o • · · 
pe1·icia e11uivalc:11te :'l daquclla:; nações? Niio por 
certo. . 

Se pois não poderemos tito cedo competir com 
ni1udlus noções, nem mesmo con1 a America do 
~ r l!, escusamos, em tempo <! paz, essa forc;a 
extrnordinaria, pois gµe para conipetir com os 
novos estados omericanos é ella (ainda rl'tlnzida 
ú metade) muito superior, uma ''ez IJUP. tenhamos 
officiaes e marinhefros i1al.JP.is, pois que l\fexic•J 
e Culomuin não te1·ãô mais dH 10 011 12 vases: 
Chili ,, Pe1 ú nem metadi>. e .fh1e11os··Ayres hem 
sabemos todos o que tinha o o q\\e' tem. 

ConscrYando pois o Brnzil em tempo de poz me
tatlo da marinha, que tem c·m tempo do guerra, 
ainda fica niuito supcr10r a todos esses no\'os es

' tados amerknnoR. 
Nem nos assuste o receio de unl uer lu 

com c~sas grandes potencias 11111ritimas, pois o 
c:qnilil.Jrio nccessmfo entre ns nai;ões nos Yale1ú, 
bem como a distancia on que ucs nchnmos dK 
Europa: nota-se que na ultima guerra da J11gl11-

t , mericn o or ~, e ic#gou a ug u
t.-r1 a a t1 r mais de 1 ;ioo ,·n•os, e a America do 
Nm·Le mmc.a teve 200; entn·t mto a· An1e1 ica do 
Norte fui mais feliz, ficou victoriosn,- porque os 
iuglezes tinhão 11mit11s leguas a ttl1tnessn1 • por 
isso, 11iuda que livesse»Jú::I guel'ra com alguma 
pot<:11cia da Europa, o cquihbrio nncional e nll 
distancias nus sal varião. 

E demais cm tempo de guerra, embora faltr·m 
meios, fazem-se sacr1ficios, ti sac>ificios de todo o 
gener11, quando a honra 11ac1on'.ll os exige; eis o 
c1ne se tl'm feito. Jã fizemos um c·mpre,;tiu;o de 
:.l milbões de iibl'DS esterlina,;; tl'lUOS a1i11Ual111ente 
prestações <lo !Jnnco que- nndiio por muitos mi
lhões, e porque se tem - feito isto'! Porque se 
e11te11Je11 que a l1011m 11acio11nl exigia taes sa
crificit s. Mas cessando tnes motivos, -estando nós 

1; j 1 li S 0 r;g.1 li 
niio ser prodigos, obriga n 11iio l'Sgotnrmos o já 
esgotado l.Janco. · 

Estando assim demonstrada a obrigação que . ~ - . . - . 
mwal ordin"aria o extmo1·di11aria; e a nccessidncJ~ 
de que a forc;a ordinaria srja menor_ que a e:ds
tentc e:ttrnoruin:u·in, resta a 11ondemf q1l'll devo 
ae1· esta dilferença, se diminuindo-se metade, se 
o tert'o, se o quarto ; e eis o segundo ponto - de 
yista Ja questão. 

l>n1·cce-111e qne a diminniçiio · dc,·e ser pelo 
menos· do metade, porque a America l1igleza, que 
quer ser nação 1wepo11<.lemnto no mar, que 1·eceia 
uuicamente a Jnglatcnn, uào tem ninas de: f100 
Locas de fogo em tempo de paz: pnia o que 
vc>jào-se os cstatisticvs <IUO tratào disto; e culllo 
lm vemo.> nós de conservar mais da· metade das 
bocas <le fogo que t.im cm tt·111po de l'ªz a Ame-
cu do No1-te? · 

A America do Norte tem muito bons mari
nhefros, não são e11gi1jndos, e é. o que 11os falta; 
o que nos resta pois u f 1zcr cm tu! caso ó a•.1to-
1·is111· no. govemo que· conserv.: a metade, e o 
govemo que cscollm os melhores officfüle.s e ma· 
rinh · ·os e · á ficari11mo:; i .. un.:s fü uêl un ·ii.o 
E não lmst'lr1i esta forç11 para guardm·· as nossa;; 
costns? Como cbega a d11 A111eJ'1c·1 do-Norte pnm 
guardar as suru;, quo 11iio são menos l':densas? 
E <lemais faremos 11c)s o quu quizermos 011 o que 
pudc1·mos? · · · · ' · 

Lembremo-nos do estado <'dn C..zenda publica: 
1.0:1 temos_ que" a1no1tiz1n· m1u1 .gralidu divida; 
temos um grande ··dé/kit ~nnunl; •11pptii:imdu pois 
tJCl'to de um qua1t,) da ren<la i\ 1111.rinl~n,' jfnip
pliéamos. de . sobra. Julgo ·quo ·niri'ih: tin~11~Q 
metade,.·Q-- mu1tl• ··a que 'fim,· 11111u1lo ··tun1s du111·· 

:jü 
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c.1·.;:..;:. -\O · 1· 'I .,. ~., ~.:>.:>• '-·' - ' 

1inin.lol só ,1m •1111Wl•l. .~,, Sp ;.ntP.nolP. 'JllP n ~l·•· 
J~i:i tlrt 11:1,.•:io f"IJt1siSV! ,~111 t.:1· C1)tl$,1..; 1J<J '~[Jlltll';lt'1-
•• (' 11 illuJir it' 011trn,; 11.11·•i •~. te11h:111vl; Plll· 
k1ra 1• . .;s·1 Í•H'l:a <'XI ra?1) i::~ari:.~ s.·1111w•·; ma; 

· riiim 1, e 'J·,1n, por se: muiti.'rr.l, '"1'~ J<'\'.~ Ji· 
mi1mfr :u sua:; far.;:H,· aut <s sim a1ig11u11tal-as. 

; • .i1wiado~.) . 
As nao;ões hab~is conh.}cem mais as fm;as 

d:is ontra,; tio 1}1ie ª"' l'rop1·ia; uaçõcs qne ns 
têan. !::)';! t·!u1os >Or Uf)t·te o it t r 1 ssc fT ~·a 
l)laior h,!111 <IJ maior numero, tleve111os s"i.;111·:1-
mente atten<le1· rnuit<"J no q11J ncabo .te pon•fornr. 

p,,.. c.1nsef}ueacia tratemos primeirnnrnute tle 
nmoriiznr ns nos.;,1s cl i\·iJ:\5: rllstabelec;am.1s o 
c1·etlito puulico, organizemos as instituio;u•!S ne
ces~arias p:trn o hócn :inclaitwnto tl:1 coustituiçã •, 
·.1orc1 ne não ha g•l\'erno repre,;eut.1ti vo sem esses 
ilwlns. :.-t 11oiailos.) 

o rnlS'<v intc!ressc •i qn•! o po\·c· não seja ve
xnJo, que acalie111 os fo1·i:aJ.,s~ nc,11.uimos e •111 
eis. •ptc vc',.u de to<las n~ panes e em vii•l 
.apoiado.~); pois que :!•J n:m s11~eito:1 inl1a1Jei.; 
•ª 111. 1. •• •• 

jn;n<'!nl» •i.nc · nin:i na•;iio' s1•111 t~r mari11h:1 111e1·
cantn ni°i•l pt1J~ t1.:r u1ariulul. d~ gu1~rJ'a 

L•·111hre1110-110.~ •Jllc o nos~o \'•!ttl 1tlei1·0 inte· 
r•)~s·~ n o tlr, Y1)\'~t'll•) l~ nll1\·i1lr o~ ·os di~ 
111111111r :ts ' e;;p"z 1s, ajuntar tliuh<iir..i p<1111 cu11stts 
mais nt.eis e traLar de vi~·er cm p:tz com to<l:.ls 
u' 11:tçiõ~s do 1-\loh,l. A A nei·:ca e.lo Norte, por 
11iio ter ticl•) guerrns :i ex.:epç:io da <la iJJdepell· 

· . , ~. e es 11 par L su,; e11 tar n sn:1 
)10111·.1 e 11ignh.lntle; por isso em lj(J nnno.; tem 
1111:1clruplic11do a suu populnç:io e tfocuplicmlo suas 
riq1rn:r.n>'<. 

\"1Jto poi~ qtl!"! se fixe a f.11·.;a e:draordinnri i 
t•:mpo d.J guen·a e orJinnrin pnru o de paz, 
'' •111e cst:L or,linal'ia S··ja. só qua111lo muito 
111cta.Je <la extrnortlinnrin. 

O Sr • .Alu:&cld.l. A.lbt1•1•lcr;i1tc :-Noio 
rne 110.;sl) conformar em que uôs si~amos ., me
tboclo conlmrio nn d:is ouh"ns nnçiies. Qac f..:z 
:i Am~ricn tio No1·tc ·? F11i llimi1111i11tlo as suas 
for~as ou as fol t1U"lll•~atnn<lo ·? llo"o ··1 t,m .uni 
mnrm 111 }lOl Cl'<JS:t, e mo>:nm cl:L historia lia Ame· 
rica eonst:\ qne no pl'iudpio os p..>vo;; :i.:i senth"io 
cló~ impostos que !.-C cstaueleci:io p:ir:1 tSSll UHL· 
riuha: n· cxpc1·icnci<l lh.1 f1i •n•l~t.rnn • .l.:i a ne-
• _.~. · t .. l ... · nu!~n1en a t o a , u1ar111 1n ~ e n~ i 

•111eremos fazer as c<.ms:1s pelo n\•cs-;o ! N~ccss1-
ta111os <le grande 111ari11h:1, e quer-se diminuir a 
for~a '! Pnrn. rni-11 e! co11s:1 extr.tor.Jinnria ! Diz-se 
<1ue :1 co11stit11iç:io rnnnJ t fixa1· a fo1·c:n ordin:1-
1:.ia o extrnor<liuaria: e por ve11tl1ra isto csliL fdt> 
na f.'trmn <l:t co·nstit11it~:'10 ·? Xú' <leve111..is cst 1b !
~ccl!r pri111eiro a for.;:a · orliuaria, e depois c.1t·i•l 
dizer-se quanto Jcverit SJI' ·n cxtmor,liuaria. Pe1·
gnntnrei eu, S.J n foro;a, 'JllC nq11i sc tletennin:1 
çon10 extraorJiuarfa, u:io für s11Jlkicr1te por ;d
g111nas i·nzõcs. que p:'ssão npp:weccr, ')tte se ha 
de fazer? 1I L ue <ldx:u· <le ser n11g111e11t.1Ja? 
. Diz-se que IH rcn.Ja,; J,1 fawn.fa pnblic:1 ni'if) 
duig;lo: S•l u:io cheg lo o pr .. j.,ctu ci illusorio, é 

· •(lt»r,.1· est thelec~r uma rnariuh 1 'lnc 1i:lo ha .te 
1:xistir; 'mtiit> digamos:- nó.~ u:fo poJem:H est;1-
helecer a f,H·ça <l_e rn:ll', p 11·cl't•! 11i'i-J temos mo!ios 
irnllicicntes par;t iS$O.- l\l 1s :;e te111os cstt!; meios, 
:L força: marilima tloi\·e ir cm nngmento; p •r 
consc11ue11cia conclt10 q11c o B1·azll t.l.!v.; ir aug-. .. - . . . . 
j.1:1rn a termos 1iro1;1pt:1,' 11ar~ ~ •1ue succeda. 

Diz-sn que a nossa miuinha hn de s.:1· féita 
pelo rnari11hcir.1s mercantes 1 l\Ins on.le esbi 1 

!'StP.s 111n1·iuheiros tuercnutP.s? On le está o C.Jlll· 
lÍICl'CÍO'nacional 11ne t"lh a· Br:l7.:l 1 Co111.1 se prê
l<lllu~ que cxistào ess !S mariuhcit·os tlc! navios 
;Jllr• .11:~0 existem, 011 qne' os (loucos q11J cxis-. 

· !cm, e s:io t-:>nítuJos to<.10:1. os <lius, 1Ht~j:io prom
ptos quando quizcl'mos 1 Eutl·ctant.l •1uc1·emo~ 
diminuir a marinha. que cxit;t" l Fico 111\ 111i11ha 
Ol'iuiii·): 'lllC o il1'•tZil t.(eVt! sei· um:\ naçiio m;\· 

.? ~r.~1·0',Í:-.nch1. ~<L'':.&lc~nto.s:--A.'1 qu.3 
J1,,sn o :sr. ( anh e :s >1 r.. ' . , • 
camnr i se i1nli11a; m<H sej:1·m' p·irnutti 11 fazor 
al~1111111"' rellmc:•j :,; sohre os arg1un !

0

1lt1J:t do il · 
lustre dt!puta11<1. . 

Disor~-sc! q1rn da; noss.1s ren las senJo 
l •, . õ1. a >s11·v1a a mnranln uma 
parte, e cu dig•J q•te mnis absorvofrí1, se acaso 
co11tinuare111-.3.! a füz<!r dJS(JiJZ:1s cxtraorJina· 
ria,; ... ~:io convenho cm que S.! diminua o m11· 
tcrinl <la forc;n :i. mcta•lc, p.>1·q11e, se temos tido 
c11m·mcs dcsr>":z:ii; cm11 a 1u:Jri11ba, ú pela qua
liJa 1e <los \'tBos, p..ilns cir·:n11ut.ancia; da guerra 
tle m:u, p.ib infolicidntle de n-'ssas expadições 
e pelos grnn.Jes e cxtr<orJi11ari.:>3 meios que se 
t !lll cmpregad 1 para isso. 

'1'111n-se emprega to marinheir.:is estmngeiros, 
p 1g:mJo-sc-JJws 1wu cno1·mo quantia: mns esta 
dcs Jez:1 uão ele ·' ' •• · • · · 
tlin:tria, nem ll extrao1-.lin:1ri<1 li ili casos ordi • 
nado,,, seja-mo pt!rmitdilo Jiz.!1-o. Sondo as cou· 
S:LS uc?lll l'Cglt}a las, 1' despcza dil 11\:lrinh:l, 
tliminuintlo 11111 narto 1úJe s~r reduzid:~ a 
qu ir .1 p:\r e .• ·:io e p~ ia qua11tiJade Je vaso~, 
•1ne te n havicio tantai1 dcsp-!zas: é 'Jieln má di· 
i·ecçãll <los \".1sos, pd:1s circumstancini oxtraorJi
uarin,; <ln g11ena e pelas vicissitudes' que temos 

- · cu.r .. csarma os, 
tlcsp-!Zn e fie.iremos com uma 

for11a. suffici<!nte. N1"io digo que _com ella PoS:>ll· 
111os 11no;t:\l' :1 umn potencia maritim 1 e respci· 
tnvel; mns, se itos reduzirmos. á ·metade, n:io 
po<lcmos resistir uem a mn pirata _quo venha 
tocar 11,; nossas costl\s, 1•orq11e·t1 vasils :le guerra 
nio s:io ><ufficicntes para. impedir que o J>irnta 
ntt·cviJo .se upreseut~ e roube a tod11S as embar-
ca.;11e,; merca11tcs. · · 

Por consequenda concluo que esta força a~·sim 
reJ nzid,i, é de absoltltt\ necessidade para o Bruzil. 

ji1 disse na sessão passada, que a força . tle~ia 
sei· diminnida n) tempo de paz~ o artigo do pro
jeeto lh.i Mi a diminuição t.l.: um quarto, e 1111ni 
se tem cmittitlv a o iul:"io ue e" . ' · · 
m"l:\Jc. E·.1 pois, procumn o um mei•> .. termo, 
mnn.foi uma cmemla p.1m qne fosse .dimínnitla 
c.le u n t:H'l(•l; 111n,, se prnci11·;1sse a ·ininh:1 iu
t·~nc;ilo, 'i:m -iue inclina\'ª para a meta..h, porquê 
um qn:1rto acho 111:1íto po1\co Cm te111po de .p iz. 
· Disse o illustrJ dcput:Ltl•J quo eti me tinha 
en~n11111fo, q 11:111tlo 01·cei as ren·tn., da nação, e111 
I·!,OJJ:OJJ,I; pois que, scnJo feita a de.;pez11 d:L 
mari!\ln pelo cmrio uo thesolll'•>, estes G,OOO:OOJS 
devi:lo sei· em l\:bc;:io ao qne entra lll t!riuio 
do Ui<J dt:1 Ju11d1·0. · · . . 

)fa-;, S1·. pre;ic.lent}, n;:to é assim; qnan.lo cu 
tlis~1) 'lll•l as rçn,las <l<l nação unJ:\u p..ir 12 a 
ll,OJ }:OJJ$, é p Jl'<]m~ ui'io \'Ôlll i·emettic.jos os r.i-
111a11ece11tes para o erario: nns província.; fazem
SJ Jcspez.i; pOl' Ol'llem Jo Cl' •rio; O lll'.ll'ÍU dn•!llÍ 
s.1cc,i letras sobr" ns pro1·incins : faz paganwutos 
par:1 a Inglntcrra, e a. t.le~p.!za e,:tá pag., com 
umn qnota p 1rte tlas p1·ovindas, a:nJa qne não 
vc11h:1 parn 1leútro tio cr:1rio. . 

O:lLrosim, as.: dc;pez 1s d.t · marinha. n.ão são 
,; ·Ili·- p: erano •> 10 e nnt!11',1 : 

ngora se está f:tZ<lll•lu uma frngat • n 1s Alag.Jas 
o luna náo ll'l D:ihia; e p•>l' v.,nt111·a o RiQ Je 
Jàneiro t.i u rnaa<lad.J parn 1:\ cinco .róis?, Logo~ 
as ul!spezns <lest .. 1s constmccõe:; tõm. sjJo. foi tas 
t't cnstn dos po\•o-.;; além tle qua · as •· c1nb;&rca., 
çõ.is <l:l 1ni t-!m · l:\ um:1 i;:1sn, com um'.,ho.~p1t:il 
Je iu vali<los, p:>r!}1to -c,1tla·. embat·cn~à•l __ ari:uini1J i, 
que jir.ici,;a cone !l't >, v.ii . fizer t_tma viagem ao 
ho<pit:1l dti .Da.Ilia,_ P<lr•"\ H ·sa cilr<~r; e _t~in·s<1 
prtip n·aJo 1 1 pai·,, lie• arlllnrom a 111.1, ao · ln·JI n-1 
tc111iu 11ue 1\ provinci•\ 1Ji~pl•\ti1111, tJg_1m·.!tl i&lf 
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illustre deputado que a no;;sa esquadra ,·ai :\ 
ficar de 6 á b vasos, com q nc. não se podia de
fender a.; nossas costas, direi só1ne11te qnc pela 
lista se vê que temo:> 80 vi1sos; diminnindu-se 
metadA, d•\ 40 ,·asos que seràv bem s1itlicien t11s 
para fazer a nossa gnarJ 1-cosla, prin.::ipalmente 
se o governo vender e trocar ''nsos grandn,; poi· 
vasos mai;; pequenos, porque se niio fazem guanla
costn:> com j!randes montanb:H nadantE.s. 

Disse um illnstre deputado - como é que nó; 
podemos ter marinheil"Os mc1·cantes e augmentar 
com elles a nossa fori;n, se todas estas cmbar-
caçoes tem SI• ri apan 1ac a.; pe 11s corsanos _ -
pelo que é? E' porque so n:io tem bem di\'id ido 
a.; for~as navne;;; tem-se ·só accnmulado . no Rio 
da P.rata tendô-s'3 deix_ado immensos lugal"es do . . , 
mesmo por quo entriio i:nmensos navios, é in
au"ltada por 4 ou 5 corsarios. 

'.fodo!I· os nossos ,·asos estão 110 Rio da Prata 

A nossa marinha tem sido to<la destruida, mus 
niio e por falta de esquaclra é pela nu\ direcção; 
(lor isso, denois de_ bem organisada a·marinlia, 
duvido que \•enhiio corsnrio:> atrevidos insulta-
rem as nossas embarcações. · 

O Sr. Xàid«-J" do CaryaUao: -A assem· 
biéa Reral dc,·e fixar a fori;:a ordinaria e_exlraor<li
naria ;. é da constituição e contrn isto .não ha 
argumento; mas detcrminu qual UJD'l C qual 
outra, ei~ aqui a difficuldade. · 

Creio que a fnri;:a nctual. deYc ser a extraordi-
nari11 or ue a 'acho sufficiente · em unnto á 
força ordinoria diz o projcclo que se diminua um qµ.nrto, _quer uma emenda que so re:l nz•l. a 
terc.:a> outra que. se reduzi a metade, e cu fal
lando v ... rdadeiriunente não posso assignar a nc-
n uma es s quo as e re 11cçao. 

Comparo qualquer dellas com ns nossas finan
ças e vejo que não estarnos cm circumstanci~s 
d.i sustentar qualquer destas quot·1s; vejo a 
nação submergida n'mn debito C'norme, e encaro 
compromettimcntos transc1111dentes: desgraçatla
mcnte vejo a maior parte das províncias, prin1;i
palmentc as tlo norte; em estado ile niio pude
rem por si mesmas lc\'nntnrem-se; vejo que nos 
falta a administração da justiça, qne •Í cpreciso 
accrescentnr o numero de mn~ish·ados e augmcn
tur órJcnndos: ,·ojo que não temos absoluta
mente instn1cç5o publica; e cm p1·ese11i;a de todas 
estas necessidades mio sei coíno assentir a (111al
<juer de.i:tns quotas que <levem constitui!· a fo1·c:a 
mwal ordinarht. .· .. 

!\las emfim e iiccessm·ia a rcducção, p01·que 
lli\ de J1aver uma força orclhiaria na fórum ~a 
constituição, a qual proteja a mariuha me1 cante 
que julgo muito ·nC'ccssariu. . 

Nesta collisiio voto-me ·antes pela metnde da . . .. . . . ~· .) ~. 

. . . ' 
confiando muito do· governo e julgando-o muito 
intercs.;;ado na prosp.eridadc do B1:11_zil, _como e 

· do seu dever, rcqmnro que se de1:\c uo-govemo 
o arbitrio do usar' d 1· . for~a ordinºaria conforme 
ils ·· circumstancia's oceorrerem, niio podendo jámais 
exceder da mctnde da força ext1·aordi11nria; e, se 
o· governo vir qlie esta. metade ainda é de sobra 
para defender ª" costas.do Brazil, diminua como 
quiz~r - e como fór de interesso -da: nação. · · 
''o !!li.._ ·cu1stoa1o" :D18 .. ;-St>ria contra a 
razio uão decidir-me pela qutlta ·pnrte··-da uie-· 

tad,,, qu.mdo n•jo a cam:u·a mais iuclinada a 
approval-a. ::\fos uú.> temos conbcci<lo que mio 
po.lcmos mais contrnhii· emprcsti111os; •jUC esta
mo.;; cm apun de lim111i;,as ; 11110 t.,mos um i::-rosso 

1i o no anco, <Jttél ago1·,1 0tm e no as, como 
quem se desespera : sabemo;; que esta mn iss11,, 
i:-.linita, esta li!Jeralitladc do banco e111prestando 
o <11111 aiiio tem vem :i n~tlun.lar cm di\·ida so-. - ' . . . . . . 
que, mc~1~~0 - fazendo-se ~ 1·ed~c-:ifo a' metade,' 
ainda se lizessc um:1 re:;tricçiio, isto · .J, que IL 
for..:a seja re1lnzida <lo.J 1111111eir;1, c1ue não se <los-' 
pen•la com ella 111ai,; d<1 um milhão ; por•1ne ú 
preciso sermos E.cunomicos. -

Ten<lo assim orado, mandou á mesa esta 

E~fl:~J)_\ 

" E111 tempo de pnz a fori:a ordinarfa será. 
lixada na mcta:Je, cr111to 'fUC niio exce<la a 11111 
milhão de dcs cza -O de ntaclo Dias.»-A oiada. 

o sr. V<>rguc.lro: -.Aintln que. niio -saiba. 
· o que ô i,;lo do. um quarto, visto ,o silencio; 

que si: tem guardado tlela fori;a pessoal; com tudo . . 
que aqui se aprcscntur.io 11int.la boje,. querend•) 

. provai· que a nai::io hrazileirn ô nação uiariti
mn, para u'ahi infcl"ir-se tine· se do,·e conservar 
maiot· fm·ça ; di1·ci o mesmo, tJlll~ n'outra occa-
smo seme rnnlc Jª • 1sse i1a1·a i·c a er 11es as-
serções. · · 

Sim, a nação bmzileira contém em si propor1;õos 
de agrícola . cm . raziio da fertilidade e extensão 
de SP.U te1Titotio ; de artista e de m:iritima; 
pela vnriedade do territorio; e escolhendo entro 

. estes tres grandes destinos, podemo:> cscolher-'n.· 
agricultum e depois ns . artes, para produzit· IL· 

: riqueza denu·o da nossa ca:n., e não h· }JrOCU-' 
r•ll-n fóra. E' verdade que nó:> t.emos pro,01·.;ões 
e. o nos:>o liU,ot· \l 110:> olfercce meio; âe ·'*nnos 
nnçiio marithua ~ mas devemos 11ós jti. empregar. 

· .- hn mci s ue não t<:mos-·e e 1m 
siio necessarios para ou tnis cousas, sú para ser· 
n lçiio ma1·itima ? Não sei quo se possa ser ua
çã > maritima, sem ter dinhoii·o e sem ter· ma
nnhciros: de certo que seria andar de diante para 
raz: e e con ra os ms a naçao. , 

Esgotar as nossas força:> com esses esforços: 
contrnrios á natureza para termos gr:inclo ma-
1·inha, não tenão meios para isso, seria com 
elfeit.o ahsur~o; e, ain<la quanclo bouye;;;semos 
de dar . uma grande preforcncin. a este l\ostino, 
uiio Jta\·iamos principiar por cmde devianws aca
bar. E para .que havemos sustentai· mna gr.111de 
marinha do modo porque 11 sustentamos:. Q11aes 
são os braços que emprllg 1111os nessa· mnrin)la '! 
São esh·m1geiros; o~ ofiic-nes mesmo são cstran
~dros; por isso não devemos prcp U"n1·-11•>.s p_ar.t 
unçiio maritima. t;ma \"C:t. 11110 tenhamos tlinhe1n>, 
luwemos sempre de ter rnm·inlm. Aimi~ ;1eho a 
rellnco,;iio muilo pc•111cna: 1} qnnnlQ mms n ro
<luzirmos, mais ecu11omizaremos. Se nüs 11iio temos mva mnrinha <J1tc' st>ja 1~11-

. paz de anoslRL". u. marinha d~s unções nmriti
mns. como a Inglaterra .e n l• ran~rt; :nem J?OT 
isso lia\'emns acabar : lemos ont1·os mmtos meio,; 

: pdos qtrnes as n111;õ~:. se intercssiio .na noss·a 
consm·,.,u,:ao, pt)rquc isso cm occnrrencia 1 
lança gemi. C!ndemoo> pois na mn1·i11h;i ;. mus 
cuidemos com:> de,·emos cnidat·, poup111,<lo nos
sa3 despeins para tcnnos dinheiro : e quando u 
tivermo:; então ttremos m1uinhu grande •. 

O projecto só. ap1:esenta o nmter!~I •. e, !1iz .qµe 
. fici\o exístiu<lo, mas nlio sei qual e o. existente: 

dcsejària qué a commi,;são tiv,esse _definido m.ais 
~s~e prC>jecto ; e. foi e _r!lziio. . p~rq!:l-e requen · (), 

· ad10111ento e que .fo;;se. u comm1s1;no .para. esse 
: fim, o. o tm:íjec~o \·!)io .. d11;, mesma. fór1na ~ .~1~as 

uão · in~~rei · novaméule · msto~ Acabmla a d1s-
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SESSÃO E.M ~7 DE JULHO DE 18~7 
cuss:io, l'ü·lllc1·e1·ci que s.:i iu1pri111:io as informa
r;iJes que o minist1·0 mandou : p)ÍS que p:?lo 
11rojcot:> não so pode saber qual sda essa força 
n1nritima. 

vasos ; e eis-.n']tti pois a comrnissi'io most1·ando 
que não é me lrosa ; que não ha myst·~rio al
gnm : isto ó inuito clnro; e porque foi que a 
commissão nã.,. fatiou especiticadamGnte t .Foi 
porque ha um projecto, q11e lrn tle org.mis'.!.r a 
hri~ad a ; e en t:1o o ilht .;tre dOt)uta lo. verá se é 
couvcn ient;i que taes e taes • ,ftfoiaes existiio, e 
'' numero de indh·idn'>s, que lia. de fo11nar o 
pessoal d' f..>rçi\ ; e como é que a comrni:i~ão 
lia\"ia de marcar o nurliero dos of/iciaes e dos 
marinhe·roi, se:n q11 ~ primeirll se detenniuassem 
as embarcações, qlle havia de b wer. 

· r. pres1 cn , os marin iciros hão de fr pehs 
fota•;ões das emharcni;õe,;: nós o q11e ·queremos 
é ·mnrcnr certos limites, pam que o governo 
possa regular as sul\S medidas ; rnas niio de\•e- · 

•• • 1 • • • o gO\'C no, Ili a que· 
devemos ter n maio1· confiança nello de q11e em· 
tudo concorrerá para n nação prospel'ar .: é ne
cessario qllc o goveruo saib:1 que nós não te
mos meios para sustentar uma força tão ~rande; 
mas nem por este couhecimcnt., havemos de 
dizei· quJ nã'-' se determine a fo1·ça : todavia 
podemos fazer um esforço ; e o govemo sabe 
que este e o maximo de nosso.; esforço:> • e eis
aqui porque de\"emos fixai-a ; . o que não é tão 
focil, como aqui se tem dito ; e de\'erci dizer 
qu•3 nenhum cst.abelcrhnento ninda foi tio ma
nifestamente conhecido da nnçlio. como n ma
rinha, para a qual tem h·wido snbsct·ipções vo
luntarias : os l:irazileiros têm·se declarado muít'l 
fa,·or della ; e mesmo no or.;amento vemos essa 
conLribuk~1C> voluntari.1, que não foi exigi.la pelo 
governo : donde se conhece ignalmentc qne a 
11ai;-iio não quer deixar de ter uma marinha 
11rnmLa !'ara c\,;os cxtraordinarios. 

Como pois se que1· fazer uml\ rcliueçào t•io 
•) -· . 

c•Jm as opiniões. 
o Sr. Lino Cout.ln h o: - l>i:;se-.>e que eu 

errei no calculo.cm suppõl' 80 embircações quando 
<iriio 57; ma~. se nos eontnnnos ns que· estão 
u·Js estaléiros, s11bemos qu~ são. mais de GO. 
· Disso um illustre deputado que dessa meta le 

n_ão se pô}e pôr cm servic;o sel!:'lo a· terça parte. 
porque l1:io de haver embarcaçoes· velhas, etc.;· 
pois, Sr. presidente, o governo 'ha de df:i.~ar a 
metade que e boa cm· desí:anso, e hn' de pôr cm 
exercício a que ó pótl1·c'? -·Istú n:iu P?dtl . ser.' · ·· 

Q1zan fo se fizer 11 redncção pela mettde, :H 
mais nrruinadas hiio de ficar dentro do porto; 
por consoqueneia a outra metade 1l;1 d l ser toda 
boa, e temos 30 e talltas cmba1·ca õ · 
e por isso o meu catculo foi o mai; 

o s.-. Pau.la e s >u~a: - Eu continuo· a 
suste11t·tr que n meta fe d:t força é muit? suffi-· 
·~n ... ., . 

verno ha de ·escolber as que forem mclhot·es para 
as stui; operações. 

R<?sp mdorei a 11111 argument > que om•i, q11e 11 
naçiit> br:u~ileira tem t~ndencia par."' ser nação 
mal'itimn livre, e qu ~ foi cst<? o motivo por11ue 
se si1bscteveu para a marinha; m:LS ac:tbou n 
guern da indepen·Jencia e ess 1 argu monto hoje 
não rende nad.1, antes pt'O\'a o contrill'io, P•)iS 
que firmada já a honra ll dignHade da nação, 
a::pra cm bmp.) de paz não ha esses motivos; 
por isso digo que, vencendo-se C> pes;;onl, o go
verno fica autorisado para ll'Upregar mais esses. 
r . 

d~p1üad·> nã~ dí5se' bem quando' 
affit·mou que nós não po•le1·iamos com um cor
saTio; podemos com 00 corsarios, quanto mais 

u - . . 
ratas que s.'lo pequenos. 

Tornou-s3 a instár q1te a renda da nação não 
era de G mil cont•)s, mas ROu olll"iitado a dizer 
que o miníst1·0 or ando a dcs eza nacional não 
envo ve o que M provinci ts d•t.:>; por isso a de:>· 
p11n lle :J.'j::J Cl)nto:> é além <lo que as prov incias 
gastão, pela opiniiio do illu.;tre deputado. 

O Sn. PnEillJESTE, julgada a m11tcria · bastan-: 
temente discutitla, olfereceu em primeiro lugar· 
a d<!utrina do artigt) tal qual: não passou. .., 

· _Olfereceu· depois a 1• pal'tl do artigo: tambem. 
nno passou. 

Otr ~teceu · em terceiro lugar a emeada do 
Sr, T.ino Coutinho, tambem não pas.sou. . 

O!Tereceu a tlo sr .. Odorico: foi appro,•ada. 
mcn a o r. uso 10 ia.~ não passou. 

Olfereceu finalmentQ ·a ultima parte do artigo•; 
foi _appl'Ovada, assim corno a JWimeira e ultima'. 
da ·emenda do Sr. Lino Cõutinho; · · 

Julgou-se fin la a discussão, e qu-:i'. · o projcclo'. 
p lssas>c pa1·a ·a 3• discussão. . . · 

O Sa. LEDO:..:... Sr- presidente, csti't prompto o 
parecer d' comn:.issào sllbre o Nllltorio dn · mi-· 

. nistro da fazentla; cu o lerei se a camara o per-: 
mittil'. 
· Dccidio-s•i que sim e foi lido o seguinte 

l'ARl;;CER 

« A commissiio de fazenda apr.!3erita a esta· 
augusta camara o resultado do se11 exame ·e das· 
suas obs'.lrvaçõ2s sobre 11 relatorio do 1ni1íistri:> e 
sccretãriC> de estado dos negocios da fazenda, 
acompanhando as contas da receita e despeza do· 
thesou1·0 nacional no auuo pra:c:imo pass1.-Jo e .o· 
orç.ünento pam o 11 m > futru·o de 18.?3. · 

« Submettidos e~tes d·->c11mentos pela imprensa 
all criterio e analyse tlc cada um dos illustrados 
lll(m1bros desta camara as reflexões da commissão 
na 1\ :lpl'<lsent uãõ que por ''entura .não tenha, 
já p~r elle;; sido antecipa lo; todavia senJo f.>rça, 
submetter-se a essa desagradav.:l tarefa, a com.-, 
missão dividirá o se11 tr•lballto· em. duas pai;:te~ :~ 
l• o estado actual da aJmhtistração e: providen-. 

· das qu'l exige; .2.. dcspe•as foítas· no anno pas~ ! · 
sado e _por fazer no futuro ; , , • . .... · . . 
. - « Niio e'.sêm magoas que a commissiio'.tem.de 
enunciar .ne:1t' eamara,, que o estado,·actual da-~. 
nossas .tlnauças ·e da nossa :administração,., nein· 
é lisongeiro nn monicut'.J., nem. o .p~de aer;aiuil&· 
c_lll al;pms aun~~· ··:. :". • . . . . . . . • . : . ~: : . : 
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SES:;ÃO EM 2i DE JULHO bE 1827 
" Oa cr.ros nii? p 1Hio como as ;iombras, deix ia 

como os mcend1os, ou com> a• cheia;, cstm,,.os 
custosos de reparar. Só a irreflexão ou fat1n 
presumpçâ~ polem pcrsua lir·SJ q11e ü obra d•J 
momento a cura Je males 1 , .- , · 
po1· nnnos . de abusos. · 

" Todavia: se;ihor.is, cumpre 
patriotismo dos brazileiros, a 

!10!! males, cujo qu 1dro o ministro tr u;o11 com 
mao dll me:;tre, e a cJnuniss:io. p m•;o póJe 
accrescentar. . ··. 

« O antigo i·egimen p1rt11g1te7., sem cobro> em 
s11ns despezas, co no sem method.J cm sr.as com· 
bin~ç~cs, si:m emenda de sens c1·1·os, como SJm 
re1111msc.Jnc1,\ dos sons trabalhos, q 11e delle.i se 
lhe 01·iginarão, marcho11 no Bmzil -p<ila mesm 1 

· cst1·ada por qne m u.:bára cm Portu:;at, e pela 
qual o tm.ha l.i\•a·f.l a esse cstad' de paralysia, 
de que lentam cu te se cobrará. 

" De ois d·l cimsumir todos o; r<?cnrs • · · 
ain a mesmo cxt1·nordina1·ios, sempr<l áqnem de 
i<na imp1·cvi•lentc dissipação, prodn7.io uma rC\'O· 
lnçiío formid 1.vcl c:n todas ai relações financiaes 
com a desastrosa especnhç.io de alterar a moeda 

n c' re no raz1 , com um ngrn maior 
de 21) % cm uma e igual ao dobro cm outra. 

" E;ta desgrnçnJa op lrnçiio sempre •le ruinosa~ 
1'.0n~c uencias, e de um e hcmeru Roccorr.i só 
po 111 cm rar ou a quem ignorava os primeiros 
l'lemcutos da scieaciit, e a historia tle sume
lhantes tentaLiva~, 011 a quem níio aor,mgin llO.i 
seuii ~lculos maior csphera que a do.mais cir· 
cumscr1pto presente. 

-" Esta operação olTerecc n chnvc dos phenomenos 
que hoje ·1101 nlfoct1io. Desde logo o cambio pro· 
curando eq11ilibrnr os valores na bnlançn do com· 
mf!1cio, .i pór em relação n moeda com os outros 
objectos 'tia. riqUl'za neutralison o• lucros appa-
1·entes que prod11zio nquclla alteração e augrnentou 
os embaraços tio governo. 

. 11iz a nc;>ssa esgraça qu) cs e n o nrr1-
p111sse a carru1ra, ou porque Jlllgnuc ver"onhoso 
confessnr o• crr<.'s, ou po1·q11c o erro niio tem 
paradeiro senão-. no p1·ccipicio. 

" nva 10 o .lnco e c1rc11 ai;a•> cxlempwa
neamente creado em um paiz onde 11ma folha 
de papel com o nome de aviso, bastaVl para 
susp mJer as leis. mais sagra las, e onde. só a 
i1~ca abst1·acta de·• liberdade, -que é o principio 
valai d'3Stes estabeleciment•>S fazia arl'Ípia1· o~ 
cabellos ''de aulicos encanecidos na ca1·r.11ra da~ 
arbit1·ariedades. 

«Era o· dcvm· do ba1c<J resistir a e3ta in,·nsiio 
ou ao menos l~mbrar os meio;i opportunos que 
a scicncia e· a ·mzão offt!rccii'io pam conciliar us 
necessidàdes do governo com a p •liticn, com 1\ 
justiça e e 'm à moral, e fazei-a· achar naquelle 
estabelecimento recursos menos flceis sim, porém 
mais legítimos e· solidos; porém a s11a oJmiuis· 
tração .p3rcebendo nos 'abusos do g.lvcrno um 
!!Sendo para seus proprios abuc!OS e nm fundo 
mexi;otavcl de· luci-os com -que adormecia 11 vigi· 
lnnc1a dos interessados. marchou 11 hombro co111 
o governo. que appeUidava a este illieito 1:on
senso com o sa rad.1 nome de--,. atriolism•>. -

.ista abe rraçiio dl!o honra . e da moral pr:ivfo1·iio 
esstJS. lu~os espantosos que tem regulado a pJrto 
de U %.- em vinte annos consecutivos, e sem a.:i 
menos . .imitarem 1111 attenções qne tenr tido para 
com. a •opioiãoc:publica .esses bancos que -se hi\.> 
visto em circ1unstancilis dguaes, com. denodo affi
xaviio ~ ,.cQm. de11o<to repartião dividendos de 2'3, 
20 e 19 %, 'que muitas vezes füi id6lll e quasi 
sçmpre. á custa . da ·substancia .nacional. .... 

• « Nàdà.i :mais ''(acll;1·s~nhores·,. CUID}lre'. confes~ 
sal~o, dçi ~uo .a.dm_iu.ist@r Qn;iu~.as por mu t 1i 

gravis
se lhe 

seus est•atuto; q:u por poucoº pr.ivídent•Jil tanto 
fi&cilitar.io ·Oii cruuin"sos desv;1rios dl s·J11s a1.bni
nistradorcs ;e· n prepJt•Jate ·arbitmrfodade d:> fi
nad..i governo. l\la~ a guerra, con~cqueucia neces
saril do grito ,naei,;11al-inlepen•lencia, - des;e 
sublime neto do pnt1·iotis.no e valor. brazileiro; 
os elf<?itos ela· NV•1lução que são iguáes em po
lítica como em physica, nem deu tempo -para a. 
fllndnç:io de systemas luminosos de reforma,. nem 

. pcrmittio os meios de econ:>mia, com razão nn
tolhnndll·Se a primeira das nece:;sidadcs,. a con
c!n.;ão e . o ti·iumpho da gr~nde . empreza . na-

" O governo a braços co n a guern e com a 
fülta d! .recursos, Joi mineral-os nas .mesmas· 
~in:lS dl\ nos;i:\ primeira dcsgmça; Já o. ba~co 

.., ' ( ('). ' . . 
CJlll constitue a base do credito e por conse~ui11te · 
j1'L tinha di&do um · d;>cu1nento irrcfrag.ivel da· suot : 
insolvabilidade ou o que v 1b o m.JS1110, j1i. pa
g1n·a os seus bilhetes <le crcJito pJr essa·tabt:lht . 
(e -_todos os diai n 1·e.lt1zia), e a emissão deites 
continui~ra sem regra nem pr Jpo1·ç.'io p:ira acudh· 
aos pedidos ..i., governo. . . 

(( Mais valê1·a, senlures, te1· o 1pv.Jl'llO feito uma 
· moeda li lucial sua, assig11an lo-1he um premio e· 
cumpl'indo religiosamente o se11 paga•nento em 
p1·azo;; dut•mni1udos, teria e;it 1belecido o .seu. 
credit1> e olfor~ceria na su 1 co .1<luct t reg11lar as . 
princip 1cs garanti is d,,i qualquer operação que 
intentas;e se-.n ter 11ee.JSsiul\le de recorrer já.mais. 
á us111· 1 cstl'angcira; os dispcndi is com esse 
prc>mio teriiio tido mais legitima direcção·e appli
caçiio, np1·oveitando i1 m:1ss:t gtlml da n.tt.ão, o 
niio sómente ,., uma dimim1tissim•1 frn~ção, como 
nc.>nteee. dnndo-oi a> banco, não . se divisari~t · 
n maxima de que-o abuso ti. m~lho1· qutl a re- · 
orma. 

· « Sim, senli.>1·es, st!u1p1·e que se fülla 110.; my.-i-· 
· tt!rios. do banco, grilit·SJ. á alarma, e até nàQ falta 
• quem diit \ que isso e b•llll .'pa:ra a iloglaterra,. 
Ji:stados-U.1idos, }frança, · Russia, . Vicuua,. etc..,. 
ma,; n:io par.1 o B1·azil, que' sio. tentátivas revo· ~ 
lncionarias, com o fito. de escassear t·ecursos ao . 

; g:>verno. 
· . « Conta-se muito eom o ·patriotismo· dos ·bra-: 
, zileil'os •(Iara o ·sofft•iment-0 tios ·nbuos e-.dos erros,· 
. 1uas . não par.l; a toleraucia · de pri v.t']Ües moaucQ· ~ 
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SESSÃO E~I '.27 DE JULHO DE 18'!1 
tancas que podem por pN1co tempo existir, e 
q11e hão de logo ser snb~tituafos p<.>la ab1mdnucia 
•1ue só ti filha da ordem e da cct•nomia. 

« Mas este mesmo fa~il. bem que 

cu los do l1anco, não podendo basta~ para ·fazer 
face ás suas dcspczni::, occorn·u à funesta idéa 
dn_ m_n. cmprcstimo <'Str:m~ciro, !nni>sla on seu 

r11:c1 )10 ~. s"" • • ' 

u Diz~mos funesta cm seu pr"nci[Jio, por que 
seguramente fnnesto foi a k111bn111çn •fo pedir 
emprestado e de chofre triuta milhões de cruza
dos, cuja amortisAç:io e juro custaria annuahncnte 
mil e tantos contos a um pniz c111bJ1rn~mlo aiuda 
ua sua 11rnrd1a e sem svstema ei<tabdecidn na 
sua ndmi_nistr:u:iio, dctcrnimado po1· um diploma 
que p:u·i:'cia marcar u111 !'\':-kma novo 11arn seme
lhantes tronsacçi.'ic~. systc·ma protcctor do;; netos , 
posteriores desse emprcstimo, alt'>m de que esses 
mil contos que se dc,·ião p:1gar no estrangeiro, 
applicad:>s ao pagnmcnto dos jui·os e mnortis:;c,:iio 
. · · . i ª'' o seu crc 1 o, 

fornent:n·a a entruda de novos accionistm; 11 con· 
cnrrcncia de no,·os capitnes, que por falt:1 de 
cm pregos c:ommcrciaes producth·os cstnYfio cshl· .. . . . . . 
do seu 'c1·edito e do crr.dito do ba:ico J a fozer-l11c 
novos supprimrntos com nl(>thodo, com 01·dcm 
e até pot• m1>nor preto do que já pagnvn, visto 
r. nature d ~ · 
''untasom não só o Nn sc·1· gemi da naçiio com 
q nem o b:mco cstà ligado, mas um interesse 
considcravel no governo, desentorpecendo a sua 
mnrcha, furtando-se ás rontingcncias :dos cnmbios 
a que .fica''ª snjeito pelo llÍ•gamento cm Londres 
do juro e capital <lcs.~e cmprcstimo. 

" Dizemos funesta cm seus resultados, porque 
emfi n passand•>-se por cimn de todn" estas con· 
sidcra1:ões e C"ntml1indo-se o cmprestimo to1lus 
os amig•lS ·do Brnzil e dv go,•enio pensariio qnc 
este cmprestimo CJu parte tlcllc fosse a~plicndo 
prçidliclh·amente, e. que manejado por mnos l1n-

rguras ases para a l'•' ia t t· 
tac:iio do credito do governo e 11m·a abrir-lhe, na 
confian~a uninmsnl uma fonte segura e ab11n· 
dante de solidos recursos; mns os qn'lntiosos . - .. .. ...... . -. . . 
ccriio_ e só ficou a saiidade de se niio podei· cnn
trabir outro, e a n~ccssidade do pagar aqucllc. 

" Yõs tendes, ·senhores, debaixo do ''ossos 
olhos as contas· desse emprestimo, a commissiio 
11ad:1 mais dir1i. á tal re::pcitu; julgai-o pur YÓS 
mesmo; · · 

« A famosa convenc;1io com Purtu~al apurou os 
npcrtos do governo, accrescendo ã divida do 
llrazil n sonHm\ de dous milhõC's esterlinos, e nos 
seus <lespendios annuncs a quantia de 600:000$, 
attcntliifo. o fatal estado do cambio, visto ·que 
o pugat11ento de uma somma pactundn com por
tugnczcs, · cuja mocila é n -noss 1 moeda, foi csli· 
J;lllluda em moeda abstrncta C!'trang~im, s,1j~ita 
as oscillaçues elo cambio que aos olho:; do mais· 
curro obscrvudor promettia ser por longos :mnos 
tle:;grnçado pnr11 u llrazil. 
' " Seja qunl fõr a opinifio dn camnra a este rcs-

11cito n co11vc11<;ão foi rntitkndn, o 111ro e nmor
tisa ·iio da somnrn nella · · · • 
mente capitacs do llrnzil, e nrrebatou desde logo 
o pagamento de 250,000 libras sterliiias, que do 
<'mprestimo brn2ilciro se c11treg••u ao marquez 
ele· Pnlmella, embaixador de Po.rtugal. · 

" Consumidos os produetos deste cmprcstimo. 
tornou-se o gove1 no a achar exhatn'ido do recursos. 
e· a recalcar o tencno dos abusos; voltou n es•:avar 
a iuexgo!m•cl mina do banco, parecendo o go
verno nno encarar 1>stes snqucs com" C'mpr<?s· 
timos, .para que necessitava ser auto1isado se
gumlu .11 cou.st.ituiçiio: · fez' ainda: mais, mandou· 

cunhar uma moeda falsíssima tlc cobre imi{ando 
e ampliando' a desgraçada opcrnçiio do n11tigo 
rf'ginmm portuguez, e saltando por cima de foda,r 
as op~ra1:oes e de todas as regras da scicucia. 

reme 10 ao ma , 
') lltl padecia; animou a iinmornlid ·de dos con
trabandos, inundou o mercado com m.~edá; do 
courc e ainda nssim parecendo este prcfcrh•.,l nos 

- .. • ' 1. 1. • .. - .. 

mente da circulao:fio, e nó; vemos um pl1enoin1>no 
extraor,linnrio, qual o de se dar dez por ce·nto por 

. uma moeda qne ncnhnm 1 relação guarda com ·o 
seu vc.lor intl'inscco. 

« ::o\ã<l se tem querhlo ver, senhores. ou não so· 
tem q nerido reconhecer, que n:io é assim que so 
reme<leiiio os males actua1>s ; nfio se tem querido 
reconhecer que é mist.cr rcmo1.tar 1\ origem das 
nossas <lesgmças e combatei-as com uma con
tlucta diametralmente oppo:sta á a1uclla que as 
produzio. · 

avesso d 1 que deve estar, 
n1a;; não se quer, ou talvez não se póde f..1zcr 
tutlo ao a\tsso do que "º está fàz~nilo. 

moeda, é· que o seu · ntlor intr·iusko que é o 
preço do metal de que ê formada equivalha ao' 
valor numerico, que é o curso. \•ulgar da cs· 

ecie. A nbcrrn iio ue os ol·er m • 
· d1>ste principio, e um imposto secret.0 la111:ado 
Mbre os povos, o qu'll quando ê extraordinário 
corno no presente estad.1 dcsPnturalisa todns· 1111 
relações e destroo .todo o eqnilibl'io, e isto sem 
ainda metter cm linlia de conta a reversão desta 
ln•leda que n b1lanca do comml!.rcio ha 'de fll'zcr 
refluir outra vez para nós com mn prejuizo in-. 
cnlculavel e com um embaraço notnvel.- para a 
nossa exportação. · 

" Condição fundamental das moedas fiduciacs 
dos .bancos é a ccrtcz11 do . serem realis.Pdns a 
metal logo_ que assim.•) ~-:sej~ o poi:tnd!Jr dellas.· 

.. o, a o r 
se a ordem e a economia não estancar a 
rente· dos abusos. 

"·Todavia, senhores, conhece a commissão qne 
taes actos . podem atê hoj1) ser desculpados pela 

. · prese1.ça da . .; circumstancias cm que se tem Yisto 
o governtl; fambcm está. elln bem longe de fuzcr 
nccusarões ou de l<:mbrnr responsabilidades, não 
foz mais tlo que apontm· os enos para que se 
emendem como na.oi cartas maritimas se npontão 
os escolhos o os buixos pn1·a se evitarem. 

u Fim1lmc11tc, senl;ores, a gue1Ta aclual do sul 
veio pô1· o sello ás· nossas calamidt1des, f.ilal a 
todos os estados, não póde este fiagello do uni· · 
verso deixl\I· de ser fataljssimo . 110 Brazil quo 
apenas gnnmcciu ilS , fct•iJas d11 i·eyolnção e da 
guerra da indepcndeni:ia .. 

cc Se a cmwer.ção ·com Portugal só pódc ser 
desculpada porqno assegumva ao Drnzil· os bene
ficios il.~ l?az, · qu~. ~ para ellc .superio1· a todos 

rnC'drnr cm seus destinos e ·florescer em seus re· 
cursos quanto· não e· para lamcntàr o sorvedouro 
de po·pulnçào e das 1·en(las nacionae-''11berto nas 
cnmpinas do· sul e a ncccssidnde do .suste~~r 
miissas pesadissimas dcspropo1·cion~es com · a 
nossa JJOpulac;iio o com as nossas rendas, e cuja 
reforma e def1ois objecto do difficulqadcs e te-
~~! . . 

" No anno de 18:."6, serihorc.i,:consumio .o 'exer
cito' e ·ma1inl1a nas. províncias; que ou carrêgão 

· o peso, ou s:io thcaU·o .da. gtiêrrn, perto de viitt~ 
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SESS10 EU 27 DK .JULUO DE. 1827 "}o~ 

-~' 
milhõ·H •lu cruza.lo;;! S:ão q113si doi:1 tcri;l)s da~ 
J'•'uJas do i.up•n·io l Se lb..i .· a·lhe1·ir11Í.H o que 
estas massa,; c-111su1nii·ão cru f.tl)as a~ outt·,1s 
provinda:1, poJ.:mo,; dizei·, •}ti•~ tr.is quarto; 1fa 
1·e1iJ:1 furão ' •· · · · • • · .. 

" E :iiiO este.; .os . da pr.1pl'icJaJé nacional? 8~ 
clla co:1tinua, pres;t, c.>1110 p111·ece ag .ra estai', 
na lionra e gloria da naç:'io, ó ncce:;sario acu-
dir·lhe oi ·· · -
foi mais nece>saria. 

« Q; calculos np~esent!l1l 1s cxig-.3m p111-.1 o anno 
de 18~ pert-> d.i dezoito milhões. A csltts som• 
mas accrtJScem as qti.! exig..i a sustenta";io d•> 
nosso credito nos paiz~s estt·angeiros, que no 
0:11110 futúl'<> recl:1m:1 a 1·emess:1 1le mil e seis 
cenfos ·conto.;, 011 'lllalr.l milhões d.! crnzados. 
Os f,mccimento.; do exerdt•:Í e e ;quaJra, ou 
sejiio feit 1s em metal, ou em letras, re;cnte.n-se 
do enormll agi?, q11c agment:l o CJmputo Jas 
sommas requeridas. · 

« O pngtune.1to d:i actual ·divida artic l u d 
n.1çao, e o os JUNS q11e cll 1 vence Jemandão 
i~ualmeiite s.>mmas qao não a-lmittem demora. 
Entrlltaoto, n fisc 11is u;:\o o n n1·1·ocà.l\çib das 
rendas rescnte-se da c.fespN or.;1\o, que tem os 

. 1 s o :JP.C •IS nec,si.arus a 
\'ld 1, sendo c1les rev-ebídu!! em uma 1111e1J:i, qull 
nenhuma guarda com çsses· m i.;n10s objoctos. 

" :\S p~uvincias impossil>ilit:ldlls 1.fo mamlllrem 
., , q o ª' sua• ren ns ;n e t· 

minuido na raz:io dos ll 1g-illo~, pJqu'.i tê.n pas
sml..i, ou pJrque as sua; doJ~p~za 1 111'io c,;Uo em 
harmonia com ll"s :mas forçàs, ou pllr 1110 o pacü
lRt•l e a ml mhni.1istr1\ç·io d-1sva1r:1 parti c.m
siJernvel dai . rtl.nJas, ou· cmtiin p->r 111e ó mai-1 
ostc1i;iva •1ue nnl, a 1·lllaÇii·> •1ue u :mn a lrnini.'i
traçiio pa1'ticulur tem com a aJíninisti-.1ção cen
tral, reclam·io antes s 1e.:orroi_ du q11c :;~ esfJr-
ç1io em ·prestai-os ao governo · . 

" SJnt101·e•,. o. a'H1unpto ó ''ª'~ l, m:u o IJUe te
mos· ditO. bast·\· para dar ·Um:1 iJ.!:1 d-> tJst 111.> 
ac nal ,· · . · · · .. ..- • · 
senhores, • cle\•em'ls cem• n'ailbõ.):1 e f:tltiJ-.1os par:~ 
o futm:o treze milhõ.:is <le cruz11l>s. 

« O mirii"strJ e sccrctiü·:o do e;t:i 1 > J H nflill· 
cio · · :\ · ·· · '. · .. · 
lciro, exclama - qu'l diviJ 1 é esta qu~ o pntrio
ti-11110, n \>:lZ, i1 ccoJnoaii 1 e a b >:t a [1nh1i,;tn\
ç:io facilmente uão ven•;:io l A-..:> nmiss:i •, ·senh.Jl' ,s 
repete ouLr 1 igual eX:.:hun:iÇã.,; 11no · diviJ:t é,esta 
quo a eco1101nin, a pnz, · n bo:i atl.:uiuistraç1o, o 
sincero. e.Jrporaçi\a e.lo INVemo, CJ.Ue ó o 111ais 
abundante vivlllro de· l'iqueztts, facilm !:ite u:\.:i 
venciio? · · · 

1( l\las . que divid 1 hrim !nsa se c:>ntinn:u· a 
administt:nçiio actu:1l e a fnlt1i de ccm•>llli.ll 

11 A c.Jmmi.;s:lo rcconhcco · C•lm o minist:o, qn ! 
i:ienhumn naçlo morr.iu p ir fa\t \ dJ lban;as, 
mas o miilistN r.ico11he~er>1 cotll n co111111iss i.o, 
11ue n 11nciio nt1·11z1\-s •; tlelhha-se, entm·p.JCJ·S !, 
qu:udo n:io ba m·Jem, sy,;;tema e m Jt!10J > nas 
suas despezns. 
. " E' verJa0Je que scn lo ec n milhõe.; n tli.viJ ,· 
na::ional,. e a sru reada a~munl trint1\ e cinco a 
proporç:io .que result:i .. r tai, l}tte l>.nt:1. quet·er 
llC01101!Jisii.1· ~m .. scxto _d.:iUa; iiarac i1 p·mcos an 1os 

..• , ., • i lt•~noz i\. t t\."I ,, 
ou a p·nsíliiliJaüe actn:1l"d.i p:1g:tl..a ser argumentu 
pnr.1. prugrç.lir. no descuHo delh1, ou no. seu 
c1·esc1111ent0? . ··. ·' · · . · · · 

".Não,: senhÍ:>res,,.lÓ~~; qn,e-. cu~pr~ faz~r? Ang
mentar 1·ecur:>os. furçncios, para. sn~tentlll' a · pr.>-. 
!figalid~d\j __ OÚ: corta~; pelos RhUSO.i, p:U'll que 
cheguem os recursos ltctuaes? · 
•• u Pa•·a tl._ugmentar "e.sl.es .. · reci1rsos :<:Qlll a ccl<J
r1Ja.Je que ~J- ro.quer~ria1.f~rqoso; era, .ou l'l1f!'!l'.·, 
fllr a 0111pro$Ulllos ou a tr1buto.l, qqleos "'~"'' 

o movimento· d<Jlht-1. 
sô desappa!'ee<JrJ, quanJo as 

acizadns opera,~ões do f:p\'erno. assegurarem nos 
capitalistas rcc.üosos ua,;es solidas d<! co11fiança, 
e credito .. N:io ó ba,;tuntc que a naç:io tenha 
mui to com que pag.1r, é 111 istJl' 'I ue e lia teu h:i 
po,;sillílid ades elfocti\•ns ele p:1ga1· promptam'lnte, 
e esta é a bas~ tlo creJit;>. ~ são tnes as nossas 
cil·cu.nstnncia-1 ? 

« ·A commissão teme qu~ a negaUva sPja ll' 
re~postn mais vcrJa.Jeira. E entfío utio fallanJ,, 
em cem ou ·as 1 • 
emprcstimo ? Niio duvid 1 n commi:ss:io, iue e,;
pcc11lntl.u1·es 011 invejosos das tmnsnccoes d•> 
pa5•a lo emprestimo, · npresent!tn esta tentativa 
em u:n ponto c.fe \'istn muito mais ª"raJavel 
ma,; ser.10 para a uaçao t!lo ce1·tas ns vantngens . 
com.> ll:io dJ ser as q110 cl!ll.i perceberiio, ···e n 
qne só ncnto aspirão. Nol Ill'asil, bem quo ÍI vist:I 
do e~ta.Jo <le ct·eJito pnblico pa\·ece imputica· 

. . ... ' 'ª ô 
<lo e irto em presença •fo patriutisu10 l>rnsilei ro. 
E n:"fo occo1·t·..iaclo out1·0· meio .dll equilibrar a 
recdta eo>m a tlespczn orça la, n commissão no 
11rojecto da fnnJa;:io d:t divida j,i. tcvo om cou
siJerm;:io n 11 :ctJ:>sarin opilra;ão d..i c1·eJito equi
vrllent•J a u n cmpr.:stimo •1ue póJe ser applica..l,f 
em parte à mesm 1 1lespez 1. 

w Pa1·a l:u1çar-se mio ,Jo segun lo r ~curs.J, que 
siQ o,; imp >St >:;, cum;u:ri.1 pl'im •ÍI'.> fazer 1111111 

· i· ~s mlu1 d•>5 qull se p:.gio m:ttt ·1lm mt., c.;ufo:i 11·. 
tat• o 1 seu., clf :it •S c1•:n. Ri 1·11.i:iJ:> pé>!itic:\s e 
ffi•1. I'\. ' • ••• • .. > •• 

va:;õ..i1 f.:it:ts pelos clit\J~t•)l'd.; 11:t.1·tlll tl 1 :dmi-· 
nlstm~ã, sour.i o3 1·e311rt-i.b • ou elfdtos do> cxis
tent.is i:np Ht»s n is tliv.:1·s•)S r:1mo" da· ti·1ueza • 
na;:iuual, p.u·a füll s 1lH·e.:ai·rJ" W· cl 1sses e .,. 
ner.ls esi.:ic..:1:ies, oa p u·.1 .te~ [l >' er · ilL' 1\ ge::e
ralídn !e, l}ne os. d iv.J ctu'.ict·n·i,;ar. · 

« ::\l:1s nJm o mini:Sh'J collecto1· geral d:ts 1·en.l:1s 
e eomo · t:tl o q1rn se a~b ( n i t>osição Je p0Jc1· · 
cl111· o fl 1 q:u "l•iV.i1·ia e •:r lttzh· a cum1uiss:\o 
f·H'llJCe este cl<Jn::ln, 11·.iu1 ella o p'.>.IJ en:o:1t1'.11' 
ua .. b:it·ullm•l:u c.Jnt·n d:J.i pr 1viucia;;. Os con
selhos provin~ia:id, •1 :t~ c.>111 nai".ir c.Jn!rncimento 
tlil c.uH11, p'lr a·J 1IP,·u..i:u n is pr.;prios lngart'S as 
p 1s3ibiliJales Ô dtlli :ttl.t.\l is 1!.1 tio mclin lt'o :o 
ass.1mi>t), polo!l'i.i? .l:\1' {\ c•lmmis,; io a .. necc_s3:1· 
r:a lut., c:x1:1t·J:t1 aull i na J1t·Ha m:HS:l d.is s1t.-1-
pi1-.l'los p J.Hi1·ei:;, <(tU 11 .io11>t1t1tiçio n H pro-• 
m~tte. O; trnt:1l1.; ti i e Jm:n<Jrcio, •11u com tanto 
auhcl 1 ,;:~ clTJ.:t.ur1c> com 11:1,:l>J~- muit•> maia 
1w:111ç11fa1 ti > q :u ·nó; na tn.:itica ti.is n )g.Jci a·. 
<;Õ·.!S, e a pm·Jc11· d·J vista 0111 in lustria, coinmer· 
cio o rpv<Jg 1; i ·'• a.1g;11mt:i1 o.o e:nbara110.s •1ne 
oc~1·rcm a 1·.::11.>Jit.J Je. semelh;mte · matori.a.. . 

.« .. Entr.itnntc).n C.JlllllliSs:i~ p!lSSlUJ 1 cm,.rc•enha ...... - . . . ; . . 
nií > ·pó·l~· ser ê11rreg'ulit .com nOV<H tax~ts qu.: os 
prop·ietnrios pa.-r-i-> 1\ decilna ue seus rendimen
tos e a siz:t ,n,i°- van 1' tle seus p:·c.lio.i!, que na 
her:mças s:io cotiz' ltis· 1le uma· nNneira -onerosa ; 
qne :1 inJnstria nascente uãu póJe sem o risco 
de em;i.ic<lr de uma vez supporLar o cnns de una 
contribuiçã '• pr.Jeeclcu e nn muito. tento· n.islt\ 
m:ltllria - e olferece i1 consideraçii.1 da ·csmar•t um 
pr1.1jecto •. ue lei p:lrll lfoll; im.post 1:1, que j nlg •u 
ter. lugar. · T ilv<J_z ~.:11nbr.i1·--<e·l11n 11lgua111_. du, c1m
tribuiçilo dir.:eLtl, como <.leveml•> prohmr ml!lhur 
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SESS.i\ff E~I 27 fiE JUl..110 DE 1$27 
t>lfoito ;· mas <•n•fo um fnllnstro do Brasil, q11~ 
11restas>=c â commissiio os pontos cnnle111:s cm 
que se ella pudesse finn111·, Jlhl"a ei-tnbelecer esta 
contribuição? E CO!_J•o ,·enc('r ~lc!'dc j:~ ~o nctunl 

" O'~ pri meiM quu se c.fforC'ce, ó a i·cc•rg:misa
c;j'io do J.;nnco .. A couuniss:io, si nhorcs, C•·m·idou 
pura isso os dircctores do" lianro, mns antes ol1 
· • - • 1 1·s1 asno e que nus m11te1·ias que 
ll1es t'f·speilno, s:io ellt!s os q11c podem ou denm1. 
J..gislar, . e não entcndiio que 11us soci.e1lndes- a110-
.11)'ums, como. siio os bancos, us resoluções que 
il1lt·ressão ao . puLlico · p1·eciz:'io de snncçiio do 
pode'r ll'gi:<latiyo p:ua serem obrigntorins, não. 
•1uercn!lo fallnr ·mesmo 110 direito i11q11esU:.navel 
de inspeccionnr as suns operações pelas 1·elu~ões 
<jue tem com a n:1~:io, e com o govél'110, ou em 
fim pe>nsem, que sno um cst11tlo 110 c~tado; ·uno 
se tem nind:t di,"nntlo responder .. 

" A commissão não i:c m·1cpcndc de lm,·er ccn· 
s11ltudo ao lmuco soLrc • hjccto:; tJ11 seu inte
n·sse; .poi·gne a ninrndn ~ónicutc ele desejos dn 

t>tiquelti, que r,ntla 
pode • 

" E' c·sta tnh«.'Z a orr:is:ão 
tc.m dil't-ilos {1 1 rotc1·ciio dn 
ti.ales que ll:e sobn\'il iiio 
rs111Lel1~cimrntf>, ct mo rl'la 
<lu1te u • )'(·• 
.Pronna :i .~un i11dushin; cumf1rc po_n':m reguh1r 
com ninior Hg11rn11\·a u n me .n de suas opern~ 
'..Ôt:s, po11do·a mais n Ct.bel'lo · da ai \1itrn1·icdade 
tle st us ndminislrn!}on•s; rnmp1e <'steud•'.r u es
pheui . de suas h i1marrõ1 !', 1·h'l·un1sci1Jln, l:oj_c aos 
SUplJl'Ílll<:J1lOs,d? gt..~'dllO, t- nrplirnt; }UCIOS CHlOS, 
1•a.1u a . 1.1nm tlStl{UO da ingt·i.te son:mn que a 
11ntâo lhe dH·e ; dei:!.:< mc.s de l 111 !e os üros 'que 
ià uão tém ,remedia. . 

" A rc.mmissiio tem concluído os trabalhos que 
f!ólt:' iwpn11lmte ol~l'rto pl'<IP, tÍth'l'Z dles <'Stf'Jão 

mu'to í1quem d:l pf.1'fci~fio,. mns. clfü olfer~e o 
cnbc.!dll l <JUC tem e só e1>pern n ucquicsceucia do 
ba10co 11m a os npresenta1· n esta catnnm. 

" A commi ão • · ·· 
01·dcm dos sN1s trnbnlJms n fundação da divida 
nadonal. Em tempo de imitar os procetiimcutos 
e os exemplos das nntões illuslrndus; era tempo 
de inostt·m· que o systema re reseuttith·o se · · 

-re1gnn o cn re nos. . 
« O plano qu'l .a commissiio c~tnbeleceu,'jâ fui 

nprest>ntado a esta carnm·a, elln llie dm·!i com a~ 
s1rns hrzcs nesta mnteri:1, n perfri«;ão que lhe 
folia • 

. i;nmeuto e empregaudo:o nas 
mercio. 
· « A commissiio cbnmoti para o proposto sys-

. kma de fundutiio os e111prcsti111os de lo'23 e l!SW, 
os feitos _pnra n fnb1·ica <ln polvo1·n, e para os 
suisso~, e as cedulns <la 1livii1a antign, atitu de 
uniformar os t:tulos e os J a,;nmm.tos, e prender 
todos os credore:s dn nação i1 e<:1nsern11,;iio de UH\· 
go1·crno com· quem .. ficlio li~aJ.;s os seus inte-
rcsoes. · -
• <1 Tendo dc:st? modo ~cs,empenba~o !IS duns mnis· 

os mo,·imeutos ~ .. a1·tiiÕ do · cintro, o yenhão te1·· 
• 111irrar no· centró. · 

« Não pode, senbóres, ;a·: cominis$iio de!xar :de . 
dizer que os ns. 2, 8, 5 e ü. do. relatorio _do rili
nistro da fazenda encerrão · ol1jectos, que . siio 'de 

.. suà pri\'nti\'n attrib.1iÇilo;-•c uuo carecem de no: 
viis ulêdidas kgislp.tins:pilr~ · proce.der n 1 exe· 
cuçiio del1l's. ·. · ' ' ·• ·· ··' . · ·· · 

« As duas grandes repnrti1:õcs de· _mârinba e 
guerra estiio sujeitas íHti;Caliaaçiio do thcsouro, 
nn pacte que resreita ã di!;ttibuiçiio dos dinlrei· 
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SESSÃO: E:IU' -27. DE. JULno: DE-1827 ~89 
ros publico!.', ncni dessa i:ujeição as iseutiio os 
alval'lls dú sua· creaçiio: E-stes ao contrario mar" 
ciio mui bem as' lililias divisorias, que estabele
t"etn Gíi--. lirnites dai1 auto1·id11des respecth•os; n 
direcc;iio material e cssoal. de seu ex 1ediente i • 
cum e aos mmistros·. da · guena e marinl1a; mns 
a. da• con abilidado e sua . relatiya fiscalisação 
mornl pei·tence -~º d9_ ihesQuro. 

