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Golpe de Estado de 30 de julho 
BREVE NOTICIA HISTORICA 

O grave· successo político que ~ conhecido no paiz pela denominação de Golpe de Estado 
de 30 de Julho, faz o assumpto principal de dnas sessões adiante trasladadas. A attitude 

- mais energica que o· senado assumira propondo emendas substanciaes ao prÕjecto da camara 

dos deputados sobre as reformas constilucionaes, absolvendo o ex-ministro José Clemente 
Pereira, e recusando logo · ~rimeira discussão a exautoração dectetada pela mesma camara 
do tutor o conselheit·o José Bonifacio, exacerbára em a1to gráo os directores do partido 
éntão -dominante, e com especialid:-.de ao minislro da justiça ' Diogo Antonio Feijó. 

Por outro -lado . as tentativas revolucionaria~ dos ?·estam·adores e dos e:valtados que 
havião levado a insania ao ponto de recorrerem ás armas em maís de um motim para 

t:errocar a situação política, tinhão causado séria impressão no animo mesmo dos homens 
mais moderados, e os ia conil'encendo de que era mister lançm· mão de remedias heroicos 
para conjurar os perigos iri1minentes. 

......... Planeou-se· pois para este fim, · a . conjuração de 30 de -Ju1ho manobrando-se de 
fórma a converter a camara dos deputados em assembléa nacionãT" para decretar por si só 
as reformas da constituição pe1a bitola do projecto enviado ao senado, e para realisar outras 
medidas extraordinarias tendentes a consolidar e a desenvolver os intuitos da revoluçM de . 
Abril ; era esta a .combinaça.o que fôra pàctuada em uma reunião a · que estivera presente, 

segundo a tradiçao, a regencia, o ministerio e a maioria da carnara. 

Pondo em acção o plano concertado os ministros <lerão sua demissão á regenda, e 
esta por sua vez solicitou igual~te, em ,uma mensagem dirigida á assemhléa, sua exone
ração, ponderaudo que em face das difficul~s que assomávão, e tendo tentado sem fructo 
~rganis::rr um novo gabinete tirado d'entre os memliros notaveis ela maioria, não podia 
consei:.var-se ~ t~ta da governação do Estado e depunha o mando nas mãos do cori'o 
legislativo, a que1tr'"competia velar sobre a salvação publica. 

. Enviada esta mensagem á uma commissão especial composta dos deputados Paula 
Aràujo, Gabriel Mendes dos Santos, Gervasio Pires Ferreira, _Candido Baplista de Oliveira 

e Man~el Odorico Men\,Íes d~arou-se a camara immediatamente em sessão permanente, o 
que foi imitado pelo . senado ao ter a resllectiva cmumunicáção official.. Na tarde daquelle 
mesmo dia a com.missã.o especial apresentou seu parecer eonc1uindo nos seguintes termos : 
cc Que esta augu;ta camiara s_e conver~a ·. ein· ass=léa nadonal para então tomar as resoluções 
q1te· 1·equer a crise <Jt8tual, e giw isto mesino se participe cw 8enado. ,. 
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No citado parecer a commissil.O recordando que não cabia nas attríbuições da as· 
sembléa aceifar a renuncia da regencia, e expedir outras providencias ex.traordinarias que 

. ., . . 
o caso urgia, opinava pelo alvitre ãcima exposto attenta a gravidade das c1rcumstanc1as, os 

receios de uma guerra civil, e ,a consequente desmembraçM do imperio. 
Aberta a discussão do parecer requereu o deputado Ferreira de Mel!o qüe fosse elle 

approvado ou 1·egeitado sem debate, requerimento que sendo contrariado por diver$os · re
presentantes foi afinal retirado por seu autor; não sendo -tambern acolhidos_ dous adiamentos 

que se propuzerão. 
Em seguida remelterão-se á mesa differentes emendas por parte dos Srs. Carneiro 

Leão Hollanda Cavalcanti, Rebouças, Ribéiro de Andrada e Lessa, todas as quaes tendião 
'a co~vidar a regencia a conservar-se em seu posto, destacando-se porém dellas a dos de
putados Evaristo_ Ferreira da Veiga e Paes ··de Barros, que propunhão aceitar-se a demiss,ãÕ 

pedidà louvando-se-lhe os relevantes serviços pr§stados ao paiz, e convida~do-se o senado para 

nomear-se nova regencia. 
Desde que foi · offerecido o parecer da comniissão especial suggerindo como meio ade-

-· quado de sol\'._er a crise política a conversão da camara dos deputa.dos em assembléà nacional, 
depois que se teve noticia de haver o senado deliberado ficar em sessão permanente, depois que os 

corpos da guarda nacional da côrte reunidos quasi âs p9.ttas do paço das sessões, e os juizes de . 

paz da cidade, di_rigirão repre-;entações manifestando o empenl10 em que esta.vão de secundar as 
resoluções da camara, a sólemnidade emfim . de todos esses successos, forão operando uma 
transformação lenta mas intuitiva no seio da assembléa. R_epugnava sem duvida á consciencia dos 

eminentes cidadãos que havião encaminhado o movimento político de 7 de Abril na senda da 
ordem, que havião sempre recusado os' excessos partidarios, tomar sobre seus hombros a magna 

responsabilidade de decretar medidas discricionarias, e ..Sra da lei, não se tendo esgotado ainda 
todos os recursos iffl!ficos paeà levar a effeito as legitimas e rasoaveis consequencias daquelle mo

vimento, sem ser mister abalar as instituições. 
Foi neste momento de hesitações, foi neste momento em que os grandes destinos da patria_ 

pendião da madureza das' deliberações, que o deputado Honori°' Hermeto Carneiro Leão al)_::J.~ 
tando-se de seus amigos da maioria fez ouvir sua voz autorisada, e conceituosa. Espirita recto, 
orador se não fluente, ni.as de notavel dialectica, e perfeita justesa de vistas, o disc11rso de Car
neiro Leão proferido~na noite de 30 de Julho dissipou as ultimas p~rplexidades da maioria, e sem 
controversia fez abortar o Golpe de Estado cc Ooncliw dizendo que · defendendo a ordem legal 
e à observanclà •. dos principias, faço um verdadeiro serviço á minha patria, e aÕs rnev,s amigos.», 

A phrase septenciosa deste frecho, e o ardor patrio~· que a esmaltára tanto aba,lou os 
espíritos que ao com_eçar a sessilo de 31 dé Julho, o deputado Paula Arãüjo relator do primeiro , 
parecer, observando prudentemente que o segundo período delle desagrada1·a a grande pa1·te dos 
membros dacctinara, pedia para reH-ral-o ... s@tuindo-o por outro em que se convidava a regem:ia a 

permanecer em seu posto, e nesta confor'inidade se decidio, adherindo a mesma ~egencia aos 
votos da assembléa. - Os debates em que tomarão parte cóntra o parecer Carneiro Lel\o, Rebouças, Ribeiro 
de Andrada, Montesuma e Ca1~on, e á favor Evaristo Ferreira da Veiga, Paula Araujo, Baptista de 
Olivefrá, Çosta Ferreira e · outros, trouxerao grande beneficio para a sensata elucidaç1j_o do 

ai;suf!lplo, e concorrerão para que o governo e ~ maioria attendessem .,.i melhor conselho, e 
não se abandonassem ás aventuras de nm passo, que poderia ser assás arriscado e só em 
~itó das facções que tenlavão alluir os--alicerces do edificio· pu~lico, pelaimp;ensa, pelos 
conciliabulos, e pel~s revoltas. 
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Deste ligeiro esboç.p deprehende-se que se o Golpe de Estado ele 30 ele 'Jidho foi 
um erro de apreciação politica, não póde ~ntudo ser considerado como um plano incon·· 
f~aveÍ, e injurioso á seus autores. Assaltado pelos tramas dos · restaurallores que incon
testavelmente formavão um parlidQ.. poderoso com ramificações na m;;.gistratura, no exercitor 
na administração publiça, no commercio, e no senado, e pelos exa\tados que erão os homects 
de acçl!.O, o , poder •,nessa época precisava fortificar-se, e demonstrar por actos viris que 
estava disposto a resistir aos seus contendores, e a sustentar a causa das instituições. 
Este pensamento extei·na-se das proprias palavras de. Evaristo Ferreira da Veiga, o · 
,vulto proeminente da situação, em. seu discurso do dia 3J de Julho em o qual apregoando 
o dever que tinhão os homens politicos de não transviarem-se do caminho da legalidade, 
era de voto que se aceitasse a renuncia da regencia por não ser opposta á constiluiçao, e 
porque a . mesma regencia se confessára impotente para dominar os acontecimentos. 

- _ Além disso ria posse pÍena do poder, com t~ma forte maioria na camara temporaria 
que vantagem lucraria o governo compromettendo, com . outro intento, nos asares de uma 
revolução a sua permanencia á frente dos negocios pubficos e a paz do Estado ? 

Fôra o sentimento nobre de resguardar o paiz dos embates da anarchia, fôra o temvr 
talvez exagerado, mas nem por isso menos real para muitos, de qu~· os adversarias tomassem pot· 
escalada o poder, reconstituindo o antigo regímen, e annuIJ<tndo os factos consummados, o 
estimulo da tentativa a que temos alludidt."' - . E pois é nossa profunda convicção que a histor~ registrará sem maxima severidade 
o movimento parlamentar de 1.832 com 1·elação á seus fautores ; poderá censurar-lhes a 
impaciencia com que procederão tentando precipitar a decretaçãü das reformas . C')nsti
tucionaes, .. que se lhe~ affígt'.1rava justa e indeclínavel exigencia da nação, por modo extra
legal, mas não lhes attribuírá motivos reprovados, ou vistas ambiciosas. 

Os patriotas sem mancha que havião conquistado effectivamente em 7 de Abril de 
1831 as liberdades promettidas á 7 de Setembro de 1822, que restabelecerão naquelle dia 
o systema representativo tal como o r.onsagrára a constituiçM do imperio, não machinarião 
por sem duvida a subversa.o ela sociedade bra:úleira, de que erão então os mais -fümes 
esteios ! 

Antonio Pereira Pinto. 
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1832 
GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

Sessão em ~ de Julho 

PBESIDENCU. DO SB, LIMPO DE ABkEO 

Approvada a aéta da antecedente, foi à com
missão do orçamento um officio do Sr. ministro 
da fazenda pedindo que ae declare se a isaoçiio 
de que trata o ~ 4• do art. 51 da lei de 15 de 
Novembrà de 1831, se deve ou não estender ás 
maohinas e livros que tiverem entrado na alfan
dega antes da lei citada. 

A' de pensões e ordenados um oflicio do Sr. 
ministro da justiça enjeitando ã approvação da 
camara a aposentadoria concedida a João Carlos 
Leal, membro do tribunal supremo de jlmtiça 
com metade do seu ordenado. 

A' 2• commissão de fazenda uma representação 
da camara municipal da villa Diamantina do l'e-
juco. . 

A' de constituição a da camara municipal da 
villa de Rezende. 

A' de policia o requerimento de Jesé Alvares 
da Costa. 

A' de petições os de João Antonio Duarte, ,I.osé 
da Silva Freire -e João Guilherme de Bru~. 

A~retaria para ser satisfeito um officio do 
Sr, ministro da fazenda pedindo a restituição de 
officios da .W.Jlta de fazenda das Alagôas e Rio 
Grande do Sul, relativos à creação de mesas de 
diversas rendas. . 

A camara ficou inteirada de um officio em que 
o Sr. ministro da justiça participa não ter re
cebido o documento mericionado em um officio do 
presidente das Alagôas . 

Forão. recebidas com especial agrado as felici
tações. que pela reunião da camara dos Srs • . de· 
putados a ella dirigirão as municipalidades da 
villa Diamantina do Tej11co e da de Caeté : e com 

"'llplldo a da sociedade defensora da liberdade e 
independencia nacional da villa de Lavras. 

O Sa. REBOUÇAS pedio que esta representaç
ficasse a margem até decisão de um requer,imento 
que o nobre orador tinha feito para que se cnm · 
primisse o regimento, que na sua opinião· não 

. ~dmitte tal recepção. 
o Sr. Ohlcb.o-o liiü l.ln'fa nota feita ao re

gimento pelo Sr, Maia, com'"'êr que provou que 
o Sr. Rebouças estava enganado, emquanto suppu
nha que a recepção das representações das so
ciedades lhe ia de encontro, 

Adv.ertio qúe a da villa de Lavras fizera uma 
felicitação. . 

O "Sr. Rebo'tiça.s sustentou a sua opinião 
fazendo ver qm, tanto o regimento não faz menção 
das sociedades, que os redactores do novo regi
mento havião feito aecrescentamento a este rnspeito. 

Reproduzia algumas razões jà expandidas na 
outra sessiie sobre o perigo · de continuarem a ser 
recebidas na casa as repre~enwções de taes 
sociedades. 

fico11 a materja adiada pela bor!\. 

Continuou ·a 1• discussão do projeeto de le 
apresentado pela commlssão especial encarregada 
de propôr medidas s,)bre o melhoramento do meio 
circuliinte, e emenda substítuiti va da um dos mem
bros da commissão. 

o sr. Pire• Ferreira. disse que elevando 
o projecto da commissão. O preço nominal da 
moeda de ouro a 2S500 a oitava, isto é, a 160$ 
cada marco, ficava a prata na razão de 1 para 
25, e não de 1 para 16, como está nas praças 
commerciaes para com o ouro. 

Não duvidou em que o seu projecto tiv_esse 
contradicções, não julgou que isto fosse razão 
bastante para se approvar o da commissão, o 
qual o nobre orador esperára ver sustentado com 
razões essenciaes. . 

Não põde descobrir o fim e utilidade do esta
belecimento do banco de deposito ·para moeda de 
cobre em que fallára o Sr. Hollanda, pojs taes , 
bancos sempre tinhão sido instituídos ·para de
posito de moeda de pr·ata e ouro, cujo valor é 
me1rns sujeito ás oscillações, e não de moeda fraca 
qual o cobre qua oircula entre nõs. 

Pedio que a commissão declarasse de onde o 
governo ha de tirar 4,000:000/j para ser interes
sado na 5• parte do banco, cujo estabelecimento 
a m6sma commissão pro(>unhn, não acreditando 
o nobre orador que a camara, à imitação do 
governo transacto, queira carregar de impostDs 
o povo braziléiro para sustenta.r...o banco, cuja 
utilidade e fim não podia até descobrir, a não 
ser talvez o da centralisar as fortunas dos cida
dãos brazileiros das províncias, já que, pelo clamor 
gerai, não é possivel· continuar a centralisnr a 
administração. . ·-

Concluio ponderando os perigos que dev1ao 
resultar da accumtilnção de grandes sommas, 
no estado convuls ' 1u em que por ora se acha o 
Brazil. 

O SR. MAY fal!ou contra ambos os projectos, 
e propôz-se a ofl'erecer uma emenda subs_titutiva, 
que peii,v.que fosse remett1da á comm1ssao, para 
ser por ella examinada, adiados entretanto os 
projectos em discussão . 

Foi apoiado. 
o Sr. Rezende se oppôz ao adiamento, 

lembrando que . durante um mez em que a.com, 
missão · especial estivera occupada nos .seus 
trabalhos, nenhum Sr. depntado ll~e for~ecêra 
esclarecimentos, e que agora era 10adm1ss1vel 
demorar a decisão de um n egocio tão urgente, e 
que a nação .toda reclama. 

Ponderou a necessidade de remediar os males 
provenientes de circula9ã5> ~a moeda. de cobre, 
principalmente_ nas provmc1as do , norte,_ que 
nenhuma vantagem colherão da suspensao do 
cunho, qu!l.-illltes animou mais os falsificadores 
e introductores desta moeda; 11 ponto de no 
anno de 1830 se terem despachado na alfandega 
de ,P.,rnambuco 100,000 libras de cobre, em 1831 
360,000 libras lll~m do colire amoedado que Q 
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6 SESSÃO EM 2-DE JúLHO DE 1832 
estrangeiro introduz, e do qual havião entrado 
600;000 de Hamburgo e outros porLos poucos dias. 
antes de o nobre orador vir para o Rio de Ja: 
neiro; sendo tão ll\.á a qualidade do cobre falso 

Coneluio dizendo que o negocio era· arduo, 
·mas cumpria que cada um Sr. deputado estudaise 
bem a materia para offerecer as suas idéas, ati.m 
de concorrer para a melhor deliberação. 

dé Pernambuco que não póde sequer resistir ao 
carimbo, como se via , de umas moedas que o 
nobre orador mandára . á mesa, donde resulta 
estar alli o cobre do Rio de Janeiro 8 °/o acima 
do de Pernambuco. 

Não passou o adiamento. 

Disse mais que os negociantes de ·grosso · trato 
possuídos da idéa de que alguma medida a este 
respeito seria adoptada neste anno, pelo · corpo 

o Sr. Bebou.Qa!I oppôz-se a que o projecto 
da commissão ·passasse para a 2• discussão . Antes 
de entrar na mataria disse que era impossível 
tratar da sua utilidade, ou não utilidade sem 

· entrar em alguns detalhes, · é principias dcces-

' legislativo, cuidarão de pór fóra de si toda a 
moeda falsr. que tinhão nos seus cofres, recebendo 
unicamente o cobre cunhado no Rio de Janeiro, 
do que resultou darem-se pu]lhaladas nos homens 
de loja, que a não querião receber, e apparecer 
de repente uma grande vasio na circulação da 
provincia, em consequencia de todos os nego_. 
cfantes terem mandado a moeda falsa para o 
Pará. · 

Reconh'lceu que a camara tinha de laborar 
com graves inconveníentcõ nfl decretação das 
medidas que se devem tomar para remediar este 
fiagello, mas nem por isso lbe pareceu que ella 
devesse deixar de adaptar ·as que parecessem 
mais ·proprias para se conseguir tão desejado fim 
porque o mal é grave é pede· promptos remedios, 
devendo a camara na collisão de dous males 
escolher o menor. -

Oppóz-se portanto á opiniãô daquelles senhores 
que querião a regeição de _ ambos o~ projectos, 
porque sendo innegavel a utilidàde de um sys
temà monetario, e urgente necessidade de remediar 
os males da moeda de cobre, os dltos projectos 
se não excluião um ao outro, e devião ambos 
ser objecto de âeliberação, tratando-se porém 
desde já daquelle apresentado pelo Sr. Pires 
Ferreira, emendados os defeitos que ptldesse ter . 

o Sr, Oal.nion pedio ao Sr. I1residente que 
chama·sse a discussão ao seu ,..iadeiro ponto, 
convidando os Srs. deputados a que fallassem 
11obre a utilidade da projecto em geral, e não 
artigo por artigo, eomo se h avia feittr:·-

Lembrou á camara qüe este objeéL·J tinha 
merecido a sua consideração ha cinco sessões ; 
que nenlium negocio fora talvez objeeto de -tanta 
meditação, e sobre que mais se tivesse escripto, 
crendo nté que este era o unico que tem merecido. 
a .aualyse de imprensa periodica. · 

Disse mais que o corpo legislativo com as 
medidas quo tomasse a este respeito, ia offerecer 
um ramo de oliveira ao Brazil todo, sendo talvez 
esta a grande medidfl que ~ sahir neste anno 
do corpo legislativo. 

Oppôzc -se an adiamento, porque as idéas ca
pitses estão escriptas nos differentes projectos 
apresetttados na casa, e os meios que se offerecião 
de alterar o systema rnonetario ·e resgatar a 
cobre', já tinb.ão sido alambicados em não menos 
de cinco sessões. , . 