«1.Juito ó ora · àd 1iro 
feit~,_niio seudo de presumit- que encontrasse op-

. posiçao nos seus dignos col11 gas; a.~si111; como 
1ambl'm que ·nm.ca procedesse á c·scrupulosa in
specl,'iiO o reforma <1ue deseja nn alfandega, onde 
.diz . que o povo e- a, getJte graàa muito :ipontão 
que emeudni·; mas emfim a este respeitoso resta 
il. cornmissiio fazei'.. votos pnm que i;o pouhiio P.m 
execução ns mcdidàs qucjá nestu camnra passn
riio; e nb1·inolo de par em plll· os braÇos ao go
vern·o· no prCljecto de lei ·sobro n organisação do 
tllesóuro pa1·a in;;ll"l.lil' os exames desejados, es
pJ?ra\ver satisfatorios· resultados. 

ju go\ .Pº ·cm. a comnussao ~s an e 
J1abilitnda pnrn. jt\, fl.xar um systema ger11l, o 
uniforme pam a 'col.Ji'nnça dos.impostos em todo 
o ,imperio do Drnzil. 

ct _·e t o es nc o e sua popu nç:10, nem 
suas· localidades J1ern1ittem que s<>jn um, 
mesmo o mell:odo e.lesta cobmm;n. 

« $iio ,-~riadns as 1·azõc-s <'.1:t·1tisticas de cnda 
uma as 111·cvmclns, o o sntema do sun ·arre
cadoc;iio._ mio de\'e sc·mpre • ficnr · Íl arbítrio dns 
juntas,. mns de\·~ sei· peculia1· o r<>gulado pelas 
suas · c1rcumst1111cias. 
.. ll A cori1missiio cspf)rn na fnlta presente de ndo

qu'ldas ilfüs11·atões. quc·os conselhos provin'ciacs 
.a,constituão .cm estado de acertar cm seus jui
zos, tendo .entretanto. de e><rerar que o ministro 
da fnzcndn.'o :o .thesouro :se dôm de bom animo 
e, e~ .. firJile; peito .ã appli~açifo de. pro,·idencias 
:P1Jrç111e11, . _de q~e Jõr :su~ccpti\'el · cada uma das 
.rendas. l qt0 cada, J11·0vmc11\~, :·· _ , 

. «.. a:á1s. . ' ; . .. e o prcc1 o re alorio 
.fazein ... o\ljeclo d.e outros tnntas leis; que a cc.m
missiio hoje nprcsentn n esta. camnra ; .· ella· ~ 
ndop~,r.á;._ourei~ilará; comonssentar crn .. S!1f1 sa1!e-

,:: s 
illuminnráõ ·o;· c01. 111iss_iio·. pnra ·melhor ace1;tar 
em semell1antes nssumptos. 
~ · .« Seguié{à cori1nii:Ssíio, se1lbi>res; ·ns baliZas que 
no ,.a,to 'campo "da.· jmblica, ndministraçii.:> mnr
cou o · l1abil miniStro, que · dmh·Q. deste, recinto 

. <•usou. pc!a primeira' .vez arrnncnr o véo. que co
briti os seus mysfcr~os~ o pntçnteur a ''erdad_c~: 

-: "· Falta. 1 "ómento à 1·e;\1,l!ta :miuda qu<' ellc .Jem
"b.rQ\1,l)QS nctuaes ;impostos. Sí1n .a. delicadeza e 
·g1'a:t.i4ado, d!'. tpq!cria:, S('ja,n 'di11icnl.dade d~ toc1_1r 
por· õra neste :issmnpto 11 _desculpa __ do s1lénc10 
da. cC.mmissiio. Elia posarà ú segunda pnl'te que 
prômetteu.n·:.'· ',':' "' ' , · · . ' · ,, · 
"' '(( o·;primeii:-0 "obj~cÍ().:quo:·se olrerecc:n'as conteis 
àp1'eseiihídiis pelo· 'fuiriistro.'.dn ·rau,uda, .e 'n. i·e
ceita e de!<'pezn do, tliesoúro' ·nacional 110 it"nno 
df! l&:O. E' por esta gue dcn comcc;nr a i·cse- . 
nha analyticu da·-cofürili"ssíiõ:-· 

« :Mas qu<j- j i;i;q, ~~nl!!'.(i:cs, '· m.;is. que exame, 
as que e a·. o o a er · comm1ssao so re 

esta i:omn de recc•ita e despPZa "1 Na primeira 
partl', nilo :~stã;'a:~commissiio~·J1abilitada pam re
clamar sommns não mencionadas, porque não sabe, 
P9.r exempJ.o;s.e o,.t,i:j!>,uJ!al ,dJ,!.,bulln,a~so1·ve ~das 
_u.s :g~1m.t!~s,,qu. · .. ~ ... '1:e. e. !!b .. e .(!~ S.(l,_e.sfà .. Jl~.pe .. n=. ª~º .. d .. e 
c,.xJd.b1.~i:o.11!~s,;ao Jljeso.mo~,, < .· :.~•-· .. , . 

. ·.4<·.Niio_<hà:\•endo\um·, or~amento .de· reeeita,dcsse 
nnn'ó.;1"iàmbém niio póde eonfrontal-o com a.ro
ce. ita•: r,tféctiYn.pa.·ta.indagar. a razão ... do seu.·deficit; 
e njuiza1· de sua i\rrec11d.,ção; ": :·· · · < • . 

Tl.IJtfO 3. 

" ~a 2a parte. falttio-lh~ tnm?em os meios para 
avabar a Iegal1da1le ou 11!1>guhdadc dos quo11tia11 
mencionadas em despeza. Do annc passado dat.a 
a ocistcncia• do corpo legislativo. 

. • · · ,;ií · nao po 1a marcar 
despezas, que ou já estav1io feitas ou cumpria 
fazer-~ pot· ordens definidas de quem estava nó 
exerc1c10_ de t?-dos. ~s podel'e~. Esta demarcação 

a commissão ensaiaria o merito das despeza~ 
mencionadas; mas como nem eJ.:istc , nem podia 
í·xistir, parece n commissiio que as contas do anno 
de lb'2G de,·em ser a11provndas , e nessa 1:onror
midudc apresenfa o neccssario projecto do lei. . 

• Passando no orçamento de 1828, a commissiio 
começará pelo artigo r1:ceita. Com a idéa· de ex~ 
tmvíos · nn administt·nçiio publica anda associada 
a hlén do uma receita menor do que devo e pôde 

· s<:r. No 01·çarnento apresentado calcula-se com a 
rect.:ita Ol'di11arin de õ,000 contos ele réis, e coiu 
a cxtmordinnria 1 o 
mn total de U,<:100 coutos de réis. ejamos ,;enbo
re~, se esta. 1·cccitn é su~ceptivel de augmento. 

cr Lnnl:nndo a vistn pel.1s diilerentcs ramos do 
4 • • • • 

il<>gn, c·1lculada · 0111' 2,700 contos de l'éis. 1\fas se 
ni11g11<:111 duvid:i. que este estabelecimento é o 
fóco dos maiores <·J\~l'llvios, .deve-se .. couclnir quo 
est l" 1 
Nesta mesma comam exish·m requerimentos Je 
uegocinntes solicitando n arrcmatoçiio das rcnd .. s 
ulli collectadns, o c.ffcrecc•ndo por um t.erço del
las 2~0 contos sobre o Vfllor maio!', que th•esscm 
produzido. l\Jns se isto não. deve sr:r :-.dmittido 
como ·base para .o cn\cu}o dn.probabilidado.•ap1·0-
ximada. <lo seu rendimento, póJe · servir o que 
resu\tn das 1·r>ndas comparadas dos .. dir_eitos d!l 
exportnçtio e. de import!lçiio; de onde· se .collige, 
que. pelo menos é •t:lla · susceptí"vel do a11gme11to 
de 20 . por cci. li!. 

n Appareccm logo · depois os rendimentos do 
e rreio, a ec1mn o 1mpos o so re ie:·anças 
e Ieg111los. o· simples intuito é sufficiente para 
produzir n conYicção · de que· .estes· ·ramos da 
i·~mil~· siio 'desleixall.amc·nto cobrados,. ou cxtraor-

monto· dos predios ·na -pnn·incia do Rio de 'Ja
neiro'' monta · unicamente• n l,700 contos? Por 
ventu1·a· as· llemnc;as e ·legados, que ne,.ta pro
víncia se· in\'entnrião, e iínúualmeilte ft>partem, 
sobem unicamente n 300 ou 400 cóiitos·? Ninguem 
·cm·tamE>nfo ·o '11ffii·mará'. Muito é' <ontàci"·para· doér 
qüc sobi·ecari·<.>gue-se o· go\'etno 'com· a odiosi
dade, . que l'<'snlta da natureza ·destes impostos, 

·e n;;o· derive delles todos' os recursos'quc devitio 
11roduzir. · ·· · 

« A' visln destnS.Tazões. Concluc n co1nniissãó, 
que niio sc•r!'.1 exagerado o calcu~·l que·. c11!! fai, 
elevando a ;),500 contus a receita ordmaria: da 
p1·ovincia. Se n asse1i1 biéa geral . e o irn peraüót· 
de1·cm o seu cousenso e s:mcc;no· nos doús pro· 
jecto·s, que· n commissiio :ipresenta, ·impondo unia 
taxa nos \'inllêis e aguardentes cstr:.11l~ei1·os; que 
se ·vend~rcm por mmdo e aos re11chine11tos ·li
quidos de. cndn. cidadão , p1·ovindos 'de commer-
cio ou iudush~a, ena.presume poder co)lta_r (mo-

uni :iccres~imo de duzentos. contos de réis~ .au~
meiitai..do nssim:a receita ordina1·ia. n 5,700 con-
tus dé réis.· · · · · ' ·· ' 

« Na colunma das receitas extmordinnrias vein 
a 11dcliçiio de f>.10 contos - saques sobre :as pro·· 
-vincias da B:lliia, Perna11lbuco e Manulhão. Mui111 
abaixo do devido termo julga a comriiissão;:qit-0 
o thcsouro calculou a. quota, com . que· estas.11ru
\•inci11s deycm concorrer. para o centro·. e .. c:aQf'i:a 
do • impt',riCi. ·: . 

ll7 
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.c.:)ll') _;,~ SESSÃO EM 28 DE JULllO DE 1827 
'· « S.~~ho.res, 6 llCCCSSal'io qn~ as prO\'~llCÍllS do 
,tmper1Q llJ udem o thcsouro nacional. · 
, « E SJ . (IS cidades p1·inci }láes deste immcnso 
territorio furt:'io-se a est11 COl)per1u;iio, qu 1e:1 :oiio 
as n .- · ? • • • 

'Janeiro em commercio , agricultura, industria .e 
fv1·ças, n:io gr:u-itando sobre ellas o peso im
·meuos que gravita sobre o Rio de .Jan'liro, não 
'é injustiça r;ictama1· ue o seu contin•"mte sl'". 
.'.e ; C•m os para_ ca1la uma. Os Ílllpostos me:i:
·cionados concorren\u pam esta 11notisac;ão, e deste 
'modo cuntnriL o lhe;;oul'O do Uio de .Ja••eiro com 
·wna ·receita ordiuaria e extra<H"<li nnria de perto 
·t1e 7,5'.IH contos de reis: e fazendo a ellc con
correi· de lo:l ts as outras pro\'inr:ias o producti> 
.destes 11ovos impo.~tos, ser:\ o to1tal da sua .1·e
ccit:1 7,lil.10 co11t-ts ue réis. Exnw1i11.,111os se com 

_,.elh poderi1 fazei; face ús tlespe;:as d.i an11ú 
.futuro. , . 
, « O Ol\'nmento destns c.I.Jspezn:: é bem eap:íz. 
,ele . fazer e.;morecer os nni111os mais alm1tndos. 
.l~llc · <ilen1 as Jespcza" '1 enorme' somma Jg 
ll;U9 ~<llüos de réis: ma< :i~greganJo-se-lhe o 
necessario angmento da Jota~ao .i., i111perndo1· e 
sua nngnsta fa1111Jia, as so 11111:1s necessarins p:H"a 
•occo1·rer · no nosso cretlit, c111 Loncfres e ucst. 
COI'"· -\"11'11\1110$ n t<:r l\llH\ despC'7.:l de l:l,O::JO COll• 
t.<1~- tlc n!i..;. Mas 1i:io ó crin~I, sn11ho1·c;, que 

'SeJuo ex:1ctos scmell111ntc,; calculos: scgumme11t11 
·são nlles fcit.1s n osmo, 011 pdu 1111mo,; na r11ziio 

• •. : :s as cn H m cs , q 11c 
•enh't\1·1i•J. no cnlculo; llom·c1 i11te.1<;1io de ofi",,rc
•cnr-Stl materia amp\issima pnm 11111it•> sobejar. 
· 11 N•!Ste caso , rctlect.intlo a co:11111i..;~:io que 'ji1 
do nnno pnssiido exi;tia n gnerrn, e ns despcz"s 
·uiio cxcedcr1io de 7, l·H contos tle 1·.Hs, julg;\ a 
·commissào que com igu11l sommn, ou quan•lo 
·muito com a tio í ,OOJ coutos, se de\•.J contar no 
·J1U,uro ·unno cm que se espera a paz. 
· 11 l\las como o png.unento <los juros e amorti
·saçi1o. <los ·emprestim•JS de. ·L'l11dres fos:iem ·nesse 
nnno pag.is com o; mesmos fun los do ompres
,timp, o <JUC agor,1 não úJe ncontocer · vi:it•1 
"ic 1~1·cm-se tlX laun as ou mvendaveis as npoli
,ces, que os negociadores tio emp1·estimo compni
,nio· ni>-. intento de empregar utilmentJ os salu~s. 
.qu\l ~~ mesma restavno, 11ccresce inemcdiavel-

. '1 . • " '., .... 1 · n o:; a.\ é # 

contos,· que absor.\'e o p:1game11to dos· rcferuloi 
juros e mn(lrtisaçào. Segue-se . poi.;; abrir. um ác- , 
.ditei ·.ao govemo _pda qunuth\ deste excedente. A 
,commissi10 tinha espernnçn ua orgauisaçiio (fo 
,RllPCO e na sua pro1·ogaç i.o: qnem sabe a his" 
,tui;ia. de11t.es estal.uilecimento:i cnnhe~ q1\e a 0011-
. cess!\o de. tacs :Pl"Orognçõcs trazem semp1·e um , 
. beneficio ao governo. · : , , 
... " Sjbrn. ,todos os. mais objectos · dQ relatório ·a 
commissuo 01T.!1·ece o q U•) •J isse ilo pm·ecer qU:e 
dcn na . sess:i.o do anno proximo pa:is::ido. Ter

'lllin:u·à n sua ta1·efü, np1·ese11tt111do o 11rojecto. de 
·lei, que füm ~ rcctJit..~ e clcspeza do t 1esouro n:t· 
·ci.oilal p111·11 o· nnno de 18!7. · : 
.' ·" Paço da. camtll·a dos JepntaJos, :'!ide JuÍho 
,de 1827.-,J.o~guim Gonçalves Lcdo.-M. C<ilmo;i . 
, du J?.in.~-!- .li. Bapti~l<l Pe1·ei!"a.-~T. J. de· So!_t.;a . 
. Frcmça.-J. J. <fa Silv~i GIHllt'.ll"Hes.-N. P, •. {1.e 
. e.,,, Vergu.eiro. " · 

:'.. « Art. Vi 'Fica npproyndn a conta "e1·at cl:\~ r~- : 
: céi.t.-1. e' ~espez'.' <lo' : ~ht}sonro n~cio1i~l \fo.' :\tlll~ : 
de 18'.:?G. dontaào ilo 1°· 1hr ~Janeiro ao ·.ultuno d<!· 
D.,zembro do mesmo a11110. ' ·1• .,, • : 

li:·..« 1'!W..~2.0 .A, receita gc111l ·do thesouro, n_aoio- · 
·na)Z para· o anno 1ie l:i·~. c.mt:u<lo Jo to de Ja~. 
•neillo .ao· ultim.1 de D1zem1Jro, 11.;a .or.;:1da ·na 
~q1mna de 7,600:000300J.. . • . 
·a~1~~'Reeeita ordi~aria da pro- . . 
P.:'·V'Wtcilt do· 'Rio· d€! JAneh•o · cal- ' 

cula!la com 10 % •le auzmento.. 5.lj()():QOO~:}O . 

«. D - Prod11cto calculado dos ÍID· 
postos, ora ém projeetci sobre 
vinbos, aguas ardentes e lojas 
cm todo o imporio •••••••••••• , 

.... 

1.300:0008000 

400:000$000 

Total......... • • 7 OOO;OOOSOIJJ 
cc Art. 3.0 A ll'espeza dl) thesouro nacionnl para 

o nnno tle lii·id, ct.nt.a"'fo do }o· de .faneiro'"ilo, 
ultimo do Dez m1bro fica orçada na quantia' 
<lc 9.02i:·?OO~OO:.i; a ,-;nber: 
" J.o Casa impe1·ial. .••.••••.•. ; •• 
" 2.0 i\liuisti·o do imperio ••••• :. 
" 3.0 D'.to d 1 marinha .•.••••••• 
« t.o Dito d:\ gnenn ........... . 
" : .... D:to da justiça •..•••.••..• 
" 6.0 Dito dos negocios estrnn· 

i.011 :2oosooo 
. . fJiO.iOOllSOOO 
2:ooi::ooosooo 
2.:l i."1:0005000 

107:0:.IOSOOO 

9.0-.!7:200SOOO 
u A1·t. -1.° Fica o g;ivcrn,... · nutorismlo a· h·\'-

. p1 11 un a o ;n. qual! 10; i! 
1.G27:W0$000 pam o<:c·1rre1· no deficit. ·. · ' : · · : 

(( Paço da cam ·1rn dos ueputados, 27 do .Tulbo 
<lo 18-~i. - J. G. I..e<lo. - .ll. Calmon du Pin.
J[. J. de SouM .li'1•1mça: - J. J. da Silrm Gui·
mur11es. - J. JJ. JJapt.ista PertJi1·a •. ~ N;· P •. de e. lre1·g1ieiro. )1 l~ui ina1idado imprimir. 

O Sn. L~;vo : - R~queiro a' V. Ex. que dê P.ra 
a 01·dcm do dia de amanlui n leitura do!I pro-
-jectos, que a commissiio aqui aponta. · 

Entrou em dfacussiio o projecto ·de: foi, qúe · re
gula ·os · terrcMos. e:n quo se podem · lev!'ntar 

ng n 1os e a:1sucnr;· e por · ni&B a ver : quem 
fullas8c· contra, · julgou-se · discutida a .·111a~ri:1; 
e, posto a votos, foi approvado, e :renieltido à 
cmnmissiio de.:.:rcJ:acçiio. , · , , .-· : 

pro1ec o e e1, qul esonera os navio• <te 
terem cnpcllãcs, e eirurgiõ.Js, passoii liam · 'dir· 
b.1te para a 23 ·'discussão. ' · , ; · ·. · .. 

O SR. PnEsmE:sTE . deu p:ira. : orJem .d.l di~ 
· 1° As .emcn.Í11; fdta~ p;iJ~. s~Ílll:l~, 'ª~ project~· de 
lei sobre a dotat.i'io de S. l\[. 1~ : . .. : .. . . 

2° 2~ 9iscils_s~o do> .1>rójócl9 dê: lei piirà a 
fundaçao d\- d1v1da nacronal. · · . · ·· · 
· Depois da hora· ·ordinaria· as leit'uras· dos pro· 
jectos offo1·ccidos pela CJtnmissiio· ·de faz!lnda~~ 
depoio1 seg1111dns lcitm·as ~ e finalmente p~rece· 

'i·es das r.onimissõos. · · · · '-'"". > 
Le~ã'n·tó~1-se' ti séss:i~ {H d1~às hcir~; d11-.f.=..;dà. 

- P.:dro ele! Arauio Lim'l, president.J. :...:. Jósé'An·
to11io' d>t Si.lmi · Maill, 1° secretario; ~.Mano~l" An· 
to11_fo Galv,cio; 2<> ~ecr<:tario;' ., · · · '. .. _ ·.:.··'''' 

.. ,/ 

: . . ·:. 

~ ~~'·' ··=·· .~: -~ )~ 
•PRESIDE:sci.\ D.) sn. :.\IUUJ.O l.llU.,; ' .. '· 

. ··- ··.,•, .. -. 
.·.:: . •r.:;··;.t; "-~·;.q: 

A's .10 ltóra<J, foitli 1,1 chatn!\ila~· acharão-se. pra• 
sc.1te~ '8:J. Srs/-tle'p1lt:lilos, .raltan lo coJn calli&t·º" 
Sr.s. Salgado. R·~zende JJO~tii. 'l\liràiída' .Ribe ro, 

•'!\lUitinS:. Pereit'a; C>lrdoso .Je'. J\l~lo,. M>ly~·-~Ledo, 
·X11villrt•l~err.iir4~1:Jarr\;a; e sem el\I\' i>S Sr:i. Cruz 

· Fe1·t<eira, ··Garcia dot: Al:neid-a,,Puarro, · f1nit\•lbr· · 
b·na, Mnciel Ml)nt ·iN 1) ~ástrQ.,V~n""~' ·· ··· ,.':' , 
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S~SSÃO Ell 28 VE JlíLllO DE 1827 
O Sn. PnES1Dt:'.l'TJ:: declarou abel'ta a sessão : e 

lida a acta da antecedente pelo Sr. secretario 
Galvão, fui epprornda. 

PROJ;;CTO DE LEI 

• A aaacmbléa geriil legislnLiva do imperio de· 
ereta: . ,, . · 

11 Art. l.o Em todas as cidades, víllas e luga· 
roll 'mais ·populares, haverão as escolas de pri· 
nieiraÍ!l lCtnis qúe. Corem ncccssarias. · · 

. • Art., 2.õ _Os pr~sidentcs das províncias, cm 
conselho ·ij com nudfoi1ci 1 das·. respectiva,; càma
tas, e1íiquiinto n!io ~i vc~·enl' cx'!rcicio. os conselhos 

colas; 'podendo ·extingufr as 'que existirem ' e~ 
lugares pouco populos:.s o rP.1119vcr os professo
res dellas para ai que se cl'enrem, oude mais . . ' 

Art. 3.o Os presidentes,· em conselho, taxm'áõ 
interinamente os ordenados tios professores, re
gulando-os de 20(),n 50011 anuuacs, com atteni;iio 
á::; circumstancias da população e carestia dos 
lug ires, e o fariio : presente á ussembléa geral 
pJra a approvaçiio. · 

" .-\rt. 4. o A!ll escolas se1·ão de ensino mutuo 
nas c1pitaes das provincias e o scriio ·tnmbcm 
nas, cidades, villas :e l n~ares populosos deli as, em 

,que fõr p1·ociso· estabeleccrem~sc. 
a i\rt.. 5.o Para: ns escolas·· do ensino mutuo se 

npplii:1rãõ os edifícios que bou\'crem com snfti
ciencia, nos· lugar.es:dcllas, arranjando-se com os 
utensilios. nect™Sarios, ã. custa da fazendl. pu
blica, e os professores. que niio· tiverem . a ne
cessaria instrucção deste. ensino, irão instruir-se 
em curto• prazo e á custa dos sew ordenados, 
nas escolas das capitaes. 

a Art. G;o O~ professores ensinn1·áõ a 1.er, e:;-

Ungua nacional' e os prineipios -da doutrina reli
Riot1a e mQral, . prqporcionados t\ comprehensão 
dos. meninos; pref.inndo para, as leituras, a con
·atituiçio do imperio e a historia do Drazil. 
· ":\tt~·:7:e' 9ã. qu'~'J)fitanderem. ser providos nas 
cadeiru; · serao exammado3 publicamente perante 
os presidentes, em -'conselho e elles nomearáõ 
professores~' os que se mostrarem de melhor in-
stt'iJ.cçiio: · '· :. ·· · · • · -

« Ari. 8~ o $Ô scriio admittidos t\ .. opposiç.1o e 
e~ame· 01r éidâdàóa 'brazileiros; que ·e:stiverem -no 

gozo de· se11s ·direil.tJS civis e político.;, scin notà-
cf}nduta. · · 

nveriguaçõcs, quando uiio d<•scmpenhcm os seus 
deve1·es. · · · 

. " Al't. H. Estas cscolns serão regidas pelos es~ 
ta~utos actuaes, 110 que se não oepuzerem ú, pre
sente lei; . os casti~os porém, serao. os praticados 
pelo rncthodo de Lnncastcr. 

a Art. 15. Na 1>rovincia, onde estiver a cürte; 
pertence B•J miuistro d1J impcriO, o que nas outra:s 
se incumbe aos prcsitlcntcs. · . , 

'' Pa<;o d 1 camarn elos deputai.los, 27'. de .Julho 
de· k27.•-[Assi~nadosos membros :_di\ commissào.} 

PRI:\IEinA PAHTE DA ORDEl\I DO DIA 

' ' e. e.. 

}ll"Ojecto de ld sobre a dot:tção ele 8.: !II. o Im· 
peradur e imperial familia, comc!:a11tlo-~e pelo 
art. I.o 

o is~·. P~utln. e Souza: - ipcla ordem) 
Como estas cmeildas foriio upprovadus pela' com: 
mfasiio do fazenda, seria conveniente que ellà 
esti\•esse in·csente á di.0cussão. 

CManclüu-;;e convidar.1 
o Sr. Luiz ca,·alcanto :-0 mmo pas• 

sado se demorou e.;te projecio para se c.;pemr 
1ich -clisc·i~siiu do orçnmento ; parecia-me de razi'io 
que, havendo a comm issão de fazend:i j;\ apre
sentado o projecto sob1·e o m·çamento, _ que se 
mandou imprimir hontem, csperasscmos por ellc. 
Por mais dous dias é melhor votar com conhe
cimento d~ causa. Devemo.; primeimmente dis
cutir o orçamento, par1i então tratar-se disto. Poeço 
o adiamento até este tempo. 

Fui apoiado o adiamento. 
o sr •. Gotullo:- o o con ra o a 1amc o~ 

A commissiio de fü'zcuda até j:\ contemplou .a 
dotação; por isso nada temos lp1e !JSpcra1~ pela· 
discussão. - · · · · 

o sr. Luiz Ca~·a.1.cnuro:-Niio basta que 
a commissãf} de f·1zenda fizesse isto. E' · prec1:;0 
que a i:amar1L contemple esta quantia, e decida 
se 011tti, ou não cm.termos ,de approvar·se·;o que 
propõe a commissão de fazenda. · 

o _sr. Odorlco:.....:Acl10 muito razoavcl o que 
diz'-() Sr; .l'aula . Ca,•alcaute. Nós não dcvcuws . 
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_.,_ 
SESSlO EM 28 DE JULHQ DE .. J827 

4_!lr nada, sem· saber o que tem;,s. E' ncccssa
r10 ver o que temos, para saber se IIOdcinos 
cortar tiio largo, como quer a cmcnd.1. . . 
··Eu es.tou _per.madido que se deve prnn_!lr~-

:La de acommodar â~ n<Hsa's posse:>. 
O imperador tem mostrado até hojn que tem 

queri,jo ~ccommodar-se ás ci rcn.n~!ancias da .na-

eu vota1·ia ·que não dessem?s l:O:IOS 1!1:H 2:1_!:)!)S: 
mas não estando nestas cn·cumstancias. nno o 
pod~mos fizer. Este é o meu voto: é. p1-.ici.;o 
primeiro saber o que temos, para dépo1s \"llr· o 
<111e ·podemo.; dar. 
Voto p•Jrt-\nto pelo adiamento. 
' o Sl". xa. .. ·lcr do C:.:n•,·a l lJ.o : - Nada 
me parece tão razom·cl como adiar esta mate
ria até que se discuta o or~amcnto das dcs
pez'as. Co1111uanto seja muito do âe1:óro da naç:io, 
e dn. s11a dirrnidade o n,;.;ignar uma dotação a'> 
im erador, romtudo se111 que saibamos O que 
emos, 1111 a po· emos ec1 n·. a na sessao pas

sada. este foi o meu parecei·. Para qne promet.
ter além d 1s faculdade<> daquillo que temo<>? E' 
vicio!!ª tal . prome~sa~ ,,.. ~ . 
terpór o seu v.,to sobr:i o oro;aa1cnlo, e n:fo podia 
entrar n som ma da dotação porq nc não estava 
decretada : · hnvh de assentar a somma, que 

Ora, se a co1nmissilo de fa.l.enda ·representou 
llontem q'i1.:. crão uccessario.> ·impostos e apre
sentou uw 11rojceto <lestes itnpo~to:> ; 1<c esta 
somma s.:;. accresccnta, ·vem a ficar nquelle tra· 
balhn perdido: é nccessario augmcntar no\•os 
impostos p lm supprir este accmschw. 

Não vejo que a necessidade "eja t:lo demons
trada como isto. Além disto eu creio que nús 
não estamos ao facto das circumslancias, Jlal'a 
marcar esta dotaç;io. 

Comqunnto já dig.J que seja ncces;:uia, muito 
nece~snria e tlo dccóro e interes.;;c da 11aç{io 
cs e 1:ce -a9 \'C1no:; a en cr ao que < 1 .. . 
con,;tituição : diz a constitui1_;ão 110 artigo 108 -
a dotn~ão assignada ao prE:,sentc i111pcrado1· e 
s11n aÚgusta c:>posa, dcvei·á sei· augmentada, . . ~ 

mittem que se •fixe desde já uma sommn ade
quada ao decóro de sua. augusta pessoa; e 
dignidade da nação - orn, isto f,,j pronunciado, 
seja-me licito explicar-me assim, pelo mesmo :m
~usto chefe da nação ; porque foi clle quem nos 
olTereceu esta constítuiç:ío. 

Pcrgnnto eu: estara a nação agora cm me lho· 
res circumstancias do qut:l estava na. época desta 
lei? Creio que nii•): en appello pam o testemu
nho intimo do toda a camara : nppello para todo 
o publico. E~tni·emos em melhores ci.-cumstan· 
cias pocuni.nias do que estavamos ao tempo 
desta. . , onstituição ·? E' chr.1 que não. Se poi;i 
é assim, como augmenta1· dcsdl} já uma dotacão 
a este . ponto?- En avanço n dizer que S. M. 
medmo talvez tenha de notar semelhante proce· 
dímento a ·esta camara. 

O Sa. PnEsmE~TE : - E' sobre o adhmento 
que deve versar a· discussão. 

O Sn. X.\YJER DE C.\RYALno: - E' a1·11 mos· 
rar que na· •l ll\ tao neccssar10, como a iar · a 

mataria.. Este é o mct1 voto. 
o Sr.:Í..J:rio CoutlnJ~o: -Voto contra;; ndia

mento Acabemos com este negocio do um 1 vez. 
~e' ·a camaJ"a ··assenta que dtivem pttS~ar as 

emendas .do ~senado, passem; senão, não passem; 
·mas·»ilevemos ~acabar -eom este negocio. 

A. · ·respeit<} •las instrucções, que .requerem os 
}1011rados mcmbl"Os, do ·,estado das nossas fin:m
<:RS ; cllas fürão present.is aos illusti·e<> 111em· 
°)lt~? .. e!~ Cu~mi.~S~O c:l.~ fa_zenda:. }>Or. is.~~ vode~ 

mos j1i. discutir sobr.J e:otc negocio, e acho quo 
não deve pass 1r o adiamento. . 

O s .... Dias: - Apezar · d.J que eu estava 
prom to a dar o . mel\ voto se ma·s discu sã · 
com l1; •l acho d.i ncces;idad.:i ·que se adie este 
11eg<lc10, para a camara se illu~trar melhor do 
act,nal esta•h de noi.ins finança.;, quu temos ;1 
discutir. Nús n 1o a~sistimo~ ás di~cussõe.; do 

, as cmcn 'IS, e e e no ar 
que n camara não tinha melhores dad<Js, quando 
d!scutio o pNjecto, d.:.> que t•Jlll !lgora. E' prc· 
c1:;0 q11e se rceonheçao os prine1pio1s, porque a 
ca~nam nssignou a dotação. Eu já. tinha feiW 
o meu cali:ulo, mas· o men calculo nada é con
frontadl) com css'3, que a asscmbléa deve averi
guar, e decídit· com o ma:s arurado c.>nheci· 
lllt>nto, e saber. . 
. Voto pelo adinmentn com pezar, parquJ. qne· 

ria cortar jii. este ilõ ~orJio. Os lJcncficio.i da 
nação biio de app·uecer á. p 1r da moderação, 
de\"Cr e ·usti .a: 11ão hão de h ver conde3C n· 

encin'!_. 'ol'tant'>. 11õde ser qu~ me coav?uça; 
mas nao so11 facil a ceder, senno â co11v1cção. 

O ~r. C<°LUn.on : - E11 tambcm nn oppoubo 
a.o aJ.1amen - · · 
para requerer o ntliamcuto, ti qne é pl"Cciso ver 
jii·imeim o que temos, para Ye1· se 1t0.:lcmos dis
pensar d:ts rendas da nação; e . disse-se tt0r· 
tanto que era preciso ritnoJir.1 di;cutit·-ac o rc· 
a or10 a comuus;ao ll fazenlla; ou a lei1. que 

fixa a dcspeza publica : não ti l>Jrêm estn. lei ci 
elemento, ilc que so dcn•a lani;:u· mão; ê sim 
aqueUc, <111e tem cada Sr. '1cp11tado cm SP.11 po · 
dei·; ti o 1·clator10 do ministro da fazenda :. ó 
S.lbl"(l est~ rclntorfo, a.líií.$ impc1·f.ii~is:>imo, e .. de 
que os :srs. d iputldos estão de p.H:oe, <!Uil se 
do.wc tratar de fixai· n dot &ção. Po1· conietJUCn·. 
eia de adiar esta mat .·1·ia até a discussão d..:i 
rclntorio não Yem nenhum c.;clareci111ento. 

A commissiio calcuhu com a dotação t.al qual 
o miui:otro ua fazend11 a ap1"1}Sento11, e de\•o de· 

cas l·, do project1 110•! clla a.prestlntado, se niio 
põJ.i talvez ajuizar bem. A con11nissãc1 apenas 
<ledt1zio cem contos de 1·.ii.; qne s} dcstinrir1io 

:u·a a d\)tn •.ão de ··u ). · " · · 
A commíssiio j:i considi:1·ou a materia das 

emendas, e tmbalhou sob1•J cllas. A informação 
pois, qnc lrnYia a fazei·. ·e a mesma, ·q1ic c ida 
um :5r. d(lputauo tem cin snu pocle1· •. Po1· isso 
não vejo no a;liamento seniio <lezejo de demorar 
a decisão, visto que nenl1uma outra J •z'io &.p· 
parece. Vot) contra o a<li.imento:· · 

o Sl". Pnu.Ja. e Sou1:;a. :-3.i acaso f.issc. 
como diz o nobro depnta lo, m1 votava contra o 
adiamento ; lllils pela l!itm·a do p:uccer da com
missã<l de fazenda licnt}m, sou ubl"ig•1do a votar· 
pelo adiamento. 

O miuistr..> apresenta ·\1m deficit de -1,~19:\l'.)'.>S 
para o 1\11110 futnro; apre:;cnta a. despeza t•1tal· 
de ll,12J:U0.)il, ent1·ando a dot 1ç.'io do throno, 
nii.ó como estava 110 projccto, 111113 a d.1taç.ão 
anterior. Mus diz n commissão que não é as.>i111, 
e ·qne· tomando por has·1 ·u. despJza do anno d<1· 
IS-?ü, entendeu qne a d<IBpeza •.1iio · póde. passar 
de l,OOJ:000/1 mais da. ... dtl.>peza. actual; esq11e
cend • • · t· 1 s 
conto.;. . 

'Por isso ·a commissão, tomanJ.o -por ba.;;e :~ 
dcspeza · elo anno de ·lS"!J, as3:J;1tou. que pod1i\ 
ficaL" em· sete - mil e 'oitocent•>s ·e ta 1t;1s ·COlll•>S : 
Qra, '.se ·a despeza de · . l8B . póde ficar. ·muito 
m~nor, e. cbegar unicanuJntl a ,7,830:000$,, pod~~. 
mos. talhar .mai:> larg.J ; ·<> pclu CJntrario,. se für 
d!l. 1.l,J.2d;OOOS, não o .PO.l<!mos fazer., p.>l"q110 
não liavemos de fazer <> que quil. ma;i 1> que. 
pudermos.. . .· . . . . . 

P.:r isso acho de lleçe:Ssidade o ndiaumito : 
1. ... -·· 4• •• •. ,_ .... •, • ... ..:.~· ... , ...... ~ ~ ... ;:":" ••. -~ ••• ·--
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SESslo Ell 28 OE JlJLHO DE: 182i - ..,,, ., 
... •J 

pçir.que. como cnt.1udo que cm um governo rc
erescntanlivo o tbrono deve querei· nq11illo, qu?i 
e mais utll 'á n1ção. que o th1·0110 de.ve_ estar 
cn1 conformiladc co:n a maioi·h e vontade da 
l)açao, o nono nao precisa e apparatos mui.eis ; 
precisa sim d,1 amor nacional, a sua gloria é a 
felicid ufc·nacio:ial. (A11oiado.) 

Em tal ·cas9 entendo que. s1 .ª dí.?spcza fôr t.-il. 

políamos da1· 111ais; e pelo contmrio, se fUr n;ai.,1: 
dcspcza, não podemos fazel-o. . 

Acho portant•l indispJ11s 1vel o ndiamcnt '· A 
éonuniss.'io •lc fazl!nJa ·c11t;in,fo11 que o rclat n·io 
foi mal cmmciaJ.o ; q1rn não c1·a cxacto ; S·~g11c
s" que para a 1lccis'io <leste neg.Jcio c.lc\·c h n·er 
disc11ssão, a ver se o ministrn da fazenda c1·ro11, 
ou a commissiio : isto só se p<'.lde ver, q11ando 
appa1·cce1· o rclato1·io. O adiament J é muito 
neccs.;;ario pai·a po.Jcr vot w •. 

Discutido o adiamento, não 
or isso voltou-se á discussi 

~mendas ao art. lo. 
O -Sr. Custodio 

miràç.'io qnc com U!il'~ 

qucna instrucção : poréin ·a nccossidadc de di1r 
o meu · \'Oto mo obrig.1 a cxpender ·as i·azões, 

--Clll _ qn~_Jlll<i se fnnda nent11. 
ScnT1orcs, or uma iu·te cu ,.e· o a i11c\in:1 .ã 

na urn ~ catla individuo q11c1·e1· n~1·ada1·, se 
não temei-, no seu soberano ; mas por outra 
1ia1tc cu vejo tamb~n\ a ncce;;sichde d•) · ins 
conformarm!>.> com o voto geral ·d.1 11:1çiio qn l r.1-
J•resentamos, e sna actual .sitn·1ção miseravel 
em ·finanças : vcj•> mais de u,\\ lado o tlücoro d>!
''idido à m?lgcsla<le; do outrn o perigo ele cahii·mos 
na. dcbilidnde filha Ja prndiga_li•l ule. ~las, c111a111lo 
felizmente gozamos de uma !01 fundn·nental, digo, 
de 11111 governo rcprosentatn·o; quando o chefe 
da naçiio se tem naturalisado c mrnosco, ser;'i. 
cstr.mh:n-cl que n can!ara nesta conjunctlt-
ra em u v\, 
mod!!rat;iio ;nnis -~o que . coin prodig:1lidndc, e 
adulador? Eu cstuno mms Slr se\•cro, d<l qnc 
a1lulador: por isso digo que, attcntas as noss •s 
circn•nst:mcias, a dotação clesig111da no im cm-
~r o anno passa< o esta o ra de mão pro-
d~L • · 

A - camara pondêrou qnc o estado elas finnn
tas . .da. nnç:io, e os sacrificios, que cxi,.ião a 
salvação publica, não per .níttiã 1 mais ; e"' assim 
determinou, conhecendo que o imperado1·.é ob1·a 
d:i- naçiio, qne não qner imperante.; ricos, mas 
vn·tuosos.; porriu•l, grangean•lo elles cl amor elo 
seu ·povo, sempre são ricos, e não podem j:\
mais temer a p·>br.:za, porque um11 vez qne sda 
fielmente executada a constituicão, que cllc sejn 
YerJa leira mente const.itucion:1J, e faça a felici
dade, e riqueu da naçãl), elle é igualmcntJ rico, 
·e feliz ; a s11t1 riqueza estií entíio nos thl!son
ros dos .parlicnlares, e. publico. Eu tel'in muito 
prnzer, se · 111e pudessemos clar um::i. clotaç:'io, 
que o cximissJ de toda a ímplicancia de outrns 
negocios ; cu quizera que o chefo da nação não 
tive;;se mais negocio nenhum ; mas nas ac~uaes 
circums~ncii!s, é impos~i v.cl, princi palmcut~ quamlo 
se _propoo _tributos. 

em p ssive que aja Cll l'<l nos quem tg.101·0 
o csta•lo, em que 1istamos ele finanças? Não 
so \'é· de mais a mais que a .gue1·ra continíta? 
E' ncCêSiario . que · s1ibamos '·que o clrnfe · da 
:iaçiio é o. mnis. interessado n l conscnaçiio <la 
-lliesma nação. E ·quererá cllc ser o chefe de uma 
nação mcnJigantc? 

Isto·· era . para cllc uma ·vo1·g.;nhà ! Quc1·e1·á 
ser. chefe de . escmvos, Jc~oi::1.,dc.:-tcr JaJo a 
constituição'! Pois escmvos sao oa· povus, quando 
se fazem·· prodigos ! Quand•) os Caraealas, Ca
ligul!lS, _ Yitclios, Commodos e ouh·os vivião no 

- . • ·'-!'~.·.-:'"~~:~.: .• • ~:·: 

mai ,r . cs;>lcnl 1i· e Ínutil ap11a.rat i. levando .n'l 
11lti1110 :m:;"J a s:ta pr,):lig.didah; ·era me.31110 
cnt:'i·> q u·J cst.'\ pr.J ligaliJa l~ fazi:o o m tis trist-l 
contra;t".l com a 111i; ,ria 1J•1 :i 
po,·o, gcmenlo na c;~ravid 'io 1 

Nó;; n:io c.;;tam 's j:í ne.;ses tcncbro.;(ls tem
pos, sanltorcs : a naç io Jeu si1n part' da sua 
soberania nm d".mt1·~ seui citl \dão.;; p U'.l ser 

ou ro;; ; nns a m i.;;m '.l n i: lo rc.3 llº -
You p:ira ,;i a 1u~ll;1 part'J ,fa sobJmnia ~ qu i 11:1-
ccs.;ita p:ira vin~ u· n s111 folicil:l lJ. Se n ;;; f.J.~
scmo> inimi::ps •la con;;tituiç'io:; se ·J'tilns;;am H 
fazei· a .rnin:i 11 L na~:'i • e J 1 S!ll eh Jf·J ; la11-
i;aria:n >S m!b do proJig•tliJ 1•\J : e~te vicio sJ1·i , 
O lll"iO mai; Cffi~ lZ para la11ç:ll' p1r terra O 
cclifido s.Jcial : 111:1s, CO!llo def.J11 le111 JS a coa ;ti
t11i<;ão; o qu~r<lll\<)S q11e o Oit:do S1 CO.IS}l'Vd 
cm c111ilibri l, dcvümos ns::u· d,:i pl'U•lên ;ia, o 
ccono:nia. Yot' podantl co:itrn as c:n mdas d J 
senado. 

senado. 
Se attendcm1"ls ª" que 110; tam dito o mi

nislt"<l tla fa;;,;~11-l.1, bem como a co111mi;;são com-
etente v.i1·êm•1s • 11 •o no·;; • li · 

m•1ito peím· •111c qn11nd•l S .. )[. o ImpJrador 
assignon para si dnz.mt'ls e tant 1s c>ntos an
nuae.;; : cnt:lo niio s113tentavamos uma guerra 
tlo assoladora o 1·uinosa qual ó n nctual; não 
m 1amos as cos ª' nn1 pJZat o e 1oi·1·1ve em

prestinw, c}Ul de força havemo• pagai·, cnifim 
é rcconheciJ.•1 cabalmente qne tudo tcm ido dl.l 
atra,·és e qn•J nos achamos no maior apuro e 
desgraça. 

O art. 101 d•\ Mn;;tit1tiçà•), a qu:1\ o nobre de
putado o S1·. X:wicr de C.ir\·11lho acaba de "in
vocar, ordcn•lll te1· ninantcmente qne S•l nngmen
t.'lsse ·a Jotaçãü do imperalor, fixa 1dO-Sl por 
um:1 vez, quando melhorassem as ·nos~as cir-
c11msta11cias. . 

E não seri\ mais ntil, não scr1i. mai:; dücoNso 
n rt.lmos >r · 

1110.;;, sem vexame; ne·n dctri!llento das rendas 
publicas, fürnr essa dotação, o· -0 quanb se ha 
de dm· pam aiimcnt·>s da irnpcl'ial familia? 
J:i. o nnno passndo esta camara, -no meu cntcn-

cr, ez mais o que po 1a : para mos 1·ai· a sna 
boa vontudc, . votou q uc se augmenlasse a do
taç1io, q uc se tinha assignado; quantlo a lctm 
rló citado µ.rt. 103 prohibia; pol'qua.1t<1 não ·e;;-

- t.'lv.1 p1·eenchUa a sua ccm li\'1i-o, quero dizer, 
ainJa existh1 a m ism:t ·~•Lusa, t>ela qual de,•iiio 
ficar as con;;as no mesmo pé; esta vamos- sem 
dinh·)iro, e sem meios pr,1mpto; de obter. . 

A mesm:1 falia do thr<>no n is mostrou !" dc
plm·avcl pcmu·ia, a qu-3 c;tavnmos i·clnzidos, e 
muito se demo1·011 o.n indicar o cuidado, qne 
devi amos põr om repam1· a cnsa l?ºL" est ! lado. 

O senado, sem to1· alg1un 1'e5pJ1to as nossas 
precisões, niill se contcntoll em npprovar o a.ug
mento qne j;°L sJ havia feito, nus acc1·escentou 
a dotaç·io com muito m 1is c.1.1 d 1b1'0. Serã 01iti
mo c.;;to moe.lo ·de v•n', mas dJ cl<Ü.-u que a mim 
não me parcc.i aeJ1·ta1.lo. Nem a opinião publica, 
nem a utilidollc, · 110111 a cJnstituição co.1scntc111 
na dclibemç:lo '11\e se qner totn:\r: por certo, 
mil contos de réi~ flestl)ll•ti•los se) co!n o chefo 

tenç:io ás suas rcn •las. 
voto. 

o S•·. Gctu.llo: - Voto pela.s emcnclas: a 
constitui.; 'i:o, lei flln hmcntal \l l imperto, artigo 
103, positivamente mare,1, quo deve augmentn1·
se a dotação dil 110;;.;o au.:::usto sol>ena..10. (Leit 
a ai·tigo.) -Da·1ui Yê-se que cst.ti. tletemlin\dú, 
<1ue logo que melhori\l·em ns circuinstancias da 
nação, ai11J11 está esta obi·igala a dccret·ir 
uma. Jota:;ào supcl'iu1· ã esta, 11ue . voio . <lo 
sena.do. 
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Sr. prcsidt nfo: osal:\ . que cstiwssemos cm 
circmustancias de poder :111grr.c11tnr esta mesma 
dotnc;iio do s<'nado; crn sigual de que us 1.ossas 
fiuapras estu,·iio <:111 muito bom estado; q11c .ª 

nctuac:s 
passe a 
parecl!r 

: .. o ' 
11110 nlê:n deste augment•'• nincla baYinmos de 
fazer outro, para assim ficar fixada ~.n dotação ! 
E:Jtt·anba, senhc.rcs, é pnrn mini semelhante in-
t1•lli00eucia da nos a- l 1 n · 1 ' • 

tui<;ão ordena_ outra cousa ; mas ·a cnmnrn de· 
cid.t l:i o que bem lhe parcc•!r, 

.o Sr. Ln V; ca."·a.lcQntc : :__Se n emen· 
tla se dcrn adopt:u· pela digui Jade da posson, a 
quem Stl ili\ a dotação; então pum essa 1li~ni· 
tlnde. n renda. do\ uaç~o hmzileirn não e muita ; 
se for por alu ·que uos fize1·mos os nossos m·g11-
11~cntos, não chega n renda : mas isto ser1\ pos
s1 ve~ ? lla\•crá e1n nlg11111;\ p.ute do mundo nlgumn 
1mr.ao que tenha emp1·egn11..> n sc:xta parto 1la 
sua rendu para a pessua do seu cl.icfo? D<l 
certo que niio. Uma 11açiio uiio precisa calc11lu1· 
as 1·cndas e despezas ? Doi\·cri1 sómente olhar 
pnm o decoro da pessoa ? Eu 11iio me pe; suado 
•1uc o nosso imperad••r l'steja em tão extl·o::ma 
11cc<Jssidade. Elle tem umn dolaç;io que o tho
souro dá ; pas:;a com isto. Eu seria até de 
p.ll'ecer que se niio estabcloce:<se a dotação este 
anno, pon1uc n:io veio· a época para a11gmentar-se 
u d9t.1X!io; para que dar hoje uatro vintens e 
'mnauha outros unt ., l - · 
Ycr em circumsta:ici:is, e11t:i•> assiguarcmos esta 
doti,~iio. 

_Mas · na dis<:ussão desta e:mendn do seMdo, 
nao se deYe olhar ao que é proprio dn dio-;1i· 
tlndc da pessoa, mas ao que so pôde fazer. e 

_O chefe da nação brasileira não quer adula· 
c;oc;; ((1poiado 9e1"alme11te); quer nquillo que é 
conforme ao interesse da nação {a1~ia:los), por 
isso ate _f.tharia no meu devt.r su julgasse q11c 
t:lle quena este argumento. Ellc niio quer. 

O Sr. Cuu11a ~Iatto,.: - Eu ignoro os 

moth·os, porque o senado olTcrece estas emen
das ao projecto ; tah···z que l1ou1·essem rdl~ xões 
tão l•ropl"ias que obrigas.sem ao senado a ado-
pt:u· estas emendas. . • . 

S<'j:i, ignorn as dcspezas que se fazem com a 
cns:\ imperial, por isso me lembro .do . uma 
cous,1 ..• tal wz seja absurda... mas persuado·me 
que devemos conliar muito na generosidade ·do 
angusto chefe da nai.;iio... Estou pcr.,;uadido que 
elltJ e ningucm melh•>t' do que elle. conhece as 
nossas circumstancias ; conhece quaes siio os 
Mcl"ificios •1nc a nnç.'io está fazendo ; quaes os 
abusos que e::t!slcm e se commettem todos os 
dias ; por isso lembrava-me de u:n din, Sr. pre· 
sidente •.• põle ser qu'l seja nbsurdo ..• 

J!,[as, Sr. pre.iidente, se se mandasse dizer ao mi· 
· s • azeu n, q no se en en esse co1u o au0 s o 

chefe dn nac;5o, e nus' marcasse quaes são as '.des· 
poizas, que ell~ julga indisp.insnvcis da sua cilsn: 
p(ldc s~r que esta idén pareça absttrda.... ·mas . .. ... . .. 

P.;ir isto lembrou-ine f11zet· esta proposição, que 
tal \'CZ pnrec;a absurdo, mas é a unica m:ineira, 
no meu modo de pensar, que te:nos para cortar 
o nó gordio. · . 

Isto é, o 110 gordio, n que se niio acha ponta; 
Aqui só a espada de Alexand1·e. · · - · 

o Sr. A~·ccbJ.spo <la. Dabl~:_,:.Sr.1>re
sirJcute, eu não me levnntnria, se não ouvisse 
nlgnmns expressões, que por modo ncnhuni cu 
quizl!rn que i1assnssem nesta augusta camnrn. 

011\''i fnllnt·. ':111 nduli\~Ões, como sa este vil 
motivo pudesse influir sobre ns o iÍliões eiuitti-

as pot· q 111 quer QS :srs. l cpu n os ; nos ''imos 
n'1ni tratar o; negocios publicos' e da _,nnçno, 
nbstrahindo intciramci.te de considerat;õcs. por· 
ticuhl'cs. e quer ~o vote contra ou a fnyor das . ' :... . , 
mir·sc, que cadâ um YOtà segundo 
sua conscicncili. ;A1loiados.) 

Portanto nada de ndulnçõe!j, nem do indispo· 
siçõcs, semelhante linÍ0 nugem não de1·e 0tú'.ir-se 
neste recinto ; somos incs cm nossas opiniões, 
o cstn liberdade dc\'e Slr universal e uwioln· · 
Ycl, qualquer que s1',j1i a, umtcria. que se discuta 
nesta camnrn. · · 

Isto supposto seguirei n marcha qué acabo de 
if!~icnr, expemlendo fr11ncamentc a minha opi· 
UHlO. . . 

Trntn-sc ele fixar n dotação d"~ S. l\I. o .Impe
rador, a de su11 nugusla familia, mi co1Jormi· 
d ade do nrt. 108 1la ·constituição; w-jamos po:s 
o qu~ diz este artigo : pois quo a C1Jnstitnitiio 
devo ser o unico norte, que de\•c .~uiar-m>s na 
solução deste negocio : - A assemblea gcrul, etc. 
(Mu:) - . . · . 

Niio me •lemorarcí na questiio, se jà existe essa 
d~tnção, de q uc fol\n o mencion1\do artigo, pois 

n . ' 
çiio oss i quantia, que o ·:imperador rl!cel>ia do 
thesom·o, o que não lhe. tendo sido assignnda 
como tal por um decreto do · corpo legislativo, 
niio podo julgar-se comprehendidn na dispo!lii;iio 
do l'<Jfcl'ido mti~o. · R•}S.h ·pois examinar, ,;e as 
duas condir.ões, isto é, o dccúro da augusta pesso\ 
do impcrn~lor, o n dignidade da naçiio ficâo·bcm 
z1recncJ1idn;·com uma dotação inf<!rior 1\ 'quo o 
senado estabelece nas suas emeud is. pois· essas 
s:io as base:; propostas· pela mesma cousLituiçiio. 

Quanto á llrimcira, é darp que o decõro do 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:09 - PÃ¡gina 6 de 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 28 DE JUI.110 DE 1827 ~n:-) -•l· 
imperador, ·ou do chefe· da n:ii;ão, niio póJe j:'1-
maís medir-se pelo de um simples particular, qu ti~ 
quer que sejn. 11 sua. fort1ma. ou e.:.11d\c;ão ; pois 
deve.sobr~ahir tanto aos. outros cid11d11os, !quanto 

,; · · eva u so re 
todas as clas~cs de indiv11Juos, que compõem n 
sociedade •. 

O~n,· sendo is~ asa_i_m. ,poder-se-lia jul!far._de-

com a nat.urcza · e : coustituiç11o do go\·erno r..:p11-
blicano :. lnM ella ·seria desloc:1dn, e nnomnla c111 
um góvcr:io moi1arcllit:o, cnjo principio, como diz 
l\font.ci: uieu; · é . a honrll isto é, o amo1· das re-
e1·c11c111s e di'stinci;ões, qui? suppõe n~cess \l"Íl\· 

mente , .Q, maio1· ;esplímdo1· e nppnratt.l cm tol"Jlo 
do chefe .do est'.ldo, . como a r •nte, doltlle emn
não . toJas css.is .'d1stincçõ.!s. 

· l\fas · diz~se que nos go\•crnos reprcsentltiv.is 
niio devo haver esse fausto, e que o dccor<> do 
cbefü . da · 11aç'iio · deve só consistir 110 amo1· e n.i 
co11fia111.:a' dos povo,:;. 

AssiJ11 é, Sr. presidente ; mas este· amor e con
fiança ·não ti incompati!d cou~ o esplendvr ~o 
tlir.mo, que ao contra no eu JUigo tantt.l mm;; 
proprio e analogo ns monà.rchia;; representativas, 

uanw a s o b • · 
uma. e!!pecic. de divindado. collC?cada acirna . de 
todos "os· graos da gernreh1a s lc1al, o -revestida 
de uma h11peccabilid11do politicn que a to1·n:l sn
grnda, e digna de respeito e veneração dos seus 
li 10::1.' 

Eu to"co nisto por ter ouvi.lo, que nas monar
cbi11s con.ititucionaes niio dt.lve o mouarchR t ir 
fausto Oll apparato, qunnd<> e;ton pcrsua lido que 
o deve t•}t" ninJa m:lior que nas 111011:\rchias nb· 
solutas. Jà lii. vai· n singeleza desse::1 timpos pri· 
Jllitivos,· em que os filhós dos S•Jberano:> gzrnr
davào os, 1·eb11nhos do. scµs pais. o suas filhns 
iiio ao "Tio lavai· a 1·011pa. de· seus irm:ios; esta 
simpliêjdnde já .não póJe ·existir senão na i na· 
ginaç·io ·dos poetas, e seria intolcmvel no mais 
pequeno e::1tado dos tempós m»dernos. 

Agom p.usanJ<> 11 outt-.1 base, . quem di1.,\. que 
a dotaÇiio assignaJn fül!'I emen,fa• o excl}ssiva cm 
propo1·tlfo . d:1 dignidncle nReio.1111? 

Quando. ó· B,-azil,' crg1t.}:1do-sc glorio:i:lmente do 
·seu· nbu.ti1riento, alor1\0tt o. dinde.na· •lo scn mo· 
narcba·e p ii·p~tuo defünsor, ·com o eminente titulo 
de imperador;· uiio' den clla nssnz a conhecer, 
quo o- se11 voto e o sou desejo cm dai· n este 

. thru~o •. t;_Jda a magnific~nci:1, de q ne clle fosse 
' o ' ' ~ 

~ntrc as outras testas corJadas com uma pre- · 
)triinencia · igual nos al~os ·destinos, e mag.!stos t 
· categor'ia;: !lue ·o Drazil.in occupar entre a,; outt·as 
nações 'civil1gadài? Niió Sfl envolvia j~\. i uplici
tam'eptc'. nest.i acto ··mn~nifi.:o a iJó:l de fornecer 
t~do1 os.·níi?ios i1ecessar1os para mai1ter o csple11-
dor e a gloria d..i um tii() ~hg11st l titµlo ? 

: C~mo:J>.O.is'.se p(>;jerá ju!gar dem:lsiada a do
. tação .do iun contos de. ré\>i, qua.ni<>" ue~ta som-
~na · t\~it~.: comprehend~das todas ILll despez:is' da 
. •m11er1a!,; ç)l~•:, qtt'i mQntorão o mmo passa~Q n 

70) contos de rs \sc~imdo mo parece, pois não te
nho ·bem pres Jnte.s as peças que acompanhariiQ o 
r..:hltori·• <lo ministro <la fazen•Ja) ? Que ó o 
accrescimo de 101 011 l!OJ contos Je réis, ara· UP. 
cs ejamos com n ·l ree1:m. eomo se 1=-to epen-
des,;e o total desfallccimento · do Brazil? Quanto 
mais quo a e isa im'pemnte sendo nova o de111uém
brnda da de P~rtu_gnl; n:io pód!l estar montada 

o 

Eu pouco ou nadn sei a este respeito, mas 
cuido que não te n joias, nem emfim aqU:ello 
nppnmto pr-iporci-nua<lo á r.!presentaç1io, que o 
dP.ve distinguir. E assim ainda que os sobera
nos de alg1unns <la.<1 g1·andes potencias dn Euro
pa teuhü.1 mc1101· dotaçrio, o que eu ignoro, é 
preciso ndverfü·. que 11; suas casas já estão 
fo1·mad.1s 1nlli nccnmulaç;1o de 111na antiga · e 
copiosa h~rança. o qne não acontece á caia do 
Bmsil que ngol·a começa. . 

Parece poi:> que se de\·em a loptar as emendas 
do s<>nmlo, como ns unica-; ue oJem satis-

cumpre tnm em con essnr, que ouvindo o rda
t.1rio da illnstt·e co,nmi~são de fazenda, qne 110 
seu projecto 1>nrn o 01·çnment•l do anuo futuro 
contou jí1 e •Ili a dotação de mil contos. niio· só 

. . . • ,: i i ISO!\• 

geims espernnças o . c1·eio que não são tiio tri.,;
tc; rn no;~ns circul!lstnncias, que niiu permilt:io 
nssignar-se a rcfori·l 1 dotação. Voto portnnto 
pelas emendas. 

o Sr. Odoric -. : - Quando 1\fontesquiett 
diz q '.lC o p1·i ncipio de obrar nas mon ncliins é 
n honm, falln d1L-> .monwchias purni e nunca 
tev<) cm vist<\ as mon:lrchias Npresentnti\·a:1. 
Nestas lia lambem. o principio popular; e pOl" 
t:1l priacipiô u fausto monu-chico é timperado 
com 11 ec1111omia dos· go3verno3- dcmocratieos. Di· 

~ . . . . 
JlllP-S o cltefe tia nÍlçiio devo anto;i .11çcomn10-
du-sc com o que ha, do que apparecer com 11!11 
g!·and.:i apl!ara~1.1, ao m•ismo passo que a. naçno 
v1 ve nn nuscria. . . 

em ai'• css..i p1:inc.1pio :\ honra, do que trà
ta l\fontesquiou, além· dll não. tum:\r este autor 
a p 1lavrn de honra n 1 seu sentido cm que o 
toma o 81·. nr.:obispo, ºtem acha•lv muitos que o 
combat:\o & ent1·e us cscript>re:> m lis acNdit:i.· 
do•, como Deu t!1arn e "1'1".\cy. • 

O Sr. Al'cobhJ>O U.i D11ll.h&:- Sr. p'ril· 
sidc:1tc, quando cu ci~i o cdebr.i aut-0i· do ospi
rito d:\s leis, foi coai i d i pass:1.g.m1 e par~ cvrro

.hom1· a itlé:t, de qtlc o fauit·l o o _e;plendor do 
t~u·ono ó tão proprio d:ts monar..:lua•, q:1e nté 
se combina co111 o r~1·incipio estab.:leci~·• . P~.r 
l\fontJS ptioJn. II\ mlllto t,m1po QU•l nao ·fo10 

"csto cscript•w e p_or i~o não estou lembr!l lo se 
elli:.: faz CS$:1 llist111cç:lO qu i p11·te11<lc o 1llustre 
d.iputa·fo o. Sr Ol·Jt·ico M:e11Jcs cntt"o monar
chuls abs •lutas e 1·opro.sent11tiva •. b..i n q uo me 
Íem bro qn•l clle consa-g1·a O$ m.iiordS . elogios li 
cOtHtitniçiio ingleza ; o. que ó cer.to e que S? o 
principio de l\fontes1u1eu..: tctl} sido comb.it1do 

f)t• outros cs;:ri to1·e ~ mio e .>r• nc clles. o 
i·..:je:tem ab3ohua111ilnti, mn~ p n·quc sus~então ·e 
CQlll raziin que cllo 1t:i > e t:i.o . eitclus 1 vo dns 
moanrcbia~ qne não se pBs~ ign:lhnt?nt_c c.ncon, 
trai· n \,; oÚtl'ls Có1·111·1s. úo goyerno, assun ~<J1~0 
a virtud1i nã • ,ô tio :}>rivativ.i d:u 1·ep11bh~ns, 
qne "º nio .ppssn tamU.em ... achar nas mJnari:h.t!ls, 
do sorte que. po.lcm llave1·. e de facto C_?ltstcm 
hom·as e ilistin·cçõos n_os g<Jvcrno; i·epubh~auos, 
assim co l\O gran les Vlrtu..lilo; na' mon.irch~ns • 

J;õ o temo1· .oti n forçl é inteiramente' exclu • 
iiva d,, govérno <\eipotico Q n•i:'l pó:lc · nchnr·sº 
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l'm nenlrum gon>rno rcgnlm-, e n~õrmente no 1·e" 
presentàtivo. 

Assim e;.t:1s difforcnfrs fót 11111s ou elt-n:entos se 
confundem se misturilo ne~tes ovemos e é 
por isso que ·o rnirc t wm11\•a · t ngeuhosumenlc 
uo;; iuglezcs-1·ealistns r<>p11blit'1111os. 

E' rimo pois, que n inon:nchia c:onstitucional 
não cxclu~ o prin~ipio d~ I1onr:i- estnbelecido · or 
... ~ ' • • • 4f • 1 1 l 
que cu me apoiasse na autoridade uaqudle g1·amle 
geuio. 

Df"mnis, il!'norn acaso o nol1rn deputado, que 
tf·dos os publkistns rc·pl"l'Sl'Uliio a pesso:i do lllO· 
nnrclm coustitucionnl, t•omo umn espE-cie de ,ili~ 
,-indnde r-0dea<ln de h 11di1·fü s e de exterioritlndcs 
mngestosas, capnzcs <le fm1:1>r :"t multid:io? 

E como poderá mnnter-:<c este cxplendm· ·e 
mngestade sem uma dotação conveniente e pro-
porcioundn "! -

Se o monnrcha: constitucional se equipnrn · á 
d h·in<l11tle, é rinci nlmentc or ue elle tle,·e «xe1·-
c1 m· os· s1 lls l .. uis 11ob1·es e sublim~s uttriUutos, 
qunts suo n libcrdnde o benifkeucin. 

J\lns como elle ha de prnlicnr dignamente csLris 
'"il"tudes? ~e 1!iio th·er os ncccss·wios . meios 1 

. • . 1 :l: 01 S."I JH) 

que lhe foz 11ma olfortn? .Como finnlniente nn1pa· 
nu n ncolhcr ·uma familia indi:;!M1te, o orphâo e 
o desrnlido, que implora· o n11xilio e a protcr~iio . . · . 
. Eis-nqui; Sr. )lresiden°le, rorquc Cll disse qne . 
o. ap!'m·nto e. a mngnifirencin. do throno, e, co11-
forme no espírito . e ã 1111tnraa do l?O\'ClllO 1110-
narchico con:1tilucion11l e que convinha portnnto 
dm· no chde da. 11nçilo brn1jl<'irn a dota~ão ns
siRnnda pelas emendas, do senado, afim úo sus-

. tentar o .dccóro de . sua m1gusta l>CSS•Ja, .e n 
di1?11idade da_ nnç:'io. . . · 

E' neste S<-ntido que fnllei e niio tive em vi!:ln 
f21zc1· ··a a polopia elas mona1·chins absolutas; 1id 
aos meus juramentos, hd de S(·r consti tucioual 
ate á mo1·te .. 
. o s:i;. custodio Dlns :-E~plico-me, e para 
isto· so, é que me levnnto ngora. 

'Montcsqnien, é squelle mesmo que nssf'ntn q1m 
n modernçiio e a economia fazr.lll n, Ielicidod<>, 

· :- , . • ·• s ns vrl' u es 1.os. 1m-
pernrlores Augusto, Ve!!:).'nsinno, A11lonio,. Pio, 
l\fnrco Aurélio e Pertinaz, e diz que cllns 1lzerãu 
a . nai;iio rccobrni· sn1s J.ll'inripios, · 

·Por ·isso csto11 nindn 111nis fü me· 11a miul1a opi
niiio. Dbsé-so que niio ei:i justo notnr-sc de 
ndulaçilo a affeição que tem cn<la imlh·iduo; 111:1s 
~e1:ií. p~·uhibido por isso mesmo moslrnr Nt a 1~f
fci:;ão de que lne. sinto J ossuido, sem fázcl" im· 
pntnções?· .· . · 

Sou .sincero, e. ds o motivo roiquc' l"('COlll1cci 
quo da\"a 11111 voto que tnlwz 1iiio sl'rin muito 
l>P1'11 . recebido, nms rs 'Jliniiks, si\o dilfel'e11tes .e 
l'is ta111 bem o moti\·o l ún111c dis::c que queria 
:wtes. SC'l' :;c,·no do que ndulador. 

Eu- niio .nttribuin ayuillo a <·ulrn prsson; e 
como se ba de tomar em sc·ntido .siui;.tt-o aquillo, 
que sú . disse on rcfc1<>11tin a mim e não a otttro 
algum?; .• 

O Sr •. "''\T«>rµ;-i1c1ro :-Devo rxp'.lr as razões 
cm que me ftrndci, pnra me <•pz.ôr i1s emendas . . 