.. Declarou que fazião grande servi~o ao ~zil 
inteiro os Srs. deputados que apresentassem uma 
nova madida que · exclutsse a idéa . do systema 
monetario e do resgate ; mas não. esperava que 
resultasse biJl) algum de voltar o projecto á 
COIJ!missão porque ninguem lhe forneceria escla
recimentos ou , emendas, como acontecêra a res • 
peitú da lei das eleições, ci ue tendo sido ma1\dada 
á commissão respectiva, por haverem manifestado 
muí_tos Srs, deputados o desejo de a emendarem, 
havia 5 dias que lá se achava, sem que tivesse 
appareeido emenda alguma, sendo forçoso con
fessar que todas as vezes ,que se tratava . de 
uma medida difficil, as !)?Oposições de ad.ia
mento se rep~ião ao infiaito, por ser proprio 
da natureza hnmana, querem todos poupar-se 
a uma medida difficil, e a trabalhos difficul
tosos.1 

... 

soríos. · ., 
Fez ver que já que nao ,era possivel fazer uma 

moeda forte, por falta de elementos, , pois não 
temos para isto a necessaria abundancia de ,mete.as 
preciosos," não se devia fazer uma moeda fraca, 
qual a que propunha a commissão, pois não 
passava de uma tafularia e luxo monetario fu· 
nesto á nação; que seria onerada sem precisão 
das despezas do custo de uma machina de grande 
valor, do emprego doa necessarios bracos e do 
custo de elementos que a comm\ssiio queria tirar , 
· do · banco, que era inutil dar o valor de 10$ ã 
peças de 6S!OCí coma propunha a commi.ssão por
que tal valor nã o era a.rb\trario nem dependi& 
da vontade do governo, aliás em lugar de 10# 
conviria antes dar-lhe o de 100, 300 ou 5008, ·. 
resultando antes daqui · incalculaveis incunve· 
nientes, e grave perda ao tbesouro, porque quando 
as peças estiver am no commercio a mais .de 101), 
o thesouro não ac~rá quem· lh'as venda por esse 
preço, e quando estiverem a menos não convirá . 
tambem ao thesouro compral-as por lOS, de ma· 
neira que em ambas as hypotfieses o thesoura 

.se acharia ém grandes emlJaraços. 
Pelo que re11peita ás províncias, fez ver que 

não havendo oellns ouro. e prata bastante para 
se pagarem os direitos na proporção estabelecida 
no projecto, difficultar-se-hia sobremaneira s 
arrecadação, e o governo não poderia arrecad&r 
o producta das imp,ail!ições dos contribuintes, donde 
a necessidade das ··execuções, e apuro conse\luent• 
em que se achará o thesouro e respectivas iunta1 
de fazenda para fazerem as suas despezas. 

Disse mais que se se queria fazer tafularia bas
taria dizer qu11 quem tiver ouro Q leve á casa, 
da moeda para pôr em cima de uma barrinha o 
valúr de 10 ou :l.O«, etc., ou o que se quizer, 
porque o cunho do impresso na mo~da de ouro, 
e prata boje apenas serve para verificação do11 
quilates do .metal, o que lhe proporciona melhor 
mercado do que a prata de pinha e ouro .em pó, 
mas nunca fosse cunhado em moeda, porqu,i 
ouro e prata não podom ser productos preferidos, 
que é lioje o cobre, e nas transacções grand~s o 
papel. 

Declarou -que niio ~de voto que se resgatassQ 
o cobre, mas que istoncasse para depois, porqu.e 
a nação não podia fazer esta ol"!fação já sem 
grave dispendio e creação de um imposto, a que 
equivale um emprestimo (po1que etnprestimos são 

Jlªfl2:' sõn:ente com impostos), Rpozar de que pe!a 
co!Ilpllraçao do onus que pudesse resultará naçao 
do eiil:abelecimento de um imposto para este fim, 
com aquelle que a nação paga a favor do .es
trangeiro e de indivíduos prevaricadores que 
introduzem na circulação todos os annos dous 
ou tres milb.ões de mqeda falsa (o que não teria < 
chegado· ao estado em que hoje se acha, se nos 
annos a. ,1teriores7Be houvessem tomado providen-
cias)h vi.r-se · hia no conhecimento_ q-ue a imposição 
que oje paga é muito mais pesada além das 
desordens ·· e incommados · que hll nas provinciaa; 
om consequencia do cobre falso, e...Jjmpo que 
gasta em contar esta moeda; males estes, aos 
quaes._c~mpria. dar remedia, o que se não podia 
fazer sem reduzir a moeda de cobre II um valor 
tal .que tire aos traficadores o interesse que lhes . 
resulta da falsificação. , 

1'fo~oµ que apezt1r elos males que resultão. da 
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fraqueza da nossa moeda de cobre a comm1ssao 
em lugar de se fazer cargo de propôr medidas 
para os remediar, queria levar ao ouro e prata 
o mesmo vicio proporcional, sem remediar os 
males causados ·"T'Ma moeda fraca, fazendo assim 
mais duas moedas fracas, com a differença porém 
de que sendo o cobre um producto ·immenso dos 
paizes estrangeiros, ·que se póde adquirir á von
tade, _sempre haverá elemento com abundancia 
para . sustentàr quantas fabricas pequenas se qui 
zerem oecupar nEL sua falsificação, entretanto que 
a abundancia do ouro e prata n!l:o está na mesma 
razão. 

Daqui concluio que o projecto niio devia pas
sar á 2• discussão, por não ser possivel .emen
dai-o . 

FJ1llou tambem contra o projecto na parte em 
que faz applicação dos fundos existentes no banco, 
parecendo-lhe esta medida arbitraria, por tender 
a revogar uma lei que existe, e que deu direccão 
a estes fundos, dos quaes a nação não podia 
dlspôr ao seu arbítrio, sem que pela liquidação 
a que f!ir·está procedendo, se conheça se taes 
fundos ficaráõ pertencendo á nação ou aos accio-
n istas. · 

Disse mais que não·-se queria papel moeda para 
substituir temporariamente o valor do cobre res
-gatado, ao meemo tempo que se queria um banco, 
que ainda quando lucrasse nesta apuração não 
podia ter mais interesse no resgate da'moeda de 
cobre, do que a nação que soffre os graves Incon
venientes de uma circulação fraca, e em grande 
parte f,1lsa; além de que o papel do banco, sendo 
em maior quantidade_ que aquelle que emittiria 
o governo, e representando muito maior valor, 
e por Isso d~curso mais limitado, e sómeute 
para as .grandes transacções, seria mais suscepti 
V3l e couvidaria mais á falsificação, porque 
ninguem acharia em fabricar um bilhete de 1/1 o 
mesmo lucro que lhe devia reilultar da falsificação 
d~ um de 400/1 ; e ainda quando alguns abusos 
pudessem 11aecer da emissão de papel-moeda, 
cumpria attender-se a que era impossível prevenir 
absolutamente os abusos e ·por isso se devia 
escolher a medida que désse occasião a que me
nores abusos se praticassem, e que fosse ao 
mesmo tempo menos dispendiosa para a nação. 

Para mais apoiar a urgencia de medidas sobre 
a mc,eda de cobre, e roborar a sua opinião contra 
o projecto da commissão, lembrou que até hoje 
nlnguem clamára para que se désse o valor de 
1011 és moedas de 6/1-100, mas todos clamavão por 
um remedlo ao mal que a nação soffre em con
sequencia da moeda de cobre, que não era um 
mal só por ser moeda de cobre, mas por ser 
uma moeda fraquissima, e convidar por isso a 
sua lntroducção e falsificação. · 

Concluio votando contra o projedo da commis
são, e a favor daq uelle tlo Sr. Pires Ferreira, 
porqus falia em moeda (!e cobre, e tem bases 
que sendo melhoradas e correctas, ou emendadaH, · 
podiiio -4presentar uma medida a este . respeito, 
qualquer que fosse. 

O sa: CosTA iMrn~ offereceu como emenda 
a seguinte resoluçãl!, cuja impressão requereu 
para entrar em 2• discussão : . 

« _Art. 1. ° Fica extlncto o cunho da actuol 
moed!l de cobre. . 

cc Art. 2.• O governo fica eutorisado para esta 
belecer casas de -moeda tão sómente para ctinh.àr 
cobre nas provincias onde ainda não houver . este 
esta beleci!)'.len to. · 

cc Art. 8. • No espaço de tres mezes da publi
cação desta lei, q-ne se farà por editaes em todas 
as cidades, villas. e J!~oações de cada uma ,iBs 
provincias do imperio, o thesouro publico na 
côrte-; as thesourarias de fazenda nas capitaes 
das provincias e as -camaras municipaes das 
ç11beças das comarcas, .receherâõ todas as moedas 

de cobra em .circulação, que lhes forem apresen
tadas em virtude da presente lei, entregando-se 
aos concul'Pantes as cautelas necessarias pára 
serem ln de mnt sados. 

« Art. 4.• O governo tambem fica autorisado 
ara, desde a publicação desta lei, maJldar carimbar 

nas mesmas estações em que se receberem as 
ditas moedas aquellas que tiverem o seu devido 
peso, a saber :-80 rs . oito· oitavas, 40 rs. quatro 
e 20 rs. duas, afim de que estas entrem nova
mente em circulação por metade do seu valor, 
entregando-se destas aos concurrentes pequenàs 
quantias, em relação á que cada um entregar. 

"' Art, 5. 0 F.indo o referido prazo do art. 3° 
todas as moed1ts d'3 cobre, cujo peso corresponder 
ás do ar(igo antecedente, correráõ, de envolta com 
as carimbadas, por metade do seu valor, e as 
demais, que não tiverem o seu competente peso 
e não forão r ecolhidas, serão consideradas moedas 
falsas e portanto sujeitas ás disposições da lei 
em te.as casos. 

cc Art. 6. o Todas as moedas falsas que forem 
recolhidas, logo que estejão montadas ás machinas 
nas casas de moeda mencio11adas no art. 2°, 
serão refundidas e rl)duzidas a moedas provin
ciaes de 40 rs., 20 rs. e 10 rs . , tendo a primeiu 

· oito oitavas, a segunda que.t1·0 e a terceira duas, 
cuj o typo ser!\ peculiar de cada província, afim 
de se arredarem da circulação as moedas referidas 
no art . 3°, sendo estas tambem convertidas em 
moedas ~ovinciaes. 