Pareceu-me· que l'Stns c-mcndns .fo1·iio .· orgnni
s~ das cm menos e• nfol'midnde com a· sabcdo1h, 
com que lie~ta pm te fui redigida u constitniçiio. 

A coni-'tjtuii:iic. qúc·r q·uc a dotnçi'lo umn. wz 
feita, ~<>jn nlternda; e nindn que o ,1,iio clign muito 
ex p licnda'!'.Cntc,' com tudo se comprcl1e11de bem· elo 
texto, e· e ·cm ccnfol'mi<iade·com ns outrns consti-
tuiÇões. · ·· · 

· O ~ .57 dete1 niinn que qum:do o i:npcrador subh· 
no _ tfo-ono se assign11n\. a sua. dotnçiici; o ~ -58 
ncc1·escenln ·que n dob;i'iu elo nclilnl hnperndor 

ser;\ nccresc<>ntncln, porque niio ]lódc ser fixnda 
<lc>sJc jà; isto · presnppõc n idéa qn~ a dotação 
n:io 1.11 <le ·.S<'r angmentndfl, uma ,-ez fixnda. 

Mns o senado nt ndt· u se •· 
augmc-ntn~iio, sem se fixar; isto é contra a consti-
tuic;lio ·directnmente; · · · 

Qual é a rnz:lo porque se 11l'io angmenta? Por~ 
que. se niio 1.l.de -fümr; logo qnnndo !'e au!!men-
• r, ia e se 1xar; parece que e uma cone usiio 
necc~saria. 

Eis porque a primeira parte d·t c111C11da cstií 
contra a constituu;:io, <1uando o scnlido da consli
tuii;iio é <J.nc se fixe no mesmo t;::rnpo que se 
:n1 gnwn te. 

Sobl"C o augmento cu as;;enlci no anuo passado, 
que a pro1iostn era premntnr:1, llorque as Cirtm1&~ 
st::rncins niio tinhiio rnclhorndo. 

::'e n ronstituição, que foi dndn pelo chefe da 
nariio, consitlcrou que não se podia augmcntar 
n tlotaç:io, ·como é que o fa1·e111os agora? Seria 
uma contrndicçiio h s11bedm·i:r · C•Jlll ue n consli-
uuçuo 01 CJrg:1uisada n este· respeito. 

A consti tuii;iio diz que quando as circmrisfm· 
cias da nnç:io o 11enmtlirc111, <leve ser nugmen· 
tnda esta tlot:iç~o, corrcspoudendo á digni1l:lde 

.. :s ' t. Ç:IO .. 
Ora, conN poderemos 11õs fixnr· umn · dotnçii.o 

que ,;:1 ja conveuicnte a esta dii::nidnde ·? Devmnô's 
uós, sú pam a proporcionar u esta dignidade. 
" . . .. - . 

llnvemosdc t.:omar nlg~ns tludos parn pür ~m pró
po1·~i\o. A primeirn cousa. que de\·emos consillernr 
e a possihilillnde do que mio hn duvida; porque 
: 1 cho muito improprio 1h. dignidade d1\ naç:ii> 
foZN' dcspC'?.llS que n:io põ1le; é opposlo á di·gni
tl:ide do elide da na~iio e à lll<'Sl.!.1a_ u111:iio, ?11gme1\
tm· despews, mna vez que uno l11l'. mClos para 
satisfllzel·as. · - · · ' 

O que se <lin'i <le um l1omcm; que au~fuimta 
o luxo <ln. sua cnsn, quando ns suas rendas 1iiio 
cll{'gão? Ha de se dizei·· que· é cnloteil"o. ·Creio 
qne a comp:u-ac;iio é bem feita de uma fntüilm . . .... - . 

• ~e i;:;to 
0

Se diz de um pa1ticular, o ihesmo se 
deve dizer de uma nnçiio. · · - · . ' 

l'or isso, se o estudo nctual das nossas finnn· 
- ;l • • 'l ~ ' ' ,., • . . . 

faltar :is tlespczns 11cccssaria;;, est:'L ·cntênilido 
que ê prol1ihit10· fazei· dcspezns ·de luxo; e ·cbe
gá·sc :is YCZ!'S ao ponto· ele CJ"iJlli llOSO, qnnndó se 
de-mora ·o pa~mnento aos crC'dóres, ··para ~ fnz1h-
dcspezns d•! luxo. ·· · · . . 

A primeira cousn; que devemos ·pri>poi'éioniir 
pnra a dotnçiio t\ digmdndc da pesson do fü1pÇ
rndo1· e dn 11nc;1lo.; é a possibilitlnde da mesma 
lll\ÇÜO. . . . . - . . . -

Pol'lnnto. a qnestão será, se pciden.os nugmeii· 
tar a dota~ão n mnis do que estava· ao ti.mpo 
de se fnzcr n. constitui~iio, po1rque n(is snl.ie111os 
que· o ·rhc·fc' ela m1çiio se co1.te11ló11 coín 'o ~quo 
tii1J:a nnquellc tt-m110, porque· no· mes1úo' tempo 
que vio que com·ilfa no <lsplcndor do 'tlll'OllO 
n11g1ncritar a dotnc;ilo, ,·io que' o niio. pcrmitfü\o 
as circmustnncius da nação. · . · ,, ·' .... · 

E siio .. irnilhores estns circumstancias '1 Ningucm 
o dirú: antes infclizm<'nlc tudos conl1eccni q1~e 
são peiorcs o muito' peiorcs. . . · · .. 

Niio recisamos 'dé .. m1·ns "estrimll11s ·.,.;,rios ºo 
rc a ofl•j <lo ministro da· fnzC'nda:,. Dépo'is de foi~11 
a cc.nslitniçiio se contrnhio, o· eti1préstimo de,.~ 
mill.ões, a dividn tem crescido nniito•· além:dti'stes 
C111pl'estimos ·estamos ónvc~lvidos cm·uma .. gúernj. 

.Aind11. lia· poucí) ·tempo: as: nolfêia:s ·.erão 'fa'vo
rnvds· a este 'respeito, ºdizia-sé' que .. CI, inimigo 
pcnia n paz. e que estava' a ronto' de etrectu3r'-se,; 
entii.o . podia ban·r mais· !!Ili.mo; p~n:qué tit\!•.u~mcis 
espcra11ras de. atalhar despt>zils, inas,confonne.ns 
ultimas. noticia's;:ni'io · ·aevcmós ·estnr .muit.i "ai\i• 

. i1:ad_oi- . .,n faze~. desj>,eza~ ·extraorm~1jlr~ns: .-; . : · 
Por isso cc•ncluo q'tte··niin eom·ém n<'nn\ diglli• 
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SESSÃO EM 28 DE JULHO -DE 182i 
daile da nação, nem ã de seu chefe, o nugmeu
tnr esln dotai:iio por .agora. 

Se nós nugmcntarmos a dotaclio cm propor1:iio 
con.1 as doh1:õcs que. tém os monm·cbas. consti-

<·X cede m' uito ils dotatõcs 
tucionaes. 

Nós \·emos que e111 Portugal, onde a renda era 
muito maior se taxou no tem o das órt s eno 
de 400 contos de réis ~ isto é, ::165 contos, e até o 
rei depois das cõrtes, entendeu que a renda da 
1111ção não permiti-ia fazer maiores dcspc;:as e 
1;01: isso liuutou·se áquillo que a nntiio llle tinl1a 
ass1gnado. 

O rei da Fran1:a tem 2;; mill1õcs de francos, 
mas quantos são . os rendimentos da Franc;:a? 
siio \JUO milhões de francos; e 2á p!!ra 000 qm•r 
dizer o· mt'smo quo um para :36 í'ntrc nós, po1·
que nós não sabemos ainda quauto importão as 
i·endas naci• unes,· porque tinra sabermos quaes 
são as rendas nacionnes, . ., neccssario deduzit• . ' .· 
como acontece na Frauçll, aonde niio se cbamiio 
i·cndas nacion aes, nquellas que são applicndas 
para as despezas t.10 llepartamento uem dos 
communs. 

-Ora, calculando nós sobre todas ns rendas 1.n
cioi\acs e locnes, 111011t1io as rendas todas ou an
daráõ por 31 milhões; aqui temos que a dota
ção de 400 contos estará como em proporção de 

m para - c em co1.sequencin, cm re ai;uo s 
rendas nacionnes;' maior do que a d:t Frnm;n. 
·. O que ·diremos do rei d:1 Inglaterra? Elle tinl1a 
000,000 libras sterlinns, · n1io hn muito tempo que 
se augmcutou. com mais !i0,000 librns ~, vemos 
por conscquencia niio cheg11r a sua dqtaç1io a 
nin milluio · Je libras, e qual é· o ·rendimento da 
Iaglàterrn ? Audn po1· 00.000,000 de libras, e qual 
é· a' propori;iió em que está a ·dotação· do 1·ei? 
E' de. um , pn ra i1iais de 50. , 

·Por isso, quundci a nossa i·enda fi\r · correspon
de1!t-:_, nó6 · imitnr!!mos às outras ~a'>õe~; n~as !!ómo 

ndoptou na ses~ão pnssada, excede aindà n d_o
ta.c;iio dos out1·os monarcl1as consiituci01~acs, cm 
relnçiio ás respecth·ns. rendas e. não vejo fund:i
men:to pnra se nugmentar, e augmenta,r-se em 
uma época, t.lll que vemos que é. ueccssario em
pregar graudes nreios paro suspender unia bnn
earota e dévemos fazer gnindes. esfo~ços pnm não 
cnhir nella. 

Veja-se a divida nacional .contr.1!1ida crri tão 
pouco tempo; quando de\"emos 3:J,000contos, quando 
o 11osso deficit é nnnu:1hncntc de 5,000 contos, 
claro está que o recurso que o cmp1·estimo do 
banco no.~ ,submlnistm, vai·S!J extinguindo e ha 
de se extinguir, porque o banco ~ião tem fundos 
tjio cxtr:101·t.1inarios. E o que ha de se segui!·? 
Uma banca-ruta. . 

· Estou persuadido que niio ter.i lugar, que tal 
mmca acontecer1'1, q11e o corpo legislativo e o 
governo hão de emprC'gar todos os seus esforços 
para suspender o terrível progresso, mas antes . . . . -
ceni :\-disposição legislativa, antes de uós termos 
dado as 'providenêias, anti:s de. vermos o fructo 
dellas. havemos· dil estar nngmentando dcspeza.; 
tão ·consideravelmente? Acho imprudencia, é até 
apposto i& tlignida;Je· do chefo da nação~ 

·• Al'gunicntou-se com l\lontesquieu; não sei para 
que·; • ,. . . · . 

Pr"tendc-se (e sem boa appli<"ac;:iio), cobrir um 
gl'ande erro com· um gmn11e nome. A ?tlontes
qnieu é desculpa\"el adopt:ir a bonra como base 
dás monarchias,., dando a· virtude ._ás . ~e_p\\blica~; 

TOll-1 3, 

talvez se elle cscrcves;;c algum tempo depois, 
rctrnctassc sua arbitraria opinião. 

A ''irtude é necessarin cm todos os go\"ernos 
justos,. :apoiados)~ se nos go\•eruos dcspoticr,s 

f1u.diio na injustiça e na oppressã~, que só.pódtl 
ser sus~ntada pela forc;:a. 

E o ciue é hu11ra ? En entendo, . que o lia bito 
e cunsci ci de br b · • · 
mal iriio as 11a1:ões l'egidas pela lei, ondl! não 
für admittiJa a necessidade ueste habito. 

'fmnbem se diz. fazer honra ou recebei-' bunra 
nas homenagens rendidas á \•irtude; mus niio 
havendo virLudc, qual será o objecto dessa ho
menagllm, respeito ou consideração'! Será o vicio 
on us acções indi1forentcs? Se isto assim é, onde 
vai o respo:ito á lei? 

'l'nmbcm Sil dá o nome de 11onl'a ou J1011ras âs 
condecoracões, porém, se estas niic são " 1•re111io 
da jnsti1:a, nocivas se torniio cm luga1· de utei~. 

Concluo pois,_ que o. justii;a é u base; d~ todos 

' " justiça em dar a cada um o que é seu, deve-
mos sempre cnlculat· os meios para satisfazer 
esse lim. 

• ' <-ro r9.: - m .mem-
bro d~ ,commissào de fazc11<la cumpl'C·mc expór 
as razoes en1 que me furulei para appro,·m· as 
cmen~a_s que o si:nado fez .ª esta !f.'i; e Sf'ja-me 

11wmbros que têm opinado, que tendo de pro
nunci:tr·me cm obj1icto t:io gru,·e niii> o fir sem 
a mais depurada l't:ftexiio; talvez me~ t·nganasse 
no meu calculo, mas fiqnc-5c entendendo que 
nesse ca.;io só houve fltlt 1 de 1·uziio e nunca 
b:1ixa ndulac;iio ; o meu camctl·r não. se amolda 
a esse idulo, nem com dle ~ eompativd o mcn 
est ido pal'ticular; inteiramente ·desligado • dos 
negocios pulilicos, éncerrado nas brí'nlms 'de um 
scrt:lo, sem contact:> algum com a iuftúencia cor
tez:i, niío me cabe o quiuhiio de adulador.· 

Sr. presidente, _nas em.endas Jcitns pel~ senado, 

prétações qnc bem se podem sustentar, razões 
ubundào pró e cuntrn, mas qunl a gcuuini>? A 
que lhe d:io os honra-los meinbt·os, ou n que· 
lhe di\ o senado, aonde se achiio os collaboru
dores <h constituiçii.1. Quem entenderá mi•lhor, 
qnem fórma on quem executa? Demais, ariitt.lo su 
ncha a lei que. assignou es.~n dofai;iio que orn 
se diz augment·tdi\? "Eu não a conheço, e po1·
tanto convcnd·me que este primeiro neto 1.·1·a o 
de assignnr, e o segundo de n11gmc11tnr. 

Dizem .alguns honrndos mC'mbros que C'sta in· 
telligcncia da coJJstituiçiio não. 1.cide sei· oppli· 
cavei porq11e ns nossas circnmstn11cins fi11anc.,11-as 
suo ,lwjc peio1·es do que qunn<lo a constituiç:io 

·foi 01·gunisada ; mas o que pro,·a. isso?. Qne se 
mio J•Ódc fixar desde já aquclla dota1:ào propria 
tio txplendor do throuo; e porque so não 'pt"1dc 

' fazer tal fixa1:i'io sC'gnc-se que ni'to possamos lazer 
a assignai;iio que marca este cod1go '(,Pam quando 
cspt:rnremos? Deveni. ? d1c!\j da nai;ão continunr 

· ellc e :\ nação 't 
Vamos 1\ segunda parte. . 
S1·. presiJente; todos uós süiemos; pais é dou

trina corrente, que·. ao cl1efo da •1!açao se deve· 
quanto fü1· de honra, brilho e a~parnto, ~·.o 0 

menos que fôr de poder; u<>ril su .diga, .como: Jà 
. ouvi, que a verdadeira honra é. n jiistic;I\ e a vir~ 
tude; deixemo-nos de tbeorias pbilósophicus, es~ 
tudemos o homem e conhecer"se-l1a .quilo .. poucoa 
philO!iOpbos existem que ,rel!pciLem a virtitd.: l.l'1\ 
.to.da .a sua .m~dez. · , 

:JS 
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SESSlO E~l 28 DF.' JULIJO DE" 1827 · 
-Nem se 'Jll<'il'a que· ;:;ú :i.lm:i.s vulg:u'es se tacão 

tlo npparato; tm/.1:; nàs temos senti</<Js que s:io, 
para assití1 me explicar,· as p1u·t.is •l:L ;alma; todos 
nós so111os.5asccptiv.iis d•} i·cccbtJr >·ll· sen i11t·~r111 !-
tlio impressues p1·ofu111lns e qnll inlh111m const:mttJ-
1111mt~sohre 11..issns i1li,as; o homem •> mais <le,;li
ga.Jo dtJ tnJo quanto .! 11~ateri•1l ti acce;s1vcl a•> 
ill'e-tigio .Ja 1>on~pa _: 11 ~JT.l\'iola!I•:. o nr11:1t:, tl ·~ente 

f .. to uc !> e... i • • ~ 11 t"t!:ipt.H 'l e 
ohccJienci:1, dosp·crt:and11 seu1111·e i11t·,~i.; e· sl•nti
mculos n11al<.g.;s ao ol1j•Jcto: e q11:1l 1le 11th niio 
est{1 con ,·c11cill1J <lestas \'en.lilJes? 

~r. prcsi1lc11t", P•.ll' cc.\ll•Hnia, 110\· digni·la.~e 
nossa deve.nos a•lu11tn1· esta. lm, <1wi hem ex'lm1-
n:t•la pou1:0 nvani;a tln 1pt l s:1hi.1 .desta cnm 11·:1; 
o !U':Jlllll•~.lt.) dt1 cp1e ü!ln. ~x,~e·!·~ as forc;a.; dus 
nosso• adm1c" rccnrS•JS n:w •l <!X:\CL'l, po1··111e 
est.1 cnmani tral.J11lha p:u':L mclh•war •l :U'l'cc;11ht· 
i;iio e fiscnii,;aç:'io .ias 11<Js;;a,; rcnJ:i •, e eut:'io' n:io 
11os faltm·;i " dinJJefro: soff1·:1·s.i li<) 11\l1111cuto 
ttl"lllll sacrilkio mas sem clles 11in,.ue111 S-.l iira 
dtJ embaraças ; a nat;ii•> crcou " chefe <111. naç:i•J, 
Jc\'e log.J u;U'-lhc o qne ú U•!C<J ;;ari J p:irn o seu 
dectmte tratame11to. 

t\C diri1 Sr. 1resi,lenle o estr. 11"'•1iro < 11 
tendo viaj:Luo · pda-> cuL'l<:.~ curu;.>ti ~s suul>er e \'ir 
que o chefe uit llut;iio brnzilci1-:L hal.JiLa rnua .\'élh L 
casa, nnLiga hu.uitu<':lo dos govcrnaJore.; Jest:l 
prvviucia? Q!lé .:L Sllll c.1;;:t .'le e 1111pl) fui foit:t 
P• 1. c .. r .. um 11egoc1a11 e • 11: o s•~ll 

coche dos gl'nnues uh1s é unM ·velha c:trro:1gua1 
lJllC ueÍXOll :iCU nugus~. pai, üqU.! o illl!~Cl'IL<loJl' 
11110 paga ao:L seus c1·1no.lvs por•.1ue :1 uaçao hnl
zilcim mio lhe s11bmi11istra vs 111dos ? ticl'iL puis 
mliilaç:io querei- uccor1·e1· i'.t Jigui h1ue Ju throll·) 
~ d i uaç1'u; t· Ni'io o cutenuo us~im. 

Disse um ho1ímJo mc1111.J1·0 que Portugal com 
111aio1· 1·e11tln nssig1iou ª" 81·. · · )). João .V 1 4!JI) 
contos; Si·. pre.~h.tc1•tc, muitQ ·huviu a 1lizer u 
tal respeito, cu111tmlu limitar-me-hei cm rcspon.Jc1· 
l)llC os· recm·so::; tle P.:nugal u:lo ~..,J~m cntt'tl~ 

. _· . ' o 
uus nossas linnnça-; pdo estado actnal; ollw·:;e 
para u nossa 11upull\1JtlU, puni li fonilitlnlc llO 
uosso clima, para as snas cli\·01·sas prolucções, 

nra o co11su1111.1 < UI! ellus t~m uos 1111:1'.:aJos e.s-
traugdros; cu1111.Jin.::·sc pelo relntori•J uo ministr<J 
J:i lazentla o cumo púdc a ll.JSS:L expol't:lç:io ser 
io1111l :\ importa•;iio, e c11t1io conhecer·Stl·ha q1ul 
aº Vl!rua\leinL· origem:; e a essa raiz uispüe ata· 
cnr os u1tforent"s projecto; que a co1111~11;st~o de 
faze!llln tem -{lpr.iseuta 1.,, e· se 1Jlles uao n.1gLl" 
re111, se uós ue\'.,111.JS pcrsist:1· llll statti quo,. 
cut:io Jesue j:'1 i:u ass.J .. to •}llc nos· de\•cmus ·re
tinir às 11cs:ms c:1s:is. 

As dotações do ·rei uc Frn11ç:1 e foglate1Tn n.io 
cst:io t:u111Je111 ua p1·uporç1io ú:1s nn1<1:1s e imuc:n 
se lixão comparativ,1mcntJ, o que se nttcnJtJ é 
o ex.plcnt.lur llo throno; e t\utllhlu essa r,•grn Je 
propur.;tiu nos pu .l.,sse serv11·, cll:i svffrenn ex~·· 
c.cpi;õt:s, pon111c esses moHnrchas tem j:'L uma·· 
c:1s:1 b.~'u1· 1111.111tnd:1 e o 110;,;o uenln11n:\ tem. 

Diz~sé. qúc uma· tifo ~xcessh·a Jotnçào poJeria. 
cnus.u uma batica·rotn; lhio uos :1smste1110:;; a 
l.Janca-ruta sú tet·:i. lugar sõ us del.1pi<l 1çüe.; cou~ · 
ti11uaN1u •. mus "" o systcmtt \'iug:11· e co.n elltJ · . - . ~. 
tigo lli'lO for llOllh! \'1lO, cu' c°s1)iJro qu.; tllll•l 1111!·' 
Jltut·e; t llvez me engaue, mas 1Hté.-; s:i•J os meus· 
p1'iucipi_os , e .itlé,\s; · cllns . são. miuha; sú, pôis 
que so co!lll.l!tgo con;;ul~d .. 

Voto p.:i1s pelo art. l~. 
o s~· ... Oal~llLO~ r...,. Sr. pr.:sidente, como eu 

tinha .assignn1o o parec~1·. da couuuiss:io upprJ· 
vand<i. as·: l!lllenfas do senado iL lei da dat <ç;io, . 
devo dar u esta cmnm·a.- e a .t·Júo o 'Bl'azil ns 
i-azõ.:s poi-<1uc '.\:Utei. e ainda voto a . favo1· úelln.s. 
Nãi> únrci a\tenç1io a quMS'}tte1· expressões ou. 

nllnsões qne. se po•sfo faz.ir nq1ti contra· ou· a 
faV•ll' u:t•{Uelles '}llC \•atarem. 

,Et1 não 1>e_rt1Jni; • nem 11 Paulo ~~m a Ccph:is ; 
l ª • n· a 

foi neste 11mn1ln
D11as, Sr. prcshlnnte, são as questões aqui sus· 

tJitatlao; s.1\irc csí:H •!lll•!ll ht;. A. l" se a consti
tni<;il·> as >.mnitt•). A ~ª ») ª' rendas Jo I31·nzil 
!'º' •ml supportal-:1s. 

Ea traí u·ci 1n·imcil'•l da·.'.!• ou cconomica,. e 
fallard ucpoi~ ..l:t t• on conslititcional. 

T.mh•> como certo, 81-. prêsidc.1t1J,: u n prí~.cipio 
que t:1lvcz i>cj:\ parnJox.al para muita gti.1tc, a 
s.11.JN· - 'JIN a l.Jia l\c01Hmht tl.i um estaJo exige 
qntl t:1dos 03 sim:> fun~ciouarios sejiio .bem sus .. 
tenlaclos · p:}l' elle - ; o 1'mt:1 ó n minha con\·ic- , 
.;:1o n est•1 respeito que, sempre que se trata 
tia 11oss:i rcfot".ua li1111ucml, e11 in >ist:1 em que n 
rcfor111n principie pdo nugmento dos 01·<lenados. 
• Tratanu(• ugor.t elo t!1ro11-J em .p111'tic11ln1·, e.sto11 
iou:1f111;)11te c•111Ve11ci l•t. e utJ a s .. - ·• . 
dc\•e ser calcttla.lit. sú uent i pclt1s 1-.rnd11s elo es- · 
tn•.lu, mas qull.d.::ve L:unbJm ·ser c:ilculiua s11b1·e 
o 11.!c.i:>sario cspl,•11.101· e pomp 1 que po1· conve
uicncia publica devo r0Jca1· o mesmo throno. 

.:. · ·• SQ a e n lllt, . r .. pt·~sh !H e, •1~St\ l"ugn.-
· li<l:luc e simpliciuu.Je do,; 111.onarclrns anti~us, 
nem do qu.i se 1ms.~ou ncssJs tempos hcrn1cos 
de que npen,n; resta mna sau•losa mcmllr~a .P.arn . .. ,., 

ç w e d•J lu~o tios tempo; em. q11c ''ivemos; o 
ent:io cada um \'e1·á 1pw taut 1 mio se pó.ti) huje . 
p1·escimlir do fausto o d L pompu, ou desse ex
phmtlor cphclnero pnm 11lg11ns'p!iilosophos, .quando 
é. certo· •1ue n:lo . lia u 11· ·.só chefo de cstf!'l<> ch·i
hs:iúo, 011 •1ne tal uom.i.rnernça, .que ·.lllto-tcnha 
nm ttatnmento e co1·teJo supenor a todo-1 os • 
outi·os n•> mesino e :tallo; ns;im como os chefes. 
Je republica~ s1io hoje obrignúos ao necessario 
fanst •· · 

Ttio poucn, S1-. presidente, n:i() se deve nppel-· · 
la~·· c.muo lllJlli ouvi, p:i1·:t n simplicitl:t\lo con· . 

.,. • . • , p1·'!sc111 o. \ 
pompa cxtenm. Ao ccmtrnrin \e' dcv ... dizer .em · 
11011rn Jo; g•)\·crnos c..tnstitncion:ilfs e desabono 
uos absolut 1sl o• 1·c1s m:1is 1·icos, fan~t.osos e · 

t'1' • .. • • ~ • • ... • • <o • • 

nne°s; Londres e Pat:iz q.ne o digiio. 
E u:fo ser:\ necc:;siu·io es; l. füusto e pomp.t '! 

· App:m.!i;a; 8r. p1·esit..le11tc, ·O n.,,.o Stoico que 11 · 
ú!!sp1 .. ize ! Ell:L ue3lmnbr.1 e d•!Sperta' 11 nttençiio 
mio sô do pov1} rude como uu po\·o illustmtlo ; 
dia ·ê neccssaritl (por.1ue. é util) e:n t . .Jd.as. us · 
institniçõe; hmn:in:L~, e, o que mais é, -ntó na; 
instituições di yin:is. · 

D J\l pois como provaJo qut. é 1uister fornecer · 
no thro.10, por meio de um:L s11fficiente dot111,:üo, 
os meios tle sn-itentiu· o exple11<lor que lhe é nc· 
cessnl'io. . . · , 

V cja nos -ngm·.1; se n dot 1çiio, marcndn nas ~ 
emend:1s, é coutrari11 1\ e.:u110miu, que hoje de
\·eu10s g11:1nlar. 

. ·Nilo ti, Sr. tH'esi lc .. te. .J11 foi le·n·hrado pelo 
S1·. Lino, qnll a ca:;a itnpel'i,Ll 1·ece1Jia n titulo· 
ue uotuçt'i.J :WO conto,;, e: g istiwa mais 000,. como 
se púd1~ ver da cunti\ .ger.tl do '-hesonro. Q1m11.to 
pois se nugmentti ngo1·a '! Talvez npenus . 100 
contos .. Vou mostl'n-lo. Pdo. i·o ·ccto úe lei · i- · 
c1at o nesta camnra .nl\ . sessão passad 1, n:>signa·: 
vn-se ÍLJ throno a u.1tllç:i» de 40LI cont..ts, ex-. 

: clusivti ue• repn1·os e outras de:>pczas. ,o senado. 
porem elcvou·a a l,OOJ contos •. inclusive os re· 
paros e tlcspez:is·: ora, se esta,. custnvão 500 con-. 
t<>S, Cl>\l'O cliCIL <}ll.l é SÓlllcnte '1,e 10) 0 augmeulO, 
qu<j :igor t S-.l faz. E será pot ventura excesi;ivo 
CSW uug neuto, tlU:ÍlldO Ó noto1•io, que O tbrOUO. 

: uiio tem paluciv olJl · bo111· estnJt>, 1i.em · ·J!>esmo· 
1un i casa l.le111 montada .. com as comiµod1dadet. 

· precisas 1 . Creio que ist·~ hiio tl!m .respost>1. ; 
Pl$sare!. si-. p1·-:sident!, a rcirv~nl\~1· ao pr1u~·. 
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SEsslo EM ,8 Ot JULHO DE--1827 299 

pois _mostrarei com elle, o co111 o .'Jo da.dotu~iio 
mgleza, que não· só a nossa dotar,:iio nii.•J é 
desproporcionada, mas. lambem,. que av tix "u·· se 
.a dotação do throuo. semp1·e .se attcndeu, 11a<1uellcs 
.pnizes, ·mais .Í\ necessidade do Sl:U .esplendor, 
que ans apuros da . cconotnia. Disse-se .. que a 
dotaçqo para ·eom · as i·endas do Fran.;a, es
.tava, com" 1 pam 30, m1 mnis. Examinemo~ isso. 
. E', con,.tantc; Sr. pl'.!lsitlentc, ·que a dotaçiio 
·franceza foi estabelecida pela assrnibléa nacional 
.em Junho· de 1790, que· Luiz :XVI foi rogn•lo a 
.tixal-a ,elle mesmo, e ... que com elfoito ·a fixou - . - . . . . - . 
para. a 1·ainlu1., E' t:imbem • const111te, que a 
:assembléa decretou esta dotai:iio _de 29 miJJiõc.s, 
_dirigindo ao .mesmo tempo vutlls ·ele .11gr.1dcci
me1 a 1· i la 11 m · , • 
quàet<o erilo as :i:,endns de Jfr.1 n<;a nnquella . época 
tle .apuros ? Pela fümos·i. memoria do cclehrn 
.Neck..ir apresentada (dous mczcs antes de passnr 
o decreto da ·. <ltitaçiio) á nsscmbléa nncionnl, 
sabia-se. que ns rendas publicas nndnv.10 por 
472 milhões, e (}l\C .pntn ps .ultimo~ 10 mczcs 
<lo.:mcsmo anuo de l'i\IO linvin um··-deficit de 
21H milhões ; sem fallar na enormissimn 'divida 
nacional. . . · . 

Veja agora '>.honrado membro qual· ê .a pl'•J· 
porção,. em tacs circumsbncin:s, entre a dohlç1\o 
·e as· rendas francezas. · 

Veio a restauração; e Lt1iz XVIII teve 11 mcs~ 
.rr.a dotnçiio de 2~ milhões {que· ó hoju u ue 
Carlos X t1mbem). e mais .!J: milhucs· pnrn os 
pl"incipc;; ; .isto •l, . 31 milhõos. Quacs as 1·endns 
no. minado .de Luiz :X.VIU? Quasi a douro das 

·do reinatlo d-0 ·I...uiz. ::X.VI, a saber, 888 milhões 
em lb'!O ! E qual o deficit? Nenhum .. 

Or:r, isto. prova, qnc assim como não se ntlen
<le sómente· a~ remias. aq nssignal· 1\ dolnçiio, 

:s 1m . : ã • 1gn1en .a a •o nçn•> qnan-
i.Jo ás 1·1mdas so in1gmeuüió. I::.to õ ·ainJa m.oi.;: 
be'lll p1·ovado Pelo exemplo <l..: Inglaterra. Niio 
tratarei· das . dot.1Çõcs. da rainhn Elizabeth, nem 
de:· Carlos;~ .. -,que aliàs. forão grandes;· Fallarei 
sõhiente· .. da~ da casa dd. Hnno'Vtl" depois da rc
voluçii(), ,; 9.ªª os ingl.ezes, com 1'.aziio. chamariio 
glol'iosa._. Eil-as. Dotaç..-lo .de Joí:g..:. I 7tJO mil li
hra1. esterlinas; dc·Jorge n 800 .mil libras es
terlinas;., de· Jorge lll 000 u1U libras esterlinas'; 
de Jo1·ge IV,~.!tl 111il libras esterlinas! Vei·da
do é ,.que g m9u.arcl1a' iµglcz õ-.o.brjg:\{Í> á. ~es1,e~ 

zn ti•> m1gamento dos embaixadores· e juízes, des· 
pmm •JUfl montava (110 tompo de l•'ux <1tte a.calcu
lou no parlatuento) a <liU mil libras esterlinas, 
mas n•it•:~se < 11e desde ue se foz a uellc cal· 
culo, e.;ta despeza t\cixou de ser toda feita á 
custl\ da dotat;iio. . · .. 

E note-se m:iís que nlém 1lcssn <lotação os reis 
do I11!!ltcrra têm 111ui1as rendas pro\·euicntc,; das 

1 ll 1 C8 :.t t;.S, OS- 10 J OS . a 1111· 
rnnladt>. e pl'esas, dos l'c<litos da grande ch11n
cel111rin e trib111111e.; de j ust i i:a, das pro pi nus d.,s 
Lip;ulos vngns, etc.: e bem assim que os rnis 
<lc ~·rnni:a têm muitas e considernveis renJas 
p.11·ticu1:1l'<~s :11ém da sun dotw:lio. E notarei por 
lim que nem a dot 11;ã<> nem as rendas particu
lan·s sen·cm du pt·ctexto Wl I.1glatcrra Pill'O. se 
d n· no i·t:i quantioso.; subsídios pani· réparar 
pnlncius, etc. Basta. sobre i~to lcmb10.'\r o sub
sitlio de 3u<l,OOU libra" esterlinas h:i pouco vo
tado pam concertar o \Vin<lsor Castle. Mas ''amos 
n. comp:u·a1· af]ucllas dotn~ões com ns rendas da 

raa l"t! un 1n.. :;-
Eis nqui ns rendas inglczas. Reinado de Joi·ge ·I 

ü,íti·!,000 libras est.-rlinas, de Jcrge lI _8,002,000 
libras estc1:lí11as, <le .lo1·ge IH 5ti,000,UOO libras 

• .. . :s 

i·cça ·com a cl~s duus ultimus reis,. cumpre notar 
(co:no já lembrou o Sr. Lino) que uma grande 
pa~t 1 !fas 1·end11s inglczns erão exclusivamente 
npplicadas':i. divida.1mblica; e assim é; 81". pre· 
si•lrinte. · 
'. Dos· aetuacs r,.1 milhões de rc11da. 37 são em
pri:>i:;ndos (e. sem . c:ntrnr l;o thesouro) no· pnga
)llCIJ\0 do jmo e :unurtisnção da dh·idn funJndn 
o apenas 17, e nlg. umas vezas 20 mil. hões sãb 
11pplicadds a tod.as as dcspezas do estado, incln-
s1 ,.o n dotaçíio. · : . . 

O que tenho dito, pr!lv.1 a ncm!mma forç!l dm;se 
C'I- - • • f ' . . 

teria de dotlçilo . attende-sc mais ao necessario 
.nppm·ato dó qnu ú::i rendas. . · . 

N•1o quet·o \lnrém diz!1r com isto que n.s re11dad. - . . . 

cuío; pois lom:nr:i seria, se ·quando as i·cndi\S 
fossem de lCU se assi:.:nassc uma .dotaçiio tambem 
de 100, mas quero llizc1· que não se attcnde siJ: 
meútc e tle um ·mocld absoluto pám :is rendas. 

E nquel!cs scuhorcs q111J quizercm ·verificar o 
qno ncabo tlc c:o>pôr. p0tlom consuUr1r pclu que 
toca . iL Frnn•:a, ú Brctm1lm ·de l\iolevilfo · e ii 
t3anilh n., seu cnsai.J: e no que respeita à In
gl11tcrm, \\ cncycl11pctlia 1le Heess, palavra Jle! 
t:.:mw, e· t'L cstatistica de Co11quoul11. . 

Tmtiu·ei :1gol'a tia ·vrimcira questiio ou c<>nsti• 
t11ciolllll. · · ' 

Diz-se que o nrtiRo <la constituiç;iio manda 
anRmentnl', lixand•J desde logo a dotnÇão já assi! 
gnatln, e que a cmE>ncla fJl\<1 t.rata sômeute de 
nugm.,nla\-a. e m'io lle lixlll-a, vem a ·ser cun~ 
travin ii.qnclhi artigo. . · 

Em minha opini:il), · Sr: presidente,.' aquclle 
nrtigo sendo entendido isolada1ne11te· e ·no· sen 
oln·io o littc1·nl sentido, póJo sem dm·ida ilar 
l11gnr n esta. (fUCstiio ; pois õ certo que e!Jn fnlhi 

· em umn-c uta1:ao ass1g1111 a-.cuino se n gmna o 
ti ves.sc sidv: porõm desde que o n1esmo arti::-o 
fôr cumbi1111 lo (como parece o senado foz) com 
o antecedente .011de se lê, que sómente 1í..assem~ 
biéa. geral pertence assi~nar a dotai;ão, clar.1 
fica que ninguem o·. poaerá e11tende1· naquellc · 
sentido obvio. Com elfoito;; qual foi·' a: lei da 
n.ssemblca geral · que já assignou alguma tlo
tlll;.ào ao throno ?. ~u. ignoro. Se·~: alegar. a 
ordem. ou decreto, que marcou a titulo, .de me
sadà ou tlotal:'iio ao princípe·: i·egente do Brazil 
u. q11111tia de. lOl! Oll mah · c:ontos~e .se :se .disser 
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SESSÃO E}l 28 DE J ULÜO DE 1827 
que ssta 01·1fom· ou <lecrelo fJi · nppr->..-alo 11~la 
a;;sembléa constituinte-nem ai~da assim poder
se-l1a affirnuu·,' c111 uoa razão, que existe p: mna 
<lota.,:iio assignnJn ao thl'Ono impel·ial. 

sem replica·. 
C mch10 portanto, q11c n <lotai;âc> l!onccdid•l nns 

r.mendas-nem é cxccssh·a 1\ vista 1h1 d.ispezn 
~ . . .. .. 

csprop.n·eiona·la eom as nossas rendas,' :i vista 
d•is ex-:implos estrangeiros que so allcg u·:fo, 11em 
t:"io pouco é cll11trnria á vista da i11tellig•mcia 
•1110 c111np1·J dn1· ao ai·tig<> 103, quo ó citro <lcscl-e 
•1nc se Cc)lllbina com o tirccedente. 

Voto pois a fitv<>r d11s emendas. 
o St•." L u1 r. C '1 va. tcon to : - F.11lou-s) em 

alu\ar,:õesi. mas eu não ati01nci a p.Jssoa nenhuma 
o ne 11 ~ist' sc;ria Citp:iz~ E:t tlis.;c que _o impe
r.mte nao querta aJ11\açues, mas n:i., d1ssc q11e 
algu n do.; Srs. deputados queda adulnr,:õcs. Eu 
não • 11e1·0 entl'.1r na uestáo se o in 
< 1ffem ser Cincinr.nt•Js, po1-.1nc p,1dc1 .. sc-!ta dizer 
quo s'io i-léas republicanas, 11:\11 cntrn1·ei nc.•t\ 
questão; 11it·~i _sómente I} nc estou pcr.suadido que 
dar J ,00):'.IOOS e dar um p"ls•o co:itra ·\ monarchia 
·, •. · ,. - · · · ~ 1n1lnar'"~ un nil.> o\· 

x1uáõ <lc comp irar os encommQcJos que tem e 
mostrar a p1·01rorçuo em que pagão a quota p u·te 
os qnc tem outm fórma .ia gover.io. . \ .. . . 
povo. a ... ·antngcm 11'/lste gq,·ei·no pura ent'io poder 
~xigit· delle; os pagamentos pa1·a as 1le~pcz11s. 
l'oJas as vez :l!l •111e a p1-.>tecçiio do gJ\"Cruo n io 
e bastante pam a segurança <la proprieda•le do 
ci ladiio, para a con~en•nçfio da SU;t libe1·daJJ e 
gos~ 1fo todo;; os seus _diNitos, o novo não é 
<1bnga•lo a pagar os tnbuto;;, o se os pngn .ó 
t.m,;mlc.1 pela prcpotencia. 
. Diz-se poren1 que devemos <lar um1\ dotnt;iio 
no impernt.101· conforme a sua clignidad1~, cu 
porém digo - dewunos dai· 11ma dota1('10 . no 
1mp!'rador não c 111fo1·mc a sna dignidade, ma.> 

· . " " , , n o me o q1u 
podemos- tem-se aptJntn,lo o estado de no.ssas 
finanças, tem-se _mostra-lo os. ~mbaraços cm IJ•le 
110~ :emos, !l ate ]ia quem. diga que não pvJc 

timo, e não ha \'em os de te1· cm· ntt·mçào este 
~stado de ponuria .do uoss•> th~sonro? 

O que· é um empr.istimo? E' o meio d.i Mil· 
tr~hir uma qu_antia cm pouco .tempo parn ficar 
privada. 11 naçao tanto dv Fendimento d 1 quanth 
consunnda, como. elo 1·endunento que se npplica 
para o pagamento, e fira por iiso privada de 
dous renâim~11tos; esta é ~ grande dosv:lntngem 
dos !:'mpr.!~tm1os. E ;;.i este grnutJc mal que se 
suppoe hoJc necessar·w parn 1·cmedinr as tw.i.ias 
1 eccssidadcs, ó realmente nccessnrio, havemos 
de augmentar esta necessidad.i? E se não é n~
cesnr~o, deverem •S coutribuh· para o tor.1m· ne
cessario? En assento que se 11ós nos virm is na 
necedsida1lc de contrahit· um cmpre:>timo; deve 
ser pard oecorrt.Jr às despczas cxtmonliuarias e 
nunca p 1..ra as ordinarias. 

N_ão digo que se não prestl uma dotação con· 
ve.11e11te; ma> quanuo pode1·e1nos n lS circum
stancia!I acl!lMS diráalgnem que convém ·1 Não 
posso m1a,,ma1· tal. 

os..-. :P.~ulu. e S')uzu: - Princi[\iarei do 
11!e-·m10 moo.lo que muitos outt·os Srs. deputad.,;;, 
dizendo q11e. so ~n~ncio ncst~ ca5a as opiniões 

. que cm tnmha· mtuna co.1sc1cnc1 \ parecem-me 
lenJent~s ao unieo fim digno de nos isto ó ao 
fim da felicidade nacional, e accrescJnto que c~t•)U 
tambem persumiido q11e isto que cu faço fazem 
~1los os 1~1eus illnstres collegiu, e quJ se diver
gmios mu1t.1s vezes nos meios 1le obter es>e fim· 
somos t 1~avia uuanimes rt!.-peito ao mesmo firn: 
· Certo dtsto -e d.i que do combate das opiniUos 

é que \lóde i:e~ultir ó acerto d i decisão, digo 
'111" Cll tambem n;\o pJ;;so approvar, nem votar 
pcl~ emenda d<:> s(lua<lo agora en1 discllssão, por 
mms ue eu tenha m ldlll\une e · 
sa o o;; argumento' e razõ-i11 que 11"o tem· a seu' 
favor prod1tzido, sejn-11u pois perfüittido passal~ós 
cm revista. · · · 

Diue-110 qu~ nns. mon\r.:hi1\.; i·opresentativas' 
• • • 1 a. e 1aver . nxo e . pro iga i ndq, 

e qu1z~sc provar isto com a a11tor1J.ad} de :Mon'
tes•7nic11; . mas cu n lto pl'imcil"o q11e · tal não é 
n q11cst·io, é si111 s11 uas a.:tu:ics cir.:urnstan~ias d•1c-i 
renda~ tmblic is pó•le sc1· a dota1<•i•J do I,OJ:J:o:}()s, 
qu.est·1~. bern di_ver.-:t; c!1tret mt > Nspondert:i q11e 
a .1.ttto111lnde c1t:1da 11:10 c<>nlMceu ou 'co:1heceu 
m1~1to l~1al o governo monnrcfüco 1·ep1·esentativo, 
CllJa sc1encia é 111uit•l superior nq1tell:1 épocá 
o t_11 lo. quant•> ellc falia <le nuaar.:hias, so 1·c: 
~atl\·o .as ··1nonarchiin purns, ê por conseguinte 
111apphcave\ I\•) 11osso go,·erno nctnal; 11~111 mesmo 
q11amlo clle. falta <lo o\•crno inrrlez vio nelle o 

r• a e1ro g ivern? roprcsent.'ltivo>. · 
. :\fa~ prescindamos tia autorid \tle citada e ate 
111dendamente cita·ln, póde acaso :i lmittir-se co111ó 
\'er<ln le qU•J u1n ~o vemo livre, ain•h digo ilHtis, 

o' n - • ; Sll \ ase O UX•l 
e a p1'odigalidnde? •• Não por certo; u base d\l 
todoJ !J g.1vecno livr.i (e p>r conseguinte das mo
ntir.:h1as reprcs,:intali\•as) é a j1utiça ·O fim o . "' . . . . - .. 

. ,; o -
ttiüo p1~blica; a prodigalidade, 011 outros quaes
q11cr. vícios nunca po lcrâõ s ,r nem os elementoJ 
nem o~ rcs!iltf\~os do um g •.• ven1<! livre. (Apoia
dos.) E muito diverso· disto o brilho e o decoro 
p1·oprio de um thro110 constitucional; esss não 
se allia com vícios, esse n•1iWe e s11 allin conl n. 
felicida~e publica. L_ui~ XIV e I<'dippe II, gas~ 
tandoJ. 1mmc11sos m1\119es em Versaill is e 'no 
escurml, e Carlos .X e Jorge lV, apenas appa-
1·ec~n 1? com pompa, quando é mi:>t:r sustentaºr 
a d1gn1dade d:1 nação dt1 q11s- s"to reprosen tanto;;, 
nos .serv.im do exemploil •e uma e outra cousà. 

1 .- e a-
mad<> a monarchia rt1p1·esentath•n, p01· este'me.smo 
acto tinha-se obrigado a da1·. ao throno toda -a 
n nnpa e esplendor· dos thrvnos ·da F1·ança· o da 
{nol · • · · ' 
var-se a dotação de 1,000:00.lS; u1:1s respo.1 o· eu 
que s'i a~~im fo.•se, ni'io devia ser a dotaç:io de 
l,OO'.}:QO)S, mas dt.J !,0():):000,~ .. que ti o que têm 
a111elles thronos, e por c ... nseg11intJ que não se 
de V•) appNv u nquclht. · 

P1·e:sci11:iindo poréll\ clis.to direi (e creio dizer 
com a nação) que sem duvirh qucroriamos qnc 
o throno constitucion:tl d·J B»azil fosse t1io ra
diante t]o pompa, esplendor e glol'ia, que exce
des:>c n todos quanto.;' ha no univt.Jrn:o, oam podei: 
sei· dig110 de quem o occupa e que ranto excede ªº' outr<>S i:nperantcs. pel:I gloria de legislador 
e defonsor das libe1·dades nacionaes; mas estão 
p 11• acnso .nOS$c)!! meio; em p1·opo1·çiio . com os 
uosso:> deseJ'lS? E cstamús acaso inltibidos de 
P}~eucher uosso;; •lo?cjos quando bajn e,;s~s meios? 
Nno P"r certo; dc1xe:n•.>s · pw co11seg11111te pa1·a 
te!Jlpo opportun'' essa satisí.içiio de nossos de• 
s~Jos, e em'}uanto não vemos o throno constitl1-
c1tJ,J'll do Brazil com mais pomp 1 q1tc todos os 
outyc.1s~ ufnnemos a) menos vc11c.io·o eerc \do de 

• · mms g 01·11 que ti) os os outros, gl\lria 
denyada de q~em o occupa. ·. 

. Disse-se n11us que 1nc~111" i>or econotl\ia de
V•!'·se approvai• n dotaçno dos 1,l)J'.):OOOS, pois 
ult:ts gas~r-sc-lliív muito maioreJ quantias; ·o: que 
ate se d<?txava ver dns contas do Ulesouro.' '· 
• Co.1fesso, Sr. 11resi-l•l'tte, que este argumento 
e til; que até llllm ~u devo analysal-o ;- dir-0i si> 
q~e pelas contas e <lrç.~me11h ·do the,,ouro ainda 
un.o houve ann·l desde 182l até 18!7, · em•q111M1& · . 
gastassem·. mais. •de- GOO:IJ'lJS; entra:1do ·nesta ·'·· 
somma-uuuto mais de 200;0.JO~ em:obras, o rueis.11e · 
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SESSÃO EM 28 ui JULHO DE 18.27 301 
pelo Ol'ÇIÍIUl:tlto de 1828, VIÍ•SC que se dc°;1tiniio . 
apanas 530:00)/1, entrantlo uist.Q toda; as des· 
pez.is com obras e administraçõe 1 nas impe1·iaes 

uintns e faz.:indas; . niio ó lo c>is diz •r· e 1 ~ 
,,. eçonomia ·e!n dar_ l,OJO:OO:)IJ, ta•1b mais que 

nesta· Silmma so c11trao reJ>aros . e conce1·tos, mas 
nunca no\•as. construcções ile obras, m·tigo a que 
se~urído essas contas e orçament•> 111i11i.;terial se 

· .- i o S· e n11 1 za os, e cm 
que ·se contin1111r1\õ ainda a despender, pois (~e
g\\'ndo esta emQnda) á objec\o que fica "fó!'ll dos 
l,0:>::1:00:-is; dfrci de mais que nem é pre1mmivd 
a hypothese ·d., sl\hirc1n do thcsouro arbitraria
mcnt!l: somma-> que se poss:'io j11lg'1!' excessi\·a~ 
uma vez que subsista a actual fórma. de gover.w, 
pois é· sabido que cm tal g01vt.Jrno toda.; as des· 
pez:H publica.-· se tix. lo pélr lei ante1·ior e s} lis· 
calisão. posteriormente e que po1· consiguinte não 
pôde ; havé:r o inculcado arOitl'io e l'XCCSS·'· e 
qut.J se o houvesse podia ser r~primido: direi 
tinalmenttJ que me parece uc uiio deviüo ser 
os prmc1pios e cconomrn, mas os a Justiça, 
que i:i.is âcviiio •lirigk a tal respeito, e pOl' con· 
scgujnte que 11 fórma de dota~iio <leve estar cm 
i·elaçã11 .com o estado de nossa> fii1ar11;<ls, tant.o 

, ··; ·:s ·e, l• 

zend'> o art. 108 que como as nossas ch·cn:n
s ta ncias actuaes não permi ttem fixai· j ã uma 
dotaçio· a~:.iq111da ao •lccoro do tbrono e á digni· . ,, 
opportuno, e é agora este ºtempo OPJlOl'hlllo 1 
Mudarão acaso as no:;sas circum;;tancias pn1·a 
nielhor depois do jumda a constituição? Po1· 
certo que mudarão pnra peior, pois cnt:'io a 
divida: publica (s('g1mdo as coutas ministeriaes) 
não passavi\ de l~,O:>!l:O:>OS, e hoje (segnndo 
hon tem disse-· a co;mnissiio de faz1111da) anda ·por 
perto de 40,000:000~, naquelle tempo o deficit d· . 
anuo era calculad 1 pelo ministro em frcs mil ó 
tantos .i:o:itos, e hoje em mais. tle. •>,000:000$03J. 

Se .poi:; -as circumstanci:1s siio peio.1rcs quo no 
tempo do jur1m1ento da col1sti~11c;iio, é cla1·0 que 

ções os.tão, on. deyem esta~ cm .prop.m;fio das 
r••nd:is, e q uiz·so provar ist()\. com cxnmplos ela 
Frnnça, e Inglaterra: eis o 11ue eu igno1·a va, 
mesmo finriado cm exemplos ; \mas, se assim ti, 
1101·'1ue ra7.iio os monarcbns constitncionacs de 
BaY1cra •. \Vu1·tomberg, Suecia e Norwega, ou dos 
Paizes-Bah:os, mio têm a m:.isma <lotação, que 
tem os monarclíils""da França ou Ini;thlerm? 
Pvr11nc razão· aquelles (m:ismo comparat1vmnento 
ims com ·.outros) têm. bem. diffurent ·s dotaçõ.:s ? 
l\Ias disse-se: a rainha Izabcl teve seiscentas mil li· 
bras ·quando a Inglaterra tinha. innito nic.no1·cs 
1·endas,. e do. mesm•l modo Jo1·ge. l, teve pouco 
menos que_ Jo1·ge .IV : 1·espo11do. quo, se. su ob· 
scrvm:, .conhe~er·se·ha que mais ou menos sem· 
p1·0 Re. guartlou ciisa propol'çi'io, pois se lzabel ou 
Jol'gc" 1 tivor,'io .;taes. dotações, tambem erão 
olmgados a fizer por conta . dellas en.)l'mes des· 
pezas, '·que reduziào mesmo a. muito ponco taes 
ilotSJ;o~cs, · o <\~"º .nito. 11.oontce~ u. Jorg<,). lV, cuja 
dotaç~o, andando por erto de dez milhões do cru· 

•L os, es a pot·em na pt·cporçuo e p:m1 úG 
.:om ns rendas . ·publicas ;· o como estes pontos 
siio históricos, cu de;eanço ·no - juizo, qn•i for-
1111re:11 os 'JUC co11sulta1·tlm os mo111m1entos bis· 
torices a- tal respiito. ·' · · 

Insiste-se , que ª' dotação de L,iz ·XVI foi 
mais ou menos a mesmo de r.uiz XVIIC, sondo 
que :1·•· renda , «'!'ª'...muito maior n~ste,_ que ua· 
quelle te upo,;· e nao Jmvendo . deficit neste, e ha
vendo-o naquelle · tempo'; mas ·quo ·prova· isiO? 
J>rova 'sõ que·; Luiz . .XVIII -com11. n_1ona1·cha Io
~i.;lador,_ ftjmlatl:ir e tlefensoi: dus :JilJerdades i;u-

• 
blic:1s de·· seu paiz, c.Jnl.onlou-se com uma do
tai;ão ,,menor d.1 -que t>o lia tc1·, .isto é, com uma 
do.1tnçiio, que cstiL na proporção de · l · para 3:,; 
c 1m as i·en >Ublicas · v U:} • 

· indigria Jo nos~o m•lnarchil, por isso q11e fica 
em prop ~rção de 1 para 7 (ou. quando muito 
d~ l pam l:J) resp ,jt) ás rendas publicas, sendo, 
como é; o nos,;; 1 mona1·cha muito mais g1·ande 
que I.uiz XVUI ;tipoi.a.da getalmente); ·pois dou 
e snstenta a libel'dadé d.i duas nações ; eis o 
que aquillo prova e nadanmis ; pois que mosmo 
no tempo d:l Luiz XVI já ns rendas da Fraúça 
erào mui gra:1des, e seu deficit entà~ erà mai,; 
filho da:> ch·cumstancias do momento, que· da 
falta de uieios. · .. 

Nen1 obsta dizer·S} ue a ro orção indica<fa 
a •1taçiio> com as ren ias não e exacta unquel

lcs i·einos, visto que grande parte das i·endas 
inglez•lS e fmncezas, é applicada · pal'a jm·os e 
amortização tle !<lias dividas, pois outro tanto 

•• . ' - ' ü 
Brnzil coni 100 nulhões e devendo pagar pelo menos 
5 p)r cento p1·ecisa distrahir cad i anuo mais 
de cinco. milhü.i-1 (fóra as perdas do .cam~iol e 

' . . sua renda, ve111 a sei· enorme esse ·vas10 occa-
sionado pelos juros. 

Disso·:>e ·11nahnente que tanto n pompa é inho
rcnte e e,;sencial i\s mon:u·chiàs represcntativ=lS, 
que as cõrtes de tao:> govol'no; siio as de mais 
esplendor e luxo, como sabem os que têm via-
jado. ..' 

A isto resp'n l•> que cu julgava (tal\'CZ por 
niio ter Yinjado~ que cs3n pompa e c:;se luxo, 
longu de sei· e:;scncial e iuherente á~ monar
chias i·cp1·c3cnt otivus, antes cost11mavn diminuiL" 
nellas u a -bto mo in·l uzin o ver a cürte de . .. " - .. 

bem como o vêr a côrtu de Catlo-> !t .\\a In~h\: 
. terl'a não rica com muito 111:lia-1'uxo, e talvez 

com mais pompn. .que a cúrtc de. Jorge IV n.,, 
Inglate1·1·a 1·i11mss11ua ; mas estar.J1 em erro : .. eu 
julgava que a pompa tJ • brilho de· qualquer 
cõ1·te nascia do estado tia riqueza nacional des.;o' 
paii, o do pr(lgressi> e apm·o da sua ciyilisaçào; 
que c1·.\ por isso que as cõ1·tes do3 França e ln~ 
glaterra tinhiio muito mais pomp i .º brilho que 
as de Napolcs, Hespanh '• ou Austn., e· as cór· 
tes de Norwoga, ou '\Vurtcmbêrlt muit1> menos 
que as da Pl'iHsia, 011 Russii1, aeezar de . serem 
estas córtcs tle · moua1·chas despottcos, e· aquellas 
cúrtes de mon:uchas con,;titnci?naes ; bem como 
nlgu:uas côrtes da Asi i antig;\ e moderna têm 
tido, ou têm ainda' mais luxo e pompa {apez111· 
de desp•>ticas) que as mesmas córtes de !<'rança 

. ou Ioglatorra, bem qne · constitueionaes ; estarei 
cntrotant·> em en<>. erro porém <lesculpa,•el, p >is 
não tiv;i nin\\ \ a tó1·t1111a de ter· viaj:\do, conlo 
acontessiJ· ao.; honrados memb1·os ue' is:>o dis" 
serao. 

1'e11ho 'consider:llo, 81·. pl'esidentc, · os princi· 
p:i.es argumentos e mzõe;. que se tem expeudido 
a favoL· da dotação mi\1·cada pelo· s~nado,. e tenho 
ao me,;mo tempo. dado os motivo.;. porque taes 
raiões 'e nrg111t1erítOs mo não lllJ~em à approva
ção dessa dita dotaçtlo; p·u!sa1·ei agora ·a expen~ 
der os 'motivos que li'le -forção •Í' sua rejeição, 
embora en faÇfl rcpetiçõe~ e seja enfadonho ., 
fastidioso. . 
. A ·primeira• !lllCStiio que'se oflercce- neste. ar
ti~o ora ·clll d1.-1cus.siio1 é a iuleili~~ncia dd lJUJ 
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302 SESSÃO Elt 28 llE JULHO Ili! -·i82i 
a1·tigo · constitucional. isto é, se a dutac;iio que 

. agora se. tizcr, . será perpetua ou podei li sm· 
alterada - visto ter esta c11111nr;1 entcndi•lo esse 
artigo de um modo e .o_ senado d() . 4:1ufro .. 

. poderia a dota1:fio ser adequnlln no . decóro do 
throno, como poderemo . .; appron1r uma summa 
que !icando _ mu.ito sup_erior no estado dns !·endns 
. • : • ; ' • ' 1 
throno ·? Q11c se lucra com i~so? Ficar. o urilho 
e pompa do .throno muito :\quem do que exige 
a dignidiid<l da. naçiio, e entretanto ficar o thc· 
som·<> publico so1J1·cc8n-egndo com um :iccrescimo 
e:; c1·1 , por isso mesmo q nc n ao cons .. guc o un 
prnposto, que é esse dt·c:c'lro do thrnno.... O 

-t'OD11tlo justamente animado dos des ... jos de aprn
_:dmar-se ;'u1uelle fim,_ eh.:vou a somma, chcgan
do-1\ a mil contos : mns o :-;cnado niio llÚde. e.;tar 
.ao alc.1uce do estado de nossas fi11nu1;as, pois 
nú.; me:.mos só liontt:>m con1c1;ámos a saber 
·melhor pelo . p.1recer da conuuissiio de fazenda 
a1ui lido; e à vista do que sabemos· mio po
den1os approv11r ·tal emenda, uiio podem•>s por 
certo, . como. indigna do_ m:marcha e indigna da 
naçilo. 

Será .com cffdto di na . do nosso au"nsto ·mo-
narclll\ tul dotação, ntt.:nto o est 1co da furtuua 
n 1cional e attento o scn zelo pelo mesmo seu 
desinteresse, sua sobriecladc e ntais virtl'dcs 
sitas? N1io S<'gttrnmente. 

_ e- e o e t"Z go qne !<O cncnrre-
gon dos destinos do Brnzil: desde 182l tnxou-se . 
ellc mesmo e muito l'm·camcnte e j:i ncclnmado 
e coroado. impcmdor. niud;\ • demorou annos a 
de\•ar essa sonuna tnxnda, •l a quanto a ele· 
vou ? ·Ap1l11as. a 21H) ·contos de réis. ; e cm ·que 
tempo? Quaado reunindo os poue!'es prl11 falia 
de corpo legislativo, elevou porpol'cionalmentc 
muito mais os ordenados da. 111nio1· l'artu dos 
emprcg 1d1•,; 11ub\icos: o cm que . c,;tado da f t· 
zenda publica? Quando· a divid 1 l'llblict> pouco 
excedia a 12 mil c1•ntos, o o deficit :1111111al a 
111i:. E agora que o deficit do annu cxccllu a ;; 
mil c•Jntos, e qu•! a divid_a • quasi chega a 4(1 
mil, se clle tivesse !'ettnido os. 1•od•1res, elevaria 
acaso essa somma a mil C•11.tos ? E sc!'á digm1 
do. mcinnrchn tal dot:iç;"io ? Demais, se ainda 
pelo or1:nmcnto para lb2:! mio chcg;\ a liOO t:ou
t.od a s<>n11ni1 ur.;ndu com toda a casa imperial, 
qnint is e fnzenJ·1s, cntmndo .11isto boa parte 
para· úbms. )nmitas 110,·as) como sení. .•ligno do 

ainda fi~nndo d: rÕr., io~as as novas. obrn.•. ~ 
(o qne .é mais] sem aind11 ter-se providenciado 
aos 1nei•1s du fazei'.. face ás deSJlezas dispensa
vei::;, mónnentc se continuar a gu~rrn '! Nüo, niio 
é .is~o digno do. immortal funda.Jor da mona!'chia 
representativa do Br;izB .. 
. Os monnrchns justQs, amigos e bcmfoitores d" 
humanidade. o . muit•> . mais os. fundadores dns 
libe1·dadus t>Ublicas, loni:d do mubiciouarcm, des, 
dcnl1ào es5a pompa fnUI e ephcmera (111e pôde 

· pruvh: <;la . ri•111czu, mc;;mo. que. fosse il11111ensa; 

Ht!nrit1ue IV '.IJcm que só pl1ilantropo_ e llii'o 
lcgislaJorJ ;.ó :u111Jicionou cu1·Jr · 1u chng1s do 
sua naç,io e deixar opulent•, o tbcsouro· puuhc• 
e nunca desl111n~a1· vh;tas !1·acas com o . appa-

sendo muito.· ~upe1·i01· ús possibilidadea do tbe: 
sonro,. é a;sim mesmo muito pouco digna delb, 
e dnlle. 

" 
· para augmcntnr o decoro 

limitntla; tenapo virii -( o niio 
será -1·emoto se medrai· o systema 1·epresentativo) 
que possamos fazer . qnil os estrangeiros uão te
nhiio que admirar- mais nos tlu-ouos da l"ranç1, 
ou Inglatenn .... · · 
. C mcluh·ei observando que a :camara nn sessão 
passada inform11da pi?la commissi'io .de fazenda, 
entendeu qne · niio podia a ·dotação scc. oub'a 
senão a cntà•J marcada, 11ttcnto o estado das 
finnn~as : e podei·i\ · a camnra - nesta sessão, 
quando aquelle estado é duplic'!damente nu~is 

p1·;cho insistir no eno, mas Io;1gÓ tle se prov.1r 
que foriio errados esses cnlcnlo~ passados. ac
cresce que ello~ estão muito nmis verificados ã. 
vista do que clisse n commissi'io do fazenda no 
seu parecer hontem lid •; · · 

Não p·1dcn'lo p ·is votar, Sr. presidente, pol· 
este · nrtigo dos . J,00.):000$, é minha. opinião 
qne so c:onvide o senaJo pnra n reunião das 
cnmaras, para n .. lla;; discut1r-so esta materia : 
nessn occ 1siiio tnh•o:z seja minha opiniiio fazer 
s11b_i1· n sommn · nlgnma cou,;n mais do· que aqui 
foi tnxnda na scssàt> pasirnda, apez.1r da o.;;c 1s
sez dos nossos recul's s em consequencia do que 
v<•jo nas contas e orçnmentos miuistcrines, pois, 
como j:\. ante,; dis;l', esta 1111teri;~ deye ·sl'I' d.c
cidida mio p •r princípios d.o economia, pias· só 
pol' lll"incipios ·de justi1;a. Ei~, Sr. presidente, 
minha opiniiio sobre o object·1 cm _ 11iscussfü~, 
opiniiio, filha. da minlta consciencia intima, opt· 
niiio · que só tenáe ao fim da felicidade uacao- · 
nnl ue cu· encaro idcntificad.1 · com o tbrono 
c11ust1tucional, sua maioi· ga_mntia . 
. . o Sr. Clcauen'to PcJ.•fllL•a :-Eu ,·olarc,i 

· pelas !)mendas do sbnado. E.,tas off.!l'ecem tlu9:8 
questões : Ia so offende1~1. o, 11rt .. 108 . da. consti~ 
tuiçiio ; 2a se o al11tmento de· dotaçiio, que ellas 
nprcscntiio, e '•·xces.-iN. l:'rincipiando pela la 
õ minha . opiniiio qu!l. as · emenJas não ofT~nde111 
a con~tituii;iio ; .. e nisto.' sou c1>berento nos meus 

. pt·ii~cipio:i, . pQrq1ic jà . na i>essão. do· .. auno. pas
sado, quando e:;to . prOJecto - &e tl1scutt1)~ ro1 esta 

1 a .. minha opittião.. _ " rr 
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SESSÃQ· :E!l;:28, J>H,JULHO ,DE ·t82:Z · 30:1 
·O nrt; 1(}3 da constituic;iio diz, que ·a· pri· · 1 

m.~irn dotnçiio, 'llle se ns,;ignai· no nctual. impe~. 
rador, J>Ode1·íL ser nirgmenta•l:\ : logo, toda. n 
<JllCS~ io Sd reduz a su~c~ si; a .rescut•! d~taç?.o 

• . o . 
meir11, _p;>t·que ·não. -tenho -noticia J.il' nenhu.1111 lei 
qne t ·nhn ·ns:>ignádo outra: e se é p1·imcirn, · 
qnc Juvida. póJe h 1ycr de quP. pó~" sei· nug· -
menl.a•ln or·outrn ; . e se exist.i n lc1 < ue tcnlrn 
nso;ignnd•J primei1·1L dotnçiio no imp irndor, qae se· 
me mostre, e eu cederei da· mil)hn opini:io, por 
que a questão é mais Je factu Jo que .de ·.t.li· : 
~~· .· . 

A isto respon:lllm · os illn:>tres membro 1 . da . 
opposiçiío, que o imperndoi· <lcclarun po1'. um de· 
ereto que a· snn dotaç,io seria de 20J:OOOSOOJ; .e 
q1rn por conseqneilci" esta dotação dev... s·er 
consiilernJa. come primeirn. '?\Ins c.;te arg111111mto. 
uiio me cnrivence, porquti só o podei· legislativo -
era com1ictcnte p.1rn fnzer a lei aa: dotação do 
imperador, e niio eato; · nem o uccreto .que se 

· · · · .. ~" ) .. i - su ·a 
dtl uma decl111·aç:io· foita pelo lll•!smo .stJnhor, de 
que cmquanto o poder· legislativo lhe n:io u•sig· 
nava uma dotaç1io, se contentav.1 com 2:)U:O.>OS00.). 

Passnrei n 01·11 â 2a 1 uestti.o QnanJo.ua ses:1'10 
o anuo p11ssa o se rn ou • e · 1scu 11· o pro

jccto dest.n. camarn sobre a · dotaç:i.o dn familia 
impcrinl •. propuz cu, qull se <leclarass"' na lei, 
quo os ~OtJ:OQOS eriio. dctel'lliinaaos ex.:lush•nmentti 

~ . . ' . 
do s. l\L o I1np1n-ador, uchnrin, m rnti:1ri11, ca
vnllnrice. cocheira e crcados da casa imperial, e 
11p1·escnt.ei a csUl. camnr 1 a leitura da lei de do· 
taç:io dns CVl;té:> du. Portugal, conccbiJ·1 . nos 
1111:smos .: tcnnos: ponderaiido qne a uão ser as
sim, vialtamos - a·. dar'"nO'.impcm•lor menos .:.to 
que elle tinha,. porquo ·o •projccto por sua ge.1e-. 
mlidade ·, comprd1en<lin do.5pez~s de concertos de 
p lÇOS imperiaes e fnzendns, · q110 gnsta.v:itl muito 
mnis, e o!T.:r~ci . umu emenda neste se11ti1lo. · 

A cnnlni· 1 n·iu tomou em co11sidcr1u;i'io a~· mi· · 
nhas observni;ões, , nem · 11 emenda, e eú vo.tei 
con rn .. o, proJl!C o. e 1 ernçuo a 111:11·1 ven· 
ceu o meu voto. mas niio couvencen a min hn 
opiuiiio :'nem os nrj!unlenlo:; que se tõm p1·od11-
z1~0 hoje, . me teu~ feito _vncihu~ em minha mn 

p1rial e liiblioth.Jca 7G:OIXISO'l0; nhatcndo estas 
'tres a<l<l~.;õ·;s, ·q1u sommão S::!:OJOSOOO, fica sendo 
·o ort.:mu•mto. pum <lcspczns do impcrndor, de 
EJGll:Oa<:IS\JO J. " _ 

se11~1or. só tio 20'J contos,· o o projêcto a · f,.z de: 
400 conto.;;_ logo, nccrcscentando·se mnis 200 coa tos, 
aos fJ(jJ c1Joto.;, vem o orçamento IL dever St!r de· 
7()\l conto":· e a sua J.ilfo1·en 11 real or con •. 
·qnencin, para· mil contos, Je 23l::IUOS: e não 
·lle úlH) e· tnntos contos, como S? quiz inculcâ1·. · . 
•. Outrn ar:i:mn~nto fort~, que so fom np1·e;entndo, 
e qu1J a <lotnçao de nu! contos está fora da pro· · 
po1·ção, que elln deve guardar com as reutlas du 

. nnçtio , e pnrn sustentai· este urgnmento ponderou ; 
,11111 íllustr·.., tleputado que nriudlu \'Íl'ia a fi<'nr 
na p1·01Nrçiio tln 1 pnra ~. porque ·as 1·cndas 
nacionncs :i:io tlc seis mil cuntos, e fuudou-se, 
pnm nssím calcular c"stns no relatol'io tio ministro 
da fazcntl.1, e no parecer d_a commis,;ão <le ·ra." 
zendn a este re•peito: e nclui o mesmo illustre 
de 11tn1lo 'ue e te · ct · a· ? 