«.Art:-7.• O governo fica igualmente autol"isado 
a mandar imprimir vales de lH, 2H, 4f/, 4H500, 
6$, 6$500, 8/1, 8/1500, 1011, 10H500, 50H e 100$; até 
a quantia de 10,000:00ÕS, cuj11 inscripção sera
bilhete de cobre- o thesouro nacional do imperio.· 
do Jkazil pagará em cohre a quantia de .... . .. . 
valor do presente vale-accrescentando-se manu• 
scripto-provincin. tal-a quantia por extenso-e 
tres 11ssignaturas, a saber : as do inspector, do the
soureiro e contador das respectivas provincias, tendo 
em muita consideração a fórma dos ditos vales, para 
que não facilite o abuso e immoralidnde. 

« Art. 8. 0 Os concurrentes serão pagos de suns. 
respectivas quantias em deposito com as mesmas 
moedas por metade do seu valor, que cada um 
tiver entregado, com o seu devido peso, preenchen
do-se tanto a differença do :valor da8 ditas moedas, 
como o t0tal das que deixão de girnr por falsas, 
com os vales const~tes no artigo antecedente, 
entrando estes em circulação como moeda legal de 
cobre. 
.- « Art. 9. 0 Na discussão da lei do orçamento 
a assembléa geral destinará das rendas 11eraes 
da nação uma quantia annual para a amortizaçí'io 
destes vales na razão de 10 °/o, e ao mesmo tempo 
imporá sobre todas as ·províncias do imperio uma 
taxa para esta despeza. » 

o Sr. Oal:rnon disse que si!' levantava niio 
para fallar sobre a mataria, mas par11 mostrar 
que a mesma discussão que · houverB depois de 
seu discurso hojJ). proferido, provava a necessidado 

e passar o proj ecto parn. a segunda discussão, 
para o que bastaria observar que os. trabalhos 
da commissão constavão de um só projeeto com 
uma emendá substituitiva offerecida por ut!l de 
seus membros; que muitos Srs . deputados tinhão 
apresentado emendas para a segunda discussão,
em consequencia de haver a camnra resolvido 
que ellas fo ssem aceitas; e que ninguem ainda . 
tinha atacado a utilidade do projecto, porque 
todos concordavão em .. que era util e urgente 
tomar uma medida qualquer sobre . a moeda de 
cobre, tanto que o mesmo Sr. Rebouças admittia 
o projecto do Sr. Pires Ferreira, accrescentando 
a tudo isto que da discussão até agora havida 
resultava para perda de tempo, não só . porquo 
·se produzirão razões que se hão de _ repetir. na 
segunda discussão, e para então muitos senhores 
se reservavão para responder~ és objecções 
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apresentadas, algum!!_s das quaes tinhão força e 
não outras·, como por_que só por meio -de um11 
discussão, em qµe se appliquem os princim,os, e 
em que tudo seja esmerilhado, se poderia co11'liecer 
que ba multa doutrina a aproveitar nos projectos 
e emendas offereeidas. 

autorisarido o governo a mandar qll_~imar as notas 
do_ velho · padrão, que forão substituWas pelas 
do novo padrão, e as que para o futuro se substi- ' 
tuirem, e para mandar vir papel que substitua 
as notas do novo padrão .JlUe · se dilacerarem. . 

Os Sas. CASTRO E SILVA, PIRES FEBRltlRA B 
DoABTE SlLVA o:fferecerão -o seguinte : -Propondo-se• sóm~nte a responder a uma das 

objecções do Sr. Rebouças, disse que alie não 
tinha considerado a· verdadeira causa porque á 
moeda de cobre é má; e porque ella é falsificada, 
pois isso não nascia de ser o cobre moeda fraca, · 
mas sim por ser moeda, porque o cobre da Ing1a
terra tem uma senhoriagem muito maior, sem 
comtudo convidar a falsificação por estar limitado 
ao seu verdade~ro uso e não se poder fazer em 
cobre pagamento algum acima de um echilling · 
sendo a opinião do nobre orador que se adoptass~ 
um remedia heroico neste sentido a respeito do 
cobre.9u~ entre nós circula, não ~ desmonetizando, 
mas hm1tan_do o seu curso, razao porque poderia 
talvez adm1ttir-se a emenda do · Sr.. Pires Fer
reira, mas !'íio com a d6speza q1,!8 ellà propunha, 
porque equivalendo o seu projecto a uma banca
rota, emquanto niio adm!ttia nos pagamentos mais 
de 1/8 em cobre, parecia-lhe preferível uma banca
rota barata. 

-« Art, ·1. 0 O governo fica autorisado a mandar 
queimar publicamente, com assistencia da com
missão mixta do banco e do inspector. da caixa. 
da · amortisação, precedidos os termos necessarlos, 
e a conferencia da súmUlll das notas a queimar 
com a somma das notas substituídas, s.s notas 
do velho r,adrão que. exlsten1 na caixa do banco, 
já substituídas pelas do novo padrão, assim como 

, as que se houverem de .substituir. » 

o Sr. Pires Ferreira advertio que no 
Artigo do seu projecto que trata dos pagamentos 
em cobre havia engano, porque era impossível 
que o, nobre orador não admittiase nos mesmos 
pagamentos. mais da 8• parte em cobre, quando 

· nas · provmc1as do norte se recebem os direitos 
de iní portação em partes iguaes de prata e 
cobre, 

Reservou para a ~· discussão o desenvolvi· 
mento das bases do seu projecto. 

Po~derou a· necessidade de ·so tomarem pro'Vi· 
denc1as sobre o cobre, para · não eicpôr aa pro
vincias do norte à necessidade de as tomarem 
J?0r suas mãos, tendo-se ach!ldo o presidente e 
1unta de fazenda em grandes embaraços por não 
terem com que fazerem as despezas, sendo tal o 
estado de Pernambuco, que as casas de commercio as 
mais_ poderosas uiio t{lm dinheiro para mandar 
compl'ãi' carne ao açougue, 

O Sr. Màr1a do .A.:rnaral votou contra o 
projecto da commissão porque nãó via nelle senão 
v~idade desde o primeiro '!-té ao u)timo artigo, 
nao contendo nada de ut1l nas c1rcumstancias 
actuaes, 

Disse que talvez, tomando-se agora uma medida 
qualquer sobre o meio circulante do Brazil, elle 
viesse para- o futuro a adoptar alguma reforma 

··no systema monetario, o que não tinha lugar 
agora, porque a camara jà se achava muito em
baraçada para lançar mão de medidas ácerca de 
cobre, e não convinha augmentar seus embaraçõs 
envol'V8ndo-a tambem na organisação do systema 
monetario. . 

Indo-se proceder á votação, o Sr. Ribeiro de 
Andra~a _ observou que trata n&o o projecto da 
comm1ssao-de casa d-e moedn-systema monetario 
-e creação de uni banco-e f)odendcr->-acontm!tr 
que alguns Srs. deputados votassem por uiha 
cousa e não por outra, convipha proceder 'á votação 
separadamente. ' 

o Sr. ~apt1sta de ó1:1:ve1ra informou 
que as operaçõe~ de que trata:va o projecto erão 
connexas entre si e não podião ser desligadas 
porque dizião respeito á creaçâo de um systema 
monetario, fórma de pagamento e creação de um 
-~anca, ,não podendo aquelles aenhores que vota
rem a favor do bane,:, prescindir do systema 
monetario, da creação do padrão do valor . ,& de 
serem recebidas as. notas ~o banco nos pagamentos 
legaes. . 

Passou para segunda ·discussão por 42 votos 
contra 27. · 

Entrou em discussão o 1° artigo da resolução 

Do Sr'. Ma.y: 
« Devendo a operação da queima ser prece

dida da publicação no diario o:llicial do gúverno 
e jornaes commerciaes desta: corte, e do seu no
meramento e importancia das notas que se tiverem 
de queimar. » · 

Reget~ou-se o artl«o dS: resoJ.uçíio, e forão ap-
provadas as emendas. .. 

Segui o-se a discussão do art. 2•, ao qual o 
Sr. Carneiro Leão ofrereceu & seguinte emenda 
sttbstitutlva : 

« O governo fica igualmente autorias.do a man· 
dar fabricar as notas que forem necessariali par& 
a substituição das notas do extirrdl'!I banco .em 

. cir-lação, e das cedulas da Bahia: substituindo 
as palavr·as - banco do B.r,,zil, etc. - o mais 
como se acha. » -

O $a. CALMON recommendou à consideração da 
cE1mara a substituição do -to dos vales e 
cedulas du Bahia que se estão a.ili falsificando, 
porque, sendo estas 1ythographadas, e aquellas 
Impressas à maneira dos aselgnate francezes; são 
d.i facil .contrafacçã<>,que muito convém diffi.cultar 
quanto antes. · 

Finda a horà dada para esta discussão, ficou 
a mataria adiada. 

Approvou-se o parecer da eommissão de policia 
Jndefarindo a pretenção de José Antoniú de Oli· 
veira Guimarães á aposentadoria, com o ordenado 
por inteiro, do lugar de ajudante de porteiro e 
guarda -livros da secretaria da cam,ua, mandando
se prover o lugar em pessoa idonea. 

Não foi approvada uina emenda do Sr. Rezende, 
qne propunha a supprwão das palavras rela
tivas à cauBal de não serem empregoii publicas 
os lugares da casa, havendo !aliado contra ella 
mui tos senhores, por não se tratar desta questão 
agora, e porque ee approvava apenas a parte de
terminativa do parecer, e não a exposição das 
razões em que se funda. 

Entrou em diacuseão o parecer da commissiio 
de policia para se crearem dous eontinuos afim 
da serem empregados no serviço que os 11enhores 
da mesa julgarem neee.s.sario. 

O Sa. MONTEZUHA pedio o adiamento para a 
commissiio fixar os ordenados que devem vencer, 
e fazer umas instrucções sobre a maneira por que 
devem desempenhar as obrigações de que vão 
ser incumbidos nas galerias. . · 

Regeitado o adiamento, ficou a mataria adiada 
pela hora. . 

Levantou-se if"l&eesão ás 2 horas • meia da 
tarde. 
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Sessão em 3 de ~olho 

PR1!SIDENCI~ DO SR, LIMPO. DE AllREU 

Approvada a acta da antecedentP, forão á 
secretaria os seguintes officios: · 

Do Sr. ministro da fazenda ,com varies papeis 
relativos á ·pretenção de João Tiburcio Pamplona, 
que poda ser indemnisaâo de direito de aguardente 
que de mais .pagou na junta de fazenda do Ceará. 

Outro do Sr. ministro do imperio incluindo o 
requerimento dos aluámos pensionistas da· aca
demia medico··cirurgica desta côrte, que pedem 
augmento das pensões que percebem. Acompa
nhava este requerimento uma informação que a 
seu respeito dera o presidente da congregação 
dos lentes da mesma academia. 

A' commissão de pensões e ordenados um 
oflicio do mesmo senhor ~ujeii;ando á approvação 
da- camara a jubilação concedida ao padre Fran
cisco de Paula e Oliveira na cadeira de philosophia 
racional e moral - da cidade de S. Paulo, com o 
ordenado por inteirr. 

A' de guerra o requerimento de Joaquim José 
dos Santos. _ 

A' de petições os da Antonio Barboza Pinto, 
coronel Manoel Francisco Leal, Bernardino José 
de Bittancourt e dos habitantes da freguezia de 
N. S, da Conceição de Rapozos. 

Farão approvadss as_ redaeções das resoluções 
creaodo uma cadeira de grammatica latina na 
villa do Príncipe da província do Rio Grande 
do Norte: e autoris11ndo as congregações dos 
lentes dos cursos j uridicos a fazerem os regula· 
mantos necessarios para 'ã policia dos ditos 
estabelecimentos. 

Approvar.ão-se os seguintes requerimentos: 
Do Sr. Pereira Ribeiro: 
« Que se pe,;ão ao gov:erno os oflicios do pre

sidente da província de S. Pedro do Sul, que 
tratão dos me~méntos das colonias de S. Leo
poldo e S. Pedro de Alcantara. » _ 

Da commissão eocarr.~ada do exame das contas 
de S. M. o Imperador, para que se peção ao 
mesmo-tutor, por intermedio do governo, varios 
esclarecimentos l'leoessarios para_· ella interpôr 
!eu juízo é.cerca das referidas contas. 

o Sr. :MÕntezu:rna requereu que o Sr. pre
sidente convidasse a commissão competente a 
que dés•e com urgencia o seu parec.ir ãcerca 
de uma represen\ação da villa de Rezende, que 
se queixa ter sido intimada para se apresentar 
na côrto dentro de 8 dias, para ser processada, 
e de ea tei'fflllr mandado chamar .varios cidadãos 
daquelle municipio, para servirem de teste
munha. 

·o · SR. PRESIDENTE fez á commissão o convite 
requerido. 

Foi approvado um parecer da commissão de 
guerra sobre um requerimento de Manoel 
Joaquim de tal que pede o p.ogamento ãeº soldos 
do tempo que servio de commandunteãas armas 
do Ceará. A .commissão era de parecer que se 
remettesse ao governo para o supplicaote ser 
attendido na conformidade das leis e orden11 exis· 

.., tentes. . · 
- Ficou adiado outro da mesma commissão 

, sobre o requerimento de Jnquim de Sant'Anna 
de Souza Campos, alferes de S. Paulo, que 
tambem requer pagamento da soldos. 

Leu-se o parecer da commissão de justiça civil 
sobre a reintegração do visconde de Goyanna ã 
casa da supplicação : a commissão pedia escla

- recimentos ao governo. 
~ Sa. MONTEZUMA. oppoz-se ao parecer, dizendo 

que a questão era toda de direito, e por isso erão 
inuteis ae informações requeridas. 

o Sr. Munlz Barreto sustentou·o parecer, 
TOMO~ 

dizendo que era indispensavel saber-se o motivo 
porque o Sr. ministro da justiça Indeferira o 
requerimento do supplicante. 

Foi approvado, e igualmente outro parecer de 
commissiio sobre o requerimento de ' José _ Maria 
Cambuci do Valle. para virem do governo escla· 
recimentos : e outro da commissão de diplomacia 
para que o governo remetta sendo passivei, toda 
a correspondencia havida entre elle, e o governo 
inglez por via do nosso ministro naquella côrte 
e ministro dos negocios estrangeiros, sobre recla
mações feitas contra as injustas sentenç11s pro
feridas pela commissão mixta de Serra Leôa que 
declarão boas prezas embarcações brazileirail 
contra os tratados existentes. 

Ficou adiado outro parecer da mesma comllíisaão 
sobre o requerimento do nosso ministro pleuí· 
potenciaria em Londres ãcerca do .direito que tem 
ae titulo do conselho : a commissão propunha 
uma resolução para se declarar que o costume 
de se darem .aos enviados titulas de conselho 
tem força de lei, para continuar a ser observada, 
O Sr. Paula Araujo assignou vencido. 

Approvou-se o parecer da commissilo de pensões 
e ordenados sobre o requerimento de uma viuva 
fulana de tal Lagos que pede uma .pensão : . a 
commissão era de parecer que não tinha lugar o 
que pedia por pertencerem ao governo taes con
cessões. 
--Julgou-se prejudieado pela approvaçiio da re
solução do conse}h(} respectivo o parecer da 
commissão ecclesiastica sobre o requerimento do 
vigario do bairro de Santo Antonio do Recife. 

Foi á commissão de poderes um officio em que 
o Sr. Custodio José Dias participa que por mo
lesto nã() . tem comparecido, e assegura que o 
fará logo que estiver restabelecido. 

ORDEM DO DIA -Continuon a discussão do art. 2• da resolução 
que autorisa o 'governa a mandar queimar as 
notas do velho padrão recolhidas, e que se reco
lherem; e para mandar vir novas notas que sub
stituão as dilaceradas ; e igualmente a !!.!!lenda 
do Sr. Car::eiro Leão_ 

o Sr. Rezende lembrou que do relatorlo 
da commissão do banco constava Achar-se n11queila 
casa uma caixa cheia de papeis que ounca tiubão 
servido para notas do baneo, além· de torculos 
e .. outros instrumentos proprios para o fabrico 
das mesmas notas, o que tudo a mesma commissão 
mandara fechar em uma caixa; e porque convinha 
dar destino tanto a estes papeis, para serem em
pregados como notaH, no caso de assim se julgar 
coov~nte ou consumirem-se , como aos refe· 
ridos torculos e 11'\lia. instrumentos, pedio o adia• 
mento da mataria lpt questão para que a com
missão redigisse o projeeto de maneira que lhes 
desse destino, o que era tanto mais necessario, 
quanto á commissão do baneo se exprimira neste 
ne~ocio com um caracter de mystario. 

Foi 'apoiado o adiamento. 
o Sr. Pires Ferreira. não achou razão 

para elle ser approvado, porq-ue as notas antigas 
existentes no banco não podem servir de notlls 
da nação, e a commissão nada mais tem que fazer 
BObre o artigo. .. 

Lembrou 9.ue o Sr. ministro da fazenda ex
puzera as cu-cumstancias em que se achava 
relativamente ás notas velhas Já substituídas, 
e que a e.amara a~ovando o art. 1• deci• 
dira que se de vião qmrimar, e aeodo o art. 2• 
relativo a meio de se obterem as notas do novo 
padrão necessarias para substihlir as dilaceradas 
não podia deixar de passar. 

o Sr. Maria. do AJD.aral. votou pelo adia• 
mento, não só pelas razi:'es que ouvira ao Sr. 
Rezende, como para que o projecto vá á commlssão 

j 

-
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do banco, àfim -ae- redigir um projecto de lei·ou 
resolução mais Lxtensa sobre objectos do banco, 
para não estar a camara . a fazer por muitas 
resoluções o que pôde ser disposto em uma só, 
existindo na dita commissão mataria soffl.ciente 
para este fim, como os relatorios da commissão 
do banco e resolução adoptada pela camara no 
anno passado sobre objectos muito interessantes, 
e a qual vindo emendada do senado não passára. 

o sr. Montezuma coincidia com a opinião 
do Sr. Amaral, accrescentando que era necessario 
saber primeiramente se acamara queria ou não 
um verdadeiro papel,moeda de iliimitado valor, 
porque era a isto exactamente que se reduzião os 
arts. 2° e 3° ; declarando-se em um delles que o 
papel é do governo, e no 3° que uma commiásão 
de em.pregados do tbesouro-assignará estas notas, 
donde claramente se deprehendia que as notas de 
que fallava a commissão erão verdadeiro papel· 
moeda, sem se saber qual o seu termo, nem até 
que quantidade se admittiráõ não havendo fiscal 
que proceda a e ate exame. 

Declarou que fazia ~estas obse_rvações para que 
a commiasão pesando em sua sabedoria as diffi · 
culdades, risco e perigo que devem resultar de 
dous artigos desta natureza, apresente outras bases 
que ponbão salvos os escrupulos e socegueui as 
conéieacias dos Srs. deputados. 

O SR. DUARTE SILVA apoiou o adiamento para 
que o projeéto vá á commissão do banco, que 
estando na realidade mais ao !acto destes negocios, 
era mais propria para o seu desenvolvitneuto.' 

Foi approvado o adiumento. 
Seguio-se a 2• discussão do projecto de lei, 

pare. ee ne.turalise.rem os colonos do Rio Grande 
de S. Pedro do Sul. 