· ~stn, Sr. presi<lent<J; é :1 receitli do Rio de Jn· 
ncir•1: e pergunto en, só n receila · desta ·pro· · 
vincia me1·ece o 1101110 1fo rentla:i nacionae:i ? . Se 
ns,;im é, só o R:o de Ja:1eiro n 1\ níii;~o, e que · 
1cao entno sen o ns ou rns prov111c1:1s. ca·no 
colonia•, seriio e:>trnnhns?' Embora se diga, não 
se póJc contar com ns rendas 'das outr•\S pro· 
vincius, po1·que tudo consomem· na sua desp.!za: · . , - ,,. . . 

.. ,.. . ' . " .. ' 
1.cnh1111u1, porque no Rio. de · 

.lancil\) tambem se despeu<lcm esses seis 1i1il 
conto>', e diga-se t}ll<! temos um deficit de 4 mil · 
co:atos, o n:io rcce1lll" de U mil. l\1as '-OS meus 
princípios s io outi·os: ·;1 receita e despeza do · 
todas us Jlruvincias ·do imperio é a receita .. o 
dcspczn naci1Jnnl; a .receitll por consequeuci.a .é : 
de ia.tJOO~O JO, q ne · esta é ª' g•?ral de todns. ns · 
provi;icia:;. · .. 
. Citou·sJ o exempl.1 <le. Inglttterrn, -·Fi·nnçn .. e. 
Pu1·tug11l, par:& Si.l 111ostrnr que t•i;tas nações têw 
dotado os seus monnrcha; ent prot>o1·ç1io das sttai 

. •. . l 1 . i -, ... _. 
fazenda tJm j:'L C••mll:u.i<lo victorio;nmcnte a fal- . 
siJn lo deste argmuento ; o eu só t.mho n. ncc1·es
centnr rclativ1mwnte n Portugal, que a .lei ·da. 

.- '!• - • 

qn o sen;prc · eut~ndi que -IO:J:í)ÓQSOOO .:m peque;\~ perior t\ Je -IOJ cont~s, por,111 i ;sta é para. todas 
dotnçiio; e que .insi:>to na m'!:>lll:\ opiuiii•J por ns <l~paz 1s, e a11uelhi ·não comprehc11Jia a ne-
con vieção do principi<,;; por~111e, a fnll1u· a v .. n·· . cossm·m pnm repm·u.i dos pnços rane:> e q11i n tas: . 
dnde, n:io _sei c·•mo se. pód.e susto:ntar 1i. vist:l se1ulo p1Ji' con,;•!•Jll 'nci L então a renda .Je .P01·-
d.os orçamentos <ln lS·?u, 18·J; e lõ'28, que -lO!l:OOO,S tugal tl·i ü a 7 mil contos, e t\3 <lo Br11zil. dll 
seja_ tlinheil'O suílicit•nti. parn supp1·k a dcspeza . t:J mil, n dilfo1·e11ça é .pam menos, ·e por conse- ~ 
do nnpcrador; <1111! pelo.;· orçnmcntos se mostn\ q1rnncia contt·uproducent•!. 
ter sido s.impi·e üOO:O;}(}SOOJ n íOO:;)()OSOOO, nem . · O mesm» illnstru depulnuo reconheceu que c0m . 
me posso. convencei· que rsta camnra -queim <l·m· eff·ito a 1lota~:io tle 40J conto:i é pequena :i.\·isLa 
D•> impcrn1Jo1· .menos do qu . .i elle te.n. d.o orç·1mento. p11r:1 18·!.'J, .. e que por consequeucfa 

'.Uns a "isto Sé tem ºl'po,;to qnJ o imp)rador , cria necess1uio angmeutal-n, mas _nunca at~ 1uil 
se contcnt.wu, e se taxo!t com. 20~:003/IOJU, e que contos, e para e:ite fim propô.:: · n reunião do se~ 
o projecto desta camarn lhé d:í. 40!l:OJ•S; •1110 é nn1lo. 
o dobro •. Eit-J ai·gumento, S.-. pl'llsid.mt;!, é fulso, 8r. presíllente, o sonatlo j:i. manifestou que não· 
porque .o imp~1·;1Jo.- se contentava com ;.>O J:O:);),l, q1wr n l'JUlli:io emquauto . u:iu pass:u· o regi· · 
para ns. suns d.cspezas ·pesso 1es, m·1s o.; seus · ment 1 commmn: propõ1· por consequencia que as, 
c1·i~dos, oli1·11s e fazend.1s erüo suppl'i<los pelo cmenJns se niio <leci<lão parn se1·em tratau11s 
thesouro; e estas dcspezas juntas 11os 2.)():1)();)$ em a5Sl:l1Ub!ét1 geral, é o llltJsmo que não querei· 
nunca bn..ixnr:i.ii de GOtJ:OOOSOl.J.J n /l>O:OO:JSOOO, _., que ellas pas 'em. . · · 
por conseq11enci11 esta era a verda<leim dot-açi'io Jl • .lllderoa uepois <listo o mesmo Sr. ~deputalo · 
<le S. l\I. [ erador. uJ devi.nuos sustentai· o ro· ecto e· des 1·ezi1r 

Arg11ment1J_u-se ·mais· e tem·SC instado que n us emen las do senado, po1\1ue· seria 111< cco1·oso 
emenda d_o scna1lo dá no impera•lor para cima n esta camnm i·ccu:1r; tiue isto seria o. mesmo: 
de GO·J:OJOSOOJ -m·1is do que o mini•t1·c.. da -fa. que mostrar que ollrfün'ns com levesa e precipi~ · 
zend 1 propõ.:i no orçnmen.to p:.trn 18·~. l\las e.~te taÇii..i, e sem c.>nhecim.cnto de causa . nà: uossà .' 
calculo· niio é exacto: eu tenho ua mão o.> mes- . primeira deliberação, . o que f.11:i\ desmer>cea· o; 
mo• docu;neutos sobre. que o ·mnstre autor deste; ci·!ldito da camai· 1 11:1 opiniiio publica •. Eu_me' 
flrgumento:se .funda, e o ·mea calculo só mo <li\ opponho altamente a t.1es. principios~ qae d~ se." 
do 2-?i) a :~JO en1lto5.;· e •!,li mo~tN. , _ -. ndmittirem olf<)t'ece" em resultado que· i?!Jtá. cnn1~!·', 

o Ol'l}"lU\cuw. Pl\rtl.- ~S-18 e de U.)i;OO()~()~. ·l~stc ·. 11\nd \ qu \ndo 1·eco1,1hei;a •)UC tomou um_a r~soluçao., 
d1we a'bater-10 Je uhmcnt11 ·p.ira ·o pr~nc1pc 1m· 1 ·me_ nos ace1·t11dit,.,o ,que o 11_cu:1do a cm.in<lou be111_,. 
J>!rial~ ~ _prirwe~"' l~:Ol:l~Y.>; pnl'a .C' ca1l.cll1Um.• l 'deve 'desp1·.:z1;lr '.!l~tas ,~menrla;, parn · snsteut:ir 1.1 _ 
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SESSÃO f:l\l 28 DE· JULHO DJi:. 1827 ·- . . seu capricho; e a~ora V1>jo cm que o senado tem 
uma raziio pm·a tt:mer c,;tes criprichos na reuní:io 
dns camnras ! Mas niio lia de· isto nunca ncon· 
tecer, esta camarA niio. su:;tentnrli · ámais ca ri· • 
c_1os para nno recuar (apoiados), .sempre 11uc ella 
conhecer que delib!)1·ou . honforn · mal, · hn de re· 
formar hoje as snas . deliberações. (A vaiados.) 

Niio, St-. .p1·esidcnt1>, niio (.mm n camnra no 
ia e per er. nn opm.no pn 1c_n . quando recunt· 

por ter avaw;ado mal, quando reformar ao; suas 
c..leliberações menos ·njustndas pnr outras que re
conhecer melhores; . pelo contrariU com esta con
dncta. o. ganharil, .e só a perdi·ri\, se, pelo c·a
pricb<> de dcfetide1· as suas obms, quize1· sustentar 
os. passos que ti\·m· m·:mi:a<lo _co111 menos cousi· 
del'llç.:io. (Apoiados.) .. 

·Estes enlent10· cn qnc 'são os scutimenlos de 
toda n crimnrn (opoiados); e qunnt<>. n mim, rc· 
11elidas p1·1n·as tenho· Jndu neste augusto reduto 
de que niio suste11to mmhns opiniões por teima, 
nem ca richo 01· ue 11 euas se me t••m n rn-
seutado melhores idéns, tenho admittido estas, 
e abandonado a.'i • niinhas. · · . 

Concliiil·ei, que senl!o ·manifestamente peqüenn 
n dotnç:io de. 400 contos,_ e. n:io potlenJo verifi· 

• -se 1 r 11 as uns cnmarns por n a <o 
1·egime11to, reunião" em que eÍl fnO:ilJllelltl' COll· 
''i1·in, a n1io sei· n inipossibilidnde, de verific:fr-so 
e uiio sendo o nuglne!JtO real, 9uc· n~ emendas 

eu votarei .por ellns: e consider~- b•lil~ n cn1i1nr~ 
qual ser:\ lllais conveniente, . se· ndoptul-ns, ou 
deixar ~ cousa no l)studo cm _q uc se nchn. 

o sr. Cahu.on·-Sr. presidente. Devores
pondei· a alguns 111·gumentos. do honrado membro 
'l tltl · ba pouco· fatiou, e que impugnou algum:&s 
i·ctlexõe~ •.. quo fiz. Primeiriuuenw ob:iervm:ei. 
Sr •. p1·eside11te,. 'JllO cu aqui. disse, (e muito me 
lisongeio de o poder dizer) ·que os mo11arcl1ai. 
constitucionnes eriio hc•je 1.a l~uropa <"·S príncipes 
mais ricos, faustosos e magníficos,. o-accrescen· 
tnr<'i n orn os mais felizes A oiaclo 1·alm 11t.:.' 

Claro estava que ou fazia a compi1raç:io . co111 
.os .ábsolntos. do hoje.; mns o illnstre membro, 
talvez· sómente parn contestnr . aquella vomlnde, 
quiz comparai-os com os nlisoluto" tl.,funt()s, e fallou 
l'lll · uiz· e e 1ppe , que nao ex1s. em 10Je. 
Assim ruio se· argumenta. O illnstre ·membro, se 
nllo viajou, perguute, o cu 11r11ello pnm nquellcs 
que tiverem visto as ditf.,réntes côrtes. da Eu
rnpa de. hoje. 

Agora responderei n certo~ argumentos que 
tmnberu fez. o illustro .. membro: 

, I.0 D.iss~ que. se JnboraYa cm engano quando 
se calculnvn as . reudns ·do Brazil cm 1:3.000 
contos, i11si.stio ·em que, e lias não passnvµo dé 
li, e conclmo que todos os meus urgn nentoii de 
p1·opor('iio Cilhião, · e que n clotnçiit) nbsorvi•i 11111 
•1uinto 011 um· sexto de -todas a~ nos;;as rendas. 
C:1tlcule cnda qual como lho parecer,. Sr. presi
dmt<'. 

·Talve7. o illustre membro n:"io tenha ainJ11. 
impressos os 01·çamentos das. provincias; _ uem 
eu tenho n · c1Jlpa de que elle qucin1 reputm· 
sómente como reudas do imperio n,; que npenns 
s:io dn cõrte. e · provincia do Rio .de J;1noiro ; 
mas· torno a nffirmar· que a commiss1io de fazeudn 

• :>. :"'i 4 • cu ar. o , 
contos, de que' su tem falindo nqui, e de· c1ue 
ainda ninguem duvidou. Qnem ti\'er 11111 metlioc1·0 
conhecimento do que sifo finnnç:is,. e oxamin'lr 
as contas da nosso thesouro, compnrnn•lo-âs ,cr,m 
n · populaçiio, producçiio e cun1mercio d.J ·Brazil, 
cnnhêc1irá · á pl'in;eira ·vista, e sein grande· tra" 
1111\ho;· que h-·t e.'tt111vfos .. e abusos em sua nrre
eadaçào · e adminis.traç:io; · . e que , ltn\'cndó m.na 
soni\na de mellu»r:unent.o,_~ refül'mnnessa 11arte , 
em 2 . oµ 3 annos, chei;ar1ao .us ren.lns ·a lt.i, ae · · 
ll;io' a 20,IJ()J CCIUt•.•S. Stm, Sr. prc:;iclenie. nno ó 

neccssnrio muito ·para isso, basta 11n101 sô111l1ra •· 
do: rHormn;c· basta uma soml.trit de boa vontade, 
ou bom desfijo ! Está pois \"isto, qne longe de 
. ha\'e1· cn°nno da nte de 11em calcula com o 
imperio, hn equivoco da parte rlo illustre 1;nemb.-o 
que só quiz calcular com o Rio de Janeiro. 

·Em segnndo lugnr disse o iJlnstrc membro (e 
re11etio 111uitas vezes) que 1,000 contos de dotaç:io 

- · · ; 1· 1 n, e- aus o e 
Londres e Paris, que eu inculcava; e concluio 
po1· conscquencia, que antes a niio nssigna.i'se
mos. · 'Ora, :::ir. 1•residentc, um tnl argumento 
parece que só púdo ter por bas•l o rifao vulgar 
-ou Cesnr; ou Joüo Fernandes !-Quem imaginou 
.que 1,0011 · contos chegassem para o. fnnsto de 
Jorge IV ou Carlos X? l\lns c1uem dnvi<ln q'ue· 
qunmlo niio pó,le haver um fausto .como 100 não 
devn haver nm com 10 ou 201 Insta o illustre 
membro em que o· mní.•r fausto do um príncipe 
constitucional é a sua gloria; inns nno se1·á 
isso. confundir o nppumto <lo throno com n i:tloria 
que po1 e gan 1at· o occupan e o 1rono •. e 
ce1·to o illu:;tre memb1·0 confnnJio il emprego 
com o emprcgaolo , e quiz que a ·gloria. deste 
'<léssc rc11das. pa_r" as .de:;pezas daquolle.' E11 apoio 

. . 
qunuto o hom·ndu membro diz sobre n glt>ria e 
renu_me j1\ aclquirido pelo illustre. cl1eftt do .im· 
perio · do Brnzil; mas ·isto .é muito. diffc1·cnte '. ·~· .. ' 

·Em tercefro lugar, diz o J10n·ro1do membro que 
pro\·nvn leveza da pn1 te desta camnra tor .11xndo 
o armo pnssndo 400 conlo:1, e ngorn l,OCO. ·Que 
.Jc\·ez.i é esta, Sr: presidente 1 lla\•eni: leveza cm 
tomar .um mclho1·· accordo, .. o nt~ mnis economico 
se111p1·e que ·::e deixar de. t'xaminar superlici11l· 
mente este negocio?.,:Jú mostrei· que a dot11i;iio 
fixa do unno passado--.montnv1\ eftectivamenlo a 
mnis .de ·ooo contos; . '·isto que a . quantia de. 40·) 
não incluía n dti· ·mai,; MO contos, de:ipeza que 

:pelo. U1esouro fazia a '<asa imperial · · · : · 
. l\las o illustre membro niio quer calcular. as· . . .. . . . .· . 

' ' o .. ' . ' 
dos 1,0()() contos, havori\ · mnis a despeza ·de 51.10 
a cn\·go do thosouro; concluindo disse que. niio 
ha n céóaomin allcp;ala .. :::ir. presidente, n emenda 
do s na co n · 

. casa" .'a': i:xcepçiio da bi.bliothecà e capei a, '_que ó 
ao mesmo tempo a Se do Rio; isto basta para 
mo:>trar ao iltustrc ·membro· que· eUe se- eqni· 
:voca, ·Em fim haveria levesa se a assemblo!u dei· 
xa;;se ·este ·negocio no estado de'ince1·teza cm qnc 
clle se ·achava, sendo nlitis ponderoso na,admi· 
.nistração ;· e haveria fülta do •economia, se :(como 
o honmdo mllmht".J· pretende) S·! deixas:;e: o thc
som-..1 uberto e ob1·igntlo a entregn1· quantias niio · 
:as~ignadas. e fixadas. Mas· diz o .honmdo inembru 
-se nisso l1ou\ocr nbnso cá csf.l\ o corpo legis
lativo pam reprimir esse abuso. 

i:;r; pl~~sidento, digo que tnl repressi;fo e. im
possível;· porque· quando se .. destina· no t.liesourn 
uma cimmti 1, que é a todas as· luzes .in:mtllcíente 
pnra n sua <lcspezn,- dcpõe-õe desde .logo o: di
:reito de censura ·sobre a,; ·quantias que· de•mai-i 
forem tiradas:'' estnh1os por :cxc1úplo no Cáso do 
:militar, <le ·que não· se pó:le com razão' exigir o· 
deve'r d·1 tlisciplina, seniio ·quando se lhe l.11\• o 
necessnrio'·soldo, · etape e· º''mais~ · · · 

• in . o ngur · 1sse o 1 us r.i mem ro com-
. batonJo 'o .. ineu · c1lculo · de prt1porc;füi' entro' as 
:dotações da Ii!glat!rra e·. da' Frnnçn; que <so.· cu 
'deduzia d:1q~1ellas' rendas ns sommas a1•plicaveis 
para li <li vida publica, · tambem ·devia ·ucuuzir · 
'das nossas ·n parte,' que se a1lplica aó 'mésmo 
.fim~ e que entii<J cahia o argumento que fiir.. O 
meu argtimento niio cabe com .. e.;s11 ligeireza , e 
promptiqiio que ·o illustre· memb1·0 -suppõe; 110 
,coutr11rio ·eu n~o esperava. tàll'"fraea:impug'nai;ão 
como vou mostrar. · .. .. · · 

A nóssa rcn!.li\ ihle -l3mil, e a -parte Qpplie•llla 
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SESSÃO' E.&I· 28 DR JULHO ·DE 1827- 305 
á noBBa divid~ é de 1, 000. Está por ventura no 
mus1ilo caso que a Inglaterru? Niio ; · porque a 
rendi& ó ·do 54, e a parte applicado. á su:i di
,.ida é de 87. O mesmo se póde dizer da de l~ranç-1, 

116 é por mais de inetade 11 licada á divida. 
· ii _ · uena. vis a estas, a parto 
q11e nos cumpre deduzir , que que.si nenliuma 
i11flue11cia deve ter 110 calculo de proporçiio que 
fu:ermos. Tenho respondido. 

r. aula. o Souza. :-Pouco mais dire:, 
Sr. presidente, pois só pretendo defender-me das 
objecções que se me fize1·iio. Disse-se que eu 
coufundira o decoro e pompa . do ttu-ono com a 
gloria do imperante; mas acaso eu fiz essa con-
1usiio? Não me recordo ºao menos, antes ·eu disso 
que, já que por ora não podia o throno con
stitucio11al do Brazíl ter mais esplendor o pompa, 
que todos os· mais thi-ono:1 , ao menos nos con· 
solassemos quo 11ucm. o occupa excedo e111 gloria 
nos outros unperà·ntes. Disse-i:ll mois, que (:U 
c:jtára reis dcfun~s pnra . pnrnlellos, dcw;ndo 
citar contem oranéos: mas é · · · 
maneJnr-se a bi:;to1·ia? Não é isso mesmo o que 
fez esse J1onr:1d9 membi-o, citando Isnbcl, Jorge 1, 
e I.ujz, XVI? E de 111:1is, não fiz devidamente· 
pamlellos com monarchas , e córtcs actuiLe!; t E' 

. · u a nrgmçuo. . . 1sse-se 
tambem que eu errava, fazendo ti10 peguena a 
renda nacional, quando era muito mais que du· 
plicada, se eu co11.sid~1~sso (como devera consi-

• em todos os cofres publico:; de todas as provi11-
ci11s, e niio só o· que entru no t.hesouro nacio
nal da cõ1·te: mas respondo que eu assim con
siderav:~ 11or ver q_uo essas rendas das pro\'h,cins, 
se consumiiio quasi todas em object11s • provin· 
ciucs ; quo o qull , sob1-juva eutrava no thesouro 
11aclonal, cujn:S. 1·endus são uiio ns desti11ndas 
para objcctos pro\·inciaes, mas. as dc,tinndns para 
objéeto:1 u11cio11acs : niio duvido entrct:irito estar 
cm_·erro; mas é;me glcmoso ·ier copiado-este 
erro da mesmu commissiio de fnzend1\ _ (de que 
é membro o illustrc deputado) a qual niuda 

· · ", ,. 1.r csp· 
z is do annu futuro , esqueceu-se dessas rendas 
}lrovi11ciaes, e ,,ó co11siderou como rendas nacio
~aes a~ do ·theso~ro publico .da. corte, en1 que 

Disso-se finalmente que eu tinha errado no 
calculo comparath·o das sommas detel'minaJa$ 
por . esta ·eanmra e- pelo senado ; e que era muito 
pequena a diffcre111:a de uma a omrn, verifica1lo 
u calculo ; n isto respondo que as cont~s ·e or
çamentos . do thésoun1 desdo ltf.:3 P•tra 1&28, 
e,;tiio impres:ms ; e nus miios de tudos os Srs. de 
pulados; ellcs pois digntlll"Se verificar esses cal
culos .e façiio justiça u quem a th·er. 

Tcnl10 respondido, SI'. presidente, e continúo a 
estar ua mllaha- jl\ omncinda opiuiiio. · 

o sr. :S::u..\·Jer tlo C:nrvull&o :-Niio siio 
as J·azões, que . o_.- se1iado levo em \'istá quando 
iidoptoll . estas emendas, nem mtsmo as ruzõcs, 
quo -tt,.,c em. vh!tã esta camarn, <JUC nae · fize1'iio 
th.-clarar ·co11t1_n. ellas; foriio sim 011 1111:us proprios 
s1:11tin11111tos. Eu devo votnr stg111,do ··u minli 1 
i:oJ11Íciencin, ligndO: inteiramente á letl'a du consti
tui.;io ílett-a.J Se . os . colluboradores e autflres 
desta lef ·iss 1 · - · • 
esta~a u·.-s circu11u1tancias de elevar ii: dotaç1io 
do_ imp!:rudor. no \uugl', que õ devfrlo á sua ai.ta 
dig1lidude. e á digmúal\e da na~iio·, 11ão u fixa-
riào- 101:0 ? _ . · . · 

?.las, oonhecendo t'll(?S que niio era ÍlqUE:1Jll a 
época . de' fazer º·· !'ugme~to _e ~xação;: expi:im~_
rao-ae desta maneua lleu o m·ttgo da cot1stdui
rtto). E' elnri>. que .a· ~àçiio braz1leira:·aev_e·aug
a11entnr a dotaçãu_ do e seu d:e~u.; _n1ns ~e~·e aug· 
mental-a, q-uando as t>n-cumstanc1as o pc1 m1\Ure1n~ 

TUJIO 8. 

Pelo qüe tenho dito se vê que v.-oto contra a 
l • e 2• emenda. (leu-a.) 

'fe111-se dito tudo quanto se podia dizer a 
este respeito e estamos cansados do ouvir tantt 
discns.:;iio. Deve au mentar-s n · · 
xa -a, qwindo a naçno e11tiver cm melhores cir-' 
cu'l1stancias : pergunto eu-são melhores as cir
cumstnncias actuaes, do que a9úellas, c:rn que' 
estavamos no tempn em que !01 feita a consti-

. - mguem e oa o . er avançar.· 
Tudo. mostra que e,;tamos em peiores ·circum- -.. 
~~~~ . 

Sénhores, os meus C)nstituinte2, que me'. 
fizerão a houm de das· sous vutõs por mim, 
fiarão du mim 9ue eu havia de votar confurmo 
a minha co11sc1encía, e a minba consciencia. 
dich que uiio podemos agora augíiicntnr tle;ipe· 
zas : e se é para votar contra a miuha con-. 
sciencin que vi111 a esta casa, a~tes queria per
der a minha existencin. Se considllro o alto de
coro.~ dignidad_e do cltef~ da n,1çilõ, ll'!il contos 

que está· a nn1;iio do eurrespond~r a generosi" 
dnde e beneficios, que tem recebulo desto mo
na1·cha, mil contos é nada , mas · é preciso que 
a na •1io ossa fazer esta des eza · dc\·e faz 
nuo s esta despeza, mas ain a mais ; porém ó 
podendo, e quando puder. 

E:1peremos e:1ta época feliz ; eu niío. esmoreço, 
que ella chegue; - quando chegar, -.~ntao marca· 

o - ign~ a nnçu raz1 ena (! 
do seu augusto chefü. (Apoiadus.) -. 

o sr. Lino óouttnho :-Levanto-me para 
apoiar a emenda, que dA mil conto:1 de réis, 
Quanto tem o imperador nctualmente 't Duzentos 
contos do réis. Qu1111to · se vé nns folhas de re
ceita- o despeza, que mandou o mini~tr•> da fa· 
zenda, de despPZ11, qne füz a casa imperial além 
dos. duzentos- contos?- Anda por seiscl'nto~ con• 
tos ; e com duzentos siio 01tocl'ntos ! , Esta ca~ 
mnrn tem npprovado estas despi:zas ; ha tres 
nnnos que ~omos constitucionaes,, e ainda niio 

.. ~ .. - ' . -. ;-

melhor deixar assim livro a . fozer~ as despezns 
que qnizer, ou fixnr qual ella devê sc-rt -Creio 
que n eco11omÍI\ mnndn -;iuo se marque • uma 

uontia cert da uni se 11ào õilc-- s·11iir 11r1' 
se tirur assim o -privilegio, que se tem de -man· 
dar ao c1 a rio pl:'dir o dinheiro ·que se · quer 
para as desp .. ias da cnsa; e este ... é_ o moti-vo 
p .. rque quero quo so. npprove esta' qnnntin, aftm 
de e\"itar maior de.ipezu, que se pôde fazer. 

Sr. presidente,· eu no · anno passado ·Yotei oi~ 
tocentos contos, nno passou ; e pa~ariio qu·1tro
centos: eu este a11no ainda co1.tifüto n~ste pa· 
re·cer; mas, con10 desgr11çad11menw,se uno podo 
fazer a rem1iiio da,i camarn. .. , pai-a. nus livrm:moa 
da 11111for dcspeza e pdra nii•J deixnrmol! n -porl.• 

· aberta a que se faça maior desp1·z'a- do mil con~ 
tos, voto pela onenda. . , 

Conheço o estado deploravel, - em . que. se 11cl1a 
a 1 nc;iio, e conheço 11 desproporçàô~ quo? v:li de 
mil contos á renda .actual ; mas_ ·011 ns·gmnen~s 
que se fizeriio d11s outras C:tSllS da-.Et~rv}•a,. não 
são tão fortes como se julga •. As· r1mdas d~ ' 
Jnglnterra, 111io ~obem a-esta qunn_thi de, milhões 
de li\n·as est.erbuas ; uma grillld>i· p'.l1·to destes 
rendi1ne11to:\ . é· applicada para nlnortisação da 

i • a 1 1 a : . por J so :u gi·a11 _ e nau 1a - e 
millaiics do libras esterlinns,' que '11.~ diz·;rend-cr 
em Inglaterra, é não coutando com· a renda-da 
natão • porque, se nós traturmos ldQ; que õ ver
dadeiramente renda da nação, de4µzido· aq~ri!l~~ 
que ... se applica }'ara o paga!l'e11tõ d~-- d1v1~a · 
nacional, ver-se-ba que o' rend1mé~t_o _nao __ é ti9 
grando como se pe1ísil. O 111eamo:· succêd~ na 
}'rança· •. Djsse-se que ~em Portult!'lõ;,.•e111to mgfor 
~ renda, se ti11ha- aaa1gnndo a p~tJna · l}nanti~ 
de quatrocentos· coutos. · · ·' · · · · -

;JJ 
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.. 301) SE:)SÃO .EAl. 28 DE JULHO DE · 18.27 . .... .~ 

Sr. presidente,. a renJa de Portng 11 é muito 
menor, que a rcmfa do Br.izil; por1111e nriJan\õ 
por vinte p tanto; .. milhões, e po1·ta11to deu q ll:l· 
trocenfo.:> ·contos: as nossa; pcr.?.u a:1d io por 

,,. . - .. ~ . 

~r. presidente, 11111:1 vez qn~ augm~utmnos à 
dotação, temos fixmhl a .dot:l•;ao, p •r 1>su. •pte a 
COnstiluii;ÜO clnrallltltlte ·o 'diz, e mi1 CÍ preciiO 
interp1·etac;ão grammat1cal e philo.mpb!ca· para <! 
entem.lermos asiim. Pe1·gunto cu - as;1g11a,1a - e 
abl'lth·o ab,;oluto; '011 1101uiuati\·o <lv verl>o-Dc
v~rá s,r augme11k1da-? E" nominath·o: log.l, quer 
dizer que Je\•erá sei· a11~mentaJ:1; e qunmfo für 
angmeutada, J !Vét'i't set· fix td:1. Disse-se - Q«em 
dc11 a dotaç:io ? · · 
· A cónstituiçiio. esta constituição quo foi dada 
pel 1 ilnpe!-a~o!; · mas_ qullndo um. i111pe1·:~Jo~· di1 

tncutarmos e:;l:\ dotnçiio , 
füt'1tnos, d 1qui n:"io s.i l'<'>de 
citado m:t. lfü-\'isto . 
mio pcrmittein que $e lhe de •t.le ji\ mna sum111:1 
aJcquaJn · no decoro 1.h\ suns ang11st;1s pcssons e 
dignid.ule da nação-. E o qu.; 1.1ner dizer- cir· 
cmustanéias ilctuacs 1 · 

o Sr.; Vc1.•guc1r.>: - Cm l1011rnilo membro 
mc"attribuii> uma cousa fnlsíssi111a, o ó qne eu 
tinha· dito que· o augmento dn 'dotnçiio pro1.h1zi
l"in · uma banc:1-rota; o •qne cu disse foi que 
exfüiguindo-se o rcc\ll'so do l>nnco, pois que elle 
~tàó· te1n fllndos extrnorJinarius , e :1c111.lo u ddici t 
·de cinco mil contos a:11rnae~. e n di\·iJn tiio 
grande,·· er11 11ecessa1·io um. csforto mais que 
grnnlÍ<• da nsscmblét\ e do goxerno, pnm s.i lt:lo 
~eguk uma bnnca-rot" e logo accrescentci-q~e 
~sp~~o nunc~ terá lun-ar-' o uo11~·c deputado; ~ao 
-ouv10, ou uno ent<mdeu bem a 1m.nha pro ,os1çao. 
· o· sr. S:>uz.a F~o.-..:nÇn :~Eu, séndo m~m
.pro da. COtntnissã<i , . 1fi:i VOt,O Contrario ao St;\l 
.parecer, oppuz-mc U. · cssns c111euiln·, <lo sen:1J1>, 
·e . q·1iero. declamr :\ face. desta. cn11111m e dc todo 
-o llrasil,~qunes fü1·iio ~s rnz(lcs· .•1110 me in IU· 
.}ir~<» a, iiiio seguir" parcccr.cla·n.m.orin du mcsun 
·camara. Eu. entendo qu(: as emendas e.lo scn:1do 
·:a: esta·. lei siio . uma 11nti·con:;titucio11:1l; e outt·a 
~Mti~patl"ioticn';·· (l anti-c::mstiluciona\ establllccl.!1· 
·s~~ .. llotªço\o-pro~isoria.! . q.11un·~·! pcll} co_:.1dt11i· 
. Çiõ deve. és til lc1 11" 1l·a.; é auh·(1'ltr10~~.::1, p ... r-

atâ 
,., 
O .imperador se cont~nto11 com a dotai;iio, 

ainda que 111ingoad:t, que 110 tempo da· sil:& 
accl:uua\i'to pe1-.:ebia, e com ella · tJm eco11omi
s:i,lo os gasto.> d >llle.>tic.Js : quando e~la cilmara 
tratou destu a;.>umpt-0 llll sessão 1iassad 1 elcvo11 
ao tluplo essa dotaçiio, e dt?u a naç:1o brazi
leira o maio1· a1·gumo11~0 de. sua prudeueia, e 
cle\•ida contemplaçiio para com o protector do 
Brnzil: cuteudeu qu.i o maior augul•.!llto, a que 
podia elevar a <lota1;.lo, era o dobro della : como 
pois de repente, e pass11,10 um nnno, se pôde 
11rni.la1· de opini:\o sem d"sar da sua ant e -

cn ,; e 1 e1·uçno cm tu materia, desprcsando-
se toJos os cali:ulos du bem ajusta-la proporção 
das cfopez:1s com as r::ndas do estado t Não 1110 
e;itenJo com so!11ell111!_ltc mctbodo Jc füi;er leis! 

111e11t:11· despeza;? CJrno é que se compaJec:e o 
tt·1buta1· o; po,•os, e ao mesmo tempo, e· sem 
ter111•>, nugment:u· ns despezas depois de um 
cmprt!stimo couti·nhido em J~oudn·s, ·etc. etc. 'P 
C 11110 se diz, que 111uda1·,io os circumstat1cias 
pnr.1 elevar a dot~çiio a l.OOO:OWS? D.) nenhum 
m<ldo, Sr. prcsideute. 

Di:ise-se que· o senado obrou lllnito bem, por
que se não de,·e fix:tr a dotaef.o ; que esta 
ainda não está 'cm p1·oporçiio dcn·i<la· conl a 
mnguificeucia do throno: mis, ainda ·que. o Bra
zil continue por 111 uitos m111os a ser na ào 

· n r e po er uzer maior dota-
ç1"io ! :Mil l"Ontos do réis póJt!·SO dizer que é uin 
pouco mais d" 11m qmuto ll ts 1·e1idas do es
t:idu ! A tt·opa gusta mil · e taui.o.> contos; a 

;~ . . ~ . " 
com estes <lou.; a1·tig~s al>son·en.io=se mais· da 
metade do r.mdimcnto nctuul do B1'azil: ·como 
p 1i,; ú vista dcsle quadro se põJe n!>signar uma 
tal tlotuçtlo? E' nnti-patriutica n errieucT\: direi 
scmp1·e, porque o B1·a:.iil deve c:uninhm· mui at• 
tonto, segunJo o sy,,fomu, que tem nbraç11Jo; e 
é n economia d:c:; su:cs rendas a primeira d11s 
l"istas, -que •levc abraçar, para podermos couti· 
n nnr a. ser nação. ' · ' · 

Hcsmnin<lo o que t·~nho dito, não approvo 11s 
emendas : ncho que. depois du ter ei;tt& · camau. 
t.uui circumsp•!cti~mo .• te tlclibc.rado cm tn.l n~gocio, 
á vist.1. d11 q uaílro <llls uossns rcmlas, 400:()()()$, 
é atê inJccot'OSO extempo1·ilri:micrite, e suui mo
tivJ justo· i·et1·oce11:.li· de stn opiuiilo, · dando a 
e11te111Jer que não st·•1bem1)s calcular, ou 911e 
ti\'cmo-; 111i1 fé, quaudtJ · füti\mos a ··qnnutià de 
40J:OOllii por dot:içao. Os argumentos, ·que se 
têm trnzi<lo ·a rcspPit'' do esplendor ilo Htrono, 
n:lo valem nada pam aq11i, pot'que não hu 'n 'da 
1111is riJiculo dti e ne su:;teuh · 
so, sem cont:n· co 11 · ns remhs ·para elle. 

Cuido' p<>is qlle 400:000S ó qne dc,•e pussa-r, e 
qn~ se devo focllnt· n pü1·tn, s•·gu..do ··a cunsti
tniçi'io, · pam muiores aug111cntos no · presente 
l'Clttnfo; 

o sr.Cunhn 1\1:::.tttos:,:--Sr. presidente! __ 
Cuntinuo n estnr nas 1ites111ns \iu,·idas, -fl' por'
i:1.io pergunto : a dot·1c:io fica fixada p·lt'n, scru· 
iuc <:\\ ha de ainda' sér necrcscc11tndu 1 Pal'ecc 
•1110· o s • .m:ido nsshu o cí1te11tle l M.n11 os conce1·· 
t1J.> ·ou i·cpnros cios pr~dioit hão de durar sem• 
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SESSÃO·EM '.!S'DE JULllOºDE~ 18!1-' 307 

. - • · por e~ a. amar ; os · : · 
que se :n;gmcntão seriio para concc1 tos 
prcdios? 

Sr. residente, 400:000$ ·para decoro e - .·. ;-- -
GOtl:OOO$ para repat"Os de palacio;; é nm'l. • qnnn· 
tia exorbitante! Suppu11l111mos que Sua l\Inges· 
fade áind" \'Í'l"c 50 nunos tDr·us lhe dê uma vida 
mais dilalndn). ahi temos 'iã mill:ões du cru· 
zndos despendidos 1!111 C<'llCertos o:lurnnle O se.u 
imperio ! E' com dfeito urna immensa somma ! ! l 
' Eu de modo nenhum me oppouho no es}'len·' 
dor e decoro da cas l imperi:il; se o Brazil ti· 
ves'e maio1·es recursos, a dotatilo do imperador 
seria pelo meu voto JO milhõe.,i de cruzados: 
por orn niio 11óde ser; e portanto nilo confun
a:unos a ·dot:u;õo de Sua l\lngeslade com as des-
pcz~s os 1·epnros t ns suas qmn 'IS e pa 11c1os. 

A mi11J1a opini:io é que, dc1>ois de su marcnr 
uma .. boa · dotaçiio pnm ns dcsp<.'zns ·da casa de 
Sua 1\1-~gcstade, ó ministro do l11~souro por in-

camara o or~nm<.'nto annua dos concertos ou 
repnro::i das quintas, po.lacios e j'lnlins do Sna 
Ma?estade, afim d..: lliu. serem pagos cm fulha 

•' ., e. ., e. 

cipcs e que os sens coches siio velhos e foriio 
deixados no Br:izil por S(;U :mgtrsto pai l 

Bem · co11J1eço isto; mns tambc:m conheço quo 
Sua Magest.adc nos dins de grande gal!]. apresentn
se com muito g1·ande apparnto, t•stcntnç.no 'uma- · 
gnificencin, e que. i;c bn '"frios cocht·s antigos, 
todos siio rnnito rico!', · e com -ellcs v:io ontros 
moderno!;<, mui brilhantes; se ltn' andos nntigos, 
tambum os ba novos; rm c<'nclusiio, o estado da 
casa impc1·inl não é tiio inferio1·, como o pre
tendem inculcar. · 

Demais, todos nós sabcuios q1w Sua l\fager::
.tade ónlinariamentc nnd \ a cnvnllo ou cm car
rinho· pouco cliflerentu do de um pnrticuln1· de 
cii·cumstnncins favoraveis. Elle ó poupado, o ,.stou 
bem· persuadido que não desejan\ que a naçt"io, · 
no C<tla1ilitoso tempo em que se ndm. faça sncri
ficios. que srjão pesados , ou insupporfo veis.· . 

o Sr. Ca.stro e Si1'·a :-Tendo cn, Sr pre
.sidcnte, ·declarado o meu \•oto cm n~gocio ~~o 

. cm· que me fnndo. 
Q11<tndo cu li es;:a emenda do senado, que mtg

.me11ton 600:000S na lei qm~ Esta camarn fez pnm 
n dotacão dti l:lun l\fogcstacle o In'1pcn11lor, pàrc-

, cen·me mui .-rnnde t>Ssc ;mgmento; e niio arpare
. cenclo nas fulbns publicas os discursos do senado' 
a. esse .. re!lpcito, j•1·ocm·ei c·x·iminar pelos 01_·1:11-

. mentos np1·csenta us · 1m sessão pasi:ndn a pre- · 
sente, a qinmto, 1noutnviio essns de!lpt>zas da 
casa io1períal, , que º" senado qner incluir nn 

·presento· dotação: vi então que pelo- orçiuneato' 

de 1&26 arbitrou-se para essas despezas no cor• 
rrnte anno a quantia de <178:151$156, e pelo 
actual pntn o anuo de 1828 58(1: 713R416, por 
niio ter sido bast.·mte a qu1ntia do primeir9 

senndo 2i9~286S58t: E quem, vista da diffe
rcnta que se obscr\'a entre estes dous ortá• 
mcntos, e cujo crescimento progredirá annual
mcnte, não dirá que a nação cconomisi muito, 
approvando a emcncln ·do senado? Eu assim o 
julgo, e ncstn hypolhesc voto por ella. : 

Pvrém permitla-sc-mc fazer nma pequena ob~ 
scrvaç:'io. 

Ji\ mostl'ei qne o excedente da emendn é de 
2JU:28GH:->81, e sendo a despeza da capclla im
perial de 72: mos, e a da bibliothcca publica 
4:7:l:ltr.t2-t, S{"gundo o nctunl 01·ç·,meut_o, não .sei 

. . 
. n lda produza esta minh'l ob· . ,· 

do sena.Jo, pela iuLimn conTic<;fio, torno a dizer, • 
cm qne estou du que n nação ganha muito em 
:ippro\·al-a. Que importa arbitrnr·se 400:000$ para 
a <luta ·ão e coutinuar 11 fazenda ublica com ·o 
~upprimcuto, como -nté agora, dessas despezllS 
pnra a cnsa imperial, as quaes no fim do anno, 
qn:mclo mio exccchio 11 qunuti'l<. da dotaçii.o, 0 serfü• 
iguncs, como se ,.e dns orçamentos, e como jú. 
tem nwstmdo alguns ·illustres deputados? Nada 
de nrbitrios; fixemos 1111111 quantia certa, por ella 
r<'gnlo a casa imperial sua:; <lespezns, e fique a 
fazencln publica. exo111>1·ncla do outro algum _ sup-
11rimcntn pnm dia. 

Este é o meu voto. 
o !."r. Xu,·1.-r <lc 

vrcsidcntP, isto e· erro. 
, Nnquclle projecto diz-se muito littenil e ex~ 

pressamcnte que n dotação do 400:000$ ficfü> 
comprC'hcndidas todns nqu<'llns dcspczns. ·salvas 
sómente i.s açr]llisiçõcs e novas construccões de 
palncios, etc., na fórmll ·c1a' constituiçiio. · · · · 

Tal e a lelru. do prujecto, a que M offerecà 
n emenda; e é por est:L base que eu· voto,· na 

· certeza dr. que \odas as vezes, q1te a nação jul
ga1· que o seu munnrcha precisa de· novos · pa· 
lacios, novn,; quintas, cllo. cuid•l!'á. dest.ns acqui
siçõcs e cunstruci;ões rcspl?ctivas, que lhe ficão 
a seu carg..,. .. 

O Sr. Sonzn FÍ•nnça.. - Como de um ar· 
gnmcnto, qnc um illustrc deputado fez, levoh. 
seus apoiados, mister é que eu exponha algn-
111 ·s ri1zõ>ls cm contrario para· cimvencer · cdllus
tre dcputad~, o os· que com elle ·o_piniio. Dis!IC 
que. n do taça o de t ,UUO contos rasteja c:>m. pouca 
dillc1·N1~a pi.:ln clespeza, qu.i tem feito ·a · cas:il . .· ' ' .· . . . . 

to1·10 do ministro. . . . .. 
Ora, toda 'tl · Jesprz'\ ori:ada :paN a casa :mpc.,

ria 1 no 11n110 de. 28 e . de 70 l contos; compre
hcmlcndo a. dotrii;ão de S. l\I. o Imperador;'· a 
d"sp<'zn cQm a gnarda impPÍ:ial ·. dos· "archeiros, 
n ,ucharin, ol?~as · da 1111p111 ial quinta, the$ou1·àrfa 
d t impei·inl casa, bi.bliothecn imperial, e c.apella 
imperi 11: · na -dotnç:io tle 1,000 · cOlllÓS de reis 
mi~l se comprel1cndem todns cssas déspezns ;::o 
que cnm11ro ndve1tir : .. e p11r isso ... o ·argumento. 
não Wllo-; pois valeria sóme11te, ~e::aca:so n11. . d~ 
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308 SESSÃO; EM· !8. DE JULUO· DE· 1827 

taçilo · ac CO!llpr.,hendessem todos estes artigos, 
de que fallei, · o que é pelo e<lntrario, porq11e 
·muitos são resah•ado;;, e hão. de ·ser suppridos 
-por nutras eonsigna!;-Oos. nlãm da dotaçiio. 

O Sn. Cu3T•lDIO DL\s, julgada ;a materia sum
cientemente discutida, pedio · a votaçiio nominal, 
.que foi apoinda. g.iralmente: e posto á votação 
cst~ requerim·mto, foi a rovado. 
. O Sn. PnESIDE:!>"TE procedeu á votação, propon
.do a l• parte das e!M!ndas do scna<lo, que mu
dava ·as pRlavras - de orn cm diante - pOl" 
.~tas - por 11sta primeirR as:1ignnção até a defi
nitiva, conforme o Rrtig·) lOS da constituição; 
declarando Jogo o Sr. presidente, que os Srs., 
qu3 votassem p~la appro\•a1:ão dissessem - não. 

Yo~nriió pela affirmntiva M Srs. Chagas San
tos, ltn1lla o· Souza, Foiió, Costa Aguiar, Iitn11éio 
Jo!lé ~te, Getnlio, Cunha ~htto,, B()rja Pe
.reirn, Main, A\!neida · T·•rfl\R, Marqnns de Sam· 
.nnio, Yasconcellos, Aranio Yinnnn, ~fonteiN de 

' ; nC•), en 1H 1 e1ro, • errc1ra 
:do· 1\lello, Sih'a Gui:nariies, Custo•iio Di:as, Tjo
pes !\lende~, l\IP.llo e Souza, Cunha B lrhosa, Pinto 
de Almeid!l• Cl~m 'nt·l Pc1·cira, Gomes de C;un-

' BRstos, A \'C\ino B~rbosa, C~lmon, Baptista Pe'. 
reira, Sllnsa llfollo, Almeida Albuquerque, Rei
naut, · Paultl :cavalcante, Bl"ici•1, Albu uerque, 
·Carr · l ~· ' , 
·Arcebispo da D;d1ia, Dunrtc Silva, Hcrrera, Lfom
hi, PCl·eira de Brito, l\'unea Pire!l, Monteiro d11 
·1''ranca, Leitão, S~rpa Brandão, Bisp> do Mara
nhão. 

Pela ne~·ltiva os Sr.;;. VC1·~ueiro, Pacher.o, Or
ncll1111, Teixeira de Gou t•êa, Limp,l, S<>usa Frauçn, 
Au~usto dn Sih·a, Lino C •ntinho, DormmtJ, 
·Gnlviio; Ü•l•ta Carvalho, Asi;is Barbosa, Co;,ta 
Silva, Barros I .. eite, Iíollanda Ca valcaute, Pires 
'Ferreira, Gomes da Fonseca, Pnu\a A.lbu'1nerqne. 
l\[oura, Bathosa, l\[arcelino de Brit •, Bmulio, 
.Gont.alves Martins, Odorico, Silva L'lbo, Deus e 

·E1n· conaequencia\ de;;ta votaç:\o fui npprovada 
a· cmend11: por õ2 yotos contra 30. 
· O SR. PRESIDE~TE propóz a 2.:. parte da emenda 
quo diz-em lugar de 40:):00ll$-atê a palavra sô
.mente inclusi\'e-1,0()0:00JS annu:\es para todas 
as despezas· da sua impirial casa, reparos de 
palacios; e quinta;, serviço e decoro do throno, A 
exce:eciio sómente da Cllp1füa imperial, bibliotheca 
pubbca-se~uiudo-sc o rc.>t:) do artig>-e dai nc
quisições, et.c. 

Votnl'iio sim os SrR. Cha~a.s Sant·,~, CJsta · 
Agui'lr, Igoncio José Vicente. Getulio, B.>rja Pe

·rci1·a, Teixeiril. d·' GouTen, Maia, Almeid \ Tor-
1·es, Aliirques de Sampaio, Augnsto da Silva, Yas
·concellos, Araujo Vi:mna, SoarcJ da Rocha, 
Monteiro de Barros, Rocha Franco, l\lendes Ri
beiro, Ferreira de 1\lello, Sil\'a Guimarães, Lino 

.Coutinho, Limpo, Tellcs, Lope;; l\lcndc«, llfollo 
e Souza, Cunha Bubosn, Pinto. d11 Almeid•t, Cle
'mentoJ l'ereirn, Gomes de Campos, F··rreira França 
Bispo 'do 1\laranhiio, B'\sto,;; Avelino B \rbosa, 
Gnlvào, Calmoii, Bnptista Pereira, SouzR Mello, 
lJnrros Le· e · e· 
Cavalcnnte, Pires Ferreira, Reinaul., Paula Alou
querque, Bl'icio, AlbuquP.rquc, Carr .. ira, Castro o 

. Silva, pinta. do Lago, Gonç11lves l\Iartins. Lobo, 
Nabuco.Arcebispo.d!\ Bnhln, Deu~ e Silva, Duarte 

• c:; Silva, lierrera,. Llambi, Pereira .de. Bl'ito, Nu
nes Pires, Monteiro da Franca o Leitão • 
. ~ · Votarão pela n~Stntiv.\ os Srs .. Yergueiro. Pa
. checo, Ornelhs. Paitla e Sou;:n, Feijó, C1rnlia 
1\fatt.os, Custodio DiM, Sonza F1·ançl, Do1:m•md, 
. Costa. Cllr\•alho, Assis .Barbosa, Costa e Silva, 
. t5erpa Brandão, Paula Cavalcante, Gomes da 

PoncP.ca, )loura, Bllrboso, Mar.,Alin·l de . Brito, 
Rr111dio, OJorfoo, Xavier de Carvalho, Costa, 
Villar, 'Madureira. 

PROJE<:TO 

a A.. oo:umi11siio de fazen<la vio uma repr.:isen
tnçno d·! varios moradores dn \•illn de Santo•, 
pro\'incia <l'l S Paulo, llJloiad~ pch eamua da 
mc,;;ma villa cm que :dlegão o SP.guinte : 

" Sendo por direito line n todos 11 ni.vegação 
das i>ns~adas, hahia11 e rios: e luu:cndo uma 
destas n.\vAgações d11 dita vill 1 para os peque
nos porto~ interiores chamados C11bat...>es. com 1\ 
extensão de tre;1 lei?uas 110 annn de 17í7 a junta 
di\ fai.enda re · i< • r. · -
tins Lopes, violando o dir~ito livre daqunlla na· 
Tegnçiio, o por tal muitos :umos reconhecido fel-a. 
exclusiva da .fazenda real, e .impoz !lObre os tran· 
s1mrtes. uma tença uo de ois foi fixada cm 20 
reis 11or arru a, o por peuoa e .2&0 por 
nnimnl. · 

« O,;; novos rer.lnmar;\o contra:e.ita pr11potencia, 
más 'sotrrcrão. O,;; m des deste . nvmo olío . .crcs-
M1'n•1 com o empv, po1~ Qnc àrão lrnnc11 os os 
C11batõ:?s de Jiribath·a o do Pilar. inutilisada a 
estrada que conduzia t\ villn de Mogi da11 . Crn· 
zes, o ftcon só o Cubatão gJral, ·chamado =de 
Santos e n unica 'esti·ada ·respectiva. 

« Crescendo con~ideravelmente a ,exportaçiio, 
nuncn hou\•e sufficientc numero de vazos_ para o 
transporte, o q11e tmn occasi•l1H( lo por muitas vezes 
<le111oiarom-s·1 os elfeitos· 18 e 20 .Jias fa,. espera de 
baNo, sotrrendo a varia:! e accunmlando despezas. 

11 Este~ qravamcs e as dil'.fl,clll<la·le!Í, que· a na
y·iga'?'l•> offerecã. .á prompta communicaçiio .com o 

, 1:u s mora or'ls 
a representar no cnpitiio ·g·meral 'J\{ell<>, a ne. ces
sida le da abertura ·de uma estrada por terra 
com ns pontes ncccssnrias, contribuin lo-se pnra ... . .. 
que cmb:i.rcasse ou desemb~rcnsse no Cubatão; 
ao qne ellc annuio e mandou a1·recadar·fSla con
tribuição volnntaria do camit1l10; ·continuando a 
que jo\ existia da passagem ou. navegação~ 

« Dcu·s~· um p1•q11eno priacipio t\ obra n~ttelle 
tempo; foi· poréin n~essario o incansavcl · zelo 
.dn presidente '•isconde de Congonbas para ter 
clf~ito ; e está completa f 1ltan1o apenas peque· 
nos ;ipcrfeiçonmentos. . 

« Em conclusio deste exposto requerem : 
11 l.o QnCJ cesse o iiupo:st•) ·d' pa:isage111.illo· 

gal e inj1111tamente estabelecido, nssim como fica 
cessan io a mesma passagem, substitui da pela 
estmd:J de terra. 

2.• Que a contribuii;iio voluntaria do caminl10, 
contin\tando a ser neccssaria, para ·a · conserva

. ção da: nova estrada é da sua continuação para 
a •!llpital, dc\•e conti1mnr a existir; poréin. mo
diflc.1da para que se torne menos onerosa no 
co ter -. o • 1 • . -

que se obterã impondo-se sobre cada animal car
rc1odo 120 reis, de montaria .100, cada rez 2lCJ, 
ca·.la porco 80. . · • , · · .• 

« A com missão querendo obrar .. com toda a 
circumspecção cm negocio •de tanta. i!np!J,rtancia, 
con11ultou os Srs. deputados da provrnc1 \ ·. ·de S. 
Paulo, e concordou com. elles no seguinte : 

a O monopolio da naveg:1ção e1itre a ,·füa de 
Santos e o · Cllliatiio deve acabar por ser iU.,ga\ 
e injusto na sua ol"igem; e prejudicial ao com
mereio, cmpeceudo "seu· gh:o, e. sobrilcanegau<lo 
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os generos de eitporl.nl)ii<J já muit'l gra,•ados com 
o alto preço das conducçõcs e impostos da sa-
J1id11.. .•. . .· ' . ' 

nho, · entendem que deve continuar modificada de 
mod., que simplifique- o mais possivet a sua ar
re.cadação, f? que .comprehenda o transito da· serra 
não só · ela estrada acti r · ai uer 
outra que se abrir; e que o seu destino não se 
limite á co;;ser\'ação da estrada actual ate S. Pau
lo, mas á aberturn de quaesquer outras que con
venha abrir, e ao melhoramento de tod11s qne 
conduz~m .as pqvoaçõ11s, d1lnde se exportãu ge
neros para o porto. de :5antos. 

11 Na. considcraç:io do exposto olfcrcce o sc-
guintJl . . 

PRQJTCTO DE LEI 

« A asscmbléa geral legi"lativa 
cr Art. 1.o 

gaçiio entre n villa de Santos, provincin de S. 
l'anlo e os p.,rto11 interiores, ou Cubatões, · e a 
41xa, q~10 ·e:h rnzão deste eitclusivo ragavii• os 
pa:1sage1ros, e os' "eueros trans ortnd s ti 1 

e passagem." · 
· . ir At't •.. 2.• Coatinúa a co11trih1iição voluntaria 
_do conselho que. no mesmo lugm· se pagava 
otrerta · volur1tar1a nra abertura da c.;tr 
~w. a . e npp 1ca a n11 man.e.ira seguinte. . 

. '11 Art. • 3.0 A taxa da contribuição voluntaria 
do .. conselho será 120 róis . de cada animnl de 
tràmipo.!te; que carregado 011 de montaria descer, 
ou subir a 11erra pela ostraria actual de Santos 
ou por outra que so · abrir. ii:ualquantia d·J cada 
porco, e 2!0 de e11da rez, não sendo bois de 

· trnnspo~te; que pagarilõ como bestas de carga. 
u' A:rt: 4;0 ., A arrc·cadação e contabiliiladc dcst11 

tnxa,.. mnd;i- .que niio faz parte das. rendas nn
cionács, continuará a cargo da j nnta da fazend11 ; 
n sua .adminstmção ·e a lica ão ~rténccrá ao 
p11:s1 eu e a prov1i1cfa e seu conselho. 

" Qu~ndo.··~e. installar "<> conselho gera', este 
det~rmrnará as obras que se ·devem fazer, e fis-
cah . .:1a1·á a · receita e des eza. . · 

u Art. 5.0 O p1·oducto· d~sta taxa será appli· 
cado á conservação e melhoramento·. da estrada . 
a~tual de. Santos a S. Paulo, e suas ra111ifica
ço.:is P..ara as povoaçõ.?s, que .. cxpQrtão gcncros 
pan\ :Santos, e abertura de novas estradas, que 
:p•>ssiio favorecer o comme1·cio de S•rntos, ou se 
âirijào aos mesmos pontos da aclual ou a ouh·os. 
· « Art. G.-"· · Esta hii principiará a t2r execução 
no Io. de .Ja:iciro futuro. . 

« Paço da camara dosdeputados, 2il de Julho de 
1827.»-CAssignados os membros da co:nmissão.)
Fi.cou, para a 2.• leitura. 

11 ,\ 11ssemblé_a gcl'al legislativà, dccr~ta : 
« Art. 1.0 O:i ussig.1antcs das nlf;mdcgas do 

impel'io, que despacharem mercndorias s.ob fiança 
aos resj>eeti~·os dil'.eitos, ·pagariiõ de ora em dhmte 
º· premi., de meio por cento ·ª'' lll•'Z pelaf qual!-· 
tias; de que forem dçb1tados nos respectivos b1-. 
lhctcs, 01t. assigaadus. . . · . 
. " r .. 2.o . Estes bilhetes, ou assiRnados con

tcrãõ niio só a quantia p1·incipal 11os direitos 
afiançados, com a do premio respectivo, ·com
p11t11do na razão do dito meio por cento ao mcz 

, pelo tempo_ da clcmora, ou espnru estipulada para 
a entrada êft't:ctivá dos dil·eitos nos corres . da fa, 

'zéndâ .publica. .· · . . · .· ·· . . · 
,.· Art. à.0 Os lJRganiontos, que· se houverem 

. dn. fozer pelo. the,,ouro com os dito.> :bilhetes,. oti. 

. assiguados da, alC:mdega, na fõrma .da lei a este' 
· .. rcs.peito,.serào regulados pelo valor total do.prin
. cjp10, e'prémio descout~ulio·s·~ ao.ccssiona~:io que 

os receber aquel111 p11rte do premio, -que ainda 
não estiver venciJa ao tempo d'.1 tr110sacção. 

~ Art .. 4.o · O ministro de esfiiJo !los negocios 

presente lei. 
·«Paço da camara·dos depul.ndos, 2S"de Julho de 

18·:!7:" - (A.ssignados o.s membros da commiisiio.) 

" A assemblóa geral .legi,-;lativa, decreta : 
« Art. 1.0 Tolos os pagament·is , que se laou

\•erem de fazer ao thesou ro nacional cm presta· 
ções certas estipuladas cm quaesquer contract •s 
de cobrança · de re:1das publicas, · ou v !Oda de 
pr.)prios .aliena\'.}is, .ierão caucionados pelos ·res
pectivos deNdores com ldtras de igual valor acei
tas por elles, sace tdas e endossadas por. seus 
findorcs, e pagavcis nos p1·azos dos 111cs010.:1 con· 
traet!ls. · · 

(( ., o 

gamento · aos credores do thesouro, se ellc.i liv,re
mcntl! as quizc1·cm aceitar, ·sendtJ primeiramente 
cndos~ildas pelo tbc3ou1·eiro, a cuj•1 r.}ceita·· per
tencerem e elo c.;•;ri v:io da mesma 1·eceita. 

" Paço da camara 1los d ·pulados, cm 23 de Julho 
de 1S!7.n-(A11signados os 111cmb1·os da·cotiunissiio.) 
-Ficou pm·a a 2• leitura. 

. « commis ã , ( t: ' 

prcscnta.;õés d11 camara ·ie Par.1ty. e .dos· tropei
ros, que transitào pela serra d•l dita villa; sobre 
o projecto da abertura da estrad11· da mesma 
serra, e informaçõ.?s a e.;tc 1·cspcito to:1nd11s, acbou 
o scguint11. 

" A estrad11 da serra dó Paraty .ó gcrahnentll 
co:isidcrada· como a pcioir do Brasil, e talvez de 
todtJ o m1mdo, sen1fo · digna do melhor sJrte, por 
sen·ir ao Cl)llllllercio do muitas pov•iat;ões de S. 
Paulo e l\finas G1m1es, que por clla conduzem 
os seus effdtos a embar~ar cm Paraty. · . : 

tropeiro;; que por ella "transitã~--oft'.irecer -iO rs. 
por cada l>esson on animal, que por clla t.ran
sitas~c, do que o rondimcnto annual póuco· cxccJe 

~ . 
mesmo fim 11 ma consignação de 200SOOO. , Temo.; 
pol'tanto 9:lOSO)() para uma obra que cm outro 
tempo foi lotada cm 00:00)/1000. Donde result11 
que soriào nccesstUios ã:> a011os para concluir a 
obra. .. · .. · . . . . .. 

« A camara requereu outros. subsidios para, esta 
ol>ra C\'identemente n11ce:>saria,. e pedem que so 
applicassc a ·este fim o imposto de 80. r.;.,. que 
naqu~lla se paga por alqueire do sal de consummo 
que renderá annualmente ã~/1000 r:i., segundo 
o termo medio do rendimento· de 18-.!"2 e 18".!8. 

11 Pedio igualmente- que se npplicassc o ~mposto 
de 40 rs. por pessoa ou annimal, . que . cobra 
para si o lll"O\'ctlor dos regi~t~os d.a Cac!1ocira e 
Curralinho sc:n alguma utthdade publica, que 
render;\ co:no a contribuição Yoluntaria -700$00), 

·e teremos rim totalidade 2:120SOOO por' ânno, 
rendimento, <JUO crescerá á proporção, que ·a es
trada fõr melhorand•>, e será sufficientc mediando 
bo~ administraÇã<?• para concluir a. obrà.: ~i!'da 

: ã vista._ tlll c~perioncia deis primeiros. t1:abnlhos 
affirma: que· a despeza serã.,,menor que, o orç\· 

· mento. 
« A commissiio pas:>11 a cx•tminar 1\· n 1tureza 

dos dous· subsídios. que a clmara,' pede •.. 
« I.o Os 80 rs. do sal de eonsummo. 
« A com~fasão não i~õd.l ·.descobrir a origem, 

nem o de,itino d11ste imposto,- porque· a C;tmara 
: sendo mandadà informar· o não explica; e ~ con
tador do .. thesouro, que examinou_. todo este ne
gocio com apúra<lu çqid~dQ e· disc~·ipção tam~m 
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310 SESSÃO Etl !s" DE. Jutdo DE; f s21 
o nlio pódc descobrir; seja porém o que Cor. não 
lia <htvÍ<la que este imposto é local, e por isso 
muito proprio n ser applicado a beneficio parti-
.::ular do· lugar· sobre que peza. . 

a 2.0 O.> 40 rs., que recebe o rrovedor do re-
gistro. · 

a Este · objecto pede desen,·oh·immto ulterior. 

subordinndo o do C:urralinho· um' llrovrdor, ~ 
seu esclhiio. cada· nnno com o ordenado de 
300$00) pagos pela fazenrla nncional, tcn•io n sc·u 
carg'l .arrec.'ldnr parn a fazcn·la nacional 40 rs. 
por pes;;oa e por animal que allí pas~aviio, nestes 
regislrr.s tombem se fisenlisa,·a. o extra\•io do ouro 
cm ,pó e diamnnt<s, e e:ommina,·no os pns;;npor
tes .dos viandantes, pnra o que 11:ivia ainda um 
guarda. de . veteranos. 

« Em 1803 rrprru<enton o csrrh·iio elo thcsouro 
Chojc. mnrquei de Baependy} que se devia abolir 
este im osto or ue uco mais rentlia '10 ue 
os ordenndos do p1ovedor e esrriviio, alem da'> 
d_espezns dos destncaml'nt.oto, sPndo mnit~ gra
,·oso no· commereio cmba1arnndo os1 hop01ro11 e 
,.i nodantes no meio do smi marcha, al.;m dos 

· e ju 1s 1c<;ao, qno a x 1 

serem· muito "rdinarios. 
« E 'luand.:; hou,·css'l de continunr o impo;;to, 

convinlia st>r nrrecadado por um officinl iníerior . 
s n nmen o com uma mo 1ca ·gr11 .1 cac;no, 

e n.tin~uindo-se l'm todo o cnso os officios ele 
pro,·edor e c11crh·iio, por nbsorvcr"m os seus 
or1lenados qnasi todo o rendimento. Esta rcpre
senlni;iio ninda niio foi re~olvida. 

" Em 1813 rnnsl'guio o provcdt1r n Bl'rvmtia 
vitalícia do officio, e desde esi:e tempo cobrou 
o imposto para lli. Em 1819 ordenon o minii<tro 
rJn fazenda a•l "juiz de fórn de Paraty, que fizesse 
entrar esta renda no thesourn, o qi;c foi exeru
tndo emquanto ao. futuro. Veio o pro,·cdor n 
~sta <"1ir.'e, e 11epoi.!1 de um nnno <lo rf'p~·.lill•1s e 

da "ºª ndministrntiio. o o thesouro 1111gando 
300$000 no seu esc1·iviir 11 ! 
· ••:As·· ollservn~õcs que a cnmmis.-iio podia fazer 
!ilobre factos li'io pxtrnor•linnrios, siio ohvíns por 
si.: por ieso se limita a tirnr em rc~ultn•lo que 
se extingiio os officio< de pro\'cdor e esrriviio do 
registro,· porciuc sô o primeiro nh~Or\'e towo o 
rendimento. E que s11·extin~a o imposto doi< 40 1·s. 
·porque- o . 1•rnveit••, Qne deite púdc r~snlta1· ao 
thcsouro, é muito inferior ao grnvnme, que causa 
no .commercio, e qne com nquelln <tnanti:J se 
nng~ente o. impósto pn1·;-i a fncturn dn 1·strn<la. 
Que !<e extinga o mesmo rc·gi~tro como superfino 
nii-0· estando onde J•OSSI\ nrautclar os descami
nhos do ouro cm pó, ncnr i;endo nec<'ss:uin. n 
revista de pa!'saportcs no me;o de uma estrnda. 

«.A commlss:1o muito convencida da nlilidnde 
e nC'ces.-ids<le da <'Slr~dn <le qnn se trata, e. dn 
c.1n"eni<.>ncin dos i:;ubsi1lio1< lemb1·11dos para. l'lln 
apresenta um . projccto de ld, q1íc os estabf·lera: • 

de ·1&27.-(Assignados e>s lll('mbros d'a ~ommi~são. 
. ) 

.« A assem biéa geral legislativa dccret.1: 
« Art. J.o. A" factuin d:\ c~trntla da !'c1·rn de 

Pai aty. ficiio npplicados os snb.sidios .sei:;uink>s : 
.,, L~ A coni<i~nnriio :mmrnl de 2rosooo offerc· 

cida pela cnm11rn. da :\'ilia ele l'araty. , 
"2.0 O iinposto ·de 80 rs. l'ºr alqueire de l'nl. 

qnc se vende· na ''ilia de Paraty para o· con-
sumo.-· . , .... ~ .~ 

" 8.0 8() rs. por cada pessoa ou annimol. quê 
pn:<snr ua dita estrada, ou seja descendo au 
subindo. 

"N 
que os tropeiros otrl!recerâo, e os 40 rs. 
c~be. actualmente o provedor do registo 
choe1r.1. 

que a.· obra 

que re
da C:t.i 

a Art. lJ." Ficiio flttinctos os registros da Ca
dioei rn e do Cnrralinho; os empregos de pro:. 
\•cdor e escrh·:io destes regi:<tros. e o imposto de 
40 !S· pvr pes11c>a e ptir animal, que nclles pas· 
sa\•ao. Q 

" Paço da. camnra. dos deputados, 2G de Jn-· 
lho de 1827.»-(A,;signndos 111cmbros da commís-
11ão. J- Ficou pnra a 2• leitura. 

O Sn. BASTOS leu o seguinte 

11 A assembléa gcrnl ll'gislalirn, decreta : . 
" Arl. 1.0 Nenlmmn CR!l'l po·Jerá ser franqúeadá 

de dia· parn execntiio de nl~mna ordem, sem nssis
cncin e nm escr1vao e e uas tcstemnn ns, 

o sem que a ordem seja dada por escript.1, e 
nssi.irnnda peln competcntll mtloridade, que de; 
V_f'rn declarar Mtpres:;nmente n cns'!•.e o fim espe· 

' 
" Art. 2.0 N1io poderií pass11r-sc ordem para 

ser dc,·11ssn1ln n cnsn do qualquer pessoa s'!nii9 
nos cn::ios seguintes : ' 

•1 1.0 De prisiio de. algum prc\·cnido de culpa, 
precedendo n pron11ncm. • 

11 2.0 Naquelles casos, l'm que conrorme a lei 
pude nlgnm &er preso, antes de culpa formada. 

• 3.o No1' rasos dcclarailos no mt. 179 da con· 
stituição § 10. · 

" 4.n !\os casos de busc~. e apprehen:;iio de 
contr11bandos on d o t:: • 
\"OS reccptMlos, precedendo summaria informac;iio 
da exislencin na cns,, que i<e pretender devassar. 

« 5... Nos casos de penl1orn 011 sequtJStro, ou 
de n'll u~r outra · i · · · · · 
de\•n proceder nn conformidade d·\ lei. 

« Art. 8." Nenliumn nntoridade. poderá impedir 
a livre entrada 011 snhida de qualquer casa, ex
CPplo rins casos de flagrante 11t:licto, e uos cspe
cificadt•S n<• art. ~º desta lei, não devendo todavia 
durnr o impcdimmto mais tempo, do que o ne-
cessario pnl'.l. Yerilicu-:;c a d1Iigc11cia. , 

« Art. ·1." Nnqn•·llas dilii:tcncia.'l, de que 'devó. 
hlnar-::e nulo, será este feito pelos t'fficiacs cxe· 
c11turcs da Cl?tlcm immcdint.'lmente que a diligen· 
cin se t•·nlia rcalisnilo, !)eni. Jugo assignndo Pllr 
cllcs, p<'lns t('stcm1111h11s e pelo chefe . da casa, e 
na n11s1·ncia <lesto pela pessoa . um is autorisada 
de sua fmnilia linvcndo·u, nliits scr.l . declarnda 
n sua falta. · · 

11 Art. 5.o As tl'ansgressões clesta lei, tanto para 
os que as ordenaren1, como pnrn os ('Xccutores, 
~criio punidas com. prisiii> de 4- a 12. nwzcs noo; 
cnsos lln nrt. Jo e tle 2 a G ml'zcs nos caso" do nrt. 

<Jo. O jniz ou nutc:>ridnde, que J>nssn1· ord<;m para 
: ' . . . 

.. r .... •. , , 

exceptundos e sem ns formalidades ordenadns, ser{,· 
cnnd('nmndo sr~undo O ·grito de culpa,' 011 ltO pCl"· 
dimm.to do sen .<'mprl'go, ou:1•n· suspensiio delle 
de 4 mez•'S n mtt nnno. O officinl que niio.cum-

. prir o d'spoi-to no nrt.~ 40 · Sl'rã puni.to com a 
mnltn d.i 10.~ a 80$000, <'lll benl'ficio dos expos
tos do Jnglll" ou ·da · pro·1inr.ia n que <• 11wsmo . 
lugar lJCrtc11cer, ou com· prisiio de 10 a· 30-diR!il. 
Em - t{dc>s os.· casos do pre.~ente decreto·· fü:nn\õ 
os tmn$gressores respuf!~Ve~s :in solidum. por todas 
a.s perdllS, ·uanmos ILJUJIJ.rias, _ 
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Art. 6.0 Aos estrangeiros· residentes n·> , im· 
perto 'BM hpplicavcis as. dispo4içõ~s <lo pre.~cnte 
dt!eretí>, ··salvo os trat:ulos ex1st mtcs. 
' .Ari~; 7.>12 PJr este decreto) não Se? c:ulmidêm 
!lrrog .. ·àS as v.os1tas, que por algunú ... "lei, cs·· 

~tut:ó;; 011 regimcnt.<J 110 acbnrem Jeterii1iiiaJas, 
a rc:ipo!ito d.: offieinas, oü loj11s aberta.;. · 
."· Al't •. $." . Fu:üo rév.wa•las uacs- uer dis osi Õ·JS 
no que. orem eoutraru&i 1Jo presunto llecri:t<>. 
•: P 1.,;o . Ja camara dos do:put:ido:1, em 27 d i 
,Julho du lt12i.-Lui; Paufo tld A1·mijo Jlasto4. 

- · Rdfoctind•) o Sr. prc.;idi>n~. que esta lei 
era 1·egulame11t:11·, dispensnd:ts as solemnidades · 
do estylo, foi maudalla ··para a commiss:io doi 
legislm;iio. · 

O Sn. VE:tG:JEmo lcn os seg11i11t!s; 

« Art. J.n Todas as sesmar·n 
]>Ois do mano do U:;Otl, que dentro do prazo 
clar 11111 nos cartas de co11c1?ss:i<> niio for:in elfoc
tivanienlo- mcdid ·s, conlirma1h1s, o culti\·udus, 
fü:iio sujuitus 210 imposto nnnunl de mil rs. ur 
ca a <1u11 ru o ., um 1111orto e cgoa. . 
· « Uma legoa quadrada t~m lG _da'}nelles qua· 
dra-1011, e pnga l611tl00.. . 

« Art. 2.n u 
da referida dottl cm diante, 011 · du pnrt1J dellu, 
menor_· do qtt•uto em •1uadra pugani 50011000. 
• « Art;· 3.0 Os conti·ibuintes J>Ollcm remir este 
~mpo;:t.:i, dando uma quantia igual ao impost., 
~e vrntc · anuos. . 

a Este imposto começnrii no 1° de Janeir.:> 
futuro; e seriL applicudo á caixa de 011101·· 
tisatiio. 
· « Puço da camnro:· dos dep11la1l•>S, 2G d•! Julho 
de 1827. ,, - ( A :signados us mem b1·os da co .u· 
miss:ioj.-~'icuu ·pura a 2• leitum. · 

« A assemblé~ :geral legislnth·a, decret 1: · 
u 'Art.·' 1.0 todos' os bens. de ·qualquer nutiirnza 

incluimfo tilulos de· rendimcut•..-, e capitacs em 
iro Sendo . erlt:llCtmtes a Íllllu•I ·ãv do ll ii 

tuortu, como são :_co11vo11to!I,' colloigios; hospicio:1, 
conh'nrins, ir:uandH•lc::;, ordens tcrcciru<J, igr1•j:ls, 
capcllas de nd111i11istrat;1'io publica,· 011 pri\'udu, 
e •J~ulqucr 011tm'_ius~1tuição i·cligio::m, ·morgados, 
e. vrnculos, pag1u·no cmco -11or ceuto .tlo seu ron· 
dunento nnuuul. 
' « Art. '2.~ Excc11t11iiÔ-sc da disposiç.'io do artigo 
prec!;d n~e .os bens pertencentc.s _ i1s casas Jll 
l11i:1cricurdia, hospitacis, é. collcgio.; de ol'fãos, e 
bs p1·op1~os nacloli:1es. · · 
. · « -.~t·;l: ,$," O lançnmcnt.l deste -impodo, o d1l 
sua cu!Ji:.:rnça. ficào a curgu dos cotlcctur s da 
decimo · ~trbuua,. e scrà-J reali::;ad.,s · 110$ mcsm:ts 
.épJcns, e pelo 111es111" 1110Jo 'llle esta. · . 

" A1-t. 1.n O l'IJ,.dimcnto "deste iniposto · fica 
n pplicado i\ caixa de uniurtisuç:i•). 
. « Pa.;() d t camara d- •s dcput11Jv:1, · 2 i doi Julho 
de 18~7;...:.:Assiguutlus us membros du Cllmmiss:i.o.) 
:-:-F.icou ,Pªt:ª 2• leitura,,. · · 

pura. orJi.iiu do . diu.: 
' l.0 -0.mtiuuaç:.1o · da discussiio das emendas 
feita&· pi!l.,:.: so .• a lo• ão pr.JjectJ de l.Ji sobre '' 
dotação ,de,::; .. ?li; Imperial; e sua ·imperial ftl. 
milia. · ' • · 
~ · 2:0 - 2• discus•iiio ·do projecto d:t fo.1Jaçiio, e 
nmortis 1çiio 'da divida n:•ciunnt · 
• <J:.. ~ª tiiiCiu:.são\10. ,p1;;;jccto _· sobN os· bens, 
qull so. applicav_.io ao hospifal ·do S. José du 
Lisboa. . · · · ·-· ·· 

.. 4.~-Di;cus-.i<> S!>hre n .re,rohu;ãq_ ~erca la 
c.1marca d., Ri·> de· S. Francisco. 
..'. Lçvauf-?u:s.i a S(l~~tr~. d~p~i; ·dais ~- iior4_~ ·.da 
tarde.- .:dro ·1 'A1•1tu o. Limtr e. i ·- l 

Antonii> wt Silóii ,\lai1(, ló secrétario.-Jus~ Ri
cm·do. d:i Corra Ayuia~· ·11e Andrada -1" ·se~ 
cre~~~ · · · · · 

RE30~ÚÇÃQ '~A C.\lIAn..\ 

.Iilm. e Exm. Sr.-Incluso ·remetto .. a V. Ex. a 
resr•lu ;:io da cminra dos deputados, · sobrê o 
proje'ctl de ld, .•1í1c extingue n junta da admi 
nistrnçã<> dos •lfamantcs na cidaJc Jo Cuyali:i a 
litn de que seja .•íprescnta•la . ·ua camura .dos 
S1·:1. scnn•lores com'. o projecto ori:.:inal, q1i:j·,.,ac
co:upa111ta.-Dcos gn;irde a V. Ex -l'uço· ·da 
camara dos 1li·pufado:1, em :!8 de Julho de· 1827. 
-Jo.çé Antonio drt · Silca .Jfaia.-:k. \'isco11dc . . 

l'Rl::SIDEX•ºI:\ DO sn. An.u;.Jo Lili.\ 

A's 10 horas, r.,ita a chama tl, acharãá-sé pre· 
sentes ij.j Srs. d"pmuJo', fa&ltaudo com cal!sa os 

_:::irs, Oliveirn Salga•lq, .ue~ende Uusta, Marfüus 
Pcrd1·a, Arnuj • Viunna, Ledo, 11~0.1seultor. Pi· 

"zm·roi, Cnuha ll trbo:1u, P1nt9. de Almcids, Ar~ujo 
Ba-<tos, IJduS e ::iil \'a, Nnnos Pires, Ca,;tro .Yinnull_; 
·e S!lll cl!u o~ ::ir,i. Garcia do Almeida, Maciel 
l\fontciro, Faria Barb_osa. · · · · 

e, lidtt p;lu Sr. secrc_tnrio Uusta Aguiar, a acta 
da ant~ce lentú, foi approvada. 
. o Su. ,SECRET.\nlO_ l\fa. Y, dando conta do .cxpe· 

' 
OFF.CIO 

" Illm. e: Exm. Sr.-Subio t\ sancção de s: M. 
o 1111p1i1·ao.~or na data deste, a resolução da' ti:t· 
scmbléa gcl':ll, declarllnJo . ns pessoas C9U1pctcn~ 
tes pam proceder ás_ eleições urde9adus "p_1;1lo11 
ai·t;. 2~) e .u_ d 1 cons~ituiç:'io, durante o .ppr.io.do, 
tlc qual·1uer l:ilgislaturn. O tine pllrtiçip() u y-.:~:: 
do 01·Jem do senado p.m1 ,,er presente i't c.t111llr!l 
dos Srs. dt!putml,_1s. . .. 

: « Ocos g111ude a V. Ex.-Pnço do senado, e em 
2.-3 Je Julh·• .do 1$·?7. - Viscomle de C•myq11lu.cs 
tl:• Cm11110.-S1·. Jo . .i~ Antmfo da l:)jlva Maia. " 
-,-Ficou. a cnmara i 11tc.ir.1da. .: ,_ . 

PRllllilll.\. l'.\llTE. IJ.\ ORDl::ll DO LI.\. 

c.111ti11u11çã.J da disc1issfo sobi:e .. as emendas do 
se1111tlo li·• projcct•1 d·: lei para a dotação de ::i. M. 
o Im ~ralor e sua im 1erinl familia, art. !:o·· 

o Sr. CtuilLa. :\J:·'~t;e; .,. : .....: Sr: pre'slde:nte, 
c_U: sé1npr.:i fui dú _opi11h12·quo S. l\I. ~ Jmpcra·.tor 
tives <C um 1 dotnçao de· tOO:(>:J l1iOq_1, e_ que todas 
as. dcsp~zas, quoi. hav4a_ ·d.: . fazer em conci;rtos 
de palac10::; e •1m11tas etc. etc., _fossem. 11rb1tra." 
d 1s cm .:onse·111incia· da exposiçno do. seu 1ilo1·" 
domo, o fosso·ao ministro da füzo,1Ja, _para'-qu~ 
este u communicas'iO a esta camnra ; porém fu1 
v.:nci.lo, º' a _minha opini:io 11ã1? _é, a que. hu de 
provulocer: nem t:1lvcz ·fosse t.hgna ... d1;>to: ·por 
coo :e.1ueneia. me. CJ11formc.i com . º"· art. 10,{un· 

.· .... 
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~ESSÃO E~l ao' DE JULHO DE' Í8!7 
tend~ndo que n dota~-iio dev" ser considerada J 
como a .primeira vez tnxadn, e que póde ser ) 
levada para o futuro a maior quantia, na caso 
de poiler.: a nilÇ:io,_conrorrcr, ncbnndo-:;e ·em me-

Quanto ;\ emenda 110 , nrligc. 2o Cll estoti que 
com cffdto de,•e passar, porqun f".0 coutos de 
ueuhmnn fórma poJ,,m ser :.-uffidente,; para a~ 

. , · : • • . a mpcra-
triz (futuro) tem i:rnu es despezns o fazer; hn 
de :>e v.,r ul.Jrigadn a dnr muitos presc11tes a 
\'Rrias pessoas, que toquem ncstn cü1te, :'1 fmuilius, 
e 11111lhilres dos cmbaixndo1·es, ou ministros e,;
tru1gdros; · lia de querer fazer muito Lcm a 
1nnitus pessoas, JlOrque or<linnrinml'nte ns pri11-
cez:1s. são cheh1s de piedade, e todas querem 
efo\'ár nli;tum monumento de cnridml<>, dnr nlgu

·111a-1 ·pensões 11. orpltãos, e vinvas, etc. : p.;r isso 
enténdo que não pôde ter cs meios ne1:essarios 
pnrn conservar o esplendor Pr<•prio da s1111 ui
g11idadn com tiO contos: por is~o :•paio n emcnun, 

os 1·c1,o, em ugnr e . · • 
O Sn. Pnt::SID!;~TE propõz i:e a cn111arn dava 

por. discut!d·:s codn:> as C'Jm·ndus do ·'senado; e· 
tlecidio-se que sim : n1as nesta occnsiiio dis r-

o sr. '"011co1u•C"lJo• : - Eu quizcra snLer 
se se deve cor1sidcrar fiuda estn discussão d11s 
cmendns, porque cu í-11te11do que ci;tns emenda~ 
1fe\•em 1nss111· l:tm ll '<,a •li~ 11 siio • ·• • 
sua 1 o que esta mntcrin é tia mnior nlt<.-m;i10 
por <'nvoh·er n:io meu os· que interpretnçiib da 
coustituiçiio. Eu quero tlcclurn1· que ti11l1a . vu
tndo coutrn o adiumento, que bnvi:\ proposto o 
si·.· Pnuln Cnvnlcnntl', na intclligrncin, de que 
esta t!Í a a 2• diseussao, e que pus::;m·ia pnrn a 
3.• Por este mc.ti,·o que1·0 mnDllur a miuh:& i11-
dicni;ão, porque quero que isso S<>jn bl·m· <'Xa-
rni •. ndo. · · · · · 

Véio á n1csn n scguinle 

qual até 
está 
pôde 

o Sr. ''•u1conco11oe: -A primeira que"· 
t:io, quo temos n tratar, é se est" lei e, 011 niio 
reguln11ie11t11r; <1nc não é, é clnro, po1·qne 'nôs 

" . ::- 1 - ·, ' 

que n constiluiçiio mamla expressnmeu te ~rnziir; 
e é por este moti\'O que o projccto do curso 
jurhlico sufl'reu 1 a dis•:ussão no inu&O pass~ilo, 
po1·q11e não so julgou lei . regulnme11tar, e ouiros 
111uilo:1 projectos, como, 1:or exemplo, o das. re
lntõcs: Logo; para sermos oobereu tes, niio l•Ódo 
j11lgar-se i·~t,,•tdnmentar esta lei : isto é infallivel. 
l\Ias disse o illnstrc deputado· quo esta projccto 
so1T1·eu emendas d<J ,sem1do, e cum prtM1os ap· 
pro\•aJ-as.: co111pnra com a ~· discussiio, .e diz 
•1ne, se na ü• discussiio ha emendas, não passa 
pnrn n 4ª discussão; e . po1· consequencia culll• 

·,, " - n o com ns cs i 
cnsn : eu. isto nunca admittirei; porque éntre 

" Requeiro que ns emc111lu; otrcrcchlas p~lo l'llns ba immensn dilTer~m;n, e a ser necessario · 
aennd•J ao Jl101ecto dn ·dotno;iio l·Mso11 á ü• dis- cu o poderia provar extensumcnte. 
cussiio •. - l' asc!mcellos. . , _ - re es 

O Sn. PnEsJDE."iTE: - Já se ,·<nccu nn s2ssuo discussões, não poJemos dcix·u de exnmicar .. ai· 
pnssndn que as enn:ndas vindas do se11:1do te- eu11mdas com totlo o cuidndo. · , , 
r1ão uma discussão sómeute ; a camnrn põrcm Eu 1·eputo .as emendas, do mais importnncia, 
décidh·a so deve ter umn, ou duas discussões. do que o mesmo projecto, porque, nllerão · foda 

' · ·· · · a disposio;ão do projecto. . 
·,o· S:r. Vusconcol1o• :-Est.n lei 1.iio é re-· E como é quellão de passar as emenda11 sem 
gúh1mcnlar, como · n<1uellas que a constituição ter t• discussão? Nunca poderei ndmittir· fal. 
matlda fnzer. A constituição nii.o di7: que se fará Aqui sempre se tem citado 0 costu-:ne. dà 
liuia- lei p111 a· ist•l~ Assim so dctenuiuou a_ res- luglnterra; e por. i,;so de\•emos seguir . o. sou 
·peito do cu. so judh·ico, e das 1·clau,;ões; portanto, ex~mplo. . . · 
se . fe tem vc11cido isto, como e ·que se póde Lã, quando se trota de pessons·t·eacs;ha sempre 
deb.nr ngota do St!glrlr E.'Sla }Jrntica? ·Demais pa· 0 inaior cliidnuo. cm se rcmov•:r a idéu.• d•" coti" 
recen\ disparidade ·que uós teubamos umn tul sti·nngimento ; todos 08 el'criptores o· ri:ferarn. 
conJesce11Jcncia com as decisi)e,; do senado, 1.,1unudo J:.°L se trata de accus11r a um' homem 
qnaudo a camnra do scuado nté submette os · d 1 t d J 
uruJ'ectos de resolur(;cs ii ~·c><•imua diséus~iio: iucurso cm' um cnma d esa-magcs a e, ia· a. 
r ~ " 111nio1· liberdade, ello rejeita toda a listá dois 
a1c1fa fulta de reciprncidnde, se lSlns 'emenda:; juratlo,., qunndo cm outros juizos. niio pód,c. ~ · 
uãu tives:;em 2• discussão. . Como pois J1nwmos. do fuzer i;st:\ es.cepÇão 1 

o S1t. Pi:u .. SÍDt:NTE. pôz cm discussão ··a indicn- Nuncn, ::.r. {'residente. . .· . . 
ção ào Sr. 1;usco11cell?s· º Digo dumus, que é grande incohercncia ·qlJo 

o Sr.· Got u o senado es · · · · - · 
qúe esta lt:i uii'.o ern regulometitnr, e que po; simples re~ol_m;:õ~s desta camarn, que não·' est11-
i:>so . deviiio as emcndns ter CIUtrn discussuo: bclecem d1re1t•) novo; emquauto~nós '.appro\'amos 
riias a· c:unara 0 aimo passado dccidio que :is cega"!.entu as emendas do scnad.~, sem fazer·ª' 
emendas do senadu não terião Juais d" uma rttlexoes, que d~vemos. fazer. 1\110 PJ?&So. ajlpr.,. 
discussiio; o .Que se póde v1:r pcla:i act,1s. Digo , ·• var esta •Ondescen.dencm. .. . . . . · _ .•... , 
mais ._que esta lei é i·eguln111entnr, por assim se Se os nossos proJectos soffrcm duas:.discussoos, 
ter já decidido, . · · · os do set.adu Jev~rn soffrer quutro.; porque 011 ;des~ 

. · · .' 'd eamani . são · foi to,; com 111uito t:studo·;. muitas 
~ Sr. ººº~ A~Ulllr : - Sr. pres1 ente, eu lUZE>S, e niitito patriotismo· ' . .. . .. 

v.eJo que a prm1e'!a cousa, que temos n. co11· Voto pela miuha emcudli 
111derár nesta t1uesUio, que ora so· prct.t:nde sua· · . · • . 
citar, é se a decisi'io dn sessão pnssnda, pela o sr. CldorJco :- C'n:r·,?oc n e 11 t.i;ca éó 
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sEssI.o-~Eii:·ao ·nt · Júteo DE 1s2·{ 
~e.~~ó. d~b11:ix~.:de.:cÍÕis pontos; um,:qúa,rí<io áug.: 
!Jlent~ ; !':.: do~pi;uo, ou~ro, . quando 111t.erp~eta a 
const1tu1çuo. ~· · · . · · 
. Qll!lnao ;,~o primeiro pon~, isto · ~ t quont'? a 

cmbor:1 isso sú decida em uíua só.- discu~são; 
inas o sêgu'ndô qúizera eu que· fol.<se vén'tiJndo 
com ll!ª_is. cuid~do,_ e ~r isso tcnbo·que deve de 

• , • --.,., ~ •• -·_:; • • ~~ f 

· Do _con.trarfo, 'abre:sc··a porta a- quc:o 'senádoi 
f;odas· os ''.éZei'·:·quc assim 'o quizer; introftihw;: 
Miuo emendu~ uma interpretação. de· .Jer,' ficrtndo' 
nós. olJrigados a, tratar. de u~a materili .n6vá'. 
em um sõ déb:ite, ·o que é ·bastante 'perigóSb:·· 
· Voto · pois· peta · indicação do .. Sr; Vü·sconée1.:· · 
lo~. · · · · · ·· ~,,.-.:- - "':- ' · : .r 

'.'o· sr.: ,·Gctu.úos-A qu~stiió se.· divido. em 
dons .pontos, se as l~is. re_i;ulame.ntiire~. dev.em. 
soffrer;_uma.:Ott:.dm1-~.d1scussocs. e se a lei da dota;. 
çiio é. ou niio lcÍ"'rcgulan'1erit:1r :'que as leis vindas. "º· senad"· sendo. ri' ulameutares deveni. soffrcr 
11ma.110 1scussap l'St.iL. ec1 1. o,,e. a· poú.c.l aca ou 
de lêr o Sr. secretario :Maia, n neta de· uma da 
~es~õ~~ -d<? ~n1to~_possndo, por on<.,lc CQIÍS°la. tet~s·e, 
uss1m· dec1d1do. · 
' . . ...: 

uma excepçüo do sy'stc:na e methodo geral a res' .. 
peito do projccto enr questão. · • 

o sr. Cos•a. · .Agulor :- Como me compro
metti a ann11nciar o meu modo d~ 'pensar sobre 
a ma ri'\ cm ques ao, cumpre 1zer mui ran· 
camcmte , que me oppnpbo á indicação ou pro~ 
posta.do ::ir. Vasconcellos. 

Sem, me fazer cargo de outros argumentos ue 
po 1a pro uz1r, ançarc1 m:10 s e um prmc1p10, 
e vem a ser, da dignidade de..;ta camora e co
herencia que ella · deve manter sempr<! com oa 
seus mesmos princípios, e deCi::ões; o eontrario, 

· se1'hores, ·1Jnrecerio de certo leveza e falt.1 de 
madureza, que nã.> lia nem deve haver neste 
recinto. . · 
· Se esta indicação -propo~ta houvesse sido apre• 
sentada logo no pr1ucipio da se'5SiiO de ãnt·e
houtem, e antes de J1av~r entníJo este projeéto 
em. discussão, então o negoc.io mudav~ de f;&ce, 
e- tah·ez que a sua decisão fosse ou d'evessct 
ser outra. · . . . .· · 

Nada disto porém houve, ao contrari•J entrou 
o preschte projecto em discussiio, conforme a 
decisi'io tomudil, quanto a. ser .·uma· :;Ó a dis· 

· cussi'io. Esta, como todos. vimos, foi a mais re-
. n 11 a poss1ve : evpu-nos mais e qua ro io1a.;: 
· .. bouvu uma vota1;iio nominal úcerca- de cada uma 

. . _ .. ~as emendas. propost.1s. pelo senndo ao nrt. l", 
por o~s1m _o ~er. e .. ta ça- ;;~ .º re,;ultado .da ';.ota~iio foi :vénc~r-sc. a pri· 

: o .. sr.:.•Odorlco1-:-Insto na·diffcren1;a, que '·30 de-não...:..; e a 2-;. por 58 votos-·de-sim-
ba :,potu'o fiz. . .. ., . · .... '· .. , contra 24 ·pela 11egativ:l; e, o qtte mais é, o il· 
·.·O:,senado fez •. umas, emendo$ no projecto de lu:strc .autor dl inJicaçiio votou sempre . pel1& 
lei da dotatiio, o · nelhs :introduzip urna inter- nffirmativa ! Como pois, s~ndo isto ;=Verdade, . se 
,Pretaçio da constitnitiio: oro, e~enda.-4 propria- preten Jo, ueste:i termo,;. a•1nillo qu.e ientiio se niio 
mente· ditas;: nõ''j>róje<'to · siió ·as que ao'ginentiio teve .em vista? Poderá ninda a materia ser mais 
~ dotação~ e· o. if~stiundo · pnm os· 11limentos' dos discutida? • · · . . . · · . 

' printtipes; o· uiaiS é "mnterilt no,·á; ç .como tal, Creio,. senhorc>,· que SJ no presente 'caso. se 
Ue.ve: cer._ .. suas··ircs discussões; como têm' qunl- vences.;e ·que este projecto I> 1ssnsse _por outra 
qu'er .lei". nesta ·easâ. . . .. . . . . . . discussiio. importaria a . decis1io . um. neto muito 
: ·A.~ésohiçiió da.câmarn.~o'.ann~. pns•ado foi· a pouco.rdlectido. Muito embora r.1itra cousa.se 
res eito -de emendas,' e nuo de mterptetação cn- ilccida do _hoje em. ~iante_: quando !Je vcntiHar 

-mara ·decida ,.se. convem, . se -é . prndénte. ihterpre
,tar111011 .a,Jei, fundament.11 em uum disl:ussiio <:m 
que:" o ";.objeclo; ··.que, ..:.1 arcceu .• principàl, isto é, 
.o :ailgmento:.aa dot·1çno absorveu todo o tempo 
e . as·, attençõ.e;;. - <lc todos os Srs. deputados. 
.Claina~se ':.a41ul: âi>c. :vezes por. c<ius:1s ~pequenas, 
que niio sejamos· pn.cipit.ados.; e· agora é que 
.o--~deveremos. ser, qunnilo a "mnleria é tiio im· 
portante 't' .· · ·· · · · ·· ·· ' . 

;pea a. com. e~se'. nome. .: ·. . · · · 
, . O li~Tm~.-dept~t·;fdo~ q.uc ÍJ!IJ!llgnou, ni'io :~ttendeu 
.n .. esla. d1trerenç~; fug10 .ti d10icu~dade; e· nno mos-
trou o. contrnriodo que· eu·-d1sse. . - . 

·: r-Atten . . •. pois,~:. · · · · mm ias · razoes~ e a· cn- 1 • • 

gados e obrigados ã . deliberação ;da . 11.essiio' de 
00 do Junho do nnn·> . passado, qunnt.J á J1aver 
uma. só discussão nos projectos · do -lc,is~.rngula~ 
rnentar~s ·mandados·· pelo senado, e . á .•. outra~deli • 
beraçõo da· sessão de rn de ,\gosto, cm .que~éilte. 
mesmo projeeto. foi ·julgado Jei :l'egulamentár.; 
t·mto ·que, por este moti\'O; foi• 1·emcttido' &•coin· 
missão das leis i·egulamenla1·es, . de. que -~e1fr e 
outros senhores .fomos membros: · · ·· :' : ··,~; 
· ·Se pois estn's decisões· . existem,'º por · ellas ·nos 
t<'mos · reguhldo até hoje, é da.: óoa ; oi:dcm.~dos 
-noHo.s -trabalho;;· 9uc só. póssno· _ser, 1-!i,·ogadas 
·com ,ple110; conhccuuento e: conforme ns .. fon11a
. d ades do ·1·<'gimento, e não como se p1;etenda: ·· 

Este é o· .·meu voto" · ; . ·.-

: ,'ó,: s;,. •. cic~cn•o .... Pçr~1~n·:,....,. Opponho- · 
.me á , indicaçii'o: ;· O . negQcio está decidido 'pela • 
.deliberação . que. a. comara tomou· o anno pas~ · 
.sado,, quc,.hou,·ess-3 .u111a: só discussão. sobre pro-. 
,jectos de .. leis., regulamentm·es que viessem do . 
senado. Se .pois. :nos. p.-cijectns, _que Jêili por .ob- · 
,j~cto ... 1;.1~!ª:·1~.!:' r~~t.t!t}~en"?r, ~e _riihui~te. só ~nia; o Sr. Cns1;odlo' :Í>Jtu: - Comqu:ui'to eu 
1.hscussuo, como se quer que uma· emcnãn., · que. fospeitc as decisões· dcsfn. éímirira, Ii1ais"respeito 

:nãO:'.é. :iirojecto; tenha ·duns 'discussões?· Isto é a coustitlliti'io que préfixa di..eitós in1iuférivi•is, 
: fazer uma novi.dade·, : é dar a ·uma aelibcrn1;ão que :li'\o' podem· sér rlbrogndos jn·niclas vi.futões 
· unt direito rctroactivd. · · · · -. · · ·. desta ci~mar_n. ·~ ~u estou· na 1iypo~he,s6_:'·ºu'J'!n· 
.':Quanto. à.o.~rguinc1iio, dc,quc a emenda e~- · · ·· ' '· ~olve.:.interp~eta~o .~a .. ,C0'1St_ituiç~o e .. ,q:.e._por · tcl'pl'etnda: -esta· .inter-pretaçiio .. é ·<kcidi.dnmeute 
.isso .:n~css~ta de .. maior-., exame,. dtv.a- retlect1r~sc contra .-8$ :maneiras co:.stituoionncs; ;_ •.• :.: :. ,. 

d' - - d · · t · · t ' l · d · _;--Voto portanto que"luija :segun4à· tli~cussiio~ para 
que: ~a·· 'l!cussao, ... o _,proJeç o ... se, ... m ou· cs_ta mell!or .. sc :1:xamiuar •n 'mnt~ria,,.;, ... ' •.<; ....... . 

. m~tena. mu!lo; s,QI-!a!_lle~te ;_;.e, se os pbbr!!s .d.!J·,, 
,puf.ll_d91i::;9!h QPJl9l\IÇ•lO .• J:Ulga.o _que. ad:o~sti~mçao-· ': . o. Sr .. •:vO:sconcnll<>•: ~·EUSniio'sei' se'' é 
.11~-,~':'iº·i' epteni!1ir.-,.~!'· ~ud!l!•ª que propoc,. a· "sêr e1ireda•loi· · puiiir· pelá liiteral'·ollser,·iüicill da 
,Jµa&Ona; • .da .. camara. JÓ. ,.deblierOU , que .ella SC' COnstituiçã_o,;_ e~ nã~l sei.: 1{1às_ o'' tjU<l.: Si!i'.:Ó:' ·~o 
.untliiidé de. ô'íilro Ínl>do: J1a. além' disto uma UO• , tenho o.: m810r' CUtdado. na· Utteral ;observanc1a 
.vpJ0c.11!&t.dn~,<>-~ ... nQ8:e·~odbeó~m.~~ep;~ri10.~ú0ti1L_~11.ah·airriàq~uc11e~,·:oe p8~; àa. constituição. -; ,. ·.• .. · ·" : •.. ' •: ;:: ·. • 

... ,.. .. .. " .. f1 T~ Nõ:r no' anilo' pa1:1nao··rejcitamos ~.unr"·ptójttto 
. '10110 3, 40 
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SESS.\O Ei\t 30 OE JULHO DE 18'2.i. 
do · sensdo, unicamente por.1uc parecia interprc· 
tath·o da constituição; c:;tã dcclnrafo q1te. niio 
podemos interpretar a cOIHlituiç.ii•1 o;eniio p:i;-· 
sad"s 4 :innos; e con10. é 'l!'e diue o n•>bre 

1.i11.lo-sc o snbsidío, que percebem o;; membros 
(10 COr{'O legislativo, a m !DO.i. de metade, l!OJD_O. 
j:i ªJu1 · appueceu em ·um· proJecto, ficav-l o 1m
pern or cmn. uma dotação muito dim!ntita. 

;l.'lll 1 a vo ç"º' que iouve ontém/eãU. 10-· ,. • u. eo 
poder executivo negar a sancçiio, por sor a11ti
cónstitucional, ficarit bem á nsse1nbléa geral 1 

E' p1·eci~o haver muita meditação sobre e~t:.\ 
~ • • l • • -. ,,. . 

eu '\'otei a f1n·or, mas <1ue1·0 q11t: sa medite; 
niio quero que este seja o primeiro projecto, a 
•1uem se JIE!gue a sane.;ão; e. porque de~jo que 
ns leis da assem hlóa s!!ral m<'reç:io a sancçiio 
imperial, é pnr íss,> qnll pl'opo11ho a em.mda. 

Eu não teubo em vista enrcJar cousa :dg1un:1, 
mns sim lenho cm vista a ohservaucia da con
stituição;· "• se é i:;to enretlar, declaro que s.>u 
o :maior enredador do munJo, e nunca tleimrci · 
de:-o ser. 

o sr. !\J"ny : - Eu nã·1 assisti à Ji..;cussii•), 
por ter estmJo doent.:l; m:i..;;, p~lo no ouço •lizcr 
e · e sen o l em qne es :is e1nen as do 
senado passassem todas; e qnc, segun•lo t:lmbem 
disse o ~r. Clcment•' Pereira, p \Ssa ;;e a inbt'
p1:et.:1ç:io Jo a~·t. lf13 Ja co.nstituiç:io, q1~e,. pd.J 

. o • .. ... .. 
-Ora, se n-.sim e, on s1i com clfeito se não tem 

r .. >conhecido a· ;lotnçã() 11.:i que Sua !'ltngosta1fo Im
perial goza\'a, comu dotação, cnlifo niio sei como 
de,·a "'•ta · · 1 • • • 
·de dotiçiio, qmi pa..ece a·hnittir M emenda:1 ,10 
seundo, p lr.l o futuro p >tle1n ser nmn nlt·iraçii<J 
da c.Jnst1tuição. Eu não estin·a ela ; o portnnto, 
p:trll ap11rar-mo i1cercil desta interpretnç:io de 
lei, V•)l.l1rci roela emen1la e reqnislçii.o do Sr. Vas-
concellos. Etla ó muito 11ecessn1·in. • 

Ou,•i tambem dizer que era c11n,•enicnte acabar 
com i,;to, qu.! assim o exigia a dignidale d:l 
cnmun .•• Sr. prcsiJe11to, o que se deve fazer com 
·dignidade, e o qna· 11 dignitlaJe exige é que cad;l 
um 'salve-se com dignid11tl.J dJ !Ms di:1cussõe,;, 
quP- saiamos das questões escabrosn~ com tanto 

... ·rr • ,. 

brosas. 
O anrio p:\ssado apresentei Utnl. emend1, que 

ninguem apoiou .sen:'io eu, do que me niio enver· 
nl1 : ho· • • · ' 

emenda do que qu.ando apres.mtei ! A eme.1da 
·queria que I.J.sse li dotaç!\o de. Sua ~fag11sti\•le 
ignal {I; t;:italidadJ clis dim•ias, g1·at1fi~nções, cush 

·do· tmnspot·te e subsilio~ do corp> legisbttiv" 
nQ:.seu estado completo. Tivll rnzõcil mnit> po-

,JiLíca; para .isto, quo niio c5eapa1·.io :'1 e 11nara, 
e·'.talvez Si! me liz~s~ justiça da p 1rte d:1qu~llJ 
d;J · q11cm eu não tinha direito tle n espera.·. 
· Portanto, 81·. pr.IBidente, Cll e"tou pGla ·e111en<la 
do Sr. Va<c ntcello3, mór nente nu ca,;o de s~ nifo 
ter tmtado pltlnamente dt!sla di:;cuss:iA ante
hontem- ·Isto niio é simplesme.1te um globo Je 

. emendas avul:;ns; e ·.um glub•> de CJIUaS 'lll l Íll· 
terprettio a lei, o que é mais. N.'.;s temos obri
gaçiio de sabez· logica. Se portnnt • n:io foi tr \tado 
cabalmente, voto pela emelllla do 81-. Vascone~llos, 
e olft!1'eço t\ CQnsideraç."io da camam que tcnlM 
de fazor o meu voto l«!p!ll':-&•lo, q1zn11 lo ac!tar 
que a Jeliberaç:io for ..:ont1·a n justiça e em op
posiçã.1 â constituiçifo, qu~ n-Js 1·cg.J· '' todo.;. 

O ·S1•.. u , 
eu enten4o 'que aqui niio hn inte1·pNtaç11" <le lei, 
nem. de 'constituiç:io. E11 cc<!i<J qn i que111 potlia 
assigna1· a dotação ao impera 101· era a uss.Jm
blé:L _gernl, e por iss·l . nunca si póle e.hamar · 
tlotaçuo n quantia que o imperador recebia para 
as suas. despezas. . . , . 
• Lo~ •.. q!1ando. o corp_) Iegi~lativl ass!gnar' és~a 
dotaçuo,. e que JUl~o que estt\ pr.icnch1<.1a a pr1-
m!Jh;a disposição .ao art. 10 ~ ·da cJnstituiç.10. 

. Quanto â lembrliuça· do·S1·. Moy, e11 entendo que 
não pode t~i· -~~gyr nenh~in; p·~f.1''ª"~» _re_lln· 

tdrpretava ·~~cónstituiç.io, e o illú:1tre deputado· 
acaba d•l o oonlirmar,.qnan.I•> opí.ia que li pri· 
meira 1lotaçao dllve Sl!r feita pelu corpo· legis· 
lativo ! · · .· · · 
. Ora,. se o Sr- Cu:1ha llattos tJm esta opinião. 

bem 001110 outros . muit•>s senhoreil, e o auno 
plSsÍldo á e:iinara foi d.:i diver.iO :parecer, ségne
se qne o pont•>- é . duviJ.>so; ·segue-se ·9ue 'ha 
uma interpret:1çiio quo dr.r h nossa eonsi1tuiçiio. 
Ell ain:la a<Jsi n · füllo>, porque o negocio não foi 
deciclido definitivamente, visto,: 'lU·"Í nos falta .a 

·ulti a vot· ão· · 
sujeit:lr-m'l á vünt:ttle da maioria-:· nu.;; ·por ora 
est.111=nindn.: noi metu princípios e tenlw direito 
de enunciai-os. · 

O Sr n. · ~ 
1fospez:t é o corpo legislativo. O goveruo 11ão 
tem autoridaJo pnr.ll ist->: seria aLC anti"COnsti
tucional •1110 "nós permittissemos :que o impi?rador 
füta;iso a dc~po!za, por•1110 a eon-.titui iio decll\ 
q ne 11 11s e as ao e ser fixndlis pelo corpo 
le11:islativo. . · · · . · 

Q11anto á interpret:ação, eu- entendo ·q11e -isto 6 
um11 cousa ordi11aria que apparecê.todos os~di ... 
Quanto ao mais, o nobre dopnlado não-resp.Jn· 
deu aos nHus argumento!!. .. . .· ·'. · · 

o Sr. X.:n·Jor d.Ó.~OarYal_h.o :....;. Qaa:ldõ 
esta cannrn dccidio q ua. Ri leis· regulamentar<li, 
vin.las d•l StlR:,do, · mio tivessem pdineifl&'· ili::i~ 
c11ssiio, foi · porqne, lenJo passado alli ;a: lei, 
prtl11uppunha-se ·. que tinha sido trataJa. a questão 
da utili ta.li .ou niio uti,lidndc da :materia; más 

ç , 

tant.1 mais quãnt;> c:1h e111e11da, !le que S·J tratà, 
alter•l csse11cialinente o prc•jecto e· altera-o; não 
só enquanto· ao augmento llemarcádo, com ue 
me - ·, -
uma intel'p1·etiíçi\o d i: constitiliçiio:~·. · : ·. ~· 

Orn, n:io poss.:i conceber como. sé ··possa. alterar 
o sentido grl\111111uticnl e as regn-s de h.errné
neuti.:a, prmcjpalment» a berme11ê11tiéa• juridica, 
pela qual estafl10:1 · obrig,i:dos · à seguir a ·.1ntellÍ· 
genci t lilt~ra:1;~ sti · n:io resultar absurilo. Estou 
portanto pela indicação, o julgo-a da nlaior ue
·cessida-le, para que se meúittt' a· materia e· ·iru 
decida com cont1ecimento de :eausa. _ ·. · . ·.; 

Creio que a n 1ção não· ganha nádà, aiÍ~sperde 
muiLo, SoJ so v..itar sobr•1 u na m \leda destas 
com pr.icipit-tç:io. A mater1a ó pta:i1a: · nquelle:1 
q11 i cxpeu le1·10 a sila opini:io, hão de s•iguil-a 
sempr.i, de un;s, 011 OUÇ•l diari<imen,,te dizer nesta 
c\m1u-a q11e às vezes ti tttil mudar,; de parcc.!r, 
e só ag.1ra n:io mudaremos 1 8eudo-: uma mate ri~ 
t-io griive mio .deve1·ií. ser meditada 1 

ó sr. o.~ptl•t~ F'~roll.~o. :.~Niiovejo ua 
c,lnstituiçiio artigo que decida a prcsénte·.· q,nes
tlo; ut:\S acho-a bem ·iermfü:.11t.J ·1111-1 tlelib!i'uçõi!s 

. · · · . n; e '· ernçoes 
que c11mtm?· re;peitur e se~1iir, 'p;rque· ·o ··1~g1s-

· 1.11>r de\'<) 1far~o prilO!trO·~X·linpt~ "dd obediellcia 
·1\ -lei, nem lhe s:ilvn a sua just1çí1' ,'ou' deseonYé· 
nie;1cia, pois qlle fui-cobra"sua e eUé niiO: devit& 
appruviu· s m1 .,,nduro· exnme. ·· · · ~'' .,, ··· .: .,,. · ''"' 

· Nós resolvem•>s qllc t>das· li'I leh regulamen
tares, vindas do sena·ld;- p isiassem' nesta cilinar..a 
por uma sõ· discusliio, .o ·assim o temos· prati
ca lo: porque razão se preteiido·bojo e\iadir·a esta 
1nai-cba 1 ·Não é lei Ngulamentai>,--'li~::·\u1\''hou~ 

· ra•l·> membr->; ·mls o· c?lltrarh' ftea=.:i'l1Q•lll•traJi> 
•.•• .;; .) .·.:~" ... ~- j ~~ ,.~" 
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S!SSÃO Ell 30. DE JULHO DE 18!7 315 

tro discussões nc.4à e~man.: ainda autc'l:ontc1il 
nos levou. 4 l1oras de discussão; P, se o Jion· 
. rado ·membro niio fez \'Cr rH suas obscr\'açõ<·s. 
foi--porque niio quiz-: -exigir" portanto noYa dis
cussão é . ir. contra -a resoluçao tomada. 

. ~ .uma lei, que te,·e a jniciati\'a na .:amara 
do. senado, ·só. 1rssa ·aqui _por uma Jiscussiio, 

. quan!lo "ª' estr1111bezn do obJccto parecia deman
dar mais discussões,· porque l:a de esta, que 
t.P.ve -origem entre nós e que discutimo:1 quatro 
Tcz~-s;. soffrcr ·.uma· (.a "discu~siio '! Niio temo ser 
convencido., par-& mudar . de opinião, cm mais 

· " - · . ja; o eu· V<· o sei· o mesmo, 
. porque, para o dar, pensei muitas \'ezes: n·as 
. não acbo airosa . .esta. mobilidade de resoluções. 

·Nem'"ae· diga tambem que a votaçiio fui pre-
• •. · 1 ·• o · ongu · e a , em que t•a a 

um·de .nós podia· bem uvaliur o peso dos nrgu
. mentoa, Yotou-se· com v11gnr,-porque foi nominal
. mente é :~ouTo ·uma grande maioria de 58 votos . . 

Se porém ·à camaril as11enhr que é connniento 
. a segunda di11cussiio . dos projectos, qno para o 
futuro viérem ·do· Fenndo;niio me opporel a isso, 
bem que fazer. e desfazer· inculque .alguma \"01·

. 11aJilJd,ade, .l!!lmpre. damnosa ao legislador, que 
ant!?•. d!' .o_~rarcaeve ter pensado no 11ue foz. Voto 
po_rta!1to contra , a indicaçªº· . 

Julgada a materia discutida,· o Sr. 1.1residente 
· propó1c à Toúii;õo; e· foi repronda a mdicaçiio, 

Propóz-. em: ultimo· lugar se .a camora adupt 1va 
· as e emendas;: e decidiu•se pela. aflirmntiva. 

' - . . i. J ":~· .• -

SEGUNDA.PARTE DA ORDEM DO-DIA 
; ·:• :·~ ~:::;: iJ-. -'"-~.: :; 

. Diseus~iio · sobfe ó projec~o. de M ~ara o reconhe
cimento e funda -o· da d1v11fa ublica. Art. 1°.-

o ••. as'· t i .... 'etc;' .... ' . '. .. ' . . 
'-... ·~ ~ "-· _-: --~~--":~,.·~--.. '-.'~;: ·, . ' .... . 

,:<t !>~. T~Jx.~,i~a_ do c;:ou,:eo.:--: Nei>te art. 
1" quer<>. q~e-,.se,.!:!ªPPr~miio ~s. palavras.:-:- desde 

. 0·11nno .. d~,1'(96"'.".'poi:que à.dl\:ida, que ~e fundou 
até.,:usa; epoca de ln:(!,· foi: so a úo Rio. de Jn

'. Jieir~-;_,~:~n,ul!•IÍ g~ándc-divida ~a~ional n~s. outras 
· ,JlrO'VlDctns: ll!l'Uma··~ande divida ·nac1_onnl em 
' ·Matto:qrosso; e é ' . .inJU&to 'lue• este art1go:reco
. tiliei:a':oen·~in'd'é~sónieiite·a divida Jo anno de 17!16 
· ·pata' cá,. ''fiéilndó' :de · fõra' todás · as. dividas de 
' q'iiálqiiér · próTínCiá" on tes·· deste · nono: · · 
: :· ~âii~o~, 'e)úi,;l'i"~a; ~st.\ 

. ,, -.·~END..\ 

· os i wi;ao.;. e qne. em r e 1zer -
d1vidn:.ii•ciónat ,;.:.:.,di~sesse...,... divi á publica-: e 
em,'1úgar do:art. l~. ,querla .uma proposiç.'io ge~. _ 
ral ·concebidà'asrihn ...,... A."div.ida .publica ser{i liqui
dada:. até .•. ,Fev.ereiro . do anuo de 18'->9-: eis como 
quêi:.(a, ~ªli! aé_ .. d~i#~ qite ~ivida e, porque por 
este ·.mo.do .. pódião. todos. os- credc•res .. do estado 
.'l'ir.. liqiiicfàr .. O:, sua .. dividà, .o· que é, muito. con
form~ ~IÍ! a C!?Jisµtúiç~o •.. que. garante·~ .. divid.n 
pubhca .;. e e!f.tEI; artigo, p9r. isso. que va~ exclu!r 
grande parte .. dos credores, é iUJUSto e 1nconshtucionsl. ·· · · · · · · · - · · · · - · · · 

'.' 

" Que. no n. :tô' l!le 's~ipprimi!o as'p~füyras;:_ ~esd~ 
o auno 'de '1700:-"'Teitcewa 'de Goui;ea.,,...;.Apo1ada; 

'<) sJ..Ç;v~'._;on~~Úo~ .: ~ Entendo que este 
or~ 1.º , dev,e • só!f~er; g'ra~de alt.:?m~iio. , Pl'imeirn
mf!n te eu: , iw.r\a _.q~e .. ellc se . explicasse como a 

Quero que se accrescente mais : que seja conside
rada como dh•iJa publica a que o estado deve 
ao bioco pelo cmprestimo fdto depois de jurada 
a constituir.ão do im crio or e.-fa vez sómente • 
e que todos os cmprestimos que fizer, st~·ão nullos, 
e a naçiio não tem obrigação de · (•S satisfazer, 
porque é preciso que consideremos o reconheci
mento desta di\'ida como uma doação, que a 

- n e ·vu1 a 
da cotstituiçiio nãÓ podia fazer emprestimos ao 
g?Yerno (t11Joiados) para o compron;ietter em d,i~ 
\'Jdas • 

A constituição diz :- a assembléa geral ·auto
risirá ao go,·erno para contrabir emprestimos -
e. como é que o banco tem concorrido para estes 
emprestimos sem que o governo tenho sido auto
risado pela assembJ.;a Jegi~lati\'a? (Apoiados.) Po
derá pôr ·· vc·nturn allega1· ignorancia da consti
tuiçiio, que jurou ? • • • Como porém a pr<>speridade 
da na~iio depende ·do c1·edito do banco, vamos 
restab lecer-lb · r • · · - · -
.nheiro, que ·tem emprestado sem tilulo algum 
legal, e contra n letra da constituição. Não fal
Jnrei na oppressiio, que sofTt·em os p•>vos com 
o livre nrbitrio dt. fuzc1· em restimos : direi· só 
que es nr 1go u cc.ns i mç. o, que ia pouco 
citei, é um dos maiores garante.o d11 conYocaçiio 
da asse111bléa todos •'S nunos, porque o go;erno 
nec~ssitando de dinheilo, ha de convocar a assem-. .. . .. .. . .. . . 
principal artigo • 

Por isso \"Oto que se fuça esta doação, para 
conservar o rrcd.to do banco, visto que d~ste 
c1 edito dependo a prosperidude da nai;iio ; e digo 
que fique reputada como divida publica, que temos 
coutrahido, porque rxcluo o emprestimo de J..on
dr1·s. J<:,:te cmJlrestimo, segundo os calculos que 
tenho feito, é nnti-constitucionnl ; niio póde ser 
nppro\·ado. Fni:amos aos inglt'zes o qull ellcs fnrião 
a nossa n111:iio ; nunca o p·ll'lamento inglez que
reria a1•p1·0,·nr um emp1·eslimo cont1·ahido· coutra 

· o que mune.ln a sua constituição. 
l'or isso a minha emendl\ é muito simples. 
No mez de )fnio de· l&l!> o mi11isti·o da fazen~n 

· opresenta1á á cnmora o relntorio da dividu_que 
cs\i~·er liquidada, 11f!111 de _q\!e seJa fundada.; eis 

q i T uzo es e gran e proJec a um ar 1g ,. e 
e mais nndâ. Cumo hnvemos de fund·1r esta ·di

. vida. s<'m s.'lbermos da •ma importancia '!·E ;que 
·fundo ·1m\•emos do 'destinar, e ·como·· a baTemos 
. de · amortizar ? · Enten(lo que 'temos dinheiro de 
so_bra, uma .'·ez que tomemos· a· •resolução frr1il~ 
de mostrar. a. nação · que a pala\'l'a· i·esponsabi
lidade não ~ umS:·palaYrn \'à:. quanto a 'e.õpada 
da justiça cahil· sobre os prcval'ic11dores, os !•ussos 

· cofrei serão abastados de dinheiro. Nada de unpcs
tos : o ·povo· fica ·muito opp1·imido com os· im
po.stos, ·e p•n· isso me declaro contra cllcs; uma 
vez que nós· este anno ·p1·;,stemos toda a· 11os.sa 
attençiio em. examinai· o estado dó thesouFo: (Apott(• 
elas.) Eu, portimtó, quero inundar. a minha emenda . 
leu-a.) · · · ' ·"· · · 

. ' 

' " A: diYida pública ga1·antidn.'.pch ccnstitui~ão 
serã liquidada utc o fim de l\Iarço de-1829. F1~a 
considerada· como· divida publica a que a noçac . . . . 
vez sómente. No mez de l\faio. de lS-29. o minjs-

.. tró da fazenda apresentará á assembléa o rela
torio da divjda liquidada par•1 sei'. discutida.,
Vasconcellos. » - Apoiada, , 
· o Sr. castro •• Sllvn: - Eu nie confonno 

coin à ·emenda do illústre deputado o Sr: Gon
vêii, pois não é só nns provindas _ciue elle. apon
tou, qU:e :.Jni grande divida·; na~ provinc1as do 
n01t(l, tambem os. ba,. e de ·grande somma; e, 
para-esclarecimento da cam~ra; lembro que C) !:?· . 
v~mo por Ulll, decreto publicado nesta córte; ·CUJQ · 
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316 SESSiO EM 30 DE JULHO DE· 1821 \ 
dh·ci que não é opernçãq esta, qu'Í ao· po:;sa f!lz~~ 
por um rni;go de penn!!, p;)r dua~ p_aln_vras f?SCn• 
ptas, 1ior um·a a3serçao· cm gl()lio. Nao se pôde 
<fize1·- ficà. r •e · • · · • • · • ~ 

conhecimento .PC!l.~tn não chegou ás 11rovincias 
do nortt?, consignou o prazo, o parece-me que d.e 
µm anuo para todos os c1·cdorcs lcgalisn1·cm suas 
di\"idas nc.;ta cõrtc ; e, ou por uc 11ão th·cssc1!1 
· ºeº · e ccrc , ou iiorque 1cs uuo era 
possh·el \'ir a esta cõrte par" li•tUi•lar di\"idns 
ile 10011 e ~OOSOJO, e mcno.;, fica1·ã' prosc1·iptns ; 
}JOrt~nto é_ preciso que est \ camara tA?me isto e1~1 

Tida$; OU 8C as admitte, COIUO julg~, llOr' ·assim me 
parecer de justiç'a, e pelo modo, por.1ue foi cum-
prido esse injusto decreto. .. 

porque isso ó · quest1io tle • noiue. 
Exa1ninando a dh·itln liquidadn,.c a dh•idn por 

liqnidar, a commissi\o ente11d1:n que ern 11eccs
sa1·io tratnt• desde j1\ da fttndnção da pt·imein1, 

. porque essa fuudaçlio (longe de sei" uma opera

. çào nbsll"acta, 011 de mcr<l luxo) ó uma boa me

. diJa, quo nos co1wém at.loptur immedintamcntc, 
· como pu1·a dar ela;;terio, e ncç;io n tódas as mo

las do credito publico. Entr.nd~u maii:1 1\ com
missào que, para f1wdnr a divido liquidi>da, c1·a 

• preciso reconbecél-n e lcgalisnl-n pl"imeiru, o da-
qui 1cnsccu a ordem ou mcthodo uc so se · 

. 1111 re acçao o projccto. Entcndt.'O cmfim, que o 
. rnodo mais ioeguro pnra o l"CJonhccimcnto c1•n o. 
. de mencionar.{como fez no arti.:;o) cnda uma pa1·- 0 

. cell1\ de divida, que se tinha liquidado, e fol 
· 1 ·s 111·0 np1•cscn • om ·1s .o 

. não quiz a commissão, nem o projecto <J.UCr, que 
· deixem de ser fundadas as dfridi;s na1"t1cularcs, 
: que uma. ou outra provincia pos;a têr ; mas de-

Vtmdo hinçlt,f mão dos dados que lhe fornecêra e 
· tbesouro, assentou quo dovia reconhecer e fun· 
. dar já, aquclln, deixando o t·cconhecimenti:I e fun
. dação ;destas, .1»1ra quando liq nidadas . fossem A 

e>1ta con11ideração, qne já ser\'C para combater a 
. e111et;1da do Sr. Teixeira d.i Gou'l'êa, ncct·esce ma~s,• 

. . que~ as dividas particula1·es .activas das provin
' cias-são 'luasi iguaes .a .. zj)ro, comp1u·adas com. 
, as sues. div.ídas activas, . de modo que. nquellb.s· 
t~m 1~esta uma grande hypotliecn e gâràntia. Além 

. disso sabe\nos.q\l~ os p1·111cipaes crc\iore" de umàs: 
províncias são outrns provindas, que· por-menos. 
pingues em rendi\s r.ccebellJ pt·e::itaçõtls das outras; 
e nssm1 temos o est:1do credor do t;Stado, sci ª'l°' 

• mittinnris, o ·systcma da centt·alizar.ão no thesourO. 
, n ldonal. . . , 

E nfi.m, Sr.:-presidentc, para não recori·e1· ·a outt'tls 
· - , · · . e razno ·,para 

não se appl"O\"Br a cnicnda :que· combato, é niio:se 
ncha\' liquidada 'ª'divida particular das pro\'iucias, 

· e ser illu~rio· o 1·eco11hecimento. de uma divida,' 
que niio se sabe a quanto lf1011ta. Não sirvn po.: 

, rém de objccção. <i ter a commissão i·econhqciJo: 
a divida do banco. com á condição. de. sei· liqui-' 

. dada; porquanto outra é a liquid'lr~io, que t\liii 
temos em vista, e outra a ui·g<mcia, que 11~ pua' 

• esse reconhcci111ento, q_uc toda\·ia é eondicionnl. 
. Isto é: 11elo que pertmcó â eaümda "do· ·::;r:. Tei
.. xeira .. 4e Gou\'êa; quan•o ú do Sr. Vusconcellos. . '. . - . . ' ... . . .. •' . . . ' 

J?ir-se-ha; !»as p1r.\ que? Q 1al .. sei:ã· o·fiín pra
tico desse dtt<>~ ou des~c rcconhecunento '! Paras.e 
poler p~giir? Não:' p'li·;juó ·nem' sabemos·quanto, 
nem temos dinheiro, que bas~J. Para se · odet" 
m ar . .10 p,uco ; porque n. se· nc 1a 1q1u

d?-·~a. nem põilc ser lcga!izatla.· P.1ra _garantir-~ 
d1v1da e m•1gorar o credito? .l\fonos, porque JS. 
a c:ons~i.tuir..ão n gara;itjo; e esta _garantia y_al11 
n1:us l)lle a de;tJ proJe,ct->: DJlll'i\ISi que per1g::i 
uão pôde ha\"er cm reconhecer dividas liqui•las 
e illi•11iidas ·ao mesmo fomp>, ·e· ·rta' ·mesma lei, 
e J)ara o mesmo fim, 'que ~ a ·fundação·? I;;to, 
alt!m da complica~ão e p·~rplexida'de, que. traria 
comsigo para embàraçar n operação; tal vez obri
gasse, 011 polo menos scrvissc·de argumento para 
se pagar o que · niio· se deve.iSe ·legitimamente. 
Finnlmcnt·J, em· minha ·o inião" Sr. residenté 
1u go é· u s->lutr( nccessi.ladc e"spccificu ns di
villas, que. s~ aehiio liqui~ad11s; e e'!r t~rrno.; de 
serem fundadas ; declarando-se nn lei ·ate mesmo 
a épocn e origem, ou natureza ·di>s seus contTD· 

., • , e cisa.o '.·o as 
mnteriaa, ou em operações sJmclhnntcs; 

Agi>ra resta-me: Sr. p1·esrdeute,' convidar ós 
honrados ~embros, qu_P. quizcrtim c·nc!ldar·os nrli-

, r :ic , qno com 1 m 011-
trina dcJles com· a dos títulos seguintes do mesmo 
projecto ; porque hn um tal ou qual ·nexo, <zue 
i.lesculpa o que á primeira \'ista parccc1·á menos 
justo. · · · . 

E11 reconheço qul neste pr..>jecto abúndào de
feitos;. ha muito quo emendar; mas rog•l ,que 
l1nja um pouco d•\ reficxiio no e.nendar. E~ quanto 
po1· 01·a tenho a dizei·. . . . ·· · . · 

o l!lr. '.l."olxolr.1 do Gou,·i!111..I ~·Eu acho 
que o que o bom·ado membro acaba .ac, dizeri ó 
contradictorio com o mr.smo projec~o ; e. os se~s 

. i lltl 

Disse-se em :priincil'o· lugllr · que ·o ··espírito da 
com missão foi reconhecer as ili vidas -q_ue qucritL 
fllndar ; mas não \•ejo istll na lei: VCJO que clla 

• • · • 1 . , e., · s ção, 
fundação e amortização dQ. dh'itla nacional;. isto 
é. uma prop\lsi\~iio geral, qne ,lib1·~nge. ti!d\ .~ d_i
v1da; rcgul~"me pelo qne ac~o uo·prÓJ!lçt~ e ll\\O 
pelo diz o 1llustre m!ln,1b1·0 "da . co11111uss1\0. 
. Depois passa a ti·nta.r da 'divi!l~ :intama, qúe 

quel' dizer-todos os cre loros d1l nação.- Pnss1\ 
.depois a estabelecer e rcco:iQbecer · esta dividà : 
neste reconhecimento ha injt\Stiça, pois q11e nelle 
se excl11em as di\'idl\s. anterior( ;·.ao armo .. de 00 • 
;por.que. as ccdul.as destas dh•id .s: são sõ do Rio 
i:le Janeiro, hin·endo. alii\:I nas provfocía:i d.ividns 
nnterióres i\ este annq, e qu.l ni'i.o · estiio .redu
duzidn; á cedulas, q1fo a meu' ver deão' excluí-
das pelo l)roJecto. . . , 

O acto de i·econheccr a dividl é differente· do 
acto -do. a fundal' ; os arguinci1tos. que ouv,i .pro· 
duzir, .foriio. para Cnndat• J\ .divida,' mas para, e 
.reco.n~1ecer na~a _p1·q''.~'é?"; a, êons.t!t~!çã~ _ga,1·~nta 
a d1v1da pullhca, por. ·~sso 'Se ... neste proJecto se 

. trata _de reconhecer esta dividà· 'então· a· t·o · -
· çiio. eve. ser getál. Não dt\Vldnria llilmittii: os argu
-111entos do Sr:deputad9; e ,éomprehei1der tódiiyia 

a -divida; nfiis ·ist~f-deve se't p:ira 'a'1'undàçiio; e 
não para ·o 1 réconlíêc(in~nto; 'l.Ís·'argu!nclifos'<iue 

·ouvi pro':!_uzir; .de·. qt_te' so,!_lii~ P.~~ém. réc.i?nheccr, 
·sem cst1nem hqmfüt:ln•, sno conti·ad1ctor1os llom 

··o .mesmo ·1iràjel:'to; porque n dividà do.b1lnéo'11ão 
• est.-1.' liqú~dadn, ·e; isio niio obstantp,, clln 'é'' to• 
'conhecida p6lo prójccto ; or.1,' se isto" se tiódo faícr 
, ·a respeitG d() bauc(); fürc;osó e· cónclntr :q~o :se 

possa tambem "fazer a respeito dâs ·oufrás ·divi· 
·das.- ·Pot isso -esse 111·gumc:11to Ji:iO:C?nvénce:.;0 é 

~' ... 
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SESSÃO, Ell 30 DE JULHO DE-18i7 317 
"llÓ\ argu11iento pertciftamento co"ltractodo com o 
mesmocprojccto, o ·é contraprod11ce:1te. · 
· · Disse-!Wque ·não se conheeia a divid l. das pro
~vi'!cias, porque o credor era o ~~verno. Pêi:_doe-ine 

O sr. Vascnncclln• :-E' dtl certo teme·' 
· ridade que.- eu falte e o!T.ireça emendas a um' 
11rojec.to, que fui tàfl bem trabalhado, é de cert? , 

·, - temeradad.l que um homem, que niio tocou senão ; 
cm cousas foren~es, queira chegar â snbliml · : 

· dade. · 
Comtudo s·m deputado d1\ nação e devo votar 

-com a frnnqueza que é necessari-1. Poi· isso julgo· 
_Que, se!ldo o 1irojec.to reduzido a dous artigos, : 
fica muito bom assun, como proponho na minha 

· timcnd1. ·· 
· - Eu declaro a divida do banco, pai·a·e,•ita1· ues- · 
. - . . . ' 

. 1 •ef ~ 9 o 

· qull a maneira po1·que se concebe a mmha emendo,· 
· era bastante. · · . 

Para que Jiôr em ·meia folha de papel o 'Jlle · s . . .. - - . ?' . 

· operação do credito, que olfereço, nii•l é nova; 
· en tenho visto que nlguma:1 assembléns legisla· 

tivas de nacões que se têm achalú nas mesmas 
circumstancias em qne se acha o Brazil, tê.n 
seguido ·este caminho. · 

Primeira·nento queremos saber quanto de\•emos, 
e, depois de se verificar a quantia do di\'ida, ó 
q'lle have1nos ile trahr de a fund~r, porque o 
neto da liquidação é diftereute · do act•J d\. fun
dação; não fall11· no acto d.> reconhecimento, por-

·. _q~e-o n_:to julgo necessario e exiite na consti-· 
· tuiçao. · ·. · ; 

E' portanto el!t'e-capituli> lo e 20 uma repetic;ão 
d'' constituição, · · ' 

- ·O ministró da 'fazenda faz liquidar a divida' 
• publica, ªI?resenta-a n esta asse:ubléa, a assem-' 

_biéa r-xàmma, _· decide . e de~reta....:... a- nação de;ve 
. 11!.nto '.".~; _este é o reconhecimento" da quantia. 
, porque- êm ger:1l este reconhecimento está 'feito 

tia constituição. 
De ois di ' 

~êccs~arias ·e illdispensaveis 1·eformas, depois que 
as le1s'forem observadai e ce;;sar o immenso pe

-.,,,,~ll&t.o ·que existe·, então é que a nação lm-- de 
· diZer q'u'ae:1 são os fundos com que ·se hiio de 
' pagar as- dividas; por<J.ue, Sr. presitlente (falte-' 

mo:i claro), se este proJecro fõr posto assim em 
' observnncin com esta generalidnde, vai di.>sacre" 

ditar_ o . m li.> passivei no govt)rnQ, cm lugar do 
o acreditar. ·· · - . 

E' preciso primeiramente que a nação tenha fé 
· · no· corptt legislativo-; o· preciso ·que clla conheça 

que o corpo legislativo tJm forç.l pa~a fazer ex'3: 
cuta1· as suas determinações, debalde nos can,;a. 
remos, se assim nà-l fõr ! . ... D.l que serve fun
da~ a diviJ!l public·~? l~açamos um ·calculo d~ 

· 0° pa·ojecto r~conhccc a divi:.la, ·como se a di
vida fos.~ .. só do Rfo d,3- Janeiro! Jã o Sr. 'rei: 
xcii·:l. ~e Gouvéa, mostrou -qutl· ist'.) merecia muita 
'll.tten ~'lo. · 
~ep 1is este projocto. otr.i!:ece uma. melitl.i q1ie 

vai nlte1·ar n nossa le~1slaçao, · qmi e transformar 
em capital c:is juros ao ca{lltal já vencido. · 

Faça·no.; a c 1ata de.;te.> Juros· que se transfor
m:io cm capital, e vejam lS a· qu l.nto vai montar 
paqnndo-se juros dos .ju1·•H. ' 
- D<?crcta portanto · n a>Semblt!a ')Ufl reconheée 
como cnpitil es!J1 somma de juros vencidos; -o 
C•lm que se ha de amol'tizar esta divida? 'l'emos 
Iiõs ex uni"nado os mdos nccessarifls 1>ara esta 
amortizm;iio? Não; portanto de fazllr-sc i;to por 
dol!s. '?º tres a.nn·lS, S·Jm v~rHic:ar tal amortização 

. minl~a ememla, por-1u" ~1arciio-se dou~· annos, 
depois do ·que a - asiomblen reconhece a · dh'ida 
a quant·l nNnt 1 o então é tempo do tratar da 
amortiz11 iio. 

Nós'·jii •.nito podemos ter pleno conhecimento 
d•lS nos;;as finança;; e do;; i mmen i••S recursos que 
tem a nação · b1-.1zilcira' para ain.,rtizar cm gr.111do 
pi\l'te a divida, sem sei· neccss:u'io reconer a 
fun1l:lções e amortizações ;na fõnna do projecto. 

Nestl. occasiiio ó qn•l comp~te tratar da mate
l'ia,' para dizei· ·qual Ó· 11. qne ha de vencer juros 
e ir melhor a operação de creJito: depois de
cretamos com con h+:icimento de cau;;11, tanto da 
divida como àa·1uill.1 que i;e deve a nação, p1ra 
se fazerem os encontros. 

-Poi: _isso. :ª opi?iiio; ~o 

. n:'io se ve1·ific \; porque fundar o credito para 
não. cumprk com as condições da fllndaçiio não 
é acertado, nntcs. cm lugar de produzir credito, 

roduz descreJito. . · · · 
cre 1t11 e uma naçao · pagar o que devo 

e em prazo marcado, todas as.vezes que a nação 
'promette pagar e não. pag~, não cump1·e· com a 
promessa e .. perpe o credito .. (Apoiados.) 

Voto p;,1·tanto pela minh1 .einenda. 
_o Sr. I-Io.llnnd:l. Onva.lo~nto :- Graças 

ti.s reitcrad·lS discus;ões, que Mm os pa·ojectos 
nesta casa ! S:io ellns a . cnusa t.le ter eu o. 1>1'11-
z~r de ver reproduzir idéas que já- tiva a honra. 
de enunciai·, qua111lo elle ent1·ou em l• discussão, 
sem que ao·menos um só illustrc membro da com-

. rni:1são·se dignasse responder! 
Eu e:1tou uos mesmos p1·incipios e apezar disso . 

vejo-me obdgado a dizer algum:\ cousa.. -
Primeiramente disse mn honrado moinbro da 

commissão que não se podia discutir este artigo, 
sem ter em vista toda a e:>pecillcnçi'io desta lei; 
e que isto .devia te1· lngai· ''ª l• disºcussão, então 
ó ·q1,1e se devia ter. rejeitado o prc:>je'cto. 

Ne5te 1° artigo rl.lconbece·Sil a divida nacional, 
e .. a divida nacional estti.·i·.:iconhecida ola consti-
tuiçiio; o Mtigo po1·em dc:1'l0volvc. ttt11 i·econhe
cimento ,particula1· e nem ao ·.meno.~ é gerlll este 

- recon!Jecimento, Sell·l~ O_ d:L . constituição mais 
amplo. - . e • - • • • -.---·-

E- como hwenÍos de reco11i1ecer esta· divida sem 
estar liquidada? Para que nos sêrve este reco
nh-}cimeuto parci,1\? Presumo que o fim 'a que 
se propõe n commi:tiliio, nã" ó outro. senão lega
lisar n divida e depois de re~nhecida, fúndur 
'OU estabelecer o.; mei(•S pa1·a a ' amortização, 

··llll\S COlllO &S. f1uiio es~e:! dou~ prQ~eSSQS SOi_? .se 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:10 - PÃ¡gina 8 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318 SESSÃO E~l 30 DE Jttno DE 18!7 
l~quidar a div~da? Para que sen•e este projecto? 
~110 scr\•c sen1lo para tomar t11mpo. 
P~· ventura a . co.1.nmi~são já 11pre=-entou um 

~roJ~C~o par~ ahq~ud_açao <la <lh'id1? Considem 

pôde _set• npprovad') por esta camnt'a. · 
Poderia apresentar-se um_projecto debaixo deste 

syst".ma, se ncaso j~ esth'i:sse. liquidada e rcco
nhee1dn, 11o~que entao devm fu<idm·~.;e e estabe
lecei· .os meios de pagar, mas antes disto nem 
póile ontr;u elll discu:;são. · 

Qua1itJ nos !Dais artigos, n1'nl111m posso appro
''ar,. po1·9~<1 n:\o .sen·e lle nada este p1·ojccto, sem 
qu~ a dl\'1Ja. SeJ~ reconhecida. . · .. 

l!.11 9uero l!rºl!ºl' uma llmcndn, o .. ê que isto 
volte: a. comm1s~ac;i, para e •• tn estnb<'lecer os meios 

·d!! hq1.udar a d1v1da com a maior breYidat.lc os-

EilESDA 

" -Qne o projccto torne {L commh•siio para ser 
proposto novamente um, qne estabeleça os meios 

·de liquidar com a maio1· brevidade. poss i\•el, 11 
1 divida . nacional •. - llollcrnda ·cavalca11tc. " -

Apoiada. 

. . . 
. mente discordai· dos pl'inc1p1011 
, 11eg11io a commissão do fozcnt.la 
. project 1. . . . 

A mmissiio r 1mi 1 1 1:<'> m'cclo o ne 
. pertencin a differcnte;; project•lll: O reconhecimento 
. da divida public.'\ niio e fundado por lei 11nrti
. cu ln r, o a. con11tit.t1ição já a tem dl'cla1·n<to ; á. 

vistn disto q11nl deve s~r o objecto da. lri reg11-
hm1:mtnr '!. Deve: ser 11nicamcnte o projccto do 

. liquid1u;ão d11. tlivida; qne. n constitniçiio <·!n ~lobo 
· tem ·reconhecido, · e depois segue-se o proJecto .da 
· fllndaçiio. · · 

St·. presidontl', o co1·po legislat.iv.:i ha de .fawr 
·o ·mesmo que faz um devedor pnrticular: e .que 
· e o qlle el\e füz, quando 1111 suas di11itln11 siio 
mnitas ·o complicad•t~, o quando l'lle niio sabf? 
nmnericnmento qu1\nto deve e só snbe rcne de\•o? 

· · A · con~títuic;ão diz - de\·e -mas não sabe quonto 
deve ; o que devemos fazer? 

o particular mnrcà mn prozo de tempo, ~ara 
que 11c11s credores· se aprPscntom com 0>1 credilos 
legnlisaiio.i: no tP.rmo doste pnizo entiio se li· 

· 1uidá <) valo;, nu1I1erico ·de su·1s dividas e depois 
desta Qpcrnçno .dccla1·a pnra pagar tnes e taes 
rcndns · nó3 devemos fnztlr outro trintQ. 

Por is!;lo creio que se niio deve dizer - reco-. 
nhccimento- mns · sim liqnid111;ão da di\ida n i
cional, e ficar. o ln artigo desta sortc~se1·iio 

· reputiidas coino dividas nncio1n~s. todas as divi~ 
das de q11nlq1<er natureza contrahidas pelo go
verno· do Brazil. · · 

Agofn é pr.ecis•'• ~r. presidentl', mai·c •r o tempo 
p'lrn 'esta 1iquidtu:i\o (o que fülta 110 lo artigo), 
e attender que uma liqnidnt.iio niio se faz cm, um 
mome!ltn. porque ha credores por t.c;Jas as partes 

. do' Brazil e .. e preciSt) . Ql1•) todos c.i.scs documen

. ·~1)8 SPjiiu apresentados pelo eral"io; islO .é, .,CUI• 

quanto o.o f11turo, mas agtlrd. emqllanto ao v«lor 
da divida não 'é injustil;a maniíesta, que sejão 
só ~omP,_rel~endidM as di\'idas de 1796 pordianle1 

• • , - se. ra va 
d!'s. d vidas !iquidadas ; mns não sei o qut1 siio, 
d_1v1~as legahsndas sei o que é, porque dividas 
ltqu1das P"rtencem ao tbesouro; a ui só ha divi-

·~ . -

o sr. ca J :rn ,..n =-'-Sr. p1·esidente,1 direi pou· 
cas palavras l'll\ reapo:;ta . ao argumento. que .. so 
ft>z, co1ubatendo ns retlt:'xões que fiz no principi~. 
1g11alme11te no . arltumento do Sr .. Gou\·êa, . qu11 
nchou cont1·ndíctoho o pl'<ijecto e que achou .cou-
tradicção nas minhas retlexões. . . , 

Como tenho difficuldnde cm ncliar' contrnllic
('Ões nos discursos, assim mesmo com, grande ,di(
ft~u~dade vou. mostrar que não hn. essa contra-
d1re110. · ... . . . . . 
DissQ~Re que.havia contmdic11iio 'em,niio querê• 

a commissii<> 1"cconbece1· n dfrida. li.qui.da e 110 
~ . , 

os rnesmos .. ~i·s. deputadlls leitio o paragrllpho da 
proposi<;iio,;....., fica rc'conheci.Ja, e o \'Crfü.1Jimitado 
~ela~ ultimM pnlanns-depois Ja liquidaçio. e 

gernl. . , . . 
Disse-se igualmente que l!B\'.i' contrndicçiio cm 

niio .. se. l"econhécer a _di\•ida das. prm·iutjas,pelas 
rn.zoes allcgadns, : de .que as provi11cia;1 · ~inlijo 
feito avanço l\qí1ell'ls qu'l· niio tinhno; Q. que 
e.~a dh-idn se podi.~ reput..tr·divid•\ publica,,o,por 
~~~c~~;id~~ h~vi1\ ~eccss~ilade de .se, co,uf!id_c~~r 

Dissc~se tnmbern que niio · estal'a . liqilid11da; 
mn~ a com111.issão. •na(l·~e fez .-c:argo ·de Jiqui!)ar. 