O Sa. Cosu FERRllliBA. perguntou se os colonos 
bavião pedido a naturalisação. _,... 
- O S:r. Rezende <iisse que não convinha 

reconhecer como <:idadãos aquelles que não tinl:!ª9 
manifestado dese10 de o serem, porque poderiao 
não o querer. Propoz portanto a seguinte emenda 
com salvã da redacçãó, devendo entender-se que 
a sua. disposição dizia respeito aos já estabelecidos. 

• Accrescente-se - desde o momento em que 
por termo na camara municipal declarem que 
querem ~r cidadãos do imperio. ll 

O SR, F&11rouaA. Dlil .C.\sTao ollereceu a'segulnte 
eme~a: -

« Fica autorisado o. governo a conceder carta 
de naturalisação áquelle ou áquelli!!"!íos colonos 
estraugeiros estabelecidos na provincia de S. Pedro, 
que o.requererem. » · 

O S11. MACIEL disse que ficãva sanada toda 
a . duvida se se declarasse que o artigo dizia 
respeito aos colonos que vierão á custa da nação 
e recebêrão subsidio . 

o Sr. Oas-tro Alves entendeu que para 
fazer beneficio ri esta colonia devia a11torlsar-se 
o governo para conceder cartas de naturalisação 
aos respectivos colonos, aliás não terião titulo 
pelo qunl mostrassedr que eriio uaturalisados, e 
muitos estrangiliros se aproveitariíio da occasião 
para se dizerem taes, dando-se como pertencentes 
á dita colonia; parecendo-lhe -melhor com tudo 
que se trat_nsse de uma lei mais ampla, cuja 
discussão tinha sido encetada na camara. 

o s:r. Re:,,ende responde.o que havfa grande 
dift'erença entre a 16i geral e o projecto em dis
cuijsão, que trata de colonos que vierão ha annos 
com animo d!!. residil"'"'bo .Brazil, não sendo 
justo o 8(!Uiparal-os a estrangeiros que che
gaãiiiim hoJe ao nosso paiz; quanto ao titulo, 
lémbrou que tambem nenhum titulo tinhão os 
brazileiros pelo S) 4, art. 6• da constituição, 
'bastando para os actuaes colonos mostrarem 

1 

que são naturalisados, uma certidão do termo 
-lavrado na camara municipal. _ 

Oppoz-se é .idéa de conceder o. _governo uma 
carta de naturalisação a cada um cofono em par
ticular, porque lato seria pôr as cousas no 
estado em que estão. 

o Sr. Soares da :aoch~ declarou que 
a não se generalisar a medida proposta na 
emenda do Sr. Ferreira de Castro, a todos oe 
colonos estabélecidos nas differentes províncias, 
votaria contra elia. · 

o sr. F.erreJra da Veiga votou pelo 
artigo sem alteração alguma, dizendo que a 
camara se havia lembrado desta disposição l' 
favor dila colonos ern S. Leopoldo, em conse~ 
quencia de informações dadas por orgão legitimo, 
da prosperidade em que se ácb& aquella colonia 
e boa conducta dos colonos, não tendo a camara 
iguaes. info~maçõe:s a respeito das outras colonias .. 

Fez vêr que à objecção fundada na falta de 
titulo e em poderem haver estrangeiros que se 
digão pertencentes á colonia de S. Leopoldo, sem 
o serem, cessava desde que. se havia mo·strado 
que existia um documento, qual o registro da 
municipalidade, da qual se podia tirar certidão, 
afim de por meio della se 'l'ir ao conhech:nentQ 
se pertencem ou não á colon!a: que não procedia 
tambem o argu.mento de que alguns colonos 
poderião não g uerer naturalisar-se, porque lhes 
ficava livre o direito de reclamaoão: e que final, 
mente não era admissível a idéa de ficar depen
dente a naturalieaçãtl de requerimento de cada 
um doe lndíviduoa de que se compõe a colonia, 
e porque isto importava annullsçiio plena do bene· 
ftcio que a camara lhes quer fazer, por viverem 
longe das autoridades e não terem íaceis meios 
de recorrer ao governo, razão porque era preciso 
que a lei abrangesse II todos. 

Foi approvado o art. 1•, r,Jeitada a emenda do Sr. 
Rezende, e prejudicada a do Sr. Ferreira de Oastro: 

§eguio-se a discussão ·do 1 art#-2°. 
O Sa . Onoruco pedío a sua suppressão: foi nppro

vada, decidindo-se que estava finda a 2• dlscusf!ão. · 
o SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA. requereu que em 

lugar de projecto de lei, fosse considerado resolu
ção, porque por meio dellas se têm naturalisado 
muitos indivíduos. 

o Si:-. Mon1;ezu:xna fol do mesmo parecer, 
obse1·vando que havia sido considerado projecto 
de decreto, ·porque o 2° artigo continha objecto 
de uma lei, mas tendo-se vencido a suppressão 
delle não havia motivo para qae deixasse de 
passar como resolução, até para que niltl pare
cesse haver contradicçlo em se naturalisarem 
uns por projecto de lei, e outffi· por meio de reso-
lução. _ 

o Sr. Ferreira de Mel.lo disse que pre
tendia votar contra .o requerimento (apezar de 
ser grande o seu .desejo de ver passar o d,ecreto) 

·riorque""ériã- 9.ue a marcha mais facil e .que está 
de accôrdÕCom a pratica da 'casa, era pedir a 
urgencia para-se tratar,hojemesmo da3• discussão, 
o que estll.va prompto a propõr. 

o Sr. Oal.lno:n fez ver que se não ganhava 
tempo com a medida proposta pelo Sr. Baptish J-e Oliveira, e por. is:10 v~te1va contra II emenda. 

o Sr. RebouQ,u fundado na constituição art. 
6• i 6• que diz- ..... A lei determinará as quali • 
dades precisas para se obter carta ,te naturali
saciio-e no art. 101 SI 8°, que faz differonç:i. entre 
decretos e resoluções da 11ssemblt!11 Rernl. -

Foi de opinldo que o proJooto n1lo podlll t1er con
vertido em i'090iu9ilo, por ser · nooeeanrla uma 
lei para se naturnllsarom ostrangolro11, oomo 
determina o cit11do SI 6° ' 

Foi rejeitada a emenda, 
Ü SI1.J FEBREIBA DE M&LLO pedia li urROllClll 

para entrar já em Sa discussito, por 1or a ma• 
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teria · sl!!'.ples, e estar a camàra inteirada de sua 
utilidade. 

Foi apoia'da a urgencia. 
O SR. O. ALVES oppowe a ella, porque a colonia 

não perigava se se ·não tratasse deste negocio hoje. 
, O Sr.O os-ta Ferreira tamtrem se pronunciou 

contra ella porque a factura d_as leis exige ma
dura reflexão, e a noite traz conselho. 

Ooncluio fallando contra o artigo vencido, ~izen, 
do que desafiava a qualquer que citasse o exemplo 
de um· paiz aonde se tivessem naturalisado estran
geiros por semelhante maneira. 

... Foi· approvada a urgencia. 
O sr. callnon se propvz a esclarecer um 

facto ou a_ntes destruir uma proposição que ha 
pouco ouvira, de que o presente caso era virgem 
o que podia dar a entender que a camara aca'. 
bava de votar . por uma medida extraordinaria 
inaudita e insolita; quando isto não era assim' 
porque na collecção das leis dos Estados-Unido~ 
se veria que em.duas épocas differentes o respecti

_yo ~ongresso declarou que, todos os estrangeiro~ 
residentes nos Estados-Unidos em tal dia erão 
cidadãos, lembrando-se o nobre orador ser uma 
o dia. 25 de Maio de 1811, dispensando assim 
todas as_ formalidades que a lei aliás exigia 
para que um estrangeiro se pudes13e naturalisar· 
act~s estes, a~s qua_!ls podia bem comparar-se ~ 
pr"Jecto em d1scuªsao, que nada mais fazia do 
que declarar que os estráogeiros residentes na 
colol!in ~e tal são ci!1adãos _!>razileiros-o · que 
queria dizer que se d1spensav110 Wdas as c~ndi
ções e formalidades, que aliás a lei pudesse 

_ exigir para a naturalisação de estrangeiros. 
O Sr. .Rebouças perguntou se o a.rt. 10 

tinha passado sem_ alteração, e sendo-lhe res· 
pondido pela affirmativa, continuou dizendo, que 
na verdade se achava na collecção das leis dos 
Estados-Uuidos uma disposição semelhante mas 
igual disposição se encontrava tamberd nas 
constituições de todos os estados do mundo 
e mesmo na br&zileira que diz no§ 40 do art, 6; 
-:todos os nascld?s eí!l Portugal e suas posses
soes, que sendo Já residentes do Brazíl na época 
e~ que se proclamou a independencia nas pro
vrncias onde hab1tavão, adheririão.a esta expressa 
ou tacitamente, pela continuação da sua resi
dencia-e portanto não haviR nisto nada de novo· 
nem ~odia servir de argumento para o caso eni 
questao, porque quando se fazia urna. lei em 
virtu_d~ da lei fun~amental que determina que 
cood1çoes se ponbao para ser naturalisado um 
estraõgeiro, o corpo legislativo não podia avànçar 
uma disposiç_õ.o tilo absoluta como a presente, 
sem ir de en,;ontro á constituição, que no Si õ• 
art. 6° determinava que uma lei se faça em 
que se determinem as qualidades precisas para 
este_ fim, o que se· não_ <!_ava no _actual projecto, 
a nao serem estas cond1çoe$ a c1rcumstnncia de 
a~em_ colonos do Rio Grande, qualidades ·que 
nao sao q~as prescreve a constituição, de modo 
q],le poderia.. naturalisar-se um estrangeiro car
reg~do de -vicias ~ até altl'um escravo, porque, 
sen?,O colono, seçundo o .. projecto era. .cidadão) 
e isto sem previa declaração de querer ser 

. cidadão brazil~iro, e sem que · pc,ssa mesmo 
dizer que o nno quGr s·er, porque tendo-o man-

tendo. o nobre· orador que mesmo na· consecção 
da lei ~it_ada des Estados-Unidos, ter-se-hião de 
certo ex1h1do raz-que tornassem util á sociedade 
o re_ceber taéa individuos como cidadãos mediante 
a discussão que a tat respeito houve, a não se 
supP6f'" que os _americanos .do norte. que são 
ap!esentados· como exemplàres em muitas cousas, 
erao loucos ; tanto mais quanto uma nova lei 
restringir11o. muito a naturalisação de estrangeiros 
naquelles estados que acharão ser uma temeridade 
dar · franco accesso aos indivíduos de todas as 
partes do mundo. 
..,Ponderou finalmente que por esta maneira se po
deria até lançar mão de um co,·po de cidadãos novos 
ap~esental-os em um collegio para se nomeareO: 
eleitores a quem se queira, e estes passarei:n 
depois á nomeação de deputados, membros do 
conselho geral e de província, fazendo recahir 
os votos sobre pessoa determinada á vontade de 
alguem. 