'lambem disse outro· lllu~tre deputado, que a 
b'!StJ do c1·edi!<> era·:1!a~ar . 8 9_iteUI' se_ deV~ll~ e 
nno n fu11daç110 da 11 vula, c11d.1 um tem a sua 
maneir~ de pensar!· E!' ;V"1°d11Je q"Q.c 1\ Lasi! 'do 
credito e pnga1· ~ mas qual é o modo·. 'de verificar 
isto? Logo, a fllnd?ção1 ,·em a ser ·º· proniptoji.i-
g11me11to. . ··: ·. · · · · · . · . ··• 

Disse outro Sr. deputado, que ·não '!lo ·podia 
reconbec_!Jr ~ di \'ida; '!i:ni,. qu~ rc;sa~· ''liqú.id~~a; 
e o proJecto hata tln rundutno u111came11te ·o· o 
cn11., la reconhece dividil 'li .1iid11dií; or ue rii'io se 
po li\ ~zer seu ao. .1v\ , 1\·. Jquidada. · . . ; · ' 
. Disse 011tro .sr. depµtod~~ q11e,era :ciesnçcea1a· 

rio o 1·econbecunentu da. · .. d1viúa pubhca,. por~ue 
a constituição j1\ o havia· rccouhccido ; .. então, 
8r. p1·esid·J11le, -~·à~a.de, leii re~ula~en,aréã.i~t~do 
quanto a, const1tmç110.,,tem órdcnndo, basta; a 
c?nstituiçiio. reconhçce a d.ttidà ~m g_lo)lo, ~pÇêscln-. 
dmdo do leis particulares;:,: por isso. m ... to, .:ém 
que se de\' a 1·c,conl1eéPr"jã. est \ divida Uqúidada, 
para se ordenar a sua• rum\ai;ão,'muito',eiub<lra 
se · \·iio Hquidaudo as -outrq;f; e niio insistirei que 
se. adop.te uma· emenda aebaixu, do uwuei'o 4, 

~ ' ' . . ,' ... ' ' ' ' . ~-- . ~ .. 
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que vem a· ser a divida particular de ca•la uma · 
d.is •províncias. 

o sr •. Lln-. Oout1n11.·~ :- O illustrc depu
tado .membr•>. da commis!'iio ·de füz~n•ia! confün~ .l 

nação; a commiss:io. com. razio devia'' procurar 
estab<Jlecer o modo de satisfazer reli"iosamento 
n ~11tr;1ct•>s q 11e f!?z, . e. isto. n!i > se póde fiizer 
senno f1111tlan•l<> a J1v1d 1, consider:mdo · 11 

RllEl\D.~ 

a Tit. t.o- D.i li'}nitl tçiio da divida publica 
recoril1ccida pela consLituiçi'io. 

' . " 
dividas de· q11al•1ner natureza, origem ou classe1 
çonst'imtcs do titnlos vo:riclicos o legaes, contra· 
bidos pelo governo do Br1lsil.- José Lino. »-
A oi:1du. · 

o sr. Paulu. ou.vu.lcu.n te : - Disse o 
illnstre ·deputado qúe tendo u constitltiç:io r<JcO· -
nheciJ.1 a divida P-Ublica, a lei 1·egulament u 
dev [ z · - . 
quo a lei dcl\'O fazer é promoyer o pnttamento, 
quando as dividas cstivclrem liq'uidadas. E quanto 
ás dividas posteriores 1\ constituição, preciso é 
que eada mua se ruconheo:n po1· si, por•1ue · niio 
se ha-.do roconh~ccr o e111pr.Jstimo cm Loud1·e~ 
assim; Tambem não sei o que quer llize1· - fica 
recon.!.!ecidt1: íleu o artigo). 1'est 1 parto mio vejl? 
para .·que s1n·a est i artigo. Ultim11:11ente c,,;t11 lei 
e I.•. Cio 11a11ccio111u a con~tituiçào, o 2.u de se 
pagar a quem se niio deve; e pi;r i:iso entendo que 
o qu~ se, deve seguir é a -emend1L do ::)r. V11s
conccnos que ma.ida .liquidai· as dividas com . .... . 

A, éuustUuiÇ1'io, n:io · recõnheccu emprestimos, a 
constítuiçiio 1·eco11hece1t a diviJa atê ao t.:mp > 
della; e as dividas que ha' dahi p:>r di mte, luio 
de ser r<!con c · · · · - -
o ~ecto_ da. ·fundação· o' grando liv1·0, onde assil_n 
pClr inci.dento .trata so deste. pciquen" rt!~onhec1-
ment.:r; quando cala ·uma de.hu õ obJecto de 
uma·lei.· · . · · -. · 

o· Sr. lloUond:a.Oavalcanto :-Tenho 
que r11isponJer llQ, illustre deputado, que re:1p_o11-
Uc!U :&a reftexõcs que su fiZ·!rtlo sobrd o 1.0 nl'trgo, 

O J1011rado. 111im1b1·0 dissd . que siio rocouh.,ci
das wí'"diviJas .•lc toda a natUl'clZa. que se co11-
slder1iÔ li1111id11J1H; o não .Se lembro.u o illustre 
deputàdo .<:Iue pelas p >lavras do artigo se .-eco
uhecéiit · d1vidu11 que não eitiiO legulisa,lus, o 
depois o art. 2.0 fórma justuurent.l illiq11iJ11<.l 1s, 
eis·a•1ui o reconhecimento s !111 liquidação, o 
reconhl!cimento é neto posteriol' :\ li· 111iJuçào, e 
e!tti(! :é que· se estabel~~em os mei~S do amor-· 
t1sur o'U.. fundar; e por ..isso a· esp!CIC _,1ue· no3 
temos de tomar, é 11obre esta h11uidaç:\o que 
dt:Vtl ser. Mta· pelo g.1vemo, dep~i-> dest:1 _li•111i
·diçào ·o col'po · IEígiillativJ · reconhece 11 divulu, e 
d.i is ' desta · • - · · ' ' 
ql.l"· devemos,. como, é pois quJ, s1. ~iz ,que o 
rtJconhéciinentQ .é. o. meio Ja li<1nidaçiio s1.1 Aste 
recônbeci1ne11to' 'deplmlt• .'da .liquil.laçào1 Esta ~a 
nia~.:ba~ ·, u .. "por i11:10 , vi>\!) que v1\ o proj ecto. ó. 

. commi11aiio; s~gundo:oa · tJr111011: da minbu Olllt!l.ldll. 
: :@· IÍi~. ;U~t•H.tO:. Poc•olra :-A c.)mmissiW 
de .fazdt-Ja, · orga11iao11'_.osu~ lei na e.J11vicç1io <!e 
que, assim como ~doi> 11art1cular, qml ~uve e nao 
Plll&õ"ilW e, tJU8 não pr~UliJVt 011 lnlllOtHJo· p ' 
g1&monio, pert.le ·o-,. ereJ;t 1; J11 111e1111a rõrm11 ·a 

• • mor 1saç:L•>, mâs <'orno 

r. Lino Coutin.11.-. :-0 illustré dopn- · 
tarlo, que a pouco se scnw11 .discorreu bem~ e 
tnl foi 11 cmnpnraç:io quo foJz, que 'disse. t]ne· a 
constituição tinha pMm<lttiilo a n1· a u · 

· · o.- • 11 pngarei n qnem devo? 
- R.;conh<Jço que son deve for, a .linguagem é 
n mesm:1. Supponhnmos '}Ue o homem, que deve. 
ha de pagat• a qnem deve; m:L~ esto homem não 

' , epOtS IS 
N:io é liqnidu? . 

1\las o illnstro depntad•> tomou a palavra liqui
dw· pelit pali1vra ,.dcunhccimeHto da divida, e 
ois· aqui em quo existe a conrusiio; porqucJ niio · 
si vai r.iconh.:cer a. divida, o que se vai• saber 
é quanto se deve! :Isto é uma operação 0 secun
da1·i11, e por conse,1uenr.ia torno a instar que 
este titulo da lc!i n:io tem lugar 11enhum ; e o 
que ."º'.pertence é liquidar a divh!i& publica, e 
depois drsto é que havemos Í\lZer. outra lei,· cha
mad:~ da fllnd:1ç1lo para o p:1gamcnto da divida 
publica. . . · 

1~se·s! que l'O l~yaria immenso tempo com à 
legahsaçno dos documentos; mas eu mio quero 
que soja a c:1marn dlls deputados. quem liquide 
A .tiviJa public11; ·no oven10 é · ue ~rt<!nco l"• 

· , · e e e qno contra tio essas. di-
vidas, o só elle é que sabe qtH tal e tal titulo 
é YCl'<ladt!iro, e est"· é n marcha que se deve 
s guir, salvo se ·qnizermos barulhar tndo; e sé 
qu!ze1·mos tomar dividas legnes por dil'idns li-
quuladns. · 

O s ... D.:a.1•tlct 1. Poro Ira.:- Rcc.)rthcci-
. mcnt•J d 1 dividn e li'}uidnçno niio é n mesma 
· cou~11, a 11 tçiio ·diz - cu devo-, e depois quer 
. recoubecer 11 sua diviJn, a nnçiio quclr. ver se 
e;1se t.itulo é leg:ll; e eis n rnziio porque a naçiio 
•1ue·r reconhecer n sua divida.~ e· depois que 
rt.-conhecer que o titulo ·é vertlndeiro, marca a 
li 1ui.Jnç:io. . ·· · · 

O·S•·- ""l.,.concouos:- Sr. prcsident~. con
. fnntle·s )' geralmente º· que e 1·eco11hecimento com 
·o qne é liqniduçiio. O examo . dos titulos ha de 
ser fait 1 un fórum dni lt>is; e· qunn .lo ·se tratur 
de lil}lthl:1r a divid:1. pnblicn, hifo de ex:uninar"s~ 
os títulos, e ent:io .-ccqnhece'r-se a 11ivida. Por i!;SO 
\IÍ<YO UC O ti l o • . 

-desnecclssario; elle n:to· t1·atn mais ·do ·que "d~ 
repetir as, pnlavr:ts ·d:L c'on~tituiçiio, quando o 
vrnnoiro pa~o é examinar, quanto· so deve e 
ao mesmo ·tempo quanto. temos. Eisns êo!it:ls que 
o thesouro nos" tem dad.i;. · mostriio só'nterate ·o 
qno.~ entrou o o 'qu_li' snhio·; e ·não· 4izeín o· q"!le 
duvaa0 011' que podia · entrar,· "tem . esca,padQ; nos 
n•>SS·J• gn"t:fea ftnancciNs o calcula\' _o· que-poJit\ 
entrar, e qual foi· o· motivo, porque n:l~;.teildo'(l 
m:ii:1, etc., mi'ie t 1lvez i11t1J 1eja·iudigno dtS aeua tlllos 
titlentos.·.. uritr<!1.B11to t 1dus 0:1·- ~:1cript11re~ •1ue, 
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S~SSÃO, Ell :30 DE JULHO DE 1827 
tenho consultndo n. este respeilo, dizem que a 
parte mais íDl.JJQrtantc dt1s fi11nni:ns é cstn, e que 
o trabalho mni•n· que as assembléas · têm. em 
tomar as. contas> é examiiiar, · uanto devia ren-
er e porque nao ·se verificou este rendimento., 
De q.ue serve dizer-cutrou tanto e saliio tanto-'? 

isto e uma conta que niio :vale cousa 11e11liu111n. 
El}tretnnto 1\ íllustrc commis~;:io . ainda. não tem 

Se 11i'10 l1á re11dirpe11tos neccssnri~.:;· para fazer 
face n todas as despezns, e para se p;1g,1r parte 
ur.ssn ·divida, porque rnzii.o havemos de fnze1· esta 
grande lei, que não SQ poderá . verificar, senão 
depois desse exnme, fz1z·11r liquic.la a divida publica 
e examinar a sua •importancin? . · 
· Isto não pôde deixar de levar algum tempo ; 
por isso exami11amos ao mesmo tuupo os nossos 
rendimentos, q11e temos para satisfazer a cssus 
dividas, mas niio dt>eretemos ou pagamento, ou 
'a cousolidaçiio da divida. 

Essas n >Olices ue ci overno d :; 
dores pass:io a ·circular, e esta circulação 
muitos ·milhões Je cruzados. Po1· isso o qile quer 
o projecto uiio póJe ter lugnr nenhum, ellc quer 
que :o bnnco estábclcc;a papel moeda, pnra com-
· • e , e npresen n1· nn ~ircu açno 
tal importaucin de papel moec.ln, que se rcduzin\ 
a 10 • / • ., uindfl. mesmo que passe a circulaçiio 
de moeda .mctullic:i, ':Sla. mucda abateu o seu 

- . 
preço. ; mitemos o 1111e ns ontrns nações tem 
prnticudo; elln,; p1focipião prhnt>irn111N1te por 
certificar-se d:\ quantia da sua dividn; e ~••tiio 
é que tr'1tiiO do· sen pagamente>, e consolitliio 
para esse fim os funi.Jos nt·cessarios, · cis-nqui 
pois a quo se limita a mir1ha eme111.la. Julgo que 
11:'io se deve consc1·v11r nada dcst1.1 titulo 1.0 

e sou de opinião, que· depois do juramento da 
ci:,nstituiçilo a nssembléa geral legi:;lati\·a n.ío 
tem autoridade pnm reconhecer emprestimos de 
Londres, sem que par;\ isso· a usscmbléa autorise 
ao governo. · · 

•• t ·,.l ·PU 1ca 
a divida do. banco, mns cu quero que seja como 
uma doai.:ão que a nação C :z áquelles rtcci.ouista..;; 
visto .que da . consc1·v11çiio ·do banco depende a . ·~· ·· ... ,.. . . ' . . . 
porq11e quero. quo se reconheça n divida do banco 
Je mnl\ manc.irn ·tal, que se most1·e. que a nuç:io 
represcutntiva. por sua alta generosidade fnz a 
essa ac.lmi.nistraçi'io do banco essa dorção, visto 
nnc' emprestou ~cm que fosse aut••risatln. A mi-
nha emenda p1·eenclle todoJ os fins; . 

A. es~c tm)po· leu-se. a seguint~ 

.E::lfE:SDA 

« LiquiJnr-sc-ha n diviJa publica, contrnhida 
ant~s c!o jurmncnlo da constituitii.o, pura ser 
fundada: uiio se comprd1eudcn.tlo a do bm1co.
Paula· Cavalcant~ 11- Apoiada. 
. o Sr. Costn Aguiar: - Cunft:SSO, !:)rs., que 

entro na presente discussão corn o rnnior re:>
·peito, e circumspec~iio; · 11orquc a materia é mui 
.delicada, e difficil: mas õ lambem por estl mesma 
consideração que me vejo forçado a emittir 
a· mii1ha· opinião, sobre o 1° anigo do p1·ojecto 
. · - , . • . r ra amos ; .o 
.mais · q11e jzi'' se tem. nvànçndo àccrca. ~o banco, 
e ácerca do emprcsbmo em Lomlres, e para os· 
selluintes artigos. ' . . .. . ., 
. l'o.dos os. cscriptorE:s, que têm tratado do cre

<lilo ·publico, 'desto l>U<ler admiravel, que . yivi~ 
~ftc:i; e multiplica .~s ·meios i:le exl~te111;.~·'· de 'pros
p.:ridades, e d.e. r1qucz.a pelo umco unpnlso . qa 
'fé .. publica; "tod•ls · estes .. e8c1·iptor_es~ digo; esta
b~lecem o. ptiticipio, de q~e ~ fu~daÇiio <la _di~ 
·vida ,p11bl1ca e uma das pn11c1pacs notas:do crc
dlLo publico : nll.:i õ porém n.ossivcl .· fundnt-sc 

a divida, sem que prim<iiro ·seja reconhecida; e . 
depois lcgalisadn; porque ii1·i111eirame11te é mis- • 
te1· saber·St-, se se deve, .e de ois quando se \•:• ·. . ~ .,. -

ev1a pois preciso con essar-se que se deve, 
para entrrtr-se depois na questão do quanto se 
ueve; e porciuc se devll : e · da•tlli \•cm · que a 
liquiJação é · scmpré iun !'ct-;i }.Jostcr\or Jíqµ~l
Ies; porque se n~o põ~e hqu1dnr, o 911e se. nao 
deve, ou se lllll> reconhece; . dcbmxo destes 
princípios entendo 9ue a 111a11cirn~ . porque ·a 
honra<Ja com111i:1são dispoz as materias, no pre-· 
sente prõjecto, õ bem coll'ccbidn; o · eunfor1t1e 
.:om a bCta 01·Jc111. , . ·' 

Ella conhece: ln as divi.Jns constantes do tí
tulos . veridic<ls; e, lcga_es ; e muito)· tle . pr.,r10si~o . . 
c.les1le o ani10 de 179ü até ao fim do corrente 
lb'27-: e quando no 2o numero, ou pnrag1·npho· ~este 
artigo ln diz qu•? tnmbem reconhece . a di'vida 
r 1 • • • 

de '179\i, 'é porque se ·pers1mde •1110 alguma, ou 
tnh·ez muita parte destn divida anterio1· ·a 1700, 
ainda niio csl.l\ reconhecida; e neste· caso · do 
duvida uiio ertl ossivel, nem cum ria A com-
m1ssno recon 1ecer todl\ esta divida, s1:niio pela 
maneira, j>o1·q11e o foz, isto é, !.lizcndó. qtto dos· 
d·J já só aquelln~, •{llC estivessem retluzidas1a ce
d11lns. Qncm?1· doe.luzir po1·êm deste modo tlo 
<>xprcssnr que n commissiíó uiio qu<?r reco•hc
ccr toda a· divida nntcrio1· !\ 179ll,. ou que pre
temle exchth• ns tlividns dns províncias etc: nti!) 
mo pnrecem ·con;1cquenci11s 'bem .dedtizidas: dos 
prineipios enunciados ·na doutrina ·<lo :ntigo · e 
seus numcros; ·muito princi paimente em presénça 
d:1. tbcse geral cnuncinda. ··.logo no prfücipiô· ·do 
artigo ln - : 1'otlas ns d1v1das de qullqner na
tureza· ori em ou · · · · 
,·eridicos, o legaes - o que ·tudo bem dernoris
tn, o que deixo referie.lo, e qunLo: moe.lo ';de 
ffuusnr da hom·iliJa commissãô. A tloutriría •do 
an n. do· artigo é, no meu uiodo 1lll eu =nr" de 

a t\ JUS tta. ' . 
Seriho[es, quem deYe jnro_!', ·~ove png~l;>si, mas 

quem nao ·pode pagar, cit~11tnhza estes.Juros ;~e, 
umn vez fcih cst."l 1.>peraçãci, o 'mn1s vai·,co~·~ 
rente, o é conscquencia ncéessnrit\ ·dos >P.ririci
pi()s. Tudo poi:; •iuo se pretende trazer - p ú'á 
aqui,' quanto a este negocio·- de jurd:i dl} "j1iros, 
é fórn ·,d:\ <1uestiio; e nem· pertence para a · es·~ 
pccic do ncgo>cio, de qnc trntamos.· · : 
· Np que CU nunca COR\0 irei, e· q1ui . a :pàção 
deixe UI! pagar, \J que just:ll!Jentc ·Jev'3, pélrqU:e 
se a má· fé ó sempre desgraçada e· de ··péssi1rins 
~on5~~1u~~ci~~Y::.1~~~ _o~ ~~u:t~~ula~~~; ~mit~1~\ais 

. E,u i1iio quero dcmo.r.lr~~né t!l~is' 'ijesi!l~·\1égo
c10; l!nsta. pQr .!>r;i,,o quc.:i;c.te11\ d}~?,.},i.;p~rn 
tempo opppl't11110 reservQ aqu1Uo, que· ai.n1la.po
de1:hl accrcsce!ltar'., P,or . to.d:\s :is .~a,z9~s, póif!_ ex.· 
pet\di!l~s~ \l pe\o , mais, .. qmf µ1q .~ob,rc~cqt't:1. fui 
p~11d.!;i-tido , pn.r ll!ll do!J i~l":l!ti;~ . wi:mb'-'os dâ ce>ll\· 

o .sr. l\l'uy ,:.-sr. ·pr~sidente, ·nclín;.se' em 
discussão· nest\\ 'i:atnarl\-<> projecto de,·ier:·dA'toni
rriis~"io· de '<fazen'dà sobre o' reconheciinent'O·; .. :tê
galisnção; filndação e anrortiz!lç;ip da' di\>iil:i''d'o 
·Brazil,' e , lt<•je· trnt4:se ·da•utili<làoo' deStà"lei. 
E' in,neg11.:veL: llllC- é •. pll(lci.~. cpqu_cipJar.i;fillft.llto 
antes. a .arranJIW nQssa. ad1111ní:ik.1çno9•.l6' scnuli•· 
Yida. O,._ pdmeiro. posso: e O, reconltecimiínt.Q'. delta 
divide,,.Aqni. se .tem .agitado duvidas sobre10. ré· 
.conhecimento . o . l .. gnlizPçiiQ, · sóbre. n garantia, 
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SESSÃO El\1''30 DE JULHO DE· 1827 321 
P. sohl'e. o· seu pagamento ;: e; to~m havido suas · 
questões de S)'llímimo3. 

Ora, .Sr •. p1·esidentl), e11 ·não vou com aquel
le,; i;enlaores; que tem dito qu.i a constituiç.'io 
reconheceu _a . divida uacional ; a constituio·iio o 
que az e garnuu .. a 1v1 a: o seu rncouheci
iuento. c_ nma transacção separnda; e eu .accres" 
centando tlimbem ·a .minha duvida de pala\•ras, 
il}rei' _que ·a _-p~la·fra-ve!"ific.ai;iio de d~".ida na-

fusiio~:--:-que se 'tem ·feito de r~conhecimento co1~ 
garantia. · · 
' Todo "o . mundo ·sabe qual ó o pl'imei1·11 passo, 
que o ·homem 'de : e~tudo deve dar, quando :Is 
revoluções, oú 11111dn11c;11s roliticas ·de fórma de 
govcmo tem agitado um pniz cjíuilquer; o pri
meil'o passo, que. se dil, é scmp1·e segu!'a1· á 
massa dos hnllitnnt!.'s nqnillo, que n unção de\•e 
e• se. ncl111 gnr.rntido; e isto parn socegar (•S nni
mos, huhilitni· as novas iórmas aduptnd:is, e . 
111nrcl1n1· i:em .cC111\•nlsõei:: <•rn, é isto tiue foz a 
u~ssn co!1stituio,;1i.o, quamlu no artigo garuute n di-

n l • 

Agora, '.81'.: pl'c•si~lcutr., o que a nsse>mhléa to>m 
a fazei· é · ncu11bece1·1 1ligo, vcrilicnr esta divida 
,parn. depois lcg ·Jiznl-11, fuuJ~l-n_, e ,·er como 

'poi•'"escripto · sollrc estes a,sumptoii; e dil'ci que 
1:11 "mo··cunto:ntnri11 1~•r on& .em tmtal' fÔ do re
•couhecimento' ou· \'l·1·illcnr,:ão da dividn nncionnl; 
·e nra hto · eu me e .. costal'ill - í1 lembmn n 
do 81·. · Vasconcélloll, pnm · q1111 l:'e fossem pondo 
'ns cousa:>· em . Ol'dcm tnl.' em todns ns 1wovin
·cins~ · que -em. lt-'2!•,. se· pudes3e s11lle1·, o lJUC se 
de\·c : eu me~1110 penso que o Sr. Vns•:oncellos 
.exige, po11~: ,tempo,, e -.talvez o meu nollre nmigo 
,consentisse mnis .um nnno, lllll'a que nn ahe1·
ll~rn __ da_ .,.nova lcgislnturn. em 183U se pudesse· 
_::;n!lcr sem .desculpualguma de dist mci:1, 411al ê a 
divid~, que se póLje l'.ccunhecel', e a que se púde.prc-
screvel'. . . . . · ' 
· Eu iligo que õ h'ubnlho 11nra · dúze, ou qua

-~orze,'._nuuos,. a t)11,órc1· f1ze.1· estas. differcntes ope
,rnções: c1.1m. reflexões_, e consolidação; e acresc1:n
tnrei queJ· dr.pois du · n reconhecer; e que convêm 
clnssilknr "esta· ·llividn nácional. . · . 
· 81'~ p1'esidenfo, a·iio~sà sit11nção politicn pôde 
:ipresentar de 11111 ~in parno ·ontío· especies mui. 

·1111portantes,.:quc ·mudem de ··uma paru outra· ns 
·i1ossllS 'idéns itcfl'cil da clnssificaçao e .pl'efcreh-
cins ·da .-nossa: 'dívida .. ·. · .. · 

l'odci'ia ·hoje l;el~ classificado em primeíro lugur 
• ·~ • . L 

.lu~111·,.e, 11odci·i1 .. um mhii · occorrer a 1.eC<'ssidade 
de nov:ls . upplicnções,' 'que :l' iíaçãó fará ·.'depôr 

,_e111 :W:i.1,1_uiro .. !ug .11; ..Jl~ ... circulo .de .. c«;>nti1igeiic11~s 
puht1cas ,'em· que ·nós· nos 'vemos·; ·.e, neccss11no 
)Jmcedc1· com . acerto nu modo 'de . classificai·' · n 
l!OS_SI\ di\'id1\; . e. o;o;que1 :!Obre tudo. e impo1·tan_Le, 
e~ co •• hecQr a divida, füze1· .vtlr. à nação a disposi

·ç110 de~ 1:a :pagur :e :tratar jã da' ecónomia~:.e ; p:uci
'-lllUTiia;que dc\·1.m afiançai· ·o.:pngnmento da divida; 
·-ncl\lltnn1~ jà ·oom toda:i as disp1m•1io;>as quix'ltadas_ • 

TOMOlS, , . . 

Reconhe~n-se, digÓ, · VP.rifique-se n di\'id•t, pl'l:i• 
cedendo para esse Hm um manifesto bem feito e 
bem afia1wndo. . :~;: -. e 

Voto· portauto pela opinião do:";Sr. "Vasconr.el
los e ela sna emenda; e -rorro.n"Y. Ex o ha·a 
de COH\'idar p(lra accresce11ta1· .mais um anno ao 
prazo que elle. pedia, pois qúe ha ';.distimcia~ 
grandes e difficuld·1des, pam nas . ·eapitaes das 
províncias se . completar este reconhecimeuto 

, • li ura eg1s-
lntura possa ter d·idos capazes, para saber corno 
oleve continuar nos trabalhos ulteriores. 

O Sr. Clcni.cnt;c Pcrr.Iru: - Voto p~la 
emr•nd·\ ~o Sr. Cavalcante para qne se trate 
prim>Jiro de liquid:tr a divida, il qne sb depois 
:fo liquidada se funde, porquo será mn1·chnr l!ein 
priucipios seguros, se s11 fundai· a divida sem pri· 
mciro se conhecei· a sua natureza, e a qunuto 
mont '· 

E' uecesrnrio conhecer n uatureza da divida, 
p01·que uma h·1-..·e1·iL que nã<> merec;a mais cou
~i<leracão do ue outi·a · nlrrumn deYerá v 
11111 juro maior, Olltl'a nm juro rnenor, e talha
verá que não ven~n nenhum; a di\•ida <lo banco 
por exemplo deverá· merecer ·os mesmos [) % que 
mnitns mnrns, qnnndo nté o mesmo Llaiico se con-
en ll com 'º. ~ 111 1spe11S11\•e ~a 1e1· a quan o 

111011ta o seu total porque por outra fôrma sed'1 
bem possível,· que llccretnuuo·se 1t sua ::imortisâ
çiio n1111unl e o pagamento do p1·emiu, .t -uiitJ. se 

1 • • • •• 1 •• ' 

se det1?1·mi11c pnr:t elh rnenol' qmrntm .que .a uw
ct·ssari 1, e venbnmos a pór .o go\·,,ruu uns cit-
cum~tnncins de fnltnr. nos pngunumtos que se .es
tallelecerem ; se i!!lo ncunLcccr como é rnuilo 
1111tu1·ul o J>ussivél, <lm·em.;s cn11s1t .a que ·O go
vern:i co111prometta o seu credit<> com a .. 111es111Í1 
medi<ln, que empregamos 11m·a . o néret.li.ti:r. . 

Passanuu ngora uo nrt. lo .. cnt•:-n<lo que póde 
muito bem p1ssar com a emenda tio .sr .. · Tei
xeim de Gou \'êll, fundado .t•u: rnzilu .. e justiça 
como muito helÍt ponderou o nie.-;u;o s·enliol': . 

O Sr. II01Jun<10 Cav.1Ícun~c: - Al~1~ 
das rnzões que se têm expcndido, e3te projecto 
nprcscttln st·touta o tantos :u"ligos; e c·el'ta111cnte 
1.no huveri1 tempü pn1·u o discutir, ucHn oninda ua 
outl'a scss1io : por is~o i 11s1sto 1111 mi nhu emenda 
pura ()UC se ex 1'11111 t es a Ili svmcn c.aque es 
nrtigr•s ttne trnta~sem da liquidaçiio da. oh•i<la, 
por11ue u lil}nidm;:iu da ~.ividu· .~ um passo a .. te
rio1· it n111orh~:u;iio, e pam que h~''eínos de. ba~ 
rnlhnr idéas ·? l:icg111·nnwnl1J sc1·i1 tl'abalhar nrnito 
mais ero110111icame11te. · 

Todnvia seja-me per1nittido entrar no srg1·edo 
da commiss1io, quaudo nprescnlóu este prej<:cto de 
lei, 1>e1·111ittn·sc-111e· escurtinnr suas. rnti:nções; 
n 111i11hn presum11ç:in mio e!· :UTiscntln, ó baseada 
solJ1·e o projecto de lei que n mesma connnissão 
np1·escntu11. · · 

Elia niio teve .em vistn, seni:io, dar . diuheirn 
no governo JUll"a sullsistir no iutenallo <fosta le
gisluturn; tanto que· n com.111issno <111n11do fnllou 
110 orçnmcuto, diz que o go,·erno lançará miio 
de tau tos. milhões dos ·. tundos, que . aqui vêm 
cstnbdecidos neste CnlJ_itulo do lit. ::1°, e é v.u1:a iss9 

.que n. commiss:io .11p1·esen.ta esta_,lei, ,ein .. cujos 
a1'tigos. to",111 muito que SJ dizer. . · . :: : 
.. A. commmissiio ·np1·escntn -·um proJecto de ld 

' .... ' ' . . . . " ' •" . ~ . ; . . .. 
·tl'o : próJcÍ:to ifo lei, atÍm.' de; pi'cveiii,t' t9\lni(',n's 
ncccl!.;itJadt·s ·para a~ despezns do ann•J'fnturo,-~ 

· cnti'el:i11to. C0111 . estn 'lei' O governo cu11tinua1'fi :t 
emp~iihm·-se . é n pcrdér o. :'éti frcdito; ;·por~·có1~se
qu1:ncia não posllo deixar <lo appl'uva1· a -emen<l:t 
tanto' dos Srs .• V:Bco11cellos: .. 'como.,.'feixllira: do 

. Gouvêá; indo,o.p1·ujecr..:. ã. •comr.n1ssdp; · :· · •. ! · •'< ,, 
o s~·. August;o x~n-1.cr: __:.. Qu:mdo: tenho 

. .de. , dar . o ·me.u,, . .v9to, , lm11~ntó. ~3-s. · .<.i.l!Sg!'l.!ça._das 

. circumstancias .... em que .11.e :\cho; ,,U:aj ,e~11l11!;-,u 
. . ' . -l_l 
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SESS . .\O ,E" :JO DR:JULRO DE t82i 
nnção mandou-me para nqui e a nai;iio cli,;se na 
occasião e:n que fundou a sua lei const:tucio:aal 
-Eu ~·.:u:~uto,' o· eu png:u·d o 1111e de,·o. 

Aqui se·· a;ire$euta a necessidade de liquidar 
primeiro o qué · a nação de,, e, e é o8Sa a pri-. .- . ., .. . -
nheceu que 

0

dtJvia, mas é preciso_' que ella saiba 
a quem deve: disse-se que a legalisaçiio da di· 
vida é constante de títulos legae,;, mas tudo is•o 
é ob· ecto de li uidar.iio e 1 .-. li - · · 
porque é ohject<> de liquidação e legalisaçi'io d\ 
pi vida porque quand•J se trata de legnlisaçi'io tia di
vwfa tmta-se da \'crdadeim divida da j u~tiça 
de seus ·princípios, e. secundariamente póJe-'>e 
ex·11ninar o seu· quantitativo., tudo são object.,s 
•le liquidação, e por i>;so crci•• que o primeiro 
trabalho desta ass.Jmbléa é liquidai· a divida, e 
não quero uem que seja admissível que a as
sembléa entre nesse trabalho: á assembléa com
pete declarai· quem dl!ve fazer essa liqnidaçiio, 
f! como seria injustiça ol>rigar os c1·ed•l1·es das 
dilferentes pro,·incias á ,.fr aqni 11.J thesou1·0 Ii-

uidar as 11t11 -
vineias nma autoridadtJ para se lci,ralisarem, cm
bo1·a ,·iesscm depois 4l exame do thes•m1·0, o 
primeiro passo desta asscmbléa é este, e .então 
CJepols trat111·emos do;; meios de ª"ªr · or wn-
se11uene1n 11re1 pre e1·enci.1 emc ... ta, •1ue qne·r 
que o proj ccto volte il commi:;siio .. 

O S1•. Cn.•to<1Jo DJns: - Nada terd a 
dizer or ne não tenho co11bcci t•J 1 : • 
mente dll'ei que economisemos o temp'> como 
tarnbem direi '}uc nesta lei se reconhece, e que 
é absurdo que tenha efi'dt·1 rctro11ctiv<> ; po1·quu11to 
quando .a constitniçiio diz qnc garante a di\'ida 
publica, está entendilo qne siio todas as di \'idas, 
u agora o qu~ resta é se nõs ha\•en10:> de rc-' 
conhecer um:i divida antes de fogalisnl-a porque 
niio se snbe se nós somos credores ou de,·e
dores. 

o Sn. l'nESmt-:STE, julgada a materia sufficit:n
temente di11c11ti-Ja, propõz cm 1° lu;;ar e c111cmüa 
do Sr· Hollandn Cavalcunte que fo1 nppro\•ad:1, 

• • a 1 ou ras. 

3.a PARTES DA ORDE~[ DO DIA 

Principiou n discuss!io pelo art. 1° assim con
cebido-fica ab1·ogado o alvará etc. ;-fui nppro· 
Vtldo sem debate. 

P.1ssou-se ao art. 2° e a emenJn off~recida p.:l o 
Sr. bispo do l\laranhão, apoiada cm outm sts~ · 
são; mas deu a ultima hom destinada p:u·a ou
tros objectos, e pJr isso ficou essa discussão 
adiada. 

O Sn. VASC.)SCELLOi:, pedindo então a pnlavr.l, 
f.,~. e mnndou iL meJa a seguinte 

INDICAÇÃO 

" Que as 1 .. is remetti<las pe'.o 
ca nm·a sPji'io di:;cntidas, como 
jecto ap1·ese11taolo por cada u:n 
t:td JS. • 

senndo a· esta 
qu 1lq11er pro
do3 ::;1·.~. d"pu-

c1 gne as resoluções do senado §Olfl·ão dnas ~is-

2• sobre a materh\ em p:.rticnl:~r. 
" Que as einendas solfrão duas discussões, 

.correspondentes' ú 2• e 3• discussão.- rasr.on· 
celll)S.» 

etas, redigidos p~la co:nm.issio de marinlia e 
gucrr.1. 

•• A assemb!éa gJral legislativa do Brtt2il de· 
creta: -

de gue;ra, nas pro~inci~ do imperi•'• exceptua:i..: 
ilo a do Rio dl J me r.>, que n:l:o .excederem a 
dous a:mos de pri:;:io, ou seis me%tJS de trabalhos 

ubii.:os , s - · -
pro,·incias, sem dtlpendencia de confilmaçiio 
do con;1:!lho supremo miiitar. · .. 

« Art. '2·o Par.i o julgamento destas sentenças 
do.; conselho.:1 de g11erra, em 2• e ultinu ,ins 
tacia, será ereaJa um·1 j1mta d..! jilstiçll pr'ovin· 
ciul, composta do pre:1iJenta d•L pr<>vincia,. de 
dous desemb!1rgad-,res da relação, oude a Jio11 ver, 
ou de dous magistrn•los de vara branca,. e na 
falta desta, de dous b 1chareis em direito, ·ou 
atl vogados de melhor llQta; de dous militsres 
de 111aior p:ltente da provinehl, . q110 nlio te· 
nhii:~ sido pilrte 110 julgamentJ em primeir11 ·ins· 

rc Art. 3.0 fugular-se-htÍ, no conhécimento e 
tleci:si'io dos proce:>so:1, pelo . regimemo do. ·eon· 
selbo ;;upremo_ militar, ~ a sua sentença:·serà. 

« Art. ü.o Fica sempre r~servada às partcfÍ e; 
direito de . recul'rer das sentença:1 dos ·eont1elho8 
de guerra pai:a o tribunal do conselho supremo 
militar, e li.1ve11do o recurso, ees.;11 o e:.:reieio da 
junta de justiça. 

<< Paco da cannra d.1s <leputa;)os, 2!) de' Julho 
de lt<2i.-.A. F. de P. II. Ca"Dalcante e :Albu· 
quei·que.-R. J. dtt Cunha Mattos.-Fa·anc»co 
elas Chagas Santos.-L1tfa .Augusto May.-Igna· 
cio Jose léic1mte.» · · · · 

11 Art J.o A 
l~..tt. constará .da brigada- da 1uari1_1ha segundo 
a sua ori;anisaçiio, e de tantos 11\arinheiros 
quantos S<'J,iO sufiicientes para a trip11lação,: da!i 
eml>arcaçõcs actuaes: o governo rêm ftca.-au, 
orBa o .. a ven er a~. ve 1ns e ·ronce1ras, 'com· 

pl'ando outras, se bem entender, ;eomtauto -, ·que 
mio exce1h á deJ1peza que fõr ·:orçada para .a ea· 
qundra 11ctual. / . ·. . 

n Art. 2.o As embarcações que nctualffi:erit('se 
achno em construcçiio, serão postas "'° :etr~ctl vo 
serviço apena:; acabas, sendo immediatamente 
desarmadas outras tantas das actuaes· de :igual 
ou superior l1.t1çiio, que se· acharem damnift
cadas, e· ven<lidus ou aprovuitadas, ::1egu11do per
mittir o e::itado cm '{tic se acharem. · · . 

" Art. 3.0 E >la fori;a é consitlernJà COll\.º ex
traordinaria, ella será reduzida á metade .. _logo 
qnc sf·ja concfüida a p !Z, lice-cian·do-se • llss1m o 
col'l'espondente da bl'i!lada da marinha, e· de. spe· 
dinJo-s.: o dos marinuéiros. · . . , , : 

« Paço da cnmal'a dos deputados, 29 de .Jitlho 
de lb'2::!.-A. F. de P. e H. Covalcante de '.Albu
quei·que. - R. J. da Cunha Mattos • .....;,F1·ancisi;o 
das Chagas Santos • .;...Ignm:io José Vicente.-Lui.; 

1\landarão-se· ·imprimir tura entrarem cm·8• dis· 
c1•ssii.o. · · ' , "' 

Fo1'iio depois. lidos e entrarão 'em discii.sllo os 
' 11 Apoiada, peolidn, e vencida a urgencia, fez . 

a 2• leitura, e foi remettida á comu1issão do re-

seguint~s _ -- ·· ": 1 ::::,.~-- ~ · 

. -~ ::.. . 
. gimento. 

O Sa. Si::cnJqARIO ){.ui. d.,u parte qno i;e nchn- · 
Tiio sobre a mesn os dous st>gni11t"3 p1-.•je· , 

"Henrique -llille1· e outróa· negOéiantets Jn· 
1tlezcs e. bnu:iloiros àU~o "·ºº aeu réquerimen~ 
janto quç o lrib111111l d!\ 311uh do' _cQmme('(•to 
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SESSÃO EM;~30 DE JUJ..HO DE J82i 3!3 
ll1A11dou e.?&;;a(' a admillistraçiio que o mesma 
tribunal havia nomeado aos bens do· finado de
vedor •commmn. do3 supplicante:1 José Pereir.l 
Formal, .depois desta se achar installad;l. com 
manifesta violnçiio do ah·ai·á de li de Junho 

e e o i.nsa o 1reito ad<Juirido pc:los 
mesmos supplieautes sem audiencia destes nem 
do fiscal .do tribmrnl . e sem atteilção aos info1·
mcs do .juiz consen·ador dos . pre\·ilegiadcs do 

· • r ce 1-
mento a~ ·ministro da justiça J•ara que lhes fi
zesse. obsen·ar a lei, e que . elle indeferio o seu 
requeriment-0; e concluem pedindo a. esta ca
mara que fa~a effectiya a obsen•ancia da lei a 
favor. dos supphcantes, mandando que seja ros
hbclecid:i a admiuistraçiio na fórma que foi 
crcada, nfim · de serem os supplicantes por ella 
embolsa•los de suas dividas. 

" A camara req11c1·eu .ao go1·erno que man
dasse ouvir li junta do commercio sobre a 
oueixa dos suprlicnnt'!s, e este tribunal inf.>1·mou 
fazendo um circumstanciado e fiel r lat 
to o o processo pelo qual mostra que guardou 
a lei •. 

« A éommissão, de commercio tendo presentes 
os autos ori inaes do refe it · 

o .seu exame que o ministro da justiça de quem 
os snpplicantca. se qucixiio po1· lhes não tPr füito 
guardar a lei; 1>brou bem. cm te1· ii•defel"ido ?m 
tul requerimento, ·por ser fora de toda a dttl'1dn 

i una o :1ervou a .c1 cm man ar cassar 
e ficar sem :effeito a administração qnfl havia 
mandado nomear aos bens· do fallecido Josê Pe
reira Formal remettendo todo o conhecimento aos 
meios ordinarioR; porquanto tendo fundado o seu 
primeiro despacho nas premissas nllegadus p~lo:i 
supplicantes de .. pertencerem a Formal os bens 
que .f.1ziào ·objecto da· administração pedid:t no 
menos. na qualidade · de · socio de Caetano Josê 
da Silva Valente, dPpois se mostrou que estas 
premissas erào fal"1s pela opposi~iio deste me . .;mo 
Valente que allegott o mos~rou qne .n~o tin~an 
sido ·oul'ido sobre .a .concessao da admamstm no 
que os ens ·erão ·seus e ·não de ·Formal, que 
este era: seu caixeiro assalariado pela soldndn de 
40011 annuaes e que nnncn fôra seu socio fnze!•~O 
além .·disto ver por docum~ntos que o domamo 

1 11 a mm1s raçao se 
achava' litigioso:; pelns acções a seu respeito i.n
tentndas no juízo dos orphão:1 e de fóra, sobre 
o que o mesmo Valente obtivera uccorddo a seu 
fav()r :na casa d.a .supplicnçiio.. . . 

"'.K pol-Que:as ádministra~ões só se podem con
ceder: nos: dous unicos casos.· de serem os bens 
do·:· domiiiio .e prop1·iedade' do fnllecido devedor 
r.ommuln,: que morreu sem·test.1meuto, ou. tle sei· 
o meimo.º fallecido socio de alçuma sociedade, 
na litternl expressão do uh-. ae .17 ·de Junho 
de 1766 ~· to é .evidente qu~ no caso em questiio 
niio. podia .. sér 'concedida . a àdmini~traciio p~
didn." .T~stu, .,,mio :,provarem os suppbcautes l_i
quidainen~ ; põt_.;e~!J~pt. u ... ra ~u:e Formal ~ra soei.o 
d.i Valente : e se nau. poJ.111: ser conc .. d1da, en
dente ·i1 tambêm. a justiça, com que foi mandada 
cessar:·· ···" . •':'··"'.º'." .·, . ' .. 

« Aceresce q<1e sendo a jurisdicçiio da junta ~o 
comm',,rciü meramente administrativ11, não podia 
es~e tribunal. decidir da ·questão p1·i!1cipal da pr!'-

e juriadieção.: e. ,por. iss~ ê forço10 conc1uir que 
o mesmo tribunal respeitou n lei em mnndnr 
remetter:.•O co11l1eêimento: do negocio aos meios 
ordinariós.;' · .· · · · · 

« E' porém ,,xtranhamente falsa a queixa, qne 
os supplicantes fazém de·ter· o tr;bunnl ordenado 
e o . seu. ultimo despacho sem andiP.ncia ilo_., sup
P!ic~~~es; p0rq~e ~ºti autos const~ que !º!:&? ou
v1dos:eril' ·comprida resposta, que m-1trum10 com 
duePmentos. · · 

commissiio é de 
supplicante3 deve 

Ceará, . Antonio de Castro Yianna, rio qual ex
põe qne tc:nd~ seguido por tena at.õ Pernam
buco para tlahi se trnnsportar a esta cõrte em 
alguma embarcação, qnc se lhe propor~ionasse, 
se havia frustmdo o seu plano, por isso que 
os commandantes das unic·1s, que se offereciiio, 
a saber a fragata ingleza-He1:on- e a charrua 
-Lccor-recusnrão recebei-o a bordo; protes
tand•> embarcar-si>, logo que houve;;se qualquer. 
navio de guerra ou mercante 11ae1onal ou es
tmngeiro. 

B}m que a commissão esteja muito 
· · · , uxp _içiio o epu a.º 

pelo alto conceito, qrie forma da sua pn)n
d >de, e patriotismo, todavia c~m<?_ não pode 
dirigir-se unicamente pela conv1cçao de sua .. . ,-

galisem a 'dita exposição', e nos quàcs P.l~'l 
deveria ser fundnda ; é de parecer que se offic1e 

·n.1 gO\·crno, pira qne mande vir sem den~ora o 
81". de utado ex di • 
min:intcs ''rdens, e pmpo1·cionando os meios· e 1·e-
111ovendo todas as difficuldados occorrentes. 

ir Paço da cmnara dos deputados em 16 de Julho 
de 1827. - (Assignado» os membJ"Os da com
missiio.l-Foi ·approvaJo. 

« F'oi visto na commissão de poderes, o officio 
incluso do Sr. deputado pela província das Ala" 
gõa11, Gustavo AJolpbo de Aq~illar, .n'? _qual 
expõe que os moth•11s, que o tem 11n~oss1!:J1h~do 
de vir tomar nssento nesta camarn sao nao so. a 
folta de ombnrca..:ão, em que possa transportar:se 

qn·e. cm recebei-o á bordü tiveriio tanto o com~ 
mandante da corvrtn ingleza-Steronce-como '?do 
correio nacionnl-Gcneral 1.ccor-apezar das ms-. .. . . . 
ultimamente qu<>, tendo Ófficini.lo a· esltl.l"tSJ?eito 
ao presidt>nt.; da provinciil do Pernambuco._ amda 
mio havi" recebido reposta, nem soluç~o M pro: 
videncius solicitadas 

" Bem que a çommissão est1•ja muito persua
dida d.1 veracidade da exposição do S1·. deP.ulado 
pelo alto conct>ilo, que fómrn, d~ sul! prol.i!d.u~e. 
e pntriotismo, tod1n·1a, c!>m.? nno pude d1ni:t1r
se unicamente peln convrc~no de sua cons~r,911-
cin, e não encontra docume11t.1s, que leg~hse111 
a dita exposic:iio, e nos quaes · e~l~ deVtll"l'l ser 
fundada, .ê de parecer que se oltic1e·ao governo, 
p im que mnncle ·vir sem demora o :Sr. deJlul.ado, 
expedindo a este fimª" mais terminantes '>t"dcns, 
e prt>porcion ·indo os meic1s, e removendo toda::; 
as difficuldades. 

" Paço. da camari1 do.s t!_eputn<lc~.-(Assignados 
os membros da com1mssao.)-Fo1 approvado. 

Sr. ]\faia, P.obre a extincçiio da casa .da suppli~ 
cação do Brnzil, para ficarem igualudas todas as 
relações do ~m,crio, como tribur_ines de 2". e 1;1.~~ 
tima. insta11c1a ; e porque esta. e a me!'nl_!l dr:;
posição da eonstituii;ão, entende. a comm1ssao que 
se Jevo:r imprimir o referido prOJecto para entrar 
i111 · ordem Jos trabalhos tia camara. , .. . .. 

« Paço dn camara dos . deputados 30 de ?nlbo 
de 1827,-(Assignadus ss menibros da comm1ssão. 
-Foi approvàdo. · 
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SESSÃO E~l !30 DE JULHO DE :1827. 
a Na comlnissão de lc:;tislaçiio fc:>i vi:;to a indii:a 

c;ão, do illus_trc- depnt11<lo o Sr. Pauln Son7.n, 
P!:la q1111l.'lembm a nomeai;iio de. uma e<)mmis-
sao cs ec1al ue ·e n · . o .,. · · 
proJecto ·de foi rarn a creiu;i\o dos juize,o dE pri~ 
metra instancia; e é a mesma commiss1io 1fo pl· 
1·ecer· nãó sõ· ·que tem lugar, mas nté que é di~ua 
de to.ia . n uttenciio, e se torua indis easavel a 

ti ropos a; 

" P"~º da camarn dos deputados 28 de Julho 
de 13:}7.-:Assiguados os membrns da commi,;s:io) 
~Approvado. 

•· 
" A commissiio do c11n-.tiLui .. iio examinou o re

querimento do bar,fo Je llaca!Íé, em que se 11n~ixa 
do injusto procetliment.o, com que o tribunal 
da buli:\ da c1·niaJa 11rnndon passar contra o 
suppl~cante 1111111\auda:lo 1le })enhora pela <1uanlia 
de tnnt:l e tanto;; 1~•mt•is _<b 1·iíis, procedidos tle 
nlcance, tle que se rlizem ter !ir.ado dey.idore~ ÍL 
mesnm bulia :;eu fallecido ·ini Amuro Y ellto <l•l 

,omp ua q1iali.l11de do 111·oc11radores de 
l\fanocl. Jusê Sann•mto, e t.hc<m1reir•) t]nc f<>i delln 
nest:! luspado tlo Rio <le .fonciro, •l no •le ::.. Paulo 
nos mmos de li!!'.) u 1803 e da provincin d.i 
........ _ .::; = e . . n " ..__ :. ; procec unen •l, 
que o s1111plicnntc 11iz 11~0 podC!l" ter lugat• ; por
q 110 ll'L UllllU de H:)U:J prestou O soh1·e11ilo St)ll pai, 
e. CJ111p_. contas da :<na pr,)r.t1ratloria perante o. . . , . . 
de ~:'~?1lF>l 1, saltlo, •111;;' se 111osh'.011 existir 11~ 
sna 111110 ; e por se achnrc111 as m»smas conta> 
c~wrcntes se lbr.s passou quitação cm fvrn1a: seu.do 
tno ex1tctos o referido scn pai e comp .. que entrc
g111'1io 111 1is 110 mesmo tribnnnl a quantia de 
ô: 12SS80U. •1110 cm sua miio tinhão tlaquelle thc
sonr~iro. múr $nnncnto, p1·oc•!(li<ln de 011tr1\S. c••ntas 
po1· 11ss1111 lhes ;;m· 1wdcn111fo. ele 11uc i"nalmento 
se. lhe:" deu qnitni;ão: e junt:\ o .-upplic mte a 
q111tit~ao. n 1p1c se rcf .. 1·c, a qual está conforme 
ao _qne nllcgn. 

" He n·e:;cnta mais o ,;u 1 l i ·m to 1 11c tendo 
recorri o. deste .. procutii111ento ao ministro da jus
ti,<;n, tJllCix1tt1tl<~·SC llc h1we1· ll'lllt'\lc Ú'ÍÜllJlU[ 
v10\11do o. m·t. li'U n. l:? d 1 constituit:,iio, cmq11anto 
fozm i·ev1,·c1· mn processo lintlo e rcquenmdo 

e 1zcsse guari ar >\ nrnsma co11st1 u1çao 
mio ftim por csto minist.rõ atteudido. 

11 A commissiio ptwa Jl<)der interpor o seÍt juizo 
ll11stc , .negocio com perfeito conhecimento de 
c:1n,;n .1ul~a uccessitrio tJllC se pc~a no l!:.1ve1·n•) 
q110 remetta n esta camara a consnlta sobre este 
oujccto e todos os mais p11pds que houver· n 
cs!o respeito, e ti de par_ccer •Jlle nc;;ta co11fo1·-
1111da:le se ollicio ao mesmo governo. 

" Paço da. camnra dos depulaJf)s, cm 2i' de 
Julho de 1827.-(..\ssignaclos os membros da com· 
ll!issno.)-Approvudo. · 

« ..\. cominissão d·~ commcrcio _ requer que se 
p•)ção no governo todo" os papeis rdati vos :\ 
fabrico. tle S. João de Ipanema wt provint,Jia de 
8. P.11110, os qunes existem na secrctn1·ia de es
tudo dos negocios do impcrio ou da guerra, á. 
qunl csttwa sujeito cstf! negocio, 111órmente, a 
ropre>cntat'iio da junta dos acciomstas do prin
cipio uo anno de 182-1. · 

« Paço da c1m1n1·a dos deputados, 20 de Jnnlio 
de lb'::7.-(Assignndos os membro;; da commissão.) 
.;_'Approvado". ,. . · · 

" A com missão de instrncçiio ~ublica ex 1minotí 
o projccto ·do Sr. deputado FciJÕ, e niio lhe pa
rec.indo· nas muterias 11e111 1w seu a1-rn11jo sufü
cicnte, ·e até difticil pata o lim <Jlle se pí·ctende; 
nào prestou sua assignatura quando foi aprcsen· 
\ado pelo sett autor; -todavia como esta- C'1mara 
já julgou matcrla de deliberaçào a do projecto 
cm questão, ê t.le parecer: que .sé imprima.p~·_a 

1 entrar :cm discussi\o conjunéiament.; com 'o: 2o e 
:lo gn\o do 1miject11 de instmcção -publica já 
imp1·es$0 e ndmíttido po1· esta camnra. 

de 1$27.-'-(Assignados os memlm>s_tla commiss:io.J_ 
-ApproYado. · , _ ., -, 

« A" eommissiio dele islaçiio e de ·usti '11. civíl 
e criminal foi p1·esente n informaçfü) o desem
bnrg.L<lor juiz interino d:t alfanJeg,t dPsta -côrtc, 
com os <focumcntos a que ella se refe1·e e que 
acompanlrnrào o otlicio tlo ministro dl. fazenda 
datado Je 2[) elo maz proximo passado cm res
p<>sta ao que de ordem destn _ e\\nuwa SA ·11re 
havia expedicfo sobre o objecto da indicação do 
Hlustre deptitado o Sr. 01lo1·ico· ltcc·rcn dl) de;
pacho dos linos quo cntriio naquella alfandega; 
e pela dita informal:'í'io e seus <locnm~ntos const'l 
que o procedimento ifaq11clle juiz a e:ite respeito 
se tem unican1eute limitado á execni;iio da por
tnl"ia <I 21 d Jull1 d• 1 2-j ex 1edid \ ara a 
secretaria de estado dos ní'gocbs tl1l j11stit;.a, a 
qual é Jo U1cor seguinte: _ . 

Pm·a o jufa intel'ino da al{<mclega 

« 1.\md11 reprcsenhdo o des'<?mbiu·gadol' João 
José da Yeiga, que sendo obrigado como pro
motor fiscal dos excessos da liuerdàile !la. im~ 

n'lo ti11l1a meio algnm para alcançn1· conlieci
meuto de conterem ou n:\o taes excessos os 
li no;; e papeis ini~1·essos fõra da eô1·te ;. nnÚd•\ 
Sua l\Ia~estade o Imperndo1· I>eln scc1·etnl"ia · de 
estaJ11 dos negocio;; dajuslica qne o co11;;eU11iirô 
juiz inte1·inti da alfande~n d'ora 0111 diante faça 
extrnhi1· ·e l'Cllletter ·n.1p1elle miui4ro mila..relnçã<~ 
de tn<los os livros 011 q11M;;q11c1· impro.;sq,s' 'qnô 
se des11acbarem namesma alfnn<lcga, dec)ar1111lo 
a p~ssoa a quem perte11Ç1io. afim d.i facilitar-lhe 
po1· este mc10 o con!Ulei'neut í, que lho ê ~ndis_
pensa,•el te1· para po1br · pr cdel' na. confornuJai,Jo 

. : , quan o 1e c••~\S :i · que, n. g1ú1s,, ,s 
contem abuso;; OU donll-mas .011ti·ar1as a 111CSll\t\ 
lei. Palacio ,do Rio ele .J.\11cil·r1, em 2l _ tle Ju!ltô 
de 18·2i>.-Clcment11 F<ti-i'<Ji1·a l•'•:miça. _ ·, · · · · 

cc on;; a mais 11. mMma 111 ormaçiio; qnc : l'e· 
cebendo -0 dito jniz ontm p1irt•u·ia da,. data do 
16 de Maio desta anno, onleüant.lo o 'cxacto ,,cum
primento da que fica mencionada,: c nfünexistin• 
do esta .naq1tella 1·epm·tiçiio, onde nom se• achav11 
registrnda, foi elle obrigado '' sollicital-a l pela 
secretaria d'estado e em•1na11to uiio baixou .. a 
sua copia não se despacl1:11·•1ó algu111>.' 1iv1·os .que 
esta vão ua alle1·tu1·a,. porque .. so. 1g119i;aya • 9 
contendo de tal ordem e que _ lo~o .. : que , appu~c
ccu, fizer•'iu·se, os despachos na fõrma Ol'di11a~1n, 
se cumpriu a mesma ordem. . . . , , " 

« A' \'ista do que e a mesma com missão'. de 
parecer que posto esta médhla s3j:t: poneo; pro
veitosa no fim a q1n se destina; ·, cümttt-Jo ellà 
lambem nenlmm incl)nvenieutll' npresent:t. na .sua 
pratica . COlltl'a O' interesse .. dtlS:: partict1lares, C 
nem se oppõe à , liber·lnde, estabelecida do-, im· 
pcrio, porque não envolve · a censura prévia1 
como piu·eceu inculcar-se." · · 

"e 
- (Assignados os me·nlbros dti 
Adiado por htwer op1iosição. · .. _ 

'« A:eommissiio <i'e f.u:e11d~-cxatnino11 ;~_'"~pius 
do 4, decretos, no, lo, dos, quaes '•se' concede :,_'ao 
Io tt)Ueute d'm·ma,la João da Silva Lobo;::.uma 
gmtificar,ão . c.01•responde11te: t\ mctadoc,_ do ·,soldo 
do sua pat.i11te. No 2° -lllm\ ,· pens,io,,múmal: de 
\Ã)0$000 ao _capitão de fragata .(ire•:nfdl.,; No ,;iu 
uma .. · pensiio,. ali.menlarh1 t.la, :metade .. cio ~ S•lldo de 
seu: fa\foeido. filho ·Rwh11el ,Jo.oé; ._<fe,,,C:n-valho,;.to 
tenente da ann:\da. So -to uma p :ilsão a)hue11ta...., 

J 
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$ESSÃO~E~l · 30 ·.OR JULHO· OE: l~:!i 
ria n Joaqufoa Rosa. de· Moraes de a mets.de do 
~rdJnado . de seu f~llecHo ma1·ido, porteiro da 
mtcndenem· da rnarmha; · Os quaes decl''.ltos fõ1·iio · 
rl!mettid~s ai cst:l ·:call!ar~ _para a sua appMVl· 
•• 1 • , J 

a A commissiio obser'l"a : 
1t'l o Que Ô' minist1·0 ddvera · remelti1· as re· 

sol~\:-Ões. aute_s_de_ pass~i: os decreto~ para nelles 

legislativo •. 
" 2;• Que as dita;;. resoluções dcv01·áü vir ac•)lll· 

pnnhadais dos docnmentos, que prov.io os :;er· 
vii;o; sobre .que recabe a rcmuncraçã\I. 