O Sa. R;ZEND;E ofl'ereceu 11 seguinte emenda~, 
« Os estrangeiras actualmente estabelecidos nn 

colonia de S. Pedro do Sul, e nas outras já · 
estabeleeidos no imperio, e que declar!',rem nntes 
á respectiva camara municipal que o quizerem, 
entrnráõ d'ora em diante, etc. » 

Apoiada. 
o S:t-. Oal.rnon respondeu que, ou· pão se 

exprimira bem, ou não fóra bem entendido, 
porque quizetll provar que o caso não era lnsolito 
citando a lei dos E~tados-Unidos promulgada 
em 25 de Maio de 1811 quando se es!)erava · 
guerra com Inglaterra, h~endo-se oaturalisado 
então uma grande porção 'de estrangeiros pelo 
mesmo modo porque hoje a camara procedia a 
respeito ...,os colonos de S. Leopoldo, e não 
fallára na constitnição dos Estados-Unidos, 01.1 
da naturalisação decretada pela constituição dos 
mesmos estados por -occasião da sua separação 
da metropole, do mesmo!modo que pela nossa consti, 
tuição fóra determinado. 

_Disse niais que como nas circumstaocias actuaes 
do Brazil, com a m·esquinha população que 
temos, não convinha que se naturalisassem indi
viduo, que mostrão querer identificar-se com• 
nosco, que já lavrárão um campo, que já fizerão 
uma casa, e que têm laços de affeição ao paiz, 
quando em circumstancias semelhantes os Estados
Unidos havião procedido, procedimento este longe de 

/ merecer_ a exprobração de facilitarem tanto as 
nat!l!,jlisações, • 

Quanto II dizer o Sr. Rebouças que havia 
passado uma lei mais restricta de naturalisaçiio, 
disse -que a unica lei de que tinha noticia, longe 
de restringir, havia tirado algumas reatricções 
estabelecidas em lei antecedente . 

Accrescentou que a lei dos Estados-Unidos de 
1811 fõra uma lei de excepçíio, porque' havia alli 
lei de naturalisação, o que se não dava no 
presente caso porque não temos- lei que regule 
a 4,.@lidade do náturalisado. 

Notou que o Sr. Rebouças <1uizera deixar 
entrever que fosse talvez esta naturahsação uma 
manobra eleitoral, mas não achou razão de 
haver --receio ; porque o mal que daqui pude§!!e 
resulíar está prevenido pela constituição quando 
mandou que as eleições fossem indirectas. 

O Sr. Oarnelro da Ounha inostrou que . dado a lei o é por força. -
Foi de opinião que se disse, que áquellesa 

dos colonos de qualquer colonia da Brazil que 
se qulzerem naturalisar, e mostrarem que têm 
est,,s e aquellas circumstancias sociaes, que tra
bal~iio, que são bem morigerailos, e que o 
i:,·ed1saem, o governo désse carta de naturalisação, 
!l!ns n_ão que se prostitua-assim a qualidade de 
c1dadao,. dando-a a todos. indistincto.mente, sem · 
se exammar se tem defeitos de moralidade vícios 
etc., como era impossível que não h~uvess~ 
entre tão grande numer~ de homens ; .-acredi-

o Sr. Rebouças- na lei de naturalisação votou a 
favor da emenda do Sr. Ribeiro de And"rada 
para que pudesse ser naturalisado o estrangeiro 
que tivesse quatro anuas de resideocia, e hoje 
era contradictoriõ por se oppõr a uma resulução 
qué tratava de nuturalisar homens que tinhlio_ 
muito maior tempo de residencia. 

Concluio mostrando que erão iofundidQ,s os 
receios que se tinhão ~ presentado a respeito dos 
estrangeiros naturalisados, tendo..i experiencia 
mostrado que são os brazileiros natllsie os que o são 
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pelo i 4° do art. 6° da eonstit11ição têm entrado 
nas revoluções : que era necessario não ser tão 
mesquinho nas naturalisações para termos braços 
industrioi;os, e soccorro á nossa agricultura. 

O Sr. Rebouças advertia que o Sr. Calmon 
se referira a uma lei de 1811 promulgada quando 
os Estados-Unidos esperavão guerra com a 
Iog1aterra, o que b em mostrava que aquella 
nscão havia promulgado uma lei de excepção 
pela necessidade de seg11rar a sua liberdade, 
li_g~ndo os estrangeiros ao paiz'por um juramento 
cinco para que concor,ressem para sua defeza, o 
que até convinha aos natura\isados para segurarem 
a sua residencia, mas _que a occasião não era 
para nós a mesma, pois não receiavamos guerra 
com a A\lemanha ou com outras nações, para 
exigirmos que os allemães fiquem sugeitos as 
leis e tomem parte nas nossas cousas. 

Declarou que não qulzera deixar entrever que o 
projecto era uma caba!la eleitc,ral, mas comrl• 
derar apenas -o perigo de serem elevados em 
grupo estrangeiros ao fõro de cidadãos brazíleíros, 
não sendo elles aliás em tão pequeno numero 
como se havia dito, pois montaviio a B ou 9 mil 
individuas, que obrão em congregação, e não 
estão na razão dos cidadãos do paiz, que vivem 
mais espalhados, e obrão debaixo de differentes 
influencias e circumstancias ; sendo isto tanto 
mais perigosn, quanto a lei como está conce-

- bida não exige que tenha o titulo de cidadão, 
de modo que podem tergiversar quando qui
zerem. 

Quanto á 1~1 de que o nobre orador fallára, 
disse que o Sr. Calmon se referia a uma col
lecção promulgaaa eip 1830, quando o nobre 
orador se referia á lei que restringlo as con
dições de naturalisação anteriormente .estabele
cidos, e era de 1881 ; mas o que quer que fosse, 
não achou que pudesse ter perfeita applicação, 
porque &e cireumstaneias dos dous paizes 
são muito differentes, accrescendo a tudo isto 
que o projecto não distinguia os indivíduos que 
devem ser cidadãps: CQm as qualidades individuaes 
como exige a constituição. 

Quanto a dizer-se que estés estrangeiros são 
nteis, disse que niio importava que o fossem, e 
até accrescentava que se elles são uteis pelos 
seus ,exerciclos agronomicos, por suas füncções 
moraes, não se occupão nestas idéas cívicas, e 
quando obteiThão o fôro de cidadão, no l'Stado 
em que se achão, e em que se ncharáõ por algum 
tempo, pelo menos· são méros autometos, e 
ficão senllo machinas de quem os quizer re
duzir. 

Advertio que o seu argumento capital fundado 
na letra da constituição fi.càra intacto, que provavel
mente não seria destr11ido. 

Quanto ao argumento apresentado pelo Sr. 
Carneiro da Cunha disse que votára pel!i emenda 
de 4 annos, mas ainda quando tivesii\ votado 
a favor do artigo que estabe!.ecia 2 annos, eomo 
era reunido a outras condições para se obtét-' 
a carta de cidadão, e se exigia petição desta 
carta, era claro que longe de ser contradictorio, 
fõra coherente. 

o s:r. 0..,1::an.on disse que na collecçilo de 
1880 apparecia uma lei destruin!lo certas quali
ficações que a antiga est~belecla, mas podia ser 
9.-qe bouve~se alguma lei posterior de que nlio 
tivesse not1cia, 

Declarou que se contcnlav11 em que Imitasse
.mos o exemplo dos Estados-Unidos facilitando 
como elles o fôro de cidadão brazíleiro, e quando 
começasBI\Jl!OS a regorgitar . em população, coo• 
tando 15 milhões de h,!lbitante~ como os Esta
dos· Ullidos, então fossemos parcos, e restrin
gíssemos. muito a concessão deste fóro · mas 
que principiar desde já com esta restricção, era 

fazer jnetamente o contrario do que fizerão aqnelles 
estados. -..,. 
~bro11 que segundo informações dadas por 

um bo!lrado membro do Rio Grande, no nu1nero 
de 9,000 colonos, numero que coml)Mhende meni
nos e mulheres, que não lêm direito de votar . 