" 3.·• Que os nHsmos decretos têm já o eum· 
pra-se do ministr\l da· m uinlm, o qne é incon· 
slitneional po1· niio tt:>r precedido approvacão do 
corpo legisluti\"O. • 

" E' portanto a c:ommissão de parJccr qu.! se 
responda .110 ministro ua conCom11d11tle do expo.o· 
to, reenviando-ae·lhe as copias. , 

. " iço d.1 camara cio; deputa (l)s, lG de Julho 
d~ 1~27. » - • Assignados os m•imliros da com: 
nussuo. o 

Foi a rov 1.cfo e Nsol V•111 
a .r~spo~tn, 

1·cmett:!ssc111 
sti tniçiio. 

a~:soLuçlo 

cr A nssenÍbl1h etc. resoÍ ,.e : . 
" Artigo unico. O governo lica ant•>risaJo a 

mandar eo111pi·ar o' cdillcio . 1lo antigo th iatro 
da cidade ;d·1 Babia,- ç .a repa1· 1l·o, convenicnte
niente,· ·destinundo~o para casa da escola o ensino 
mutuo; · cst 1bclceida ···na mesma cU:l'io. · 
« Cama1·.i dos deputàdos, 11111 17 'tfo JitllÍ. > de 

t~·i;;,~'""'~~ssignados -~s 1heinbros. da comúussàó .) -
Ficou at1,1ad~ por)rn.v_e.r opp>s1ç:i.o; · · · 

«'A» commissiio de guerra: vio o officiJ. qtie 
a cstn ., camara dirig:o o • minist1·0 o· secret:irio 
de estado do:1 neg.,ci•JS d' gue1·,·a cm data de 
li do· eorr.lnte· adindo ex licar.ões sobrn as enas 
qnc · eviio impôr :aos· 1·eos militares de õ• de· 
serção; ,.,, "' , · · · · · · 

'«A. céimmissiiO ~ de pareee1· q11e .achando·s~ 
marcaaas 11a·.01·Jenança· de 9 ·de Abril' .de 18'.)J 
:is p'cfüis correspomfoilt~ a> crilÍlc dl' teri:eir11 
dc~erçiio, , e. _na, çarta !égia d~ 19. lio. Feve.rcira 
dç ·ll-I07 .. 'as ·quc':se ·~ppliciic;( l\OS 'rch:1 d' •1uart11 
desi~r~o·:~ cle\"ç1n_ o~ ,q•~e Ao·mnette~em o criul'J 
de qumta.· de:icrçno ficar co~nprdl11md1d"s na gêral 
1fü1posiçào .do art. 11. d'.l. guer1·a, qne"lliz «J.1i.é 
aq11ellc, -que· des~rtur ·para ·ó· intefi<!i" qo l'CIQO 

em t~mpo de paz, .s1Jja eo1i lemnado p:>r témpo 
de S0B aUllOS a t1·abalhai" nas f1ntilfoações ; pt!lo 
mod•> que ·se acha· marca:lo no fün d<J § lo 
cap: ll do regulamenh lle infantar~a ; e que 

eessari l a explica•;iio de lei.' .,. 
" Paço da carnara dtls deput.atl.,s, 21 d•J Julho 

de 18·?7 JJ-:A~sig111dos os memb1·os da com:nis3:'10.J . .· .. -

11 Foi pre;cnte 1\ com:nissii\l rle legislar.iio o 
officiv <lo ministro e sic1·et:il°i'> d·e~tad•> dos nn· 
g.1ci0>s de justiça, pela qu ll i·cmette a c..in~ulta 
da mesa do' descmbarg > do paço sobre o r.:.: 
queriment•J d' 111arq11ez de e mtagallo e outros, 
quoj p.Jdcm a abJlição da co11serv11t )ria do banco, 
afim <l<l qnc n cam u·a resolva. sol.mi este objricto 
o que pa1'Jce1· co11\·.J.1ientc, visto que p81'a a 
e::dm~ão Jaf}u illc, e outro;; juizos priva~ivos, 
se f1zem nec :ssarias me•lilas legislativas, como 
foi d J p11.1·eccr á mesa, com o qual :se. confunua 

art. 17J § 17, o p 11· isso nada mais iu~umbc â. 
co nmissào a tal r.ispeito, do que cham ir a atten· 
çào <la camara sobre o p1«1ject.., · 01ftJ1·ecitlo dtlsdo 
a sosião pass lJa p 1r.1. o deviJo andamento, e 
execuçà•> i.lest \ meJi1la politica, 1:ió1'111tJnte porque 
sob1·e elle j1\ foi cstlJ anno oncet 11la · a ;;ia dis~ 
eussão. · 

" Paço da eamara_d•M deputa.los, 27 de Julho 
de 1827.11-(Assiguados os membros· d:1. co11uni:1~ 
siie. l -App1·\lvaJ 1, e q11J se p:lrticipe ao mi· 
nistL·o. 

rocer ;(110 neste llCóOt:iO SÓ tle\'ol. sc1·' ouvida _a 
conuni .;são. 

11 P.\ço lia cam ll"a li >S tl!putnlo;, 2J. dd Julho 
de l8!7.11-:-:A~sign:1dos os membro~; da· commi:;-
são.) -Apin·a.11do. · -. 

Entrnn l•> ultimanunte cm diseussiio, :1. cmencla 
d 1 Sr. OJol'ic > "P·>:ala c:u outt-11. ·ocea;;ião, :1.11 
pa1·ece1· da e >mmi ;-; i•) de s m le publica· sob1·t.l 
o l".llJUedmcnt'> ·d,1:s nlmnnos da· 11cademia· me· 
rlico-ciru.-gica, j ·~ a lill·la d: 0:1tr.·H sessifos, fal· 
1<>11. . .. . . . . : 

o S<'.· c,,..t L Agu.l u.·: -.S1·. presiJ,mte; 
ci>m> nin~u~ u pidi•> a p•1lwra, e11 dircialguint 
COllitl, s•im cJmtu l 1 abus:lr da attenç:'io d1. ca· 
ma1·a. . .. . . .· . , . . · , 

Qaand 1 na ses;;i.•> de l5 do con·ente cntNu 
e;;te. projeeto c:n discu-;si.o, cu disse quanto jul: 
guei convd11ie11te ,· CJ:nbtlti · tolo·s, ou' á· maior 
pa1·tJ d JS argnm illt'>;;, cpe haviàu si l·> produ~ z" • . . . . . . , . , . , .. .: 

d u[t)h•o fiat .da l"Cpl"tlS!inta;à:> .d OS•. afa nnos SUp; 
plic mt is. · . . ·. . .. · · · .. · 

p,fr i,ss•> j1ilg0·mc o;;cu~n.to da r~p1·..il11zi'r o mcs~ 
1111,. e . lou'~.i di mim a hlé 1, dJ ·J?•~ten for fatigar 

ce~t.1. .nug11st·1 eiuna1-a co:n a·r;,pet11;u .das mesmas 
iiléas. · · . · .. · . . · 

\-.:c1·llscrmta1·.ii apen:u, qui mJ ~ não opp.011ho 
ja e li. a .2• part':l d> p.ir..ie"r• cm·dni\ls M menos 
d" qu .i é mais· esso:1cial, e de qua põ1lc 11ascer 
lllllii 11tilidafo, 'uma . V<!Z q1ie niio 'pod.Jm >8 dar 
:.\s ac<Attll111ia:; u1~dico·cirurgicas jà · estabelecidas 
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325 SESSÃO E)l ao 'DE J ULUO : DE 18!1 
aqu<:lla perfeição, de que neecssitão rm n um 
completo curso destas sciencias. 

Demais o projecto.do Sr. Lino. Coutinbo ácerca 
das elicolns assim de phamiacia, como de cimrj?ía, 
e · c· 1 , . e e e . . · u 
aos que se babilitarem pela m1111dra designada 
no mesmo dito projecto, passou á 2• discussão: 
o por í~so convil'ei que c.:spercmos ·pela decisiio 

Nilo lia porém a mesma 1 aziio quanto fl. pl"i- ·. 
me1ra ra•·tc do p uecer, isto é, úcerca da publi
cidade dos exames , svbre que tanto tc·nlio in
i-;tado; porque de certo ninguem podi:rá negar a 
sua utilidaúe. 

Tornarei a deela1·nr <'Olll n franqueza, que é 
propria do meu c•nac-ter, que fac;o justic;a nos 
sentimer.t is dos Srs. medicos. lentes da netunl 
academii1 ; nem é por l'lks, que deseje se fm;ão 
publicos f:cmelhnntes exames; mas sim; e unicn-
1111mte . pela maior conveniencfa, e utilidade da 

ublicidadr e 01·. outras muitas considera õrs 
que fjz, quando pela p1·imeim n·z foliei na sessão 
da de 16 do corrente : não achando tm '·erdade ra
zão para se continuar a embirrar (pennitta-sc-111e 
n expressiio) na maneira, porq111: até aqui têm 
s1 o. e1 os os ~xames e pra 1cn. 

Direi ainda que uiio é bem fundndo o a1·gn
mL11to, que se tem pertenditfo inculcai·, de que 
o publico, que assistir n estes. exames, na1la 
en en " e t:S; porque .mm as pessoas m\·e1·1 , · 
que entendiio da materia e po~siio ser juizcs ; 
qunnto 111ais que unda hn que possa comparar·sc 
cOlll · a dub1 a la utilidade tle conbecer o estu
dante exami1.ando a rnziio, porque é r<'pro\· •do 
no. caso de o fer. Do m<'smo modo uão me 
parece c'llher outro argumnet.:> do niio estar 
presente o doente ; porque o .,studante é argu-
111entad.> sob1·c o que escreYeu e sobre 11s obser• 
vatões que colheu :. rnzõ~s l'm que se fundou ; 
e escolln p~rtaoto do rnethodo qne 11pplícou 
11ara o curati,·o do enfermo etc. : . 

podei· ser 11rgument.a<io em publico .úcerca · de 
tudo isto ; ou· então pelo 1111 do que o Si·. OJo· 
rico lembrou na sua 'mc:nda, 1\cerca tlo qual 

P ~o licen a ao. Jio111·ado membro a111 on-
erar-lhe que cumpre redigil-n de moJo, que 

possa baYer neste acto 11pp1 ovaçiio, ou reprova
çiio, · o que se niio colhe da maneira por que 
clla està escripta. 

Por t~das estas c?,nsidt>rac:;õe.; e por tudo quan 
lo eu disse na sess;10 de lü do eorreute, sus
teutt> o vuto qne entao . emitti e que ó parecer 
seja emendado pela maneira po1·quc me tenho 
lll'OUUllciado'. 

o sr. Lln :>. e ou ti n 110: - Sr. presidente, 
eu fazia tenção de não dal' mais uma .pnlavra 
sobre semelhante ohjecto; mas como o illnsLre 
1leputndo tem foliado, e falindo de certo modo, 
que 111e diz réspeito; e ·me \'C'jo obrigado a 
sustent.1r o· pareci:r dn commissiio. 

Qual e a embirraçiio que l) illustrc· deputado 
tem \'isto aqui? E ,·isto 1irincipalme11te em mim, 
(.Iorque suu cu qmm tenho defendido este rare
cc1·. 'l Acaso niio, · ter11o os membrns de · uma 
commissiio obdgatiio de su;;_tclihu os. seus pa-

a ·· a . · :i. .. 

tendem ri·jeitar ? E t:11a111ará a isto embirração 
o illuátre deputado ? E' meu tlevcr · embirrar; 
e isto (1 .. que tle,·e fazer. um bómem de bemi 
qne prestou sua lirmn a ·um. J•Rreçer · da. com
u1issiio,; dc,·e·o sustentar CJuquauto argumentos 
111ais solidos 1.iio o 1izcrem mudar ·de opinião ; 
e ;11iio deve deiidizer-se. .. 

Diz ·o illustre · df·putndo que a cqmmissão 
at~t:ude.1 de le\'e sobre o requerimr.nlo do11 sur,· 
phcautel!', e. quti pouco caso fez .das razões nel e 
1:1:..anulas, quauJo _disoc. que. a tp~cixa t!Hqudléi> 

f 
discípulos contra os seus lentes nilo era bem 
fundumentada. 

· Sr. presidente, a commissiio o disse e clla 
continua a dizer; por tu1nto .se estes estudantes 

• • 1 1ã · a · 1v· e s u ca a,; na 
confonnidnde dos estatutos da escola tem 
.. ido por causa de seus mestref:, que 
na_du tém,. e sim pela· Opposiçâo do . 

. pelo ·imperio até boje. 
E porque lm,·emos nós feito a lei novíssima 

do passmnento dus cai-tas! Niio foi.p11ra afastar 
esse obstaculo e decidir a qnesião, li\·rando os 
cstudnnks dos exmnes e propinas exigidos pelo 
ci; u1·giào-111õ1· do imperfo? E como ee diz gra
tuitamcute que tudo ·isto depenJia dos seus 
lent.:s?. Pelo que 11ertence aos exames de G nnnos 
elles já se arhiio marcados no nrt. lo da dita. 
ll'i novíssima qunndo diz que fanio os exames 
na co11forn1idnde dos estatutos; e que dizem ·os 
~stnt~1tos? Dizem que. o_ causo de 6 !'nnos não 

· (0 mesmo Si·. deprttadu contimiott a fallar; mas. 
'1iio foi mais ouvitlu do tachyg rtrp1to.) 

o Sr. Cost.i Aguiar: - Nada lm tiio facil 
seuhore«, como diger-se-'- tenho respondido ao.,; 
a1·gume11tos do Sr. depulad•J - tenho combatido 
o5 · fundamentos da sun opiniiio, etc. 

O IJUe e Yerdnde é que o meu honrado amii:o 
i . i 1 1 nõ acou por muueirn a -

gumn o que eu então di,;se e o que agora D\'lln· 
c_ei. O publico· que nos ouve ••• 

O Sn. l.JNo Cou"l"1N110 :_-O publico imparcial. 
. O Sn. CosT.i. AnuIAn : - !Sim, o publico impar

cial nos füni justiça; os tachygrapl1os apanh11riio 
o meu discurso de 16 do co1·r1111te, elles escre
''erhõ o quo eu ngora dist'C e o que p;>mlerou 
ó illust1·e d<Jpntado o Sr; Lino Coutinlio. Sim, 
o publico imparcial · nos julgnr1\ e dccidirú a 
fayor de quem pende a ju ~liça ou ó dosejo de 
füz<Jr sobresal1ir classes a que .. não pei:tenço. 

n e3 e a ar so re a gumas retlexoes feitas 
pelo Sr. Lino Csulinho, devo dizer-lhe em nbono 
da \'erdade que , quando fttllei ou usei . da 

- embiJTnl' - •. • nii.>. ti:ve cm vista 

tado; fallei cm· gera\ contra a preteução âos 
exames pela 111n11ei1'.1.que se inculca .. O publico 
t·m1bem decidirú do .. minhas intenções, e 1;1ara 
justificar-me tenho em meu abono a decenc1a e 
dignidade co•u que sempre costuma atacar opi· 
niões e 11unca indil"iduos, como knho vist·> al
gumas \•ezes pt·;1ticar-se... l\las · emlim deixemos 
isto que não merece· a . peua de l'CJubar-:rios o 
tempo. . . 

Direi agom em resp(lsta ao Sr. Lino Coutinb(), 
que para. full111· em ·exames não é· mister ~er 
medico, nem cu costumo ·rnetter a mão em se1ha 
t:io estranha; o que· cu .disso foi reh1tivo ·à pu-; 
blichlndc dos cxa mes. convenienéia e utilidade 
<lesta ·mesma publicidade, e nenhuiu inconveniente 
que encontrava em .reformar-se a maneira: po1· 
que até aqui erão feitos os exames, etc~· · · 
·Foi. isto o que o 81'. Lino .Coutinho não atacou, 

fui isto o que elle , ni'io de.~truio e o que de,· ia 
ter feito, e ni!o dcclam~l'.com:.gc'!e1alidade sobre 

o _ lub•1fr.i commum .. das .fo tcnções dos .S1;s: medicas 
len~..s da academia, etc., o que eu nem p11Z.eu1 
duvida e muito me-nos co1.1tc...;tei,. porque tenho 
por costume e 1·eg1·a respe1\ar , pj\ra si:r tambem 
respeitado, e ·me uiio · expõr '. a: · algulll · ,de5a·gu~.: 
SBdo. . . . . . · .. 

Fica portanto ainda subsistente' tÚdo quanto 
eu disse jã na m1lit.as -vezes citada sessão de.16 
do corrente, e tambcm tudo quanto agpra t~11bo 
accresi:entadp. · · 
' P0Jc1'iu <iÍllU~ .. fazer. muitas U!lÚ"llS. r~tkx.õcs; 
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SESSÃO E~l 31 ·.OE JULHO DE 1-827 q~ .. 
•>-' 

mas nem q•1cro nem · desl'jJ ab1i,;ar' dll nttenção 
dn camara. Elln peztl em Sll't. i;abedoria . o que 
tem 011vido, e decida o q110 fór melÍl•>r e mnis . 
justo : rcstnr·mc-ba aa menos o prnzer de ba ver 
dito com franr111eza n que siut.J e o que pen~ 
su re seme ann e opp:>s1ç110 ea a es 11 ougo 
annos n <>sta classe dos no,.sos co.1cida.Ji"ios ; 
classe- ein ve1·dade util e de ~ne tanto necessi· 
tamos. - - '\l e •• -

prot.?stan-lo desdd _ já nnrl \ mais -n.ecre ;centár .~ 
se111cl11a"te r .. -spcito na presente ses•i'i•>. 

O ii;n. St:cnF:T.\RIO MAi.\ leu n emm1.h 1·f!f,,r. 
ma•la q11e otrerecera o ~ OJorico. 

« A assembléa etc. resolve: 
" A1·tigo unico. O exam13 para cirurgião foi·· 

maJo consistirá em defender publicamente o 
alut1111•> thescs qne v.:r~em 1101.irn as materins 

1 ; 

111m1l•1 appr<.1va1lo 011_ rep1·ova•lo o nlumno. se
gundo o q11e clecitlir a maiorh dos mesmo~ -ar
guentes, e_ fazendo-se tudo- i.sto conforme os es· 

SenJo ap.>inda e julgamlo:so por fim discutida 
a matérin, -póz o Sr. presiclente 1\ votação o pa
rece~ e. f.,i approva1lo cm 111nbas n.s ~uas ~~ .. ~~s; 

a s'na materia e1i1 fórurn ele resoluç·io, ficniido 
em c1111~oquencia d'e.>la votai;iio p1·C'jllllicadas os 
em•!lldas . ulfe1·ecidas. 

o sr. ca•tr . ., o .sucr.~: - Sr. pre~idente, · 
é 11111 dos nollsos primeh·os deveres_ animar e 
prnte2er a intlustria 1.ncional. 

O Brozil abunda em 1tran•les salinas: as do 
As11ú 11a provincia do Ri•l Grande do · No~te só 
basi-to J>ara abastecer Oll mcrcailos 'dc:stll 1mpe
rio. Porém a faltn de protecçiio tem - feito 11ue 
muitas; até j:\ .e.st1io nbuaJ,mada5, e se niio ollmr
mos 1a '·este - tjlo -interessante· ramo do· no!lso 
commen:io el e · ca uri\ e totl- •.. -
. Nüo. ,;ei, Sr. - pr.isidento, por,111a razão - tendo 
nós tanto' inl havemos de- est:ar·-tfando consumo 
ao -sal. estrallgciro, que se v.inde 11111i1 caro que 

Porém é s!tl de · Lislioa e é quanto bast.1 ..• 
é melhor e deve·p1·er.:rir''R•> da··terrn !. •·• ·Quiio 
longe eslt\ R e:1se respeito o nosso pensnr- com 
·os i11glezes 1 E1teS -por espírito -nnci<mal só .diio 
eonsuuío ao que é 11eu; ·np1z111· de havei·· 11lg111H 
l{e•ieros estrangeir<.1s melhores qutl os seus, como 
por eX.<t!mpl., o tabac_o. _ _ · 

E potque nã.> hav.imo~ nós ·ae tmn:tr tiio bom 
cxemvTo·?- Por.111e 'ORO hilVlllll~>S •le il• principiando 
a ter· esse espírito nacional 1 · p,,qne não hnve
mos d.i"Jar consumo· uo nosso snl. aind>L mes:uo 

-que fosse inf1ni9r ao élltrnngeiro,' o que se_ neg:L 'l 
Eu olf.iréço~ , Sr •. 'presidento, á approv:içiio da 

as.;embléa, um projéctci. de. lei p u·a "ª' P!"••hibir a 
import11çno. do sal :estrangeir" o!n qual•1uer porlO 
do Ítn(Jel'.iO. _ . - .; . . - . . 

1 
-

l.landou: á mesa e::f.,i lid.> .o- scg:1intc 

PR•lJECTO O.: LEI 

_ rr- A aasen'1bléa geral legislativa do impei·io de-
creta·:· - -"•· :: - · ·:. 
· « Art. l • 1Flcà pr\>hl\iida ti bnport'aç'ia do sal 

· estrallg~iro' .~m' qnaliJ!lºr port0
1 
do_ imperio. - _ 

« Art: 2.o.Fieiio derogadasncst:1 parte_ sómente _ 
todas.leis ~e.m·.eontrifrio~: ... , . ·• : __ --~ . , 
_ !'- Camàra·. dos dt>piitàctos; 27 de J_ulho de ls·~7. 
~ K.:-w. Ca1t1•91:e SilN; 11:- Ficou par.a n 2• li· 
tl\'l'!l. - - - . - . - - -· 

O;; Sns. P,\IU..\ C.\VALC.\Sl'P. P. lfoLr;ASIH C.\VAL• 
CA:ST.E mandúrào á mcSl a seguinte 

PECLABlÇÃ'.Q 

« - ec nro q11e Yotlli c.1ntra a npprovação :::t~rnl 
d;lS emcn•!as cvi111l 1s •lo senado ao projecto 1le lei 
da dotaça 1 .le S. l\{. Imperial. - Pazila Crintil• 
cante.- Hollanda Capalcante. 11 

Sn; PnEl'IDESTit de1t para ordem ·do dia : 
1.0

- Continuação d1 discuss:iÓ do p'rojP.cto sobre 
o;; legados p:o,i. 

2.0 -- 3• d!~n"-.ifo do projecto q11P. P.Xlingne os 
lugares de antcn<lentc! do ouro no Hio dn .Jauefro 
e ua B:1hia. 

3.0 - R isoluçiio sobr.: a comarca do -Rio do 
S. Fmucisco. 

4.0 -1• discussão. <lo project.o sobre o quinto 
_dos couros n:L [Jr•JV_incin do Rio Grande do Sul. 

5.c:;_ Discussão 110 projecto sob1·e o reconheci· 
1 il ·, pc s amuos ca11sa 'lS na pto· 

vi11ci:1 d:L B:Ll1in por occa:iiifo da guerra. _ 
6.o - 3• · di,;cu;;siio do projecto d:L creaçiio elo 

snpremo tribunal de justiço. : 
, :..cvantou-sl! a sessio .-as 3 ho1·.as dll tar•le. -
Josê Carlos Pei·eii'a cl~ Almdd1r To1·res. .1ecre·. 
t.irio. 

RESOLUÇÃO DA CAMARA 

lllm. e Eun. Sr; - Inclusa remctto a V. Eic. 
a r .. sohu;iio da cam:lrll dos - deputados sobre o 
projecto de lc!i âc •rc:L das escolas de- primeiras 
letrns, afhn 1le qu';! seja apresentada; por V. E:oi:. 
ua_ i:nm:cm dos S1·s. senailorus 1·om o -projccto 
orogmal qu.! a 11comp11nh11. - Deos guarde a 
V. Ex. - Paço da camnra dos clepnt-1.doi:, em M 
de Julho de IS·!i. - .lo~é Anto11io tla Sifoa 1\ltiiri. 
- S1· •. visconde de_ C:>ngonha~ d•> 01L~ipo. 

solução jt1nt1L, e p..:ri•a que tem lugar· pedir·sé ao 
imperador a irna s:incç:lo. , __ . _: _ 

Se•sie em 3t de' .lalhé : o 

t•UESIDESCI.-\. DO SR~ ARAUIO · U:II.-\. · 

A's 10. horas; feita a chamada; aeh.a1·iio·Se' p1·e· 
sentes Sl ~r:J. tlepnt LJos, fllltnnJo .com can•n __ os 
Srs. OHveira .. Snlgndo, 'Getulio, Rezei1d11 Costa, 
i\Inrtins P~rdrn , Ledo, Pizllrro, Cnnhn' B:Lrboz.i, 
.J leos- e Sika; o sem ell, _ os Sa:~ .. Yascmac.,llos, 
Rocha Franco, 2\foml.is Ribciri>, Muy, Lopes-1\1 .. rr• 
de.i, FurhL Bn1·boz:1, , l\focicl Monteiro , Casti·o 
V'iannn, Xnvier G11rci:\. 

O Sn. Pmt.'IIPE.~1·E 1fochr~u aberta ·a ses:i:fo, e 
li la pdo sr. s11cret •rio A:lmcida l'or1·.is. a neta 
da antecedc .. te f ,j appro\•adn. - -
. O Sn. SEcnE·r.\1110 lLu.\- dell conta do !seguinte 
exp..:dicnte: 

OFFICIO 

• •• ' .- ' • • > - t 

que V. Ex. de. ordem 1la camm·a dos dC'putndo:i 
me diri1li" cm . n do corrente t\cci·ca do banco 
do Bl·nzil, insinuan•lo-me que P!>(P~1·L11 _di?:tbe· 
s~uro l'roponha eu a Nclncçitl tio JUro q11_t,1 yenco 

.o dito .banco tios. suppril!ltiat-Os •. que, f.&z ~o g~
.veruo, por st:r: csw .. o_ ohJecto-. umco, cm ,que·_ deve 
preceder au licncitl do- dito' b:mco nàfundl_Ltà<,-,da 
ilivitlt& ,publica. Ao· ditõ respeito: ae _·_ine ,o!fei;ece 
.lovar à. con1iclé1·,1çio _, d11 . cnma1·11 , - que: antes·' do 
-bai1co rlill\izir ~~ ·1 \'Qf. c~nto a11twll~-l\\T•>, ~~vc.~1% 
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!J28 SESSÃO E11 31 DE JULHO DE 18~7 
<lf' ll1e ínllar nisso: e 1ll'i:sei <le o fnzl'r, porque 
l., J·llrcc<:u-mc que tnl 111·01•11sio::io na li<T(·a do lw· 
me111 do go,·e1 no podei ia sl'l" considerada conci;iio 
111i11istl'rial, cHno é usual cm p:iizes que ncal.Jiio 
!lP ser ~<.ivern:u:los pela n>1Jt.1dc i:111 él í..a , 2°, po1-

f'lll que se itd•n o go,·cnw, podi:i <·si:n pmpÔ.si
<:iio 11bnln1· o cl"<'ditu do hll'l<DJO goveruo; ·1°, \JOI'· 
que, rc fl.:etindo melhor, nt·ho que o juro 11iio é 
t:io g1 onde, como 1í. primeiro ''istn p111·1:cr, sendo, 
como tem tido , pngo nns mesmns notns, em 
qm~ siio foi tos os supprimcnto;; dos fundos, do 
i<ortc que n 1 ei<pcito Ja moeda mt·tnllica desap
pnrecc logll o lucro espadoso do divid1:ndo. A 
tudo isto nrcr~scc nrnis n cvnsen·:1i;iit1 do pre!O 
aununl .do juro anima cs m·ciouistns; n 1cd11zil·o 
i1 menos pôde fazer que 11ingue111 queira espe
cular com o ha11co , sendo o emprl':.;o <los capí-t • . 
n111rcio e agricultura; Jondc i·esn!tadn ficarem 
tolhhlüs o~ recttrsos do g<.1vcm.1: cujns consc
t111cncias deixo iL prndcutc cousitlcraçào da ea-
111nra ealculnr e llvnliar. 

" Henmtnrei, observandoqnc não 1ne pnrecc op
J.101·llmo. o momento, para f11zc1· no banco n no\"a 
11roposiçiio, porque e <le facto que n simples 
pro osí.;ào ue lhe fü. em :!ti úo ns~n ., · 
t111a 1·eorgn111saçiio e fnmlnç:io Jn nosi:n divida, 
innocentc e 11nt11rnl como. ella é, fez abalo nos 
uccionistas, que nadn dt'eídiriio até ngr-1·n, ..- até 
c11n~o11 diminniçiio de Ylllor nns nc1;ões dnquelle 
cstnuelecimcnto. I1.culco este 1eeci<', porque estoc 
pHsundiào quo t< do ouho 'xpcclicntc que se 
tome pn1·a mclhornr nos~o . i:stadu, e. quo .11:io fõr 
1le nccurtlo c:om o banco, sen\ fallh·cl. nugmc11-
Jnr4 nossos rmbnrnc.:os, e 1;or conseque11cfo somos 
fo1·1;11du11 n le\•a1· con1 g1 ito uma corpo1·ação 
do imlividuos pouco \"<'l">ndos 1111. opern~ões de 
c1etfill', e JlOI" J,,i.:o- mesmo d(sco11famloii do suc-
Cf'~S d • 1 • · • • · •. • -
Rt;rao tomndas Ct•mo filhas do put·o zulo que. me 
n11í11111. E todn\·ia farei a pn:i1•0.siriio kmbrndn~ 
p1u n mostrnr 111i11h11 boa , • .,ntade: mas com n 
1·P.pu nn11cia que ins irn n c1·n\'icf'iio <lo (·fli-ito 

11 e 1 i prop<'S•çao. • 
11 Deos guarde .. a V. 1 Ex.-Pnço. 11 de Jnlh() <le 

11"27.-;\fm;qiià cfo Quclu;.-Sr. Josii Antonio dn 
~ih·a Mnin. ,;-A'- SCl'l"etarin. 

l• .PARTE DA ORDEM DO DJA 

- Entrou c·m discnssilo o projccto de ld qu'e r<'gula 
·n futura npplica1;iio dos lt:gntlos uiio cu111pridos .. 
. O l!ilJ-. Clc-:n1c-n1c P••r<>Jru:.-Sr. p1-esi-
1leutc-, Nl niio f1llorei sobre a ernenda n;, m ligo. 
porque ji\ foi assaz mnsr rndu a 11ecessiJade <lc 
:>e m.Jmrt tir a emcucln dn pn lavr.1 -pios- depois 
11•1 ,...... legndos .: ,,....,. <i e~sc11ci1il <".'•lll (·fleito e:: ta 
!'lllc11un, pi1rque, a pnssnr o .irt1go c .. 11.0 est<\, 
se <nltndc1fao comp1·d1cn<litlc,s 11ellc t\ldos .os 
fogndos, o c11.1c iria de frculc C•·•.trn o dirdto 
'c.le pl'<•1n i<'dnde 11<111uii·itlo pclo.s lt g tnrios rJn h-

~. gados pn·funos. En ncho que seria 111uito mell10r 
1mpprimir-se esta d:msu1a ;leu-a); porque nssim 

prowgidn pelo esi·1do, po1·qun n 1·e1igiUo não 
l'Óde ser bem desempenlmch sem que o clero 
possua <•S conl1ecimentos neçessn1ios; .e que por 
is•o de\•<J n nnçiio concon·er com as despez·1s 
m:ccssm•ias parn n illustrn•:no Jo mesmo clero, 
o que se conseguh"ii npplk·111do-se cst~s legados 
pnr11 a creni;iio· de mu scminnrio no lln1·:111h:io. 
Ad111j1to o principio, ma,; não u conclusão. 

r o > e e ll q nc n naçno 
dt"i n 1wolccriio <levidn e neeessaria' pnra · se pro
lll~Yt>r n i11Í1strnçi\o, isto scrit pmp1·io de outra 
discussão, e mio Jesta: qmmJo nppnrecer aqui 
11111 pu•jecleo pnrn i:ste fim, npeznr üe que, .se
gundo o co11e1Jio de Trento, perlanco nos bi;:po;; 
cri-:11· o S1t>tc111t1r scmiuado;;, cu tnh· .. z \•ulnrei 
pnr ellc, J•Orqnc sup11011ho que os bispados niio 
têm as re11d11s 1wcess:wias parn fazer tnt;S ..Je,;
pezns; ma:<, nindn ndmiltimlo que n na~iio deva 
co11co1-rc1· para estes estabelecimentos, de nenhum 
modo podem sei· npplicndo~ rm·a clles ••s legntlos 
pios, porque estes tem o!Jjecto:; certos e t.let•W· 
mina o<>, mui '> 1 crentes t aqU•! e que se lh<'s 
quer·· c.111r. 

Nüo pôde portfl.nto tN' lugnr a emenda cio 
Sr. bispo dn. l\J.nranh:'io: e seria .necc:~s!.'rio, no 

o Sr. Arccbl,.po <ln Bnl,ln:-Sr. p1·csi· 
dente, cu oppn•'\"O o :oriigo • eo111 a emendn do 
Sr. bi~po do l\larnuhãu, porque estou persnn..Jido 
apcznr dns razões que ucnba d!.l 1:xpc11dei· llli\ 
illustre d~putr.úo. que· 11. applicn~iio. t.los ·legados 
11iio cmnpridos. a estabelecírncutu e mnuuteuçiio 
dos sc11ii11nrio:1, é oum pin,, e 111nito pi1l; pois 
que tcndn a promovei· o b1•111 -e u elilplendor d\ 
1·cligí:io;quc Uio póde pwspcrn1· .. sem que os ~c•ls 
ministros teuhiio as' ucces::;arias luze,; e cónhe" 
ci111e11t.1s, · para sérvirem· dl' mcstre:i e de· :guins 
nos outros hotmms nos .·carninllo-~ da ~ah·n àCt;- . 

1:111 se l'ense qne eu a le .111ovidn' dú, inte
resse <lc angmentar ns ·t"Qndas - do .seminario 
arcliicpiseop.•l ·da Uabía; ajnd l gue n>1sim..fo:ist>, 
c11 nàu faz111· nisso' senão cumprir o .<mcu;,.dever 

. ,,- . . .. · 1i•\1. 0

:;Jel\J 
alguma consn, .!cm a c011sigi1ação- nnnnal ,.de 
11111 c1J11to 1le 1·e1s, tem :nmns c_nsa,s" '}Uc .. rend.i111 
nnnnnlmente 3001i a ~li. e _t~m,.ftnulme1.~c .. mn 
fundo n:nda maior; com o. qn·at. <:u,:conto desde 
jz\ com .a maio1· confianç11, isto _é,- éª ,piedosa li· 
"bernlida<lú e munificcncin dos bnhiuuos·, {A21oi~dOS,•) 

Quando. en reclamo auxilios . · flpra, .os scminn
rios, e principnlmente cm .. beneficio daqudln~ 
dioc1sC's qne.aiudn os niio .. tem, .bcpt.,co!u~. n_do 
l\1a1·nnJ1:io, 011de os aspira11tcs ao. sac.i:-nlocw, qnc 
qubere111 i11st1 uir-se uas materi.li•. ccclesi~s.ticns, 
i:;f!o ouri:;n1los .a ir-. estudar CC!•n gr:uulc mcom· 
llrnll<• e dC"spczn, no .semi nano : do , .Pn_n\,, qn~. 
ns;im 11\C'smo decadente, cfn!to .de meios, 01ftl1.ece 
nlguus _ sciccórros à· indispensavel .educação.: úo 
cl.,l'O. . . . . . . - - _- . . • •. . ;; ~· 

Ouvi hontcm (li7.Cl'·S<', qno o cóncilio'd~ '1\c!ito 
C"11cm rc;!a :l(:S Lispos a edifknçiiõ e 'dotui;iló, dos 
,,:cmil:nrlos ,"-e vor cnnscquencin:' qué 'a el\cs· se 
tll've nl!andonnr o cuicla<lo e n fundni;.iio destas 

<l<'sta J,.i l'udessem sei; :ipplicnuos· a outro qtnl- _01·~, f::r. presidente, não sei como .. se possa 
quer lio::pnnl .. dn mt·sma proviucin, r1unudo ua- nv1111ç111: istfl seríameute'no Brasil i: Quc:m iguor:i 

d ·· 1 cr·· ,· • 

11nello Jugnr aonde cfüs i:c '·<:i·ificrm:m, uão C'Xis· qn<l o coucilio h'gis1avn para bisp1os, quc;;.per-
tirem ·· 11ospitnes. - _cebo::m clizímos, .. ,e '.9u.:i_ potlc,-m, ~p1•l~c;1r:.: á. ,J}lanu~ 
· 8eria· . po11J111to melhor· que díss~ssemos 'que tcnç:io dos .se111inanos 1·cndus ,ou p1 nsol'.S .. âi:-h'!· 
devia pertencct· ao ·hospital mais visi11l10 d<fdis· .n . .:.llcios, p1"!'lie11dns, moste~r!)~~ ~ -9~.~i·~s·.' ·c:stjfüele· 

Ct~-~e-toe"'_ .. º. u:_). ro.' ~in~i.~;. e 1111_._º_ -:.estes ,_.lt-ga .. ~o:i_:_ -~.<.rt.e_. _u __ • _.

1 

c!n_le11tos pws.! dr. que trn~ '. .!:!. -~"t;!1e1onní!o .. <"O)!· 
~ ... - ... _ _ - - C!ito 1,1a s<:s~no <!_e Refo/IUnt. -·rap.:· HVprov~ilen-
, Quànto -1Í -. emenda do Sr~ bispo'-do Mar.~nl1ão, . c1011 ei.!-as~: quc,'11110 ~t:10: ~o· 11.lc-~uce:dusd.nspos 

. o uobrc autor. della deu ·por -niLtho, que ·a: in· j bn1.1ilen·ost Quem nao. ·salJe, que, ,acl1an1io.ae ,-OS 
stru<'c::to dos 111inistrof! dn. relig!rt>, llevi 1 ser,· di?.imos incol'porncfos na corba, P. no go\'el'JlO 
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SESSÃO,.EM 31 DE JULHO DE 1827 
que compete "nianter" o ·culfo publico,· e prover 
á. educar.ão . e subsistencia dos seus mi ni.>tros? 

Como se póJe finalmente exigir, que os bis
pos· com as limitadissimas congruas, que lhes 

· e u · ubrco ossão fundar e sus-
tentar semiuarios 1 Se se appella para os rendi
mento.>· dó.s mitras , cumpro saber-se , que us 
mais pingues, como Bahia, Rio de Janeiro, Per
n:imbuco, :Minas, s. Paulo, não pnssão. creio eu, 
t e nu cruza os , me ui a a congrna : a o 
l\la1·anhiio niio chega a 8 mil cruzados: e a do 
Pa1·á seg1iramente niio passa de seis. E é com 
estes mdos que os bispos hão de tratar-se : fa· 
zer a.> de.>peza:; lh,; visitas pastoraes; acudir ás 
necessidades dvs pobres ; manter seminn1·ios; pa
gar a mest1·o;s e füzer outras grande.; despezas? 
isto é seg1ua111ente exigir uma cousa impossi
,.eJ·; é i·cconhccer por uma parte a obrigaÇiio 
imposta pelo concilio, e po1· outra não querer 
prestar os meios que o mesmo concilio suppõe, 
e qu.; pela in.:oqioraçiio dos dizimos ficárão sendo 
da 0xc[ush·a com etencin do µode~ civil. Já em 
outros occa:1iões ten 10 ie1to ve1· qun e a eg1s a· 
1;ão existente a este respeito, e que o alvará i:le 10 
do .Muio de 1805, ndopt .ndo as cllsposições do con
cilio de Trento, pl"onu:tte auxiliar os bisvos, e os 

- "' .. u::;'" • ~ 

as medidas que julgassem convenientes, ou 1>4r.1 
a c9ns1i1·vação do.> si:min:u·ios , que carecessem 
destus. soccvrl'OS, "~ p~ra· o f!l:ll ~stabelecimento 

gios.idade e si4bedorm de11tn nugusta c1u11arn. ::füu, 
como. é. pos:s1nl, que os· legisladores do · B1·asil, 
quti; têm· dado tão dccidiJas provas do seu zelo 
e amor das .sciencias , : deixem · de promover a 
instrucção do clero, que pela uatureza das suas 
funcções-, e pelo ascendente do seu mi.;isterio 
tem, e ha do ter sempre-, a maior iuftuencia so
bre o espírito. e a opinião· d•)s povos? 

Como õ possivel que, neste nugu$tO recinto, 
sanctua1'io das lnzcs o da plulosophiu, appareçis 
u · 111ais leve indille1·ença sobre a 11lustn1çúo de 
unm · dus · m11is i111po1-tunles classes da sociedaile?. 
l'retonder-se-ha ucaso tirar a desforra, ~e ê Ji. 
cito. assim dizel-o, desses desgruça<lvs tempos 
éUI que o ~lero 1:ra o uóico dt:p~sitario dos pou
cos conhecimentos, que esc,pa1·ao ao uaufragio 
das". lf!tras, depois , d11 irrupção dos burliaros, 
qnando os · leigos, ainda 0:1 mais illust1·es o 
con>Spicuo,:, uão subiiio ltir uem e:1crev1:r, bem 
comu o celeb1·e du Guesclin, o maior estadista 
do secu\o H, datando dç.>ses tempo:i o uso da ·. 
pa avra·- as:;1gna1" -, .para 1:xpr11111r o s1gua e 
uma .cruz, que faziiio os quo uii.o sabhlo escre
''er. o· seu proprio''. nome '! l\las essa desívrra, ' 
se. fõra . possivel, não se1"iu digna · da philan- : 
t1'opia de ··uma camara tão ilhuuinada que do 
certo nj\o. desprezar,\ meio ··algum de . prJvenir 
os .. funt:Stos · effeitos'.<la ignoranciu do clero, que 
sl'ria 'timto mais saliente e vergonhosa ã face 
da . illu;;tração dêrratnada por t.Jdo · o ·· iuiperio. 

Ora,· que meio pôde ser mais prompto e inc
poe oneroso a\ fazenda publica, cto que · aquelle 

'l1ll03. 

consideração, principalmente quando so pódó 
attonder ao me~mo tempo a uma e outra cousâ -
como no caso em questão, applicando-se uma 
parte do~ legados pio.; para os holl itae::1 ó 

. ' par e para os semmar1os. em r.icorrer ãa · 
concordatas que 111io desviarão os dízimos · d'ó 
seu .P[imitivo destiiJo, senão com a éxpres:;a 
cond1çao de que o governo fn1·ia todas a dcs~ 
pesas do culto e da subsistencia do clero eu só 
!'cclan111rei o princip~o de que ni11g11e11r 'duvidu. 
·~~o é, que reconhec1du e garautidt& co;uo reli· 
gmo · do estado, a 1·eligião c:itbolica ápostolica 
1"on_1n11a, é obrigação do poder civil applicar os 
meios 11ecessnrio::1 para o seu exercício o con
Sl.!l'\'.ªçà~ ,; e já que Se tem mostrado, quanto 03 
semmarios contribuem para ·isto form:indo-se 
nelles ministros di"nos do sanctuiÍrio. · · 
~sta providencia ainda me parece mai.s ·· neées~ 

snr1:1, _qu uJo observo que ti:udo·se apresentado 
nesta camara vnrios projectos para u creação 
de escolas e cadeiras <le diversa:> sdencias 11t· 
n um~ em a_m a appnrecido sobre o e•!SÍno :4ü\: 
co1n:em part1culurnwnte aos ecclesiasticos; e q n'e 
a 11110 se p1·ovc1· por consequencia ao estubelo:ci
ll!ento e ~Of:n«,;~o d·~s se1!1ini:rios, onde se av1·o;lí-

s:· oc 11 v r 
siu~ ter lll!Jita instrucçào, mas 1:ão s:aberá o ·quu 
maB lhe importa saber, uem achará cm· estado 
de preencher · os st-ns dcve1·es. · · · . · · 
. E por todas estas razões, que voto pelo ai•
t1~0 com. o unenda do Sr. !Ji'1po· do M1u'u11l11i.o, 
uno du v1dancJo concordar ·com o illustre dt:plt· 
l'!do o 81. Paula Cavalcnnte sobre a s)ibstitui
çao das p1~lavras - arcebisp 1do e bispado...:. po1· 
outms ~qu1vale11tes, vi:1to llUe pa1·ece ·füio gus
t1u .mtuto destas phrases eccles1<1sticas: diga-::io 
embora - comarca,. ou provincias -; mas . passe 
a ·-emenda. 

O Sr. Lino Coutinho:'- Eu falhÚei sd· 
b1·e o a1·tig.• e ·depois sobre a emenda. A ··,eme·1Í· 
<la que s1: offereccu, de pôr, depois ' da plilavra 
lcgadvs, esta - ios - é ·usta or ue <lo ' fâcfh · 
nem o os· os· ega os são desta natureza, e porqu.o 
os. leg1t<l?ll particulares sempre têm todo o di'-. 
re1to, SeJa em qutl tempo ··rv1· e não podem ca'· · 
'1_!1car. Os legado:> pios feitos a cért .s corpora:
çucs, devem-se entender· como a um· entiJ 111or:t1; 
o ·que u~o acontece quan<lJ. 6 a Pedro, S!!nchô 
ou Martinho, porque o s<:u direito é semp1·e 
existente.. · · · · ' 
Su~ de parecer_ que não se ·:diga - bis~ados. '6 

arcebispados - nao pelo que· disse o Sr. ú1·ceb1s· 
po, qutJ temos inimis:i<le a rstas J alàvras ·eccle· 
sim;~1cns, n.1a,s porque a div.is1.o o imp~tiv uã<i 
é feita por b1sp11dvs o ai·ccb1spados: 116:1 ·estamqs 
fazendo uma. lei .ci\·il e não ceclesi11Stica';' po1· 
isso devemos usar de divisão civil, e· <liier-ua's 
provif!cia~ e comarcas: llU e11tüo tligi\'.s--- no 
1111per10 do Brnzil,- porque então se ei1tende toda 
a c::i.teução do impeno. · · 

Quanto :i. 2• parte estou confor,ne :colll t> 
::)r. Cl1:111cnte Pereira: aquellcs legados· pfos de
vem pe1te11c1Jr í\q.uel_le l1ospit11l que c::tistit dentro 

As minhas emendas ~õm a· ser que se--ponha 
depois de legados a palavra -pios,-' como -'quer 
o S1·. Clcmcute Pereira; e que em lugar <le bi:1-
pados e arcebispados,-·impo:rio do )jmzil. ·' · : 

!<"aliarei agora sobre. uma eme11da que p~etei1í.iê 
QUE'., estes lo:gadvs pio~ m"lo .cm0pridos, em, Vo;~ 
de !rem para os bosp1taes~ fcss_em para. º!i _semi-· 
nar1os! ..... .· · ··. - · -. · :. " . .:.···1 

Or.1, Sr. prcsideJltC, Jiare~e-me que co1i1 ti1!i'1 aü' 
rdlexão convencerei a estes senborc~ '1~" q1i~r1:m 

i~ 
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3:30 SESSÃO E:\l 31 DE .JULHO QE '1827 
tal. O que é obra mai.s n1e1·itoria, dar vi.Ia. ao 
(loentc, curar a sua eufermid21dc, ou d:u· instrucr.:io 
'a um humem Ott outro, .que se p•'.>ue. t.lispensar 
llo. ser atirç :? Que perigo se segl!e {1 sociedade, 

se~ l)sta a vontade de quem .. 011 deixo_u, então eu 
quereria que entras~elll uos· cofr:es publieos da 
na•;ào, po1·que, pelos . meus lll'incipios, todas ns 
renJas ueven . e · · . · 

.- . s ai· pút'a pa 1·e, ou 
.se nno fõr estudar nos scminarios, ·ou estuuar 
i;:m outrns nulas, ont,le púde nd•1uirir a neccssaria 
instrucção? Nilo Jeve1;emos prefor,ir a esh instrnc-

- ·.• • - • • .. •• t 

. ::1chn · a morrer dei lauo cm um leito? Deixaremos 
.o 1üisern\'el cidauiio. lutai·· com a morte, pud.J· 
ceudo mil t.lüres~ sem _ter com que se alimentar, 
"deixando de s11b111iuistrai·-llle. os meios de sm1 
curn, sú para i.lm· i11stn1cçiio. nos ccclesfasticos? 

'Niio ser:\ obra mais mllrito.ria mesmo aos oll1•1s 
de· Déos o c1111í1· a iufcr:uiJmfo do .. indigente, tio 
11ue instruh·· o; cccle3iusticos,? E c••mO se quer 
·pul'. em 1i11b:1 1le coufront:l~i'í·> os.· scmin uios com 
os hospitae:1 d<> cm·iJauc ·? O noJSO pri.11ciro dll· 
. \'Cr é :socco~rer o nosso proximo, . que uiio .tem 
que comer; e c11r:1l-o '"' ~1w !'11f<!m11<1:ufo· 1apo2ado 

· :; c1c: 
u \'ida do ·1~0111e111 é a in"imclru· cousa i:m qutJ 
devemos cuidur. . · 

Só por éiit:l simples confrontn~ão "entro :t'lUCile 
~ . . ·n - · ·e1 O 

:11 ser socconiilo, e . ql!e p1·eci,;a _ser curuu·n·, já 
,11:"10 l úJe l11wer quest:~o útJ _ úuv1Jn; .e por cO!I· 
sequcuci:~ os l<.!gados (ll~s 11:10 cmn pralos !leve1;11 
ser a hc- :! • • • • • 
111\1-io. . 

: Além disto õ u·m.1 conformiunuc ntú com 11.. lei 
nuLign, <11lc muudavn que os legados pios ·nno 
c11111p1·idus fossem <1J1plicat10.; ao ),pspitJJJ tJt.>.S... José 
de Lisboa.; e por esta lt:i nova 1·1m1u\'e111os uni· 

-camei1le- esta nppl~cação do. hospit ·~ ,de S. José 
de Lisbou pm·" o; 110,;pitaos do Brazi!; e isto 
ti tuuto in:us necessaric, quanto é vc1·daue que 

.os J1ospitaes s:io 111u1to mui Scl'\;idos po1· caus:1 
'da rent.la. 
· O Sr. Clcunc:n te Pereira: - l!!u me le· 
vauto p:1r:1 respouúer a alguns m· umentus ' ue 

· · i 1e,. a camal'a, pol' serem ·parte fóra 
d:1 ordel!\, e P(ll'le cm i·esposta a :i,rg1m~c11tos que 
· 1.üo n11[> 11·,icênlo nesta 1:a111ar.1 • 
. 'Disse-se qm1 os .. uispos não têm rendimentos 
' . . • ; . , , • . ... i· . S~lO pe
: q11en 1s; e que, niuda com os e111olt!i11entos, e1n 
uli;nns bispados; os . 1ncsm<is 1·e11dm!entos 11110 

passüo de 12,000 c1·11zauos: isto iião. é . ex11cto, 
. pois ê con;taute que nlguns ha, cujas rend 1s 
"pass:io 4e 20,l!_t.JO • cru~•l\los; ó ~er!-1a~o, q n9 estas 
·1·ei11i:ls pode1·:\o \•u· a solfrcl' d1111111111ç:10 no fu
turo; porque uct~almen.tc r<!cebeu1 emolum!!nt.?:1 
<1ue. mio poderão o:ou1J1111ar n l'L'cel>cr; como s:10 
por .. eitcmplo, os' de cl1n11c1,1hu:ia, que p•:são 111uito 

· ~o.bte. o' povo.:_ l~n1·cbantlo po1·ú111 up p1·i_ncipio, tle 
que .se .devem ~mtr nos bispo~ t:~"~ cmulum,l!fl· 
·to:1, sigo ao· mesmo. p::isso o pr111c1pl•J. t.le que se 
· tle\·em uugmcntar ·ns · coügruas <los. mesmos bis· 
'. pos; l!orque ·estes deve1u: ter . uurn iml>sistencia 
'sumc1e11k, co1111i1oila · e Jccent•>, tul .. que corl'l!S· 
po11ila· â sua alta cafogori:i; ums 11C111l111111 de.:s
tes-p1 inci1;ios pódc snnir <;!e · urgnme .. to· pum 
1lellcs ,;e concluir que ~e·devão .npvliém· ss. rnn· 
dimento11 c.lqs !<>gados pios· não .cumpl"iJo:s, nos 
8~niina.l'ios. 

' ·~ ; .. 
. os seminarios, e já cn1 t•utm . occasfüo en disse 
. ,que ern nece::.s:lrio_ .. q:ue· o3. ecclesiasticos tivesse111 
.wuitn )nstrucç:i:d, por•iuc. quanto. ruais i«str-ui1os 
forem, m!mores .sl!rüo os seus. abusos, abusos que 

de1·cm. saltiL'. pai"ii a; d.iff.:rcntes applicà~ões 
as ':lecesshlade.s do est,1t.lo pedirem. · 

O nobl'e deputado disse que, uma . vez · ue a 
religião catholicn .a ostoli.:a l'omaua ó a r :.-.i-

o, a na•;ao . ove cuidar ua conservaç:io 
doi seus ministros, e qnl!, as;im como em toJus 
:1s nações as escola; eccle,;insticas .têm sido 11ro
tcgida:;, os legisla<lo1·cs <lo Brazil Je\-em cmd:tr 
no cst:ibdeci111ento e co11sc1·v11çãu dos sea1innr ios. 

Reco11heço :l justi~a deste -pi<111cipio, e. estou 
c.;rto tambl!m que o podei·· lcgishtivo niill se lia 
de negar, qu mdo ro1· t•itup\>, . a <lar a protecção 
nec.~,;s n·ia a esti·s estal>elecimcntus. l!:st:1 guesti'io 
porém, nii.o t im lug u· na presente discussilo, por
•1ue niio catamos tmtantlo. tio um projecto parn 
t.l• •tar . semi11111'ios: -l.mta111os de 1un p1·ojecto que 
u:í applicni;iio a uns l>eus u ' · 
npp 1ca,ç110 pw., e colll•l cuusasse expectllç:iQ uo 
nobre deputt\do que, t.md.1-se i:tPl'esentnuo nesla 
nug11sta cama1·;1 tnntus pt'ojectos p:1m n ir1struc..:iio 
da mocidtu.le L1·'1zilein1, não se .n resent:1s:;c um 

· ç.o o e. l'O; t.levo 1.hzer que, 
se isto assim é, e,;sn accUSt\!)•lO \•ir1\ u 1·ccabir 
sabr.i o notit·c deputado, por. nüo tc1· apt'eseutndo 
esse z>rojccto. 

· · · · · ., ic 

Jnuit0 temp·l. . . . ... ,,.' · : .. .. 
Diss;! ci. uobr!l d1?pU\Q.U11? que,'.a cama1·a ... negan~ 

.do-se a pretenç~10 do ::)r .. L1spo do N:ar:111huo, quor. 
qu.i o cl~ro SeJa ignom11te e. que não tenha os 
11ece§õsn1·ios conbeci1ne11t<1s ; . o 119b1·e. deputado 
poJ"ém enganoµ_~SJ;. a ,ca1.1111ra 11110 quer nem póJ(l 
querer ·que. o ctero seJ11 ignorante, .nem tal cousa 
se en1111cion nesta cn11a, ucin.: tnesmo 11 · cnn1a1·a 
mostrOu j1\'inais inc.lispo.siç:'io, p:m1 . prçitegd" o 
ensino :do ~lero ; o qlle •111er esta. cnm:1l'n e o 
que UC\'e qUel'<!l' COlll. totlns as SUl\S forn1s, ... Ó 
que; o cle.ro. n:il) tol'tlc g . estai:, na. mesma~ posi
çtlo eli1 que. se ncholl, qunnaq se. intrusou na 
ingc1·enci:.' dos. 11e,gocios pri,y11tjvos . do poJer 
timp••ml; e a 1st.o sempre ba i.lc ach.'r opposi-
çiio <lecididu, (Apoimlos.) . "·. . . . . 

.Jà C..i prevenido pelo Sr. : Lino Coutinho; em-
1111111tt9 e.;te ,11ob1·n J.ep:ut;tilo .• estabelece.u. o. para~ 
ldt.•, que se fez e11t1·e a .. n~cessidad<!. de hospi
.taes e a utili.<l•tde. c.l i, "e .ninarias. cpi!(lcopnes: e 
com n fo1'!:ll nc c.lstumn 1 1os .. 

, têm f~ito. mui.to n1.al ã igreja :.111as ue111 po1· isso 
··; con-.:il'ei que .us legados pia; tef1h:io esta appli· 
. ·.i<açã!); }>Ol'qUe e·lÍICÍl pffncipio. que. as ·cousas se 

·nno ·d<!\·em tirar do fün pm·.n q uc s;1o dP.stimiJas 
por su~ !l~lllr.ezl!; e se cu ·11udes ;o co11v.ericci'·n1e 

.' •1uo. ~ra ]tçi~o .e".JUSto · ~ar nos lega.los pt•:s outra 
apphcaçuo que nllo füsso J!anr:-outras p1:u, por. 

c.,mp:u·:lçao so pó.Ie .. n<l111itti1' _en.t1·~ a salv.tição 
dn \'iua de uin iudiViJUQ, qu·e· entra nos l1ospi
tae"s e·a-instrncç;lo do-elo:~".:"ª raziio <la ditl.:
reí1ç t ó obvia.; é. p1:ec!so:: euic.lar ua. TiJn; do ci ~ 
\lnd:lo. n~,~$. _.io quq iu1 inst111cçiio. dos· ecclesins
t:cos, porque ~onse.1·yn1·, aqnella. õ . a pri111,ira 
~bi-ignçno na~urat •. e , sem ~sta i.nstruc;ç!W póde 
vivc1··se ;_ alem tio que ll. p0Jen1 aJq111rir por 
outr.;s me:os .. Por iss?.do ~1an!)ira !1e~h.u111a J>O
dem, stir .. ~ls. lega<los pios nm» ~umpndo~ t\~phca, 
elos a»s·,11o~nina1•ioa,~ P'Jtq110 .d"v~ui .. cm.. pnµ)eiro 

. lug~~r apphcar·so. &IJ•. ~º"pit&e•, wmo oflJe.c&o 
. . 
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SESSÃO .EM 31 .DE JULUO DE 1821 " 331 
primllrio, sen<!o a instl'Ucção do .clero um obje· 
cto sccund1rio. 

o Sr. Dl•po do l\l"ora:nlu'io : - LeYnn· 
to-me para responilcr . a um argumento do S1·. 
Clemente Pereira : que sustentou que até o pre
sente não tinha a arecido ro"eclo ou indica ão 
re a 1va nos semmar1os. ~og.> nos primeiros 
dias; .depois da convenção desta augusto. camam, 
apresentei ·uma indicação em r~vor do seminar!o 
·Que se lia de tTear ~10 Maran!tao; e porque _nao 

ç '-ª P,st'l ·seminario,: paga ·pda .fazenda 'publica; que 
é obrigada a concorrer para isto em razão dos 
dizimos; .que ·percobe o estado, com n· expressa 
condição ·de manter os ministros "da igreja; ·esta 
füdicação f·1i a diversas commi-1sões, e até o. 
presente não: se . tem ,litlp_ o parecer a seu r~s~ 
peito; portanto, Sr .. pres1de11te, quando v. Ex. 
mandar for o parecer da commissão, ficará 
contente . o Sr. Clomentc Pereira,. ií1fimnando-o 
cie que houve quem. se. le~bra,.,<e de npr~seutar 
uma. indicação a est•1 respe1t1. Passando a q~es· 
tão principal, devo dizei· que os· argumentos do 
no rc epu a o,!! r. arcç 1sp? . a a •!ª• cstao 
em . pé. A edncaçao do clem e um obJecto df' 
primeira importanEia. o de priméirn necel?si_dndc 
para a . su~tentnçao do estado : . º!1 con.s~dcro 

religião; a educação e a· legis~ação ; mas a i·~
ligino não se· póde manter. s~m -que te~1bn 1!11· 

""nistros e sem que estes. m_m1st_ros. tcnlmo a 1.n
~trucção nece~saria, para rnflmr. sobre a S•)c1e
dado ; por consequencia parece-me de absoluta 
·aecessidade que estes seminal'.ios, que a cduca
ç:io dos ministros da re!igi~o ~ej11 protegida._ C? 
para argumentar . cu~st1tuc10nnhnente, repetirei 
o que ·a constituição determina : diz <.'Ih no. 
utigo Su n. 79 tit. ~~ 1 e 33 ;teu.) 

Eis a lei fundnmenlal scgurnnJo a todos os 
Cidadãos do impel'io q11e a . naçriv lia de p1·?st'.'r 
todos os socconos ncccssanos, para que ex1stao 
e:<tcs collegios de educação; e não acho cm nr
tigo algum da constituição que a nação se obri
gasse ·ou segurasse nos cidndãos º· pr_ot~gcr os 
bospitaes, o que comtudo acho mmto JUSto, mas 
tnmbem pni·eco justo que n mo.chladc como or
dena a constituição . 110 nrtigo citado, doscnvolni 
à sua razão ·.pelas doutrinas rccc:bidas den~~o 
deste.; . i · · 
muito protegidos. · 

Niio sei mesmo distinguir que neto _de ~mef!.· 
c~ncia . seja Jl!&i~ agradayl'~ perante o ~hr9110 d1· 
,·rno,· . se . educni.- os numstros da r~l1gmo, que 
privados da ·educação l1iici de . ser muito JJ1l°1os e 
criminoiós, · ou curar os doentes cm uma cama ; 
coníésso;· · Sr. presidente,. qué niio .sei decidir 
qual .destas duas. cousas seja· mais. ngradayel no 
throno . divino, {>.•reccndo-me d1~ pr,nnclra _m1por
tancia e ·ncces,siaade que os mcnmos l'.ecebao ,uma 
educação· religiosa, uúia cdúcação littcrari:l, civil 

•.' 

e Cccfosi:Bticn, porque "de\-em servir á igreja e. 
ao estado. . 

Parece-me isto da maior importancia; · o nin
gucm pód~ neg1r que isto seja obrfi ·do pie_da~':• 

• y • • • 

d:Js e desgra1:adas comó ·os orphios; · por Jsso' 
direi sempre que o estab.?lecimen.tó do Se!JliriariO: 
niio é só um ã igreja e á sociedade, m-1s até á 
liumanidnde · · · · ' · · 
tanto que se pôde proteger. 

Estes estalielecimeP.t•JS s''io garantidos pela' 
mesma constituição Jo imperio~ que diz Cúlle-~ 
gios e universidades etc. (Le"u.) 
D~ todos estes princípios r.onclúo que os argu· 

menlo.:1 que cxpendcu o Sr. arcebispo. da Bahia, 
s:1bsistcm cm toda a ·sua fori;a,' e que ninguem 
os póJe destruir. 

Nem ·i;e diga que não se tem argumentado con· 
trn os seminarios; quando ·nqui se tratou das 
bnllns ·muito so nri{umentou r,ontra . clfos, e até· 
appnreccriio idéas de que os bispos erão obriga~ .· . . . . 
uma congrua, com que não podem subsistir; .:' 

O 'concilio de Trento legislava on decr&tava . a 
r~spcito dos grandes !>i!!pados da E111.:opa, onde 

Quando isto proponho não ha de mi~ha inten
çi10 o Ltclnh- legados profanos, porque offendem 
tlircilo de terceiro; trato sómen to dos legadc;is 

ios não cum ddos e uero uo a metad 
applicnda aos seminarios. e outra metade aos. hos-· 
pitaes de caridad~. ~ . · · ·. . 

l:le Y. Ex. me faz favol'. de mandai· a emenda que 
cu propuz, f;uei este acc1·escentnmento. ~ · 

Foi-lho mandada a emenda offcrecida em outrà· 
ses;;iio, o yolto1t com este accro.;centamento, como 
nova. 

ElIE~DA 

11 Metade . dos legados pios ni'io cumpridos 
seja applicndn nus scminarios dos bispado,., .. o 
oulm mctndc no.~ hospitaes. - Bispo doJiai·a
nhcio. » - Apoiada. 

o Sr. ArccblSJ>O «ia Dal~ln:-Levanto
me só para responder as· increpatõc;; que acaba 
de fazer-me o illustre deputado o Sr. Clt!mente 
Pcrcirn, nlgumas das 1111acs são muito graves; 
para que pos~ão clissimulnr·se e ficar sem res, 
pui:tn. · • . · 

A primeirn õ que cu tinha falindo fo~a d~ 
. o . 

,·ião produzido. . . • . . -
Creio que o nobre deputado cstã esquecido 

do que se pnssou ua ·scs:,;ão antecedei:itc, e~n 
quo teve 'principio esta discussão; e foi _ entiiC! 
qnc apparecerão os argumentos, as.: razoes' a 
que lic•jo · resp!)IU.li; portanto não. !alu da _ordem 
e só foliei tlo que, está em quest.'lo. • , , . .. . 

Outra ilícrepaçiio ó que, ha\'.endO·ll}e. queixado 
de não app!lreccr nes.ta ~1mara p~<>Jec:to ~algum: 
para o cnsmo do sc1enc:1as _ecclcs1ast~C:US· es.ta: 
qucix.i reverte contra num mesmo, pois que de 
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~ESSÃO E~l a t. D~ JULHO DE 18:2i 
mim depen1ia aupprir esh falta, apresentando 
taes projectos. 

l\la>', ~r. prcsiJ.eute, que t~nho cu feito desde 
o p1·i.ncipio da l_e1rislnturn, senão ad\·og.1r, quanto 

. ri rn nun a; . e eis orças, a causa$ os 
seminarios, no intuito de de facilitar a in;;trncç•'io 
do clero? Se o illustre driputatlo q uizer ter o 
trabalho de examinar as netas das sessõe_s deste 

importante como o clero ; '" quando toq111>i ~a 
idea do desforra do,; tempos, c•n que só o 'clero 
sabia alg1rna cou;;a, foi rcpellinclo um motivo 
t~io in•li no tia liberdade e hilantr · ' 
camara.: portanto não faltei ao rAs1>cito, e só 
fiz ,·ot.os par11 que :1 gcnerosidatle da camara 
abrangesse ignahncnte a protecção devida aos 
semi na rios. 

Disse finalmente o nobre deputado que o meu 
argumento deduzido da ignomnein, quo gernl· 
mente reinava 1111. meia idade, er.1 contra1irodn" 
cente, porque essa ignorancia fôra effoito d·\ 
prepoteneia do clero, que fez monopolio . d:is 
sciencias, pam melher dominar e estabelecer o 
seu impc150 '·mas e1~ di!?'? Jlel•> ~ontrario_ que a 
prcpotene1a e q11e foi ~ffe1to. d~ 1gnorane1a: pois 

~ . . ' 

bres, alarde de niio snbere111 outra cousa mais 
do que mant>jl\r as nrmns, dosprezmdo inteira
ment'l as letras, estas se refugiarão nos mos
teiros e entre os eeclesiastie•>S uc a;;· s:1lvárii 

as rnmns o governo feudal : forão clles que 
conservárã? e eopiárào ?s antigos manuscriptos, 
antes da mvenc;ao da nnprensn; foi nas suas 
mãos que esteve, como escondida, essa pequena 
luz. semelh<tnte ;io fogo do Vesta, que depoi;; 
diffuod10 luminosos raios por toda a Eurnpa: 
dat}ni Yinlm. que o nome de clerigo era syno
nimo do homem inslruido on dado ás letms e 
scienciao;; daqui a dependencia em que se neh:wão 
os leig.,s, e cons~guintemcnte o aS1cendeute e o 
poderc que o cl1Jro chegou a adquirir. 

Não se penso todavia que er•io mui gmndes 
os conhecimentos que então possuiào os eecle
siasticos, pois que se re<inzião a mui pouca eous!\ 
e apenas sobresal1iào pelo contra;te da profnnda 
obscul"idade em que se achaviio as outras classes: 
tempos ho1n·erào cm que :>té nos exames dos 
orden,R1\dos se perguntav.1. se sabião ler as epis· 
!ola,; 'e ~vangelho;;, e em q~e a par de u•na crassn 
1g11oranc1a ellus apresentavao os nxces;;o,; da mais 
vergou hosiL i.u~ntoralidade, com<l mui l?em expri-

antor da historia de C1U'los V 1)otit~s dedit gulw 
9uam glosre; 1intius colligunt libras, qiuun lcgunt 
liln·os: libcntiu~ i11tuentm· ,,rm·tham, quani ,\fm·· 
r.1t1n; malto1t legere in salmo11e, qwcm in S<clo· 
monc. · 

Parece-me portanto que o :ugmnento não foi 
contraproducente, o qu1l o illustrn depntado ·e 
']Ue confundi•i, attrihuindo á prcpotencia d·1 clero 
um, pb~nomeno vroveniente de causas que nin
gnen1 1~n1n·a. 

. Julgo tc1· respondido :is arguições elo honi·adci 

membro, e torno a rcpeth' que não i11c1·epci a 
camara, cm c:ija religiosidade e patrioti!mo 
tenho a mais bem funda ia confü1nça, do · q11e 

1·omovcrá a ini:;trucção do clern brnzileil·o. com 
to o o ze o, que merece. a causa a religião e do 
est 1do. · 

O Sr. Olc1u.cn"tc Pcrcir.1::-Esta. C.l· 
mara ouvio bem como· o .~r. m·cé i . · 
se expres,;ou, e ta1nbem envio'· como eu lhe res
pondi; julgará port1ntri se a queixa do Sr.·arce· 
biSpo é bem funda la ! · · 
~u ,usse que n:to hav~a um project·l sobre a 

mesa., nem apparccen proJccto algum na cam:na 
que propuzesse a instituição e dotação de semi· 
narios; e ain la o sustento, muito cmbo1·a te11hào 

. npparechJo algumas indie1çõcs; indicações· niio · 
são projectos. · . 

A maneira regular por que se· propõe os ne· 
goeios nesta c·muara quando se quer que anJem, 

·é apresentando-se um projecto: · est'l não ·existe 
' • • ·lo • 

disse que não era culpl d:\ camara o não· ter 
sido este negocio tomado em C•msideraçiio; o qtie 
os illnstres éleputados, que tanto reconhecem a 
necessidade o.lestes estabelecimentos devião ter 
apresentado algum projccto a 1·espeito. 

Outro nrgumento se fez, em resposta do que 
eu disse asse\•ernnJo que a ca1nal'8 não. tinha 
mostrado indisposição n instrncçiio do clero. di-

o-se que, na oceasiaó e se rn ar ·1s u • 
las, dn elevnç:in n bispados das prclazias . do 
Goyaz e Matto·G1·osso, houve muito quem nrgu
mentas88 contra os scminarios. 

Sr. presidente, esta questão·, não foi ent:io tra· 
tada detem1in11dm11cnte; portanto, suppósto seja 
ve1·dndo que houve opiniões d•J um mi oull'o 
depntado que parece1-.io indisposto;; com os se
minnrios, comtudo isto não é o prototypo da 
opinião da eamara. · 

Disse o nobre depnt.1do que me procedell.j:que 
os urgumentos ~o Sr. ar.cebi~po estavii·1 em pe;t'em-

de ajudar com r,s meio; neces;;arios a esté. :'te· 
miuarios ; eu disse qu' i·econheço o principio, 
e que ninguem d11ixou de reconhecer que éneces
sa1·ia a educa .:'io do cler.>: e só me o uz a ue 
passasse o principio esta elecio.lo pelo Sr. arcebispo, 
de quo ei::t-l obrignçiio que a nação tem, pr.ivinha 
<le que recebe os dizimos, porq11e qualquer que 
fosse a origem dos dízimos no Bl'Rzil, elles· são 
do facto um \·erdadciro impo,.to :-po1· isso reco
nheci e reconheço que a nação deve dar o necessa-
1-io para a sustentação dos ecclesiasticos e semina· 
rios, lll'lS esta obrigação nasce dl\ outm que ellc 
tem de susteutar a i;cligião, pon1uc niio põde esta. 
subsistir sem que o governo para este fim con
tribua. 

Disse o Sr. ai·~ebispo que eu me enganei, que 
elle não tinha. dito qull a eamara queria clero 
ignorante; ::)r. p1·esidc11te, talv<?z cu ouvisse mal ..• 
mns se o meu onvido me não· cngann, o 81'. a1·
eebispo disse bem claro e di~tinctamentc que a 
enmara queria clero ignorante ; e foi por c;;ta 
causa que eu i·e"pon li, que ist-J crr suppõr na 
eamara um sentimento que nelln niio existia por
que ella não· deix•m j:imais de conhecer o prin
cipio, de que doyem ser dotad_gs os eeclesià>Sticos . . 
tlign:tmente oceuparem tito altos empregos. 

Nada mais tenho a responder, e deyo · unica
m-Jnto dizer q11e a pres •nte discussiio Rão versa 
sobt'l~ a dotaç:io e estabelecimento do seminarios; · 
a qnestã11 é se os le~ndo . .; pios niio cumpridos 
de\•em sei· antes npplie-ldos nos hospitaes do que 
aos i:;e111inarios ; n isto se deve limitar a discus
s:'io, e a nn•la mais. 
R~matnr.ei tl:zendo quf', se o Sr. bispo do. l\la

ranltão, vendo que est·1s ensas servem para e!lu
ca1·. orphãos, por isso não .s:ibe qual é a obr" 

• • - • • ,, '·. • .J • • •••.• 
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SESSlO E)l :Jl D~ JULHO DE 1~27 33:.J 
de piedade mai,; n1t1·adavel aos olhos da divin· 
dad.;, se educar orphãos ou curar doentes; eu 
Sr. prcRidedte, crcao que a primein lei n'ltural 
é a ~nscr\"aç1io da vida do semelhante· e fir-
mn o ne,; e pnncapao cvi iinte, enten-lo que o go· 
verno dove antes consr.rvar 11 vida áq uclles que 
disso precisão, do que ed.ucar orphãos que po· 
dcfl! viver sem · educação; que é cousa secun-

Ei~. ºnem séi se nestes seminarios i;e ed11cão 
orphiios, porque ó nos hospitaes onde elles se 
educão, e não nos seminni·io:;. · · 
· Por consequencia em pé estão os argumentos, 

emquanto ~nero que o est uln concorra com· os 
meios necessarios para o estabelecimento dos se
min 1rios; mas quaat•l á presente npplicu;ão, não 
estão em pé e caducarão perfeitamente. 

O Sr. Cunha. l\lattos: - Depois do que 
ac'lbarão de dizer os nobres deput 1d1)s, parece 
ocioso que eu sustente os mfsmos princípios e 
x endl o · ·n , 

ouvi cel'tas opiniões que me não· quaJ1·i:io, de\"o 
fnzr·r nlgumas rell1::xõ •s. 

Existem 011 não escolas? Creio que existem. 
Existem ou não seminarios? Creio ne sim. E 
nns esco as. nao se ensina o mesmo que nos se
minarios? A grammatici\ brazileira e latina, phi
losophia; ret.houic11, grego, theolcgia. dogmatica e 
m?ral. etc? E tudo se en<:ina tanto fúrn dos se-
. e s. 
, Sera poi:; indispensavol que se cstabel~ça um 

seminario, p11rn se ensinarem estas sciencius? 
En creio que niio ó muito preciso. Em Goyaz e 
l\fatto Grosso rlõo. ha seminarios, e nem por isso 
o clero deixa de ndq11irir instruci;iio. 

No P11r1\ e Olinda ba um seminnrio e os estu
dantes do l\larnnhiio, que quizcrem· ser ecclc
siosticos, podem ir fazer os seus estudos ao Par;,; 
líL hiio de ad'luirir todos os conhecimentos 41uc 
dese.i.arem. Ha SP.minarios no Rio Je Janei.-o, 
S. ·· Pàulo, l\linns G ?raes, etc. e por consequencin 
niio f•Hão aulas arn se insta-uii·em • e talvez 

ara arn n existiio os mercenari.o . .;, que são ol?ri
i::ados a cumprirem os deveres, pnra que forão 
instituídos, niio é p11rn e;;tarcm a comei· em suas 
casas qne elles forão notados; mas sim pnrn en-

. · . Ycr n e que . preciso 1aver 
cautela <'Om as doittrinas que clles pvdem ensinar; 
m11s ponhão-se os meios convenientes, e log•) serão 
ntcis ao po\'o. No:1 seminnrios ecclcsiasticos, 
81·. prc-sidente, estndão-se certas dontrin:is pam 
Cl'rtas cousas particular•·S; quer-se fazer dos se
minadstas nina clallse differento dM corporações; 
quer-i::e fazer um estndo separado; e eis o que 
eu não . quero ! Com effeito ha naquelles semi
narios doutrinns · muito sãs , mas ha algua1as 
cousas oppo;;tas aos i11teresses do ·poder ·Civil. 
Os i;eminarios 011 escolas .gernes, são muito dif
forentes dos scmin11rios ccclesinsticos : os semi
Jiarios 1teraes 11e1·ve.m para R cduc11çiio civil llos 
povos ; sifo uma espcc1e de asylos publico;; : mas 
os scminarios l'Cclesiasticos são sómente pnrn 
homens que .se dedicão ao estAdo ecclesiastico: 
que Yiio pei'tencea· n outra classe que não é 
deste mundo; e os seminarios ondo, se educa a 
ontra jtOnte, são estabelecimentos deste, e pnm 
este_ mundo. , · · 

IT 

várão nos conv~ntos e.• mosteiros nos seculos da 
ignorancm; e que o maior numero de s[lbios era 
de .ecclesfasticos : mas não po~so deixar de ro
conhccer tambem que havia fóra d"1lcs homens 
mnito instrui.Jos. ·Os grt'gos _que fugindo dos 
barbnros turcos , se recolherão ã Italia, forão 
q1rnm espalharão as sciencias por todos os pni
zes da Europa. Ent<mdo que é desnecessnrio dizer 
m11i>l sobre esta materi 1, porque os nobres depu
dos jà mostrá~-ão qnnnto se podi.& desejar. 

o sr .. c:>d?rlc~ =-:-Depois .u~s disc~a·so~ _dos 

Srs. T~ino Coutinho e Cunha \latt.ol , pouc.o se 
pôde dizer sem receio de repetir os mc::;mos nr-
gmnentos. . • • 

puta<lo; sem ter assistido à discuss~o anterloJ.", 
diria que insta camar;t se ·tinha· proferido· que 
se não deYi 1 cuidat· na educllr,ão e: instrucção 
do clero; mas fal não foi a ui· rofel"ido 'ilin· 

. guem 1ssJ que nao sc ' cvaa ·tratar da: cd11c:1-
çãf> do clero : a questão foi sobr·• a preforencia: 
da âpplicaçiio d·!stc dinheiro, que ia para 'Lis· 
boa. Entre as cou-:;us uteis umas ha, que o são· 
m1is do '}Ue ontras; e certamente a mstrucção 
publica, e do clero não será mais util do ·que 
a conservação da \'ida de muitas pessoas. · . 

Os senhores, que ine pa·P.cederã!>, o te.n .m_os
trado , não só porqu"J n vidn é mais. importante 
do que a instrucçiio, como tambem porque, ap
plicando·sc e.;t·1s rendas. aos ho:;pitaes, ~az-se 
mn bem ao maior· numero; po1·quanto os semi-. ,, .. · "' . . ... 

soas, que se desUnão no e.-tado ecclesiastico, ao 
mesmo tcínpo que .os hospitacs i;ã·>. para toqas· 
as pessoas desamparad~s ; e tudo isto fa~ m!lis 
vult·J nando se reflcctar · ne ncst•!S seu man 
por uma lei cxtmo1·dinarii1 (ca·aill que· pó1; d_cit~r
minai;ão de u·n cl)ncilio !l or1tena-se que não. 
possão ser instruídos os filhos naturacs, vindo 
port·mto a ;;cr alnda menor n utilidade ·dos 

l s seminorios. sina . n qilll evem 
estes legados pios n'io cumpridos ser ante3 ªP.Pli· 
cndos ao;; hospitacs. . 

O Sr. Bispo. do M11ranhii_o, para fazer apoiar 
a sua opinião, tl'Ouxe o § · 3l dll 01·t. 17u da 
constituição, mas não sei como t d cousa se póde 
applicar ao que clle quor, este artigo o que diz 
é que a constitniç11o gannta os soccorros pn
blicos e não se t.ratl nhi dtl instrucçào pubhc l. 
Por cnnsng11inte foi mal citado o a~tigo. Soccor-
1·os publicas s:io por exemplo, casas em que se 
recolhão os pob1·es, orphãos, enfermos, etc;, isto 
• • 1 111 • • 

ção do clero. Ta•nbem tronxe o § 33 (leu·oJ,.isto 
é contraproducente, por is,,;o qne não diz que 
scjiio seminnrios, mas sim collegios ci \'ÍS pira 
torlos os cidadiios. 

, ao se a:ia tnm em que nno se cm ea o cousa 
nenhum 1 a favor <ln instrucção dos eccl~siastiços, 
não é assim, ha e:;tudos commuus que ser.\'em 
pnm todvs,"as aulas que a camnrA projecta ci'êa1• 
scr\'em tambem p·ua os ecclesinstico::i, a~ nulas de 
latim, rhetorka, philosophia moral, e racional, etc., 
etc.· Pa1·cce q ne só se não tem trat:ido de nulas 
de moral,· theologia, e ca:itochão que quer ·o 
concili•' tridentino, e pcrgtrnt-> cu -esse cauto~ 
chiio é prefe1ivel aos hospitaes, em que se cuida 
na vida dos homens?- Piuecl!·me claro qne os 
hospitaes são p1·crel"i\•eis , essa instrucciio.· 

o sr. Lln-:> Oontlll.h.o :- Eu não· fallaria 
mais sobre a materin, so não ou\•isse alguns 
argnme:it-1;; acarretado . .; pelo Sr. bispo do .l\-Ia
ranlu1o, que n.ão me parect::rão bem eshbelecido:;. 

Nin1tnem até o presente tem nega h que o 
cle1·0 devo:i ser in;;trni lo; e cu sou um· daqucllc:; 
que me qneixo amargamente do clero actual não 
ter a instrucção qu•i de"'e ter, porquo_ se fosse 
m11is bem instruido, se soubesse mais, scrh mais 
i:egu 11r, mais moragcr•' o, porquan o as scaencias 
e da instrnccão muito dependem. os costumes. 
Só um ho.nem falto .de senso qncrerií. negar a 
instrucção ao clea·o l O que se tem dito é que, 
no cn.so· actual da applicaç.'io dos legados pios,_ 
não têm lugm· o; argumentos, qu~ ,>;e fiz:Jrão, 
tüdos concordiio cm dize&· <1ue o clero d!J\'e ser 
instruido ; que deV•? a n:lçâ•> prot.iger a mstruc
çiio do clero; qnn é ganutUa p.::la constituiçtio 
a todos os cidnd:1os, e n:1o negAda afl clero.· o 
que se tem negadl) é que· esta applic.1Ç;1o deya· 
s~r f.!_it~ a .s~minarios, _e não a 1Jo3J_'.i~c~ .... 
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33.t SlSSÂO . .EM 31 J)F, -JULHO DE 1821 
l\las o illuslre deputado, o Sr. bispo do lfa1·a

nhiio a\•ançou uma proposiçiio que t>scandalisa, 
e faz umi. otrcnsa á constituiçiio, disse o nobre 
d~putado. quo a constituição garante a instiuc-
a :- .. 

~r .. presidente, é preciso que o honrado mi>mbro 
leia o pa·oprio artigo da constituiçíío. (lc11i-o) Entiio 
~arante ou não os bo.•pitacs? E não eufra nisto .s ., .. .. . • -
entra ·a educação dos orph:ios? E como diz o 
honrado membro que a constituição não garante 
011 laospitaes, e só garante a instru ção publica? 
E' uma falsida!le, que jámais poderá passar! 
l>fase tambem. o honrad•l. membro qnc é mais 
agr•tdavcl aos olhos do Crca;lor . o educar um 
orphã~, }llD menino_ que _se destina ao estudo 
cccles1ashco, d•> que curar a u•n enfermo!!! 

E' uma' bla;;phcmia, Sr. presidentr; é a 11rimeira 
coi~~. <:m que dc\'emos cuidar, salvar a ''ida ao 
pNXllllO. 
,g · qíte dizem os manJam~nlo3 da lei d~ Deus? 

mos ! Qual é o homem que estando o seu pro
ximo a morrer sem soccorros, e os medicamentos 
necessarins, niio J1a de tratar dt? llln consr.rv<ir 
o. ''ida - · · · l. 

amor ao pi:oximo como a si mesmo~ con10 con-
11entire:no.; que o nosso proximo morra á miseria, 
ti penuria, sem lhe ndministràrmos ós nccessa
rios soccorros? E .diz-se ue é obra mais 111r.1·i-

ria san o 1 os o 1os e Deus o· educar um 
orpbão, do qno curar um ·doentel J J Oh l Sr. 
presidente, esta iostrucc:ão niio é indispGnsaYcl, 
ou . ao menos não é muito ncccssnrin, Jlois que 
nós sabemos que dos poln·es de espfrito é o 1·ei210 
ti•1 cêo; e por isso que tah•ez ella uno seja t.ilo 
proveitosa á salt:açéfo dos homens, muitos escri· 
ptorcs, ·uns se tõ111 dcclar1111o inimigos rle todas 
as sciencias, outros i:e têm opi·oslo D. maior 
ini;trucçiio dos homens; 
· E tli.;sc jâ; algum que· é indilferentc soccorrcr 

aos b11mend nas· suas mise1·ins, e {Is port •s da 
1nortc ? · Eu · u a •· <• • • :- • 

r. presidente,· quererei 'dar instrucçiio deixando 
de soceorrer n meu irmão, que se yê n mo1-i-cr; 
e cre~o que 11ing11em desta camara segnin\ css 1 
doutrina~· · 
·()Sr. Blsp'> <to l\l"ar.tnhiio:-Jmpnln

sc-me que eu prcforirn a conscr\·ação, e (·stabe
lecimento de seminarios ao estabelecimento de 
hQspitncs, quando cn não clitiSC tanto, cu só disse 
que c11nsiderantlo a obra pia quanto aos hospi
tac.<, e considerando a educação dos crphiios não 
podia ·bem d.;cidir qual destas duas· eousa.-1 e.a 
mais· mcritoria nos olhos de Deus, porqne jul: 
gav~ um~ e outra muito importante; e não pi.;dia 
avançar. uma prop1,siçiio t.'ll, como aqui se me 
arguio, pois que o meu corai;iio está muito e nmito 
acostumado a gemer, g.:m1endo a humnnidaue. 
Alêm disto a minha emenda, conforme já disse, 
é que sejiio cliYididos o; prounctos deste:; lega
dos pio;;, metade p 1rn os hospítaes, metade ptm 
os scminarios ep1scopacil, e tci.ho que nccrcs
centar, pntn cxplicni;iio dn minha opiuià«, que 
estes ·110s}lit.:1es que existem entre nus, têm jit 
rcnua~ estabelecidas, têm meios de sustcutnr 
muitos desgrai:ados, que se nbrigãn naquellas 
casas; niio estão intcirnme11tc fora do soccorro 

Fallando sobre o arti~o ·da i;oastituiçii?, que 
trata . de soccorros · pubhcos, ·digo que e uma 
proposiç..~o geral, e. dentro 1h-l!a se incluo tanto 
o soccorro a prsso'ls dl'S\'alidns, r.omo ns 111cnos 
desgraçadas, que 'só· carecem de casas de· edu-
cação. · · 
. Quero· \amllem rcs·pond<'r·a uma propo,;itão do 

Sr. Cúnba. l\fottos; ·disse clle que os, qne ·se 
destinavão ª" estado ccclcsia;;;tico, podião ir 
aprcnd<'il'. ao Par:\ isto e, a ~l e tm1tas le
~u IS fóra da patria, porque havia cm Pcruan1· 

lmco e no Par.:, aulas onde podliio aprcnd.r ; ora, 
Sr. presidente, que ínc:Ommodo nao é, qno de
trimento para uma fümilia pnbre o buscu os 
~eins ~e 11.:andar cdncnr tim filho_ a tiío grande· 

O Sr. napllsta. J.>crolr:i. i- Ainda qu>. 
membro da commissão de fazenda, niio assisti a 
clln, quando se organisou esta lei; s1~n·me por 
is~o licito d'zer. algu.ua C·lusa. 

Sr. presidente, oppo:1ho·me a este project•l de 
lei, porque. entendo que é contra a justiça, e, 
direito de propriedade. · 

As nossas leis reconhecem no testador o direito 
de dispor da· t•lr<;a parte dos seus bens; e reco-· 
n11cce a faculdade de in;;tituir tcstnmcnteiro e 
pmeur:idor p41'•t põr cm cxccuçiin a:i suas dis o-· 
.i~oes. e nque e nno ns cumprn cu ro e um 
tempo. mare,.do, commcttcm uma falta: e como 
remedeia esta camal'.l? Commettcndo outra. O tes- · 
t•uor niio é pr•!Prictarío d1t t~rça parte de seus 

por uni meio que ataca tlircctnmentc o ·direito 
de propriedade ; por is•o opponho-me ao artigo. 
1'11Ul, ·quando cstn c:1mara hnja de adoptar este 
2° artigo ·debaixo· do p1·etexto de .que estes bens 
niio são bem applicndos', porque nttent_> o_ no:<so· 
e.;tado actual 1le _ educação e principio~ religio
sos, poucos conhecem que o.; meios ·de -alcançar 
o cé•> niio são sómente missas· e officios; e de 
querer f·~e1· uma applieaçào mais conforme com· 
o~ interessE's da riaçiio ; cutiio consi.dero os_ ~o~
Jl1taes, como os mais urgentes, ute1s e neeessa· 
tndos: Nüo me conformo com n opiniiio -do Sr. 

; - -- . -
supposto n:'io 

0

sd.1 prop~io o lugar rinra ventila; 
a questão da sna· utilidade ou inutilidade; com-· 
tudo co11fess(· que sou i nimig•l dd tnc.~ estabe
kci n !I • • · • • · 

e immorali<lall•~. 
Temos escolas de primeirns letras, de gram

s.nntica, yhlisophia, etc. pagas pcl~ 'l. u;ãó: ·e qttnl 
e n rnzno po1·quc os que se destmau no estado 
l'Cclesiasticc> não luio de. !!prender nestas aulas?. 
Eu não lhe ,·ejo incom·enicntc : e se npcznr do. 
que ha de mão nos scminariós, ainda ba quem 
lá queira entrar e 1:'1 cstudnr, es.;e que· pague 
li sua custa. · 

8r. presidente, é muito· perigoao esp:ilbnr in-, 
sh'ucção de luxo indircct'lmente: é um_ bem. que_ 
só deve ser possuido, pc.11· quem tem umá garantia, 
n cxpel'ieucia o t ·m mostrado. Niio estamos no 
antigo tempo; em que o Brasil ern .colonia; em 
que cm mvtla e arranjo ser cledgo; e cm que' 
o rico para silbc1• alguma cousa tinha a rigo
ro;a nccPssidatle de yc1· o l\Iondc_go , e pat'n ser 
hc:;anem de bem· fazer cm I.isi>oa uma justifica-· 
~ã:o de' patria commum: des.,pparcccrào esses dias 
tio invC'r .. o; 110\·o 11fanet11 appareccu, e já n tiosda 
mocidade a 111 1 d · l 
indispensal'cis a tódo o cidadno; as circumstan~ 
cias hoje' siio outras; hn mni.; recursos e incios 
de· acl1nr emprego; cumpre pois diversificar a 
ed ucnçi\o e meios de vida. ' · · · 

Por couscquencia, nada de seminai:iC>s,: pelo 
contral'io é do interesse dn nação atravancar 
6'\se caminho do celibnto: cumpre e urge· augmen
t tr a população cm um· paiz nascente:· um é ini
migo ilo outro ; llU1 mata e· aniquila, outro aug-
111cnt.1 ; um l'mpobrece e outro enriquece. . 

Opponho-mc portanto ao i11·Ugo, - que assento 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:12 - PÃ¡gina 16 de 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESS.{O E!l _:ll DE JULHO DE l8~7 ...... , 
que ataca dir~ctamente o dir~ito d\ propriedade 
dos cidadãos; e•; quando s!ja aJmitttào , eutão 
votarei que a applicaçiio ·deva stJr foi tu aos bos
pitaes e não aeminarios ,• ·pda:> razões que deixo . . '· ._· . . . . 

,. No cuo porém de que se apoie a emenda, 
para que se applique uma ·parte desses· lega

'do:> ao:1 orphãos ou exposto:s, tu ta111bem votarei 
r ella. . 

. Sr,. pre;idente, nói não sabemos tudo, quanto 
se passa 110 Brasil a· respeito destes infelizes : 
eu n:io poderio. conser\•ar o 111cu s:v.1,gue frio, se 
entra:>se na miuda o.nulyse dcs~a infancia des
venturad'l : póde-se dizer que a ;;a 011 t• .parte 
morrem á mingoa, já nos· huspitaes, já porfóra; 
e parece que estamos tão afl'citos á immorali
daJe, ·que te:nos o cor u;ão Liio bronzca•lo que 
enc:11·amos com insensibilidatle o qno ulll:ge ao 
mesmo bruto·: uma iJa•le innocente adornada dos 
farrapos. da miseria , . dejxurá cJe interessar o 
coração de qnen1 tem uma alma formada? lia-, ~ : . . . . . . . . 
aba1~do11iJ. e d.> d!lsprezo com •jUe é tratada esta 
por~au da huma .• 1dacJe? AonJe u nossa t:i•J pro
clu111ada pliil~utropia ! 

Sr. resiJerate não S·!i or ue futar 
pra aca segue a theoria semprt1 a passo :lento 
e interrompicJo ! Olhe-se pam a Iagluterra, . para 
>'cus estabelecimentos pios, ilnitemos e:isa terra 
fdiz, e nisso não só nos torna1·1mius melho1·e11, 

· i1 is gen e e mm:> r1-
·queza_, deixemo-nos cJe seminarios, qu0 para nnd 1 
prcstao. · · :. . · 
· O sr. VcrgucJr.-.: - Niio h·"\:nenlmmn in
justi~a . no artigo, e, só .11e· poderia, cJizcr. injusto 
. a r.:spe1to <loi, testadores fadlccidos antei da lei .. 
•po1·11uu clava uma applicaçiio .. cJilfurente da qne o 
te:<tudor tinha feit-1, mas a r!!spcilo cl·JS faU.:-. 
cidos depoi~ do 171:1li já 11iio t .. m. lugar, porque 
çll.:s, só podem. dispõr na c:o .. formiJ lite w\ lt:i. 

t.~. <-'._reio por~m que. p~ra isto bi~st.ava uma reso
luçuu, Havia .!!_ma lei 9ue npphc:n".a dous,tvrço~ 

de I.islloa. e 111eio nos ho:!ipitacs · dos .lugares.:1 .. :s
·pectivos; mas o hospital Jc ~. José t•mnudo-se 
11111 estabolecimeuto estrangeir,i, percJeu e::ite .. di
•·eito ; ,J(; o, a uestiio vem a .ser :1e .estes ·bens 

cóm •mpo •111e nao. ex1stã,u s.e11111,:u·ios, .. ulém. de 
• :11uo · das1~a n:i0 ·existe.1.1cià 11:1.o pe1'iga. u bem <la 

religião. . • . • · . . • .. · , . 
. '..\. !!?º·~t.ituiçã? · g11r:1 ..•. te ,a .'iustruc:Çã.J publ~ca, 
llllS "J:t, tumos. lllUllaS, CSCOfll~, oucJe OS .que. se 
de11tiil~o para· ei:Cle,Síastico":i pqlÍeÍn:s.: instr}lir 9\0 

8 -bem c.om ... os outl'Os; e s.e fühào as scumc1:1s 
eccle~iiÚtius; haj:i escolás; mas não seminario.i. 
· .. Ji. üúi.liôiirado depÜ'"iº .ponderoa' o que ncon· 

' tec11u -110 biipado 'do g, Paulo~- o seu blipo, ·zc· 
Jo•J. da. igi·l'j"i ia, elh_ m1;>1m<> ·.a\. CA,ll:ir.i, e.tinha. 

lllar.L sobre C\!Sa innÓcencia ·des:miparada; essa 
P·n·çiio de victimns 'lue a bnrbaricJnde <los seus pro
~enit"res po1· caprichosos pretext:>:s.a-1ab111donariio~ 

· Niio se póde fuze1· nma iJéa· exacta das des, 
gr11ças que so vem nesses sertões; um:l sexta 
parte do crianças q1mudo nifo seja um oitnvo, 
p:r.:cem á miugoa o nos dentes· dos cães; pois 
que niio tencJo as camaras r.:ucJas algumas· p1u·a 
cumprir n obl'igaç;io que a este r.:speito -lhe im
pó: a orcJenaçiio, siio expostas us crianças.· nas 
estradas, nas ruas e nas portas C••mmumente dos 

· p_obres a~n<l:i se acha nuns cariJa1le _do que no~ 

acceitar expo;to~, atirando os cJe snas portas para 
a de outros. · .. ·. · ·. ,· · · ·. ' 

'.fendo ils· càmaras esses lega hls j:°1 · pode1·áõ 
tratar n:io nil a · · • · · 
exp >St•lS, COlllO tanto convé.11 â população d.O 
Bmzil. 

l\landou ú mesa, e foi liJa a seguinte 

". l.ll1'~D.\ 

• Nas pri:vin,ciàs, ~n ie ~ãi~-' ha por Ji~~~ hos
pitaes cJe. c:ar\dade, sejão_ applicados 'ps. 1eg1_1dos 
pios não i: .. 11prhlos á cr:!lção <los i:~p,os.to~ à~ 
o cstabt:lecimoutu do ho:1p1taes.-Casti-o e Sil1m.,, 
-.\.pui:tda. · · 
. o Sr. Quclr .,,,. C.arrolr~': - N:l minhll 
provinci:i ·(.1.1 Gear:\) n!io ha cQm etrcitl hospjlal 
nem ca ·a d.i cxpo~t·JS; e havcuJo tantos lega
dos pio:i não .,cumpri<l•lS, niio ha npplicaçào al-
g!llna par t um.a. obra pia. · · 

Ha uma caiá com o nome de hosp'1al militar, 
islo é, uma sala dt:ntro do quartel; por baiX·l <la 
qual ha u mt pri.;:~o, cuja . exhalatiio pu_tridn. ó 
nociva a quem,esta dü saucJe ~~a~1t~ mais a um .. ' 
curriJo p.ilas rcuJns publicas; e muit i:; .-vezes 
anda-se pecJindo diuheil"u emprestado para as cJe:1-
pe%a~ d" <lia. , . · 
=.Não . ha onJe S·? • i·ecolha um -pobre nem . u.n 

exp.1sto 1 Os. cujucirus, as arvures copadas s>io, 
Sr.·. presi.ltlntc, a c!\ba111 ·dos dcsgraçad,1s tanto 
:sãos como cJo.,ntes~ · 
. Po1· tuJ:> isto se a. camara entendei· que estes 

legad.;s não são" propriedade de alg11em 1direito 
ewquJnto a mim. o maia sal(rado e ii:lviolQ velJ 

. \•oto pela. cmunJ:i Jo meu honrutlo collcg.1, . o,. 
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Sr. -Castro e· Sil'l"a :- entendo q11e ella é justissima; 
mesmo me lisong<:io de ser prc\·enido ·por elle. 
e até. lhe agradeço a lembronc;.a. que combina 
com as mi11hns idéas. 

O ·sr. l\lcHo a Sou" a: - Niio posso per
sna!)ir·lile da justi<;a deste m"t. Jo, e 2..- uppli
cando nos hosp.taes a importimci:\ do;; legaJos 

ios nilo cum 1·idvs cm tem o. 
a se· mostrou ser contrnrio aos direitos d,1 pro

pried,.de. e eu e~tou pd,1s incsnios princípios •. 
E" verdade que a 'lei cívil i·est1·i11ge a line fa
culJ11dc d<? tesUir. mas ni\I) se. segue por iss•l 
que 'n determinação do ai-tigo seja boa e justa. 

:Xós sabe111os que a lei só dispõe para o fu
turo, determinnndo o que os subditos devem ob
servur, sabemos qntl ns l~is existentes permittem 
o legar para disposiçõc;; pias_ cel"ta parte de beu,,., 
e o teshdo1· qu~ se conformou com a lei, tem 
Jii·e~to. n sua disposição e ulti~IU\ \"On tade s<'ja 
cumprufo, 00111 'como. n obra lua e infori:ssadus 
JJella adquiriio direito no cumprimrnto. 

A.·lei da co11111111tàçiio destes legndos derognria 
esoei direitos? Mudaria a voutndc do testador 1 
Fazendo que se n:io cumpra a mesma · determi· 
11aç io, ter1a efieito retroacti\·o no tem o da morte 

: . · · o eumpn· 
test11m~.11,t~i. . . , : . 

Como pódc co.nceJ>et~sc .. tnl substituic;iio, se o 
testador 11 n~o •\e.clara ? .. Qne. culpn:tcm o testador 
ele que o testamenteiro . falte . aos seus deveres e 
deixo d_e cumprir o_ procuratoJ·io. que lbe encnr· 
1·egou? X:io se1·ia isto castig·1r o tcsJ.ador, rc,·o· 
gando·lhe a sua \•ontade pela ommiss,10 ou !lólo 
<l•1 testamentdr~? Niio. diz a constitnkão que a 
líti ''é. igual pal'a todos quc1· prot··j11 qner cnsti· 
gue; e qud a pe11n S<•trrer•\:sümente o deli11quentu? 

Pois neste caso eslá o.1tt:s(ador; dispôz dctc1·· 
os legados pios e do fucto <lc oinmiss:io 

a ur .pnvm o os seus il"eitos. 
e este niio som·e n pena sendo o· delinquente. 
Por isso parecendo-me a disposidio incunstihi. 
dona!, devu ~mpprimh·-se e mi.ndàrei pnt·a esse 

~ l\fandou e leu-se a scg~intc 

11 Suppríma-so o nrt .. 2°, e se lhe substitua que 
os legados pios tleixados na fõnna das leis se 
cumpriio ihteirnm!Jn'te;-Mello.11-Apoiud~. • 

O Sr. "(•crguelro:~~in~ucm 11eg:in\q11e pelo 
Jircito dn 11nhú-eza' niio linvm antol"idade de fn. 
zer testamentos; e que este direito vem do di~· 
reito civil. · -

Po1• isso a lei· civil .pôde impõr aos testado· 
res ns condii;ões que furem conformes n utilidadu 
publlca: e como ·estes legndos sempre são .cm 
pl'uveito dos ecclesinsticos que têm pode1·vsa in· 
llllencia nos - tesladOl'C$, p1·incipnlme11tc quando 

. cst:io· no Jeito d 1 ·morte, a ntilid:lde publica pede 
qu.-i se lhes imponha nl~mu obstnculo. 

A constituição g11rai1tt1 o dfreito ·de ,.ropriednde, 
mas :_é ·co11fonnc ns leis; or isso niiu e in"us-
1çn.. :o que e ermma o tll't1go n respeito dos 

testallores f21Jleci.:los depois da lei; estes já tinhão 
nma lei. que :.s regesse. . . 

Tambem se disse q11c deste modo. se imp1u1lui 
11111!1 :pt:nt\ aos testadores pela culpa dos testa~ 
111enteii·ns. mas isto niio ê exncto. Todo o 1ne-
1"ecimento do testador est.à ll3S suns disposirõcs . 
e não 110 facto nlllE"io ; por isso esta lei Juio di
minu-c u seu· merecimento n1:111 · lhe impõe pena 
nl~uma~ A pena que devr·m · soft"a-er. os testamcn-': 
tc1ro•·· ronlis~a é ·est.'lbelecidn por 0•1tra M, não· 
pc1·tenco a'lu1 .•. ,,. _ · 

O'. Sr. So.uzu. ·F--rança·; - Existe· uma lei 
pela ·cjual eriio nppli\:ados ao hospital <lo- S. José 
de ~isboa os legndo_s. não ~umprid9s ·no Bruzil 

·sóm1:nté 11ara os lto::;pitnes _do .mesuio · DrazH. 
Isto posto S<'gué-so· n: questão..;,-deve .. u nii•> 

de,·.i· continuai" uma ·legislnç:io; pela .qual erão 
a plicado.; ao ·1111.s ital "'de n a. --· - " -
aes. lega os, ou J ã devem-- ou n:lo ser npplica~ 

dos nos liospit 1e,; do tcrritorio do ilnperio, pa1«t 
as qunes a ilit."l lei tinha applícado uelle.; a 3a 
parte sómente? Nós não. ti-ata1uos dt1 uiais do 
que r .. voga1· uma lei que 11iio pôde continuar a 
tt'I· óbservnncias no nosso· syste111a a-etuàl: e a 
com111issào j:\ a 1ep1itou .como· tar;: p!lr isso que 
approvou o I<> artigo. · · .. · 

Nüo se· \"ai por -clla atacnr o direito de pro· 
p.-ieda1lc, a ni:iplic:u;iio ·ti semp1·e pam os l1os11i" 
taes, o que o objecto da nova upplicaç:io que 
lhe deu a lmUa do papa 11essa lei revo~ad:). 

J>nssando agora li questão se tlewem nppliea1-.se 
nos semi11arios os· ditos legados não mmpridos, 
cu"niio acbnria uenbmn incon,·eniente nisso; más 
a np~lic:1c;iio que. o projecto lhe dií é mnis 1·a- · 
zoa \"el, mais conforme o , · 
11. ta 1·espeito, do qual sõ se altera uma pequena 
parte. · . . 

O S•·· Fcr:a.-cJra. (lo l\lollo: - Eu me le~ 
Yanto ar - . -
desta lei. Niio repetil"ei os argumentos que já 
expendeu o nub1·c dl•putado autor da emenda, 
nem de uu.h'o Sr. deput·1do quo fallou no niesmo 
sentido, sntisfazendo cum declarar _qlJ<! me con· 
fol"mo cm tudo com elles. · . 

A{>rescutm·ei sómentu uma nova razíio d& in, 
justiça, e mostrarei t~mbem que úS lt!gadoa pios 
têm 1nai:1 destinos caritativos 111êm do unico quo 
parece "lhe quiz. d"r mn S1·. deputado. . . 

8e o cidallão pôde livremente dispõr de seu~ 
bens. na conío1·111idade da lei, j1i. sii'. vê guo· o 
1. gado que_ ~lle "deixar deve ser cumprido .tal qn-.1~ 

\ 

outro fim sem 'manifesta injust.i(:a. e não· 'pôde 
»e1· .autl101·isatla esta nova _applicuc;iio por nenhum 
pri ucipio mzoavcl. · . · · · 

Os le ados ios · · • 
muitos fi11s, t.1es ·são esmolas nos pob1,cs. criaçiio 
e dotação de orphiios, .esmolas· pn1'a .JibPl'dàde 
dos _mis,rnveis cuptivos, etc.; e quem nega1·á'que 
todos estçs destinvs são justo~. são -sautós . e i.IO. 
caridade-?". Como pois sem iua11Jf.ista injustiça' sa 
pod~rá . dai· uma oub·a app\it.'lç1io a estes . .le
gados ? :Mas ninda quando l1ouvessem · Jcga:dos 
pios inexequiveiii e tivesse· de vassnr o :m·gu· · 
mento 110 meu pe-n~n1· outro seria o destino que 
se devia dor ao seu iu1porte, e · <>ra que rever
!ess_;;m nos_ bcrdeiJ·os, o que é mais ap1'0ximado · á 
Justiça. ' . : . . . ,· ' 

Voto portanto pcln suppressiio _do artigo. 
O "Sr. 1\(..,1.lo o sôu,.,o: :_Eu qnizei-n que 

o nobre deputado ti1c· dissesse, s11. fuzrndo·,.e 
agora uma 11ovn applícnc;ão dos legados pios não 
c11mp1·idi>s,- não fnzemos uma. i1ovn lei, e se a 
pl"imeira foi i11just11, como se co11bece, nós. ngo1·a 
deveremos füze1· _ii;:ual injustiça? Sabemos da ori: 
genf dn commut11çtio. deste,; l<!gndos que foi, 11ro-
cu>· · .. · · " . . .. 
Lisboa onde ~el'\'Íiio_ este· cargo pessc.as ·do ~nude 
considernçiio pum obterrni o p:1t1·onato; snbelno.:i 
que com este pntt"onato consegliit"lio a ler clJ~Uns 
primej1·nme11t~ pnm Us~oa .. <:i. seu_ tçm10; depois 
para o· patriarchndo, . .,e . finuhn~lófo· .para tc._do· o 
1·eino de }>ortug,i! e seus dominios; e comp1·e· 
hendendo sõ nlg1i1Js dos· legados· sn es~e'!idell ·a 
011t1"os .. e· finalmeilte a todos com n un1ca: exce· 
pçiió •la,;· ~npellnà colíl 're1idimcnto suiftcléiít.!~' · 

Niio duvi<Jo da' boa intcn~jjo .e '.lipplicaçãó ·de 
taes ,legàdos a beneficio. dó• polm~• dueutes e doi 
C':\postos i mas <luvido da justiçn do: uielo emptc• 
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SESSÃO. E_M 31 DE JULHO DE 1827 
gado com i·esistencia. de dir~ito de propriedade 
que a constituição gamnte aos cidad1ios. 

Temos lei,; que re~ulão .a ~actura dos te_sta· 
mentos e ~sta;:; concedem o deixar lega loi;: pios : - - .· . 

diman i .do direito das gentes ou do civil ou do 
de proprit!daJe; ainda é co1~tt·overso. P~rél}l 
venJ1:1 d.onde '•ier; o certo e 9uc a cunst1tm
ção ganmt·~ a pro11riedade na forma dtLs leis; 
e estas facultiio geralmente o dispôr parte dos 
bens cm leg-1dos pios. 

O te,;tador, que faz esta disposição, confor
ma1ido·se ·com a lei, usa do St•n direito, declara 
a suá voiltadt! : e a lei, que commut.asse esse:1 
legados, quando se não C~lljprjssem dentro de u~ 
anuo, ou do t~mpo designado para o cumpn
mento do testamento, não só contrariava l\ lei 
anterior, e vontade exprtissa do testador, mas 
até a; leis testamentarias, que concedem o es
paço de trinta anuos a todas as acções ex tes
tamento; e as qne obrigão ao testarnent•!iro a 
·cump1·ir o. disposição do testadtJr. Esta· contra
dicçao niio é JUsto fazer-se por semelhante lei, 
aiud ,. que unt<!riormente se tenha feito pela'\\;) 
_leis .derogada.s no art. !_0 • Q~anto á~ ~bullas 
menc1ouao.ias no art·. 3° nao sei 11e se no ne-
cessarias para a disposição dos bons temporaes. 

O SR. PRESIDENTE, julgada por fim a materia 
sufficienttlmente discutida, propôz . ··m 1° lugar ~ 
llJnPnffn · s11ppre1111iva do 8r. :\folio: não foi 
apoiada. P1·opôz o artigo, salvas ris emen.das : 
pas1Suu. Propõz a emenJa ao. tir. Castro e 8ilva: 
fui a.vprovadu. A" emenda do 8r. bispo d~ :Ma
rarihao . _ficou prejudica.da .. A do Sr. Almeida 
·Torres ao art. 3o posta a votos, foi approvada. 
· Consultada a camarà se dava por concluida a 2• 

·· :ro:Mo a. · 

se Vt!nceu, e (Jlle passasse 

P.rnECERES 

" A commissão de fazenda vio o officio do mi
ni~tro da r izeuda de H do corrente, no qual, 
depoi~ de n~_uitn~ rellexües, que d~zia _o emba-

ducção do juro, que po1· esta camara lhe fõra 
incumbi<la. conclue que todavia a faria para mos-
trar a sua boa vontade. " 

cipaç>io do i·esulto.do ; e obrigada a instar nova
mente por ella, não póde deixar de maniftlstnr 
a sua sorpresa, comparando· o officio ci tido con1 
o rel 1torio apresentaJo nesta cnmarn. N·1quell.:i 
diz o ministro que põe a su1\ pl"iucipal espe1:a11ça 
na reorganização dv banco e fundação da divida 
publica, e que a primeira operação deverá se1· 
transigir o goYerno com o banco a reducr;tio <h 
divida, como .Jita a justiça o a equid.ide,. qud 
têm mnilo sobre que osscntem, afiançando a boa 
YOntade do lnnco. 

« A commissiio, ndoptando este plano do minis
' - '' un ra ·O i· zoa o ; mas p<ir 

desejar ir de accordo com o g0Ye1·no, (sem o quo 
<lcbnl.le seri:'io todos os seus esforços) ensi1ou os 
trabalhos; e, para os completar com o necessa-.· . . .. . . .- .. 
rouftlrencia com o minístro e 'a directoria d~1 
banco na qual ollereceu o. exame as bases, sobro 
qno estnvào orgauizando os <lous projectos. 

« Niio se colheu frncto immediato dest·i co1fc. 
rencin : os dir•)ctores, manir.,stando muito boo.s 
intenções, dtJclarat·ão que niio. estav;lo autorisa
dos para con:;entiL· cousa o.lguma, e conveio-se 
em convocar a assemblé<\ g<JrJ.l dos acci1111istas, 
para qull cs au.torizas:;e ú. C•1nvir na rllorguli
zação âo banco autes do termo do seu contracto, 
e na redU:cçüo d" juro para a fundnçiio da divida. 

« Seguio-se a participação do ministi·o a esta ca
mara, em que diz exign· a junta do banco1 ser 
submittido ao seu exame o plano da fundaçãiJ 
da divida, uado. dizenJo da reorganização. 

« A commissiio não esperava que a sua fran
queza fosse co1·1·espondida deste modo; e, zel .. sa 
em sustentar a dignidade do co1·po legislativo, 
pôz de parto o projecto da reorganização, que 
âeclara que o contmcto . dependia do cousenti
me .. o 0.1- cc1 nis 15, em ou ma avisa os nes e 
negocio ; e limitou-se a convidar o ministro a 
fazer a proposta sobro> a reducçào dojuro pari& 
a consolidação da . div1d11. O .. ministi·o responde 
ultimnmenw que jà se havia ,lembra~o de fazer 
semelha.; te proposta antes da' reducçao a· 4 por 
cento. e a não fiztira: 1.0 . porque tal propn:;ta 
na boca .do governo poderia ser cunsidera.ta coac
çào ; 2.o pareceria co!lcçào desacomp~nhada da 
otrert.t\ de pa~ar ; 3.o. abalaria o ered,to d\l _ gG~ 
verno; 4.0 pol"que u Juro ·pago em notas nao é 

43 
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338 SESSÃO E~l 31 HE JULHO DE 1827 
tiio grande colllO p~recP.. Accres•:ent~ndo m:1is q_nc 
a couservação do J ut·o aclual convida aos acc10-
nistas, diz que o momento não é opportuno, e 
que ê necessario ir de accortlo com ., banco. A 
commissi'io re\·eui.Ja elas idêas ne o mesmo 
m1111stro expem er.1 110 relat •t·io ; e, te1Hlo sob1·e 
ella fixado a sua <•pinião, tauto sob1·e n neces
sidade da rethw;iio, c•,mo sobre a sua j1;stiça e 
eq1u<l:1<le, e a IJoa vo.1!a~e <la 1~arte <lo banco 

• ' •4. :s ' ( u COI lpre ICll é 
agnra, como a prttposiçiio franca <le um ~cto de 
justi«i::i e consideraç:io ; nem como a op1!rnçao que 
p1·imeiro se d•we empregar para rnstahe!ece1· o cre
dito, s1-ja contrari 1 ao mesmo cret.lilo: 

« T~111be111 n~o COl11J.ll"ehe1\de c?mo deixe <le ser 
exoru1taute o Jnro, so porque e pago ell\ not.1s, 
represe11t.1mlo elle um capital 11n11tas vezes maior 
do que o lnnco p1•ssue ; nem como se Je,·c con
vidar os nccionistas com um lucro que excede 
a medida da justiça, e se receia 11lin ir de accordo 
cl}m o banco, depois de alim11:aJa n sua boa 
,·o:itade. 

•• J ~ o comnussno e e pare-
eer que us relle:xõe<; ora feit is pelo mimstro, 
não de\·em e11fnq11ecer as bem funditdas espe
ranças no __ patrioti~1no dos_. accio.iistas t.lo lrn11co 

e um.to principo.lmrnte cm u'ma prop.:.sta t.llt~d~ 
peln jus.tit;l\ e pr,ln equidade, com" se explíc·1 o 
mesmo ministro no seu rclnhll"io; por isso enten·le 

ue se lhe recomm 'ª · · · ·· 
proposta no banco sobre a rmlucç:io. 

« Pa~o Lia cnmura dos deputados, 2G de Julho 
de lt;2í.--Nicol1io Perei;·a <le Cflm1Jos T"e1·gueii-n. 
- .\lrmot!l J ose ti~ S"n:;a F1·rmça. -José Bernar
dino JJaptista Perefra.-Jliguel Calmon dit I'in.1> 
-Foi urnmlado iutpl"imir. 

•1 A commissiio das leis l'•'gnlamentares vio o pro
jecto t.lo Sr. deputfttlo Vergueiro sobre o ~uusi
dio t.los sewHlores e deputados ; e é de parecer 
que S•l imprima para e.1t\':n· em discnssiio. 

« Paçt1 <ln cnmn ra d0s d.,putatlús, 2ü de Ag•isto 
d·~ lt;'W.-Benmtdo Perefrn di: Vasconcello.~.-
• · ' .- • ico ao • 1:;-e11·a de Cam-
pos rerguefro." -Foi ttimbem a imprimi!·. 

Entrn1t em <liseuss:1o o projecto de lei, qne 
\"e~nla o quinlu uos couros da WO\"incia 1lo l i 
· . 111 e ü i:)u : e, nao tll\"<m<lo qttem foliasse 
contra, passuu para a ;!a discussão. 

l<:ntrn11 en1 clehate o projecto, q11e reconhece 
comn <lh•irla publica ü>< damno< cm1~ndos na Bahia 
a seus lllt.H"adorcs pela tropa nacional, •1nando 
occupada pelo genernl ).fadeira. 

Pct.lio a palana, e orou 
o s.-. Si 1va L "l> n: - Sr. presidente, a ma

teria deste l• pamgrnpho e1l\"oh·e grande injus
tí~a, por is,;o que, tendo solfddo muitas provia· 
~ia;; pr,,jui::os iguaes n••S da Bahia, bem côn10 
a <lo ~Iara11hilo," que ta111bem foi dc1Jell 1da pelo 
ge111;ral p .. 1·tuguez Fidié e111 Caxias, e p•Jr i1111itos 
outros pu1·tuguezes na capital, resultando dc6sa 
gtt.,rra gra\"~S p1-.:juizos a mm tos ciLla<làns, e 
outros ficarem iuteiranionte rednzi los á misi:•ria; 
a commiss:io c .. 111tudo nenhun111 meJi<la dou a 
tal n~speito, li1nita11do-se u11icamentl a reconhe
cc1· os 1m·juizos <los cidad:1o~ <la pro\"iucia <la 
Bahia, como se elles fossem os 1111icos que ier· 

• · · - 1e presLur:1o 
-sen·ii;os. Não é nsgi1n, St". presidente, ·as pro
vi.1cias do norte .suffreriio muito, e fizcrão tot.los 
os esforços que puderào, l'arn serem indepcn· 
-dentes. Isto posto, não se pôde dizer quu a Ct•m
missa~ C!bron com ju~ti<;a, mas sim <lirei que 
-0hrnu lllJUstmnente, nao contempla111to ueste ·pa· 
ragra1)hO as p1·ovincias, que, s .. gitudn acabo de 
dizer, snff•erl\o prejuizos e damuos sen1dhantes 
.aos da Btl~!Ía. Portim to ,-ot<.1 c_ontra o paragra
pho e fm·e1 u1ua emenda am1ilrnndo-a. · · 

~!andou á !llesa e toi lida a seguinte 

EYE:o!DA 

« N 
quaesquer, onde portugueza.-
Lobo.•1-Apoiada. 

O Sr. 11.<>llanlln ca.'°aJenn.'te :-Sr. pre-
si<lent, · • 
ce1·, se com elfeíto recouher,ermos, com .. <lívida 
nacional, taes damnos. Perguntarei primeíi·o: 
ser:\ facil distinguir os individnus, que, solfrendo 
t1es damnos, erao ou não adlterentes ú causa 
da in<lcpendencia? E d.:;pois; :porqne 1-.1ziio ha 
de ser só a provincia da Balna que ha de ter 
direito a esta -Oi\0 ida.? Por Ye11t11ra só a proYin
cia da Bahia é que soffreu ,1s male~ da guerra? 
Xà•> o foi certamente. Foi só o l\ladeim o ini
migo <la 1wssa imlepend ·ncia? Só aonde este\·e 
tropas portuguezas é que soffrerão damno os 
independentes? Todo ª.'11~el!e, que su~tenta\"a a 

que quci .. dizér e~ta
0

lei só v~rticular :\ p;uvincia, 
onde este\·e o ~Ildeira? 1,:u já most.eí n'outra 
dise11s;;iio '}UH est.,s pr1~juizos não :<üo os que se,. 
de, cm in-lemnis. · · ·· · · • 
sac1·ifica<lo$ pelos que coatljuvar;io a causa da 
iut.1.:;pentlencia. º" in•li \'.i<luos, que fize1·iio tae;; sacrificios, não 
só são l>e .. emeritos cidadii.os, como d1.,vem s i· 
• 11 i nt os: mas aq ne es, q ne suffrerào, e 
que vii-ão arrazadas suns propriedades em razão 
<la sorte da guerra, tst•is homens não têm jus 
á indemJ1isaç:lo: qnem sabe se algum destes 
p1·ej udicados, tendo sido acerrimo inimig•> ll"SSO 
não \•irá· a ser intlelll<tisndo ror esta lei'! 
Demais, se formos a fazei· 11ma ld d1:sta natu
rez.t, é p1·eciso que 1ião s;•ja só para a Bahia ; 
o Ceari\ n:io deverú merecer mcn"s at
ten~.ão ; o iraranhflo sotrrcu , o. P.mi. não dei
xot1 de solfrer ; em algumas provincias, apezar 
de não h·werem tropas exptJdicionarias de Por-
tugal, hoverão t?<lavia o_rtu«ueze · 
zerao so 1·er mmtos preJiuzos. 

En escuso falla1· no que se passou na <l·~ Per
namhuco, e mesmo na Cisplnti.ia : e ent:lo só 
a Bahia h:1 de ter este jubileu? Demais ; a<rora 

· n s aze1· economias, recon iece-
mos tmHl dh•ida desta natureza? Eu queria 
que hom·csse lª discusssào pam se rejeita!" este 
pt·ojecto. 

O que é divida, Si·. preside11te? E' aquillo, 
qt1e roi <lado pelo cidatlão pira sustentai;ão da 
indepen<lencia : esta divida ha de ser paga, 
não é preciso lei para o governo a pagar. Póde 
ser que a camara entenda t.liffe1·ento du que digo 
e quu1rn es1n lei, cntiio requeiro que seja para 
todas a~ pruviucias, e deve ser o l 0 artigo con
cebido ne:;tes tcrmo,;-fic;i reconlH1ciuo como di
nda 11:1ciunal os da11mos causat.los na lt1ta ·da 
iudepen<l.:ucia úquellcs individuos etc. 

O Sr. O<torlco ~.rendes :-Eu peço o adia
mento deRta f\Uestão, até que se trate de outros 
ob.i•Jctos de finanças, apeza1· de que estou con
vencido, que fica reconhecido como divida na
cional, e estou que estes homens d.i\"e1n ser ill· 
denmisados. 

O Sn. PnESJDE~TE :-Se àpoião ·o ndinn1ento? 
· · m iscussao. 
o S:·. ll.uh:: Co:~·aLcan.'tc:-Entendo que o 

nLlim1J11to é neccsii'ario, porque este projecto en
Yol ve questões de .alguma importancia. Tra~a-se 
de in<lemnisnr aos que solTreriio pela guena da 
indcpcnuencin l!•l pl'ov1ncia d•l Bahia : apparace 
que *' ~fa.-anlalo existiiio o,; mesm~s soffri
menfos t:unhem na guerra. com os l11s1tunos ; e 
que. outras pronncias tiverão tambem gr;lndes 
p~nlas. con! . as . _pe1·t'\lb:1ções . n~cess:uia~, p~Ta. 
se c~ns!'gmr · a 111dependcncin, os occas1onadas 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:12 - PÃ¡gina 20 de 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S·ESSÃO EM :31 DE JULHO DE 1827 339 
por ella, embora 
os lusit.lncis. 

não estivessem a braços com .·• 
Este.{ estragos avultiio 

não se possão considerai· 
lamidade, que !oi geral 

em muito, e talvez 
senão como uma en
a todo o Brazil ; 

1 , .'!'I o' 1 i 
grande monta: o a1"tig1 diz que se deve pagar 
aos habitant 1s da pNvincia da Bahia o estrigo 
que lllP. fez o exercito hrazileiN ; e não deve 
ser só á B11bia, que ba de ter esse prh•ilegio 
porque muitas outras estão neste estado. Os e~
tragos forão muitos, ainda mesmo feito.; uão 
elltanilo á frentr. tl'opas portuguezas, O arti;:to 
diz pelo contmrio do que diz o ::5!'. bispo do 
Maranhão ; e tanto, que o ultimo al'tigo é, onde 
póJe o se11 discurso encabeçar, pol'que tl'ttta da 
liquidac.;::o e convenção de ajustes feitos perante 
a commissifo mixta do gov.:rno brazileit·o e 101·-

0 
, • ·, aqu s es ragos · d os a ra-

zileiros por tropas portugucza:;. l\Ias, S1·. v1·e
sidcnte, sendo as,,im, o que se de,•e pngar? 
Mina", S. P~ulo, Santos, Alagóas, Pernnm-. . -

' • , ' • l l 

cumstancias qtte está a Bahia: todas soffrerão 
prej_uizos ; . p1H' todas ma1·chá1·ã~ tropas, e. hou
verao pai:t1dos pro e contra a mdepe11denc1n; e 
po1· todas ell 1s forão faze!õdo quanto pml••r:lo ; 
o seu estado de subordinai;ão não era naf)nella 
época o melhor, nmn os commandautes tinhão 
força moral e sufficiente que os conti\'esscm : 
as circumstancias politicas fazião com que mui
tos commaudnntes contemporisa,;sem com os sol
dados desenYOltúS. S,.ndo pois , COl\10 digo , 
a nação não tcri'1 dinheiro para pagar tnnto 
prejuizo: e mnito menos justo é paga1· a 
uns, e a outros mio. Logo, voto pelo arliamento, 
até que melhorem as circumst:1ncias ; e demai,; 
onde .todos chorão, nãu é just1J que uns só se 
ri:i.o ; eu falto uo geral, e não ad,·ogo o parti
cular: agora não é tempo dessas libcmlidades : 
não estaíuos em circumstaucias disso. 

O Sr. Lln.o Cout.ihb<> :-ELt me opponho 
uo ac.liamento, porque este neg•icio· jã vers:i 11·~ . . . . .. 
rejeitados ; vor fim veio este, que de alguma 
fórml. tem sido mais bem recebido; e se nssim 
yamos sempre com adiamentos, niio se Yence 
cousa alguma. 

Eu não sei porque se ha de adiar o presentP. 
nego.:io, ·quando os ill11str.;s deputados têm tido 
tempo miiis que sufficicnte, para nelle medita
rem. ·Eu creio que sõ se pede adiamento; quando 
se não está bem ao fact<> da materia, -0u ella é 
assaz difficultosa que precisa de estudo ; mns 

a <liffauiar dentro des.te recinto os s~ils' proprio~ 
camaradas, o mc•smo exercito a que elle tem a 
honi'a de pe1·tcmcer ·? N:io, Sr. pre•itlent<'.', o illustre 
de mtad .. está cn"anado d 11 io · 

is.;e acerca da tropa de Perunmbuco p•Jrque 
primcir·1mente ella veio embarcada na mór pa1·te 
do caminho ; e, depois, cu sei quae~ for:io os ·· 
damnos qne ella causou, a sabcr,·a•1nelle;; que 
toda~ as trnpas em passando, causiio, o roubo de 
algn mas gallinhas, animacs e algu11s fructos. 

Quaes e1·:io os camp •S que vindo elles por 
mar, po.Jiiio talar e destruir? 

Qnaes Corão os incendios? Quacs os engenhos 
a1Tasados '! 

Tal procedimento foi e,-tranho, e será sempre 
aos suldat.los bi-azileirns, porque elles não são 
tartarn:; 

Dis:;e o illnsfre deputado que se:nelhantcs es
tr,,go,; não d.,vem set· indemnisados porque. são 
eventuaes, depe11tlentes <la sorte clr. guerra, a 
que tt•do o cidadi1o é sujeito bem como natu-
ra men e o e a peste, n secca e outros fü~gcllos 
naturaes. 

Assim f:llla, Si·. presidente, provnvelmcnte o 
que n:lo experimentou perJa' .. '1lgnma; mas não 
aquelle, que sendo rico, se vê hoj,, réduzido a 
mendigar o sustento, por causa a l iudependencia. 

A mis,..ria faz espancar as vi 1tuJ€s, c<friar o 
calo1· sagrado da liberdade, e faz o homem es
cra\'O: e que similitn<le púde ha\·eL· entre estes 
e:;trn)?os, e aquelles qu~ origina a pe;te, a scc:ca, 
etc.? EstJs siio de pura pertla, porque nenhuma 
utilida,l.i, nem ainda ind1recta, i>e tira dellt>s; e 
dos primeiro:; M s~gnfo a int.lepen•lencia e lib!)r
dadc do i!lustre deputauo, e de nós outros. 

Ouvi mais di~r qne. sC. sé devia pagar o em
prnstimo que o:;· chladãos houverem foito para a 
sustentaç:io d i guerra da indepon1lencia, mas 
uào os c,;tragos foitos pelas tropas lusitauas e 
m.-lsmo britsileiras. 

Pergunto eu se .é mais bene1ncrito :tquelle que 
empresta na . certeza de sei· pago, .~m urgielle 

, ~ .. . .. ,. 
um dia arruinar-se to<la a sua fortuna ajuntada 
por muitos annos á custa de immonso~ trabalho~? 

O si111ples facto de emprestm· merecerá mais? 
De certu que não. . . 
· Pelo que pertence á .seneraliihde _da_ medida, 
eu approvo, porque assun ? pede a .Jn~tiça: ma~ 
di~iio-me, senhorc,;, qual foi <l provmcm· que ate 
hoJe tenha·• apresentado o orçamento de suas 
pedas, e qual a que tem pedido uma rai;oavel 
mdemnisação '? oi • 
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3.lO SESSÃO El\I 31 DE JULHO DE 1827 
A Bahia unicnmentc é a que a nús se dirigio. 

Que proviacia se poderá comparar com clla em 
pr• juízos e perd11s '! 

Onde lwuvc um mnior exe1·cito brnsileiro e 
Jnsitauo? OnJe a u"na foi mais crtiua:r. e 
c1·ueni.'l? :Se assim , decidamos o negocio dest 1 
proviucia; e quando se aprescutarem os das ou
tras, 1·esolveremos em igual jusU.;a , e 111anda-
1·emos dar n estes cidad:los uma iudemnísnçüo 
i:t:.ua\ et. 

o Sr. cunha :\Ju'Lto .. :-Sr. l>l'esidcnte, se 
os batalhões de Perna11iLuco ·e outros lugares, 
:fizeriio os estrngos de que acnba de foliar o meu 
illusti·e cam:1rml 1 o Sr. Queiroz Carreira, muito 
desgrnça,lo,; t•rlio taut•J os officincs como os sol
dados. E" i111possivt>I que cxistiio comm:mdantes 
de tl'opas <1ue consint1io quP. os seus soldados 
pl'atiquem scmelhaut.,,; de\· 1sfaçõe,;: é impossh·el 
que tal cousa succcda, onde ha o mais }IC<Jucno 
''estigio de disciplina militar! 

Se eu fosse gcner:il de tacs soldad'..'s, fnl'ia 
unir mui l'ir<orosam n n u 

t 11 modo n pro1n·1edn•Je dos S•!ll:> concidad1ios. 
li:u t.;nho feito •t guerra, e sempre obsen·ci qne, 
a não sei· em pniz inimigo, ou quando o S\'sfonaa 
de ntn11ue ou de dCJf,,sa ern :i <lcvn:>tac?io os 

., cansa os pe a ropa 1·arns ,·..,ze,; excc
dião ao fm1o de u111 ca1·11e11·0, galliuhas, uvas, 
etc., cl.c. 

Os P'.eneraes nu1_1ca ~olerão tal dcso!'Jem. Apoio 
: ' ' , n 

a letra do artigo, os cstrngos caus1d .. s pelos tro· 
pas brasileiras não podem sei· cons1dernvcis 1 

·. mas tan1bcm para se unirem cm um só corp•1 
todas ª" r ... Ja·;õ ... s do> cidadãos das diversas pro· 
Yincias do im perio. 

O ~n. PnE:mn:~TE: - Se dão 1101· discutido o '! 
adJitamento ?-Sim.-Se npprovão·?-Sim. 

Dada a hora, noincau o Sr. presidente p8l'a 
me ub:'o Ja cummi:ssào especiul, para j11lga1· os .

1 
juiz!:',; Ja ta iustaucia, os ::;1·s. l\htrc"1Iino de Bl'ito, 
~folio e Souza, Paula e S1.rnza, Bnmlio, Paula 1 
Can11can · · 

1.0 A ;3a discussão do projecto de léi que regula 
o supremo u·ibunal de justiça. 

2.0 Resolução sobre execni;ões uo l\Iaranhão, do 
· · io 

3.• l• discussão d·J projc;to de lei, regulando 
os lugares <le diplomaticos. 

4.0 2ª discussão do projecto de lei sobre a pu-
blicação das leis. · 

Lenmtou-.se n ses:;:fo ás 2 horas da tarde. -
,,fanuel .411tonio Gafoifo, secretario. 

l?ESOLUÇÕES DA C • .\.:\f.ARA 

A a~semblea geral dirigi! no imperador o de
creto rncluso, que julga vantaj"-o e util no im
pe!'io; e pede a S. :M. Imperial se digne dar a 
sua saucção.-Paço da camara tios deput.1dos, em 
~l de. Julho Je lti27, uo da indepcnde .. cia e d<> 
1mper10. 

. 1rig10 em 
do C••l'rente mez, acompauhanlo a consulta in
cluso ~a me~a do desembargo do p •çn ~obre o 
requ~r1111e11to do marquez de Cantag.1110 e ou
õ.•v->, ..... .:. ..:i••.:: na fó1•ma da constituição do im-. 
pel'io :1il de 1o()r abolido o juizo conservador do 
banco •lo Br.1zil: e sou autorisado a p1u-ticipar 
a Y. Ex., para que suba ao uonhecimento de 
S: .M. o Imperador, que ~ camar&, certa'!º prin· 
c1p10 de se acharem abohdc>d peh1 constituição, 
airt. l 79, § 17, todos QS priYilo:gios do fóro p~s· 

soai, em eujo numero se com1>rel1ende indubi
tavelmente a conse!'\'atoria do banco, tem ndmit
tido na . ordem dos seus trn!Jnlbos um proj,.eto 
dd lei l'l'gula1nentn1·, que já se acha cm :1• 1fü;-
':u são · · · · · · ~:--
este urtigo c<mstitucional.-Dcos guarda a V. Ex.
Paço tia cnmnra dos deputados, cm 31 de .1 ulho 
de ISi/.-Sr. wnde de Valcni;n. - José Antonio· 
""'· Silea /.faia. 

Illm. e Exm. S1·.-HaYcndo pn1·ticipa.1lo á ca- · 
ma• n dos deputadod Au•.onio de Castr•1 \'innna; de
putado pch1 ;woYinci,p do Ceará, e Gusta''º Adolío 
de Agui1har, dito pela lll'<JVinciadns AI •góas, ncha
rcm·S<i demol'ados ha mezcs, cm Pernam!JuctJ 
por falta de cmbarcac;iio nacional ou estmn).!cira 
qne com scgurn.1t;n os con•luza n est·• córte, 
afim de <lese 1111e11harem as fuucçõcs a que os 
chamara n dcit;iio dos povos das ditas 11rovin
cias: l'csoh·eu a Jllf:sma camara qne se sollici
tasscm do goyerno de S. :\1. o Jmpct· •dor as 
mais· terminuntcs ordens, p11ra que se prop .. r-

• ,.· • · e cm os 1·c er1 os epu-
taJus Yir ciwrcer ns suas funcções: O que 
me cumpre pm·ticipar. a V. Ex. , para qnc 
sulia no conhecimento do mes1110 nugust • senhor. 

r 

deputados o officio do vicc·presi.Jentc da Jll'O· 
vincia de S. Paulo remet~ido pelo de V. Ex. 
.te Jt; do mez 1woxiIÍt-o passuclo, sobre a compn 
dn tc1·ra e cscrnYos, que se fazem neccssarios 
lllll'n :111gmento da fübl'icn de S. João de Ipn· 
uema ; e, querenolo a mesma camara ter as 1111is 
exactas ll!Jlicins daquclle cstabclecime11t .. , nfim 
d<! providenciar S••bre clle, qunuto caiba dcntl'O 
de suas nttribuições; resolvcu de conf.armidade 
com· o pnrecer da commissiio de commcrcio, 
ag1·icult111·,1, iudustrht e artes, qne se eJisscm 
no •ovc1·110 de S. l\I. o 1111 era lor ie 1 · ·-
111<J.liO de V. Ex. todos os documento.• e papeis 
1·elativos á fundação daquelln fabrica e ns pro
videncias, que se tem dado P••Steriormente, e 
com especialidade a r'' rcsentaçiio da jm1ta dos 
n<:C!úlllS as e1 a no pr111c1p10 o anuo e H. 
O que me cnmpl'e participar a Y. Ex. , Jlara 
qne suba ao conl1tJei111e11to do mesmo augusto se
nhor. - Dt}oS guarde a Y. Ex. - Paço tia camara 
dtlS deputados. em 3L de J nlho de lb'27.-Sr. vis
conde Jo S. Leopoldo. - José Antonio da Sil!:a 
J.!aia. 

Jllm. e Exm. Sr. - Rr.presentando o barão de 
1\Iacnhê no requerimento incluso. haver a junta 
dn bulia da sa ta cruznd'\ feito passar contra 
o snpplicant~ um manda·lo do penh?ra pel 1 qu11~1-
tia de mais de trinta coatüs de reis~ quu se dlz 
procediJos de alcance, em que ficara a cns•l de 
seu pai, e tio, Munoel e Amuro Velho da Silva, 
como p1·ocuradores de Manottl Josê S,arnumto, 
que fóra the-;ou1·ciro da bull 1 em algnm 1s pro
vincias deste imperio : !Jroccdimento que o sup
plicnnte trata de illegal e injusto, pol' isso que 
pelo documento, que ajunta pretende mostrar-se 
livre de tud \ e qualquer obrig~çiio e respon>'a
bilidade ar•t com a svbredita · untu: re:iol v"u 
a c'\mara os deputados, de confvrmidad,, com 
o parecer da commissão de constituiç.'\o, que se 
pedissem ao governo de S. M. o Impcraâor a 
consulta daquelle tribunal, os autos e todo" os 
mais i1apeis a rc.;peito <leste objccto; afim de que 
com estes e.-;clar.,cimentos pas;a ddibcrar s•rl•rct 
a materi 1. O •1ue me cumpre participar a V. Ex., 
para <1ue suba ao c.;nl1eci111ento do mt!Smo au
gu•to stinhor.-Deos guarde a V. Ex.~ Paço, ~L 
de Julho de 18·?7.-!:>r. conde de Va\ença.-José 
Anlonio da Sil1'!1 Maia. 