Quanto ao argumento fllndado na constituição, 
e que o Sr. Rebouças suppuzara indestructivel 
_fez ver que não .. tinha tanta razão como suppuuha' 
pois quando a constituição dizia que a lei deter~ 
minára as qualidade precisas para se obter carta 
de nat?ralisação, era claro que tinha por fim 
detarmrnai:._ que o.governo não pudesse conceder taes 
cartas sena.o em conformidade da lei e que isto 
não vedava que o corpo legislativo pÓr um acto 
s_eu_ pudesse na~ur~l_!_sar, põis a constituição 
limitava as aUr1bu1çoes do poder executivo e 
não do legislativo. ' 

Concl1;1io dizendo que o projecto devia passar 
em 3• discussão, por ser vantajoso e util, e convir 
facilitemos hoje a naturalisação, embora daqui 
_a 20 ou 80 snrios comecemos a estabelecer res
tricções, como os Estados-Unidos. 
. o sr. ~eretra Rlbeiro. _mostrou qÚe era 
rnexacto dizer-se qua os allemaes não bavião 
requerido & naturalisação, porque tinhão apre
sentado ao governo da província um requerimento 
assignado por ~ento e ta.!_ltos, para que o go
verno os naturallzasse, e nao o podendo este fazer 
quando viera de sua província os colonos •viã~ 
pedido aos .epresentantes della que promovesse 
a sua naturalisação. -

Votou a fllvor do projecto como necessario. e 
justo se naturaüsassem homens. que tinhão vindo 
do seu paiz com animo de para lá nã12..._voltarem ; 
estRndo o nobre orador bem persuadíclo que se 

. os senhores que fa1larão contra o projecto, esti
vess~ ao facto das vantagons que resultâo á 
provmcia destes colonos, votariâo a favor delle. • 
~ _Sr. Ferreira da Veiga disse que o 

p~mc,p~l , obstaculo . apresent~do. ao projacto em 
a1scuss!'o era o !1rt1go const1~uc1onal, que exige 
que haJa uma lei de naturahsaçil:o, e que nelle 
se declarein as conditões com o que o governo 
possa naturalisar qualquer individuo estrangeiro 
mas era claro que a esta lei se não oppunha um 
decreto do poder legislativo, naturalisRndo taes 
e taes in~ividuos estrangeiros ; podem sómente 
ser c~ns1derado o pr?i ecto em discussão acto 
excepcional a esta lei (e não é. constituição 
porque '!1ão previn~ o corpo legiàüttivo do direit~ 
de modificar as leis desta ou daquella maneira 
em casos occurrentes), se . existlsse lei de na
turalisaçâo; mas não existindo ella era claro que 
a eamara não procedia excepcionalmente · mas 
de 11m modo muito· regular. ' 
· . Q_uantó a· dizer-se que se não marcavão con
d1çoes ácerca dos colonos de S. Leopoldo fez 
ver que isto_-era inex'!_cto, pois a declaração d~ que 
os ~at?rahsan~os sao. aquell-&a,..que existem na 
provrnma do Rio Graode do Sul, era verdadeira
unmte a fixaçã~ da_!! circum~ta~cias segundo as -
qu~s se n~turahsavao taes rndividuos, donde se 
deprehend1a que longe de a camara ir de encontro 
á constit'uição, eila a observará mareando condi
C?ªª• não. para ~ futuro,_ e a respeito de indi
viduas, cuia~ qualidades na.o conhecia, mas ãce1·ca 
de estrangeuos de que t11ai pleno conhecimento 
a vista das i11formaçõee dadas pelos SrM. depu~ 
lados daquella província, contra ·as quaes não 
apparecbra idéa na casa, porque nenhum Sr. de· 
putad(! apre~entéra argul!}eutos de que se p11desse 
ÇQJlC}mr de que os Sra. deputa.dos daq11e\lu. pto-
vThc1a eatavão 11nganados. · 

Mostrou qu~ era contrRproducentem o argu
mento produzido_ ác_et_ca das eleições, porque não 
estando todos os md1v1duos da color,ia de S. Leo
poldo aggregados à massa da população, e estando 
~egundo o nosso systema de eleições, o numero 
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de eleitores na razão dos fogos, tendo cada 100 
fogos um eleitor, i>ra claro que se a colonia de 
S. _Leopoldo tiver 600 fogos, embora não baja 
senao 10 ou 12 pessoas que estejão nas circum
stanciag de serem eleitores, aquella colooia daria 
seis eleitores e -ficaria a caballa eleitoral ne
cessariamente .restrictiva a um circulo· estreito de 
votqntes e votados, 

Fez ver que já tinha respondido sufficientemente 
áquelles senhores que julgavào não haver exemplo 
em outras nações; e apezar de se haver dito que 
os Estados-Unidos procederão deste modo em 
circumstRncias delicadas, não se havendo qiµs 
trado que desta medida não resultava grande 
utilidade, e não sendo certamente de suppór que 
Oi senhores que se oppoem ao projectó suspeitem 
q~e o· príncipe de Meternicb, ou o governo aus
tr1aco, ou outro qualquer da confederação ger
manice., queria lançar mão da região brazileira; 
o nobre orador não podia descobrir de onde nasci ão 
tantc1s temores e obstaculos á qua passasse uma 
lei de que só podiào seguir-se 1:ieneftcios. 

O . Sr, Baptista de 0:Uveira accres
~en·tou a.o facto apresentado Eelo Sr. Calmon o 
de ter o congresso dos Estados-Unidos promulgado 
uma lei em 1822 para se naturalisarem indis
tinetamente os estl'angeiros que se_ acliavão 
naq uelle paiz, e não fõra só na proximidade da 
guerra como se havia dito . 

Votou a favor do projecto fazendo ver que fôra 
proposto por um lir, deputado do Rio Grande a 
pedido dos colonos. 

Procedendo-se á votação foi approvada e remet
- tida á eommissii.o de redaeção. 

Continuou a discussão do proj~cto da lei de 
naturalisação, e lorão apiirovados os seguintes: 

« Art. 3. 0 Haverá em todas as camaras munl
cipaes do imperio um. livro onde por despacho do 
presidente dellas se "totnaráõ as declaratões do 
§ :i• do art. l•, que assignndas pelos seus autores 
serão em cada:lll!IIIJlestre publicadas pelos perio 
dicos do muníclpio, e na falta destes pelos da 
capital da provincia respectiva, 

« Art. 4.• Para se ôbter o despacho me11cio
nado no artigo antecedijnte é mister provar por 
dueumentos, ou outro qualquer genero de prova 
que legal seja, os quesitos exigidos nos §SI l• e 2° 
do art. l•, sendo porém regra que as declaracões, 
certidões ou atCestados sobre taes objeoloa pàs
sados pelos agentes diplomatices ou_ consulares 
da nação respe~iva farão sempre por si só prova 
suffl.ciente para o indicado fim. 

« Art. 5. • Fica pertencendo a•>B iuizes de paz 
dos distri~m que morão os estrangeiros que 
intentão naturalisar-se, o tomar e julgar por 
sentença as habilitações requeridas por esta lei, 
seguindo-se em tudo a praxa adaptada em taes 
casos. 

« Art. 6.0 Obtida a sentença, com ella requererá 
a parte ao governo, ou por via do presidente de 
sua província, ou diràctame11te _Jjrigindo-se ao 
ministro do imparia. - . 

« Art. 7. • As cartas de natu"ralisação não 
poderáõ surtir effeito algum, sem que primeiro 
sejão cumpridas e registradas. nas camaras mu
nicipaes, onde primeiro se fi.zerão as declarações 
do Si 3° do art. 1°, sendo a parte obrigada a 
pagar então para as despezas das mesmas a. 
quantia de 12$800. .,. 

« Art. 8. • Na occasião em que se fizer o 
registro acima indicado, se declarará em um livro 
para isso reservado, se o individuo naturalisado 
é casado ou solteiro, se com brazileira ou estran
geira, se tam filhos, quantos, de que sexo, idade, 

.....,J'.e!igião, estado, e quaes as terras'de suas natura
-" 1idades. 

« Art. 9. • As camaras municipaes mandaráõ 
publicar no principio de cada annu nos periodicos 
de su1 J.nunicipio, e na faHa destes nos da capital 

da província, um mappa ç_ircumstanciado de todos 
os estrangeiros que obtiveriio carta de naturali
saçiio, declarando os requesitos que· nelles con
correrão para as obterem. 

« Art, 10. Todos os estrangeiros que ao 
momento da publicação desta lei se acharem jã 
nnturalisados cidadãos brazileiros, declararáõ seus 
nomes nas camaras municipaes do districto de 
suas residencias, assiguaod~-os em um livro, 
que deve servir de registro cimmum de todos os 
cidadãos natur~lisados, independente dos mencio
nadós nos arts. 3°, 7° e 8°, sob pena do pagarem 
25S000, caso o não fação dentro de seis ínezes da 
publicação da presente lei. » 

Rejeitado o art. 7°, foi substituído pela eeguintG 
emenda: 
· « As cartas de naturalisacão não poderáõ surtir 

effeito algum, sem que euonpridas e registradas 
nas camaras municipaes de suas respectivas resi
dencias, nellas prestem os outorgados juramento 
(ou promessa) de obediencia e .fidelidade á consti
tuição e ás leis do paiz, jurando (ou promettendo) 
reconhecer o Brazil por sua patria daquelle 
momento_ em diante; e nesta occasião pagaráõ os 
cidadãos naturalisados 12fl800 para as despezas 
das mesmas camaras municipaes. » . 

O Sa. ÜALMON offereceu os seguintes artigos 
additivos: 

u Artigo.- Os menores de 21 annos, que acom
panharem seus pais naturalisados c,msiderar-se
hâo naturalisados. 

« Artigo.- Se algum naturalisando fal!ecer na 
occasião em que tiver preenchido as formalidades 
prescriptas na present~ lei faltando-lhe todavia a 
carta de naturalisaçilo, poderá sua viuva, se fôr 
estrangeira1 requerer a mesma carta que aprovei
tará aos fi boa que tiver, sem dependencia de 
novas formalidades. » 

Foriio apoiados. 
4) Sr . oa.1 cn.on diuse que considerando a 

legislação dos Estado2-Unidos sobre a naturali
sação achára que nas primeiras leis houvera 
omissão dos dous casos de que fal!ava nos arti:gos 
offere~idos, havendo uma grande questão em 1816 
sobre se os menores que acompanhavão ~eus pais 
erão ou não cidadãos dos Estados-Unidos, p~cGndo 
a alguns que a natura.lisa.cão dos pais importava 
a expressão da vontade dos filhos, e outros não, em 
consequencia do que fôra necessario um neto do 
respectivo congresso, que declaro11 que os filhos 
menores cujos pais erão naturalisados, gnzavão 
do fôro de cidadão ; e querendo o nobre orador 
evítar as mesmas questões no Bt·azil, e prevenir 
que o corpo legislativo se veja obrigado a explicRr 
de novo esta. lei, ~ssentava que era melhor fazer 
esta declaração já. 

Qátnto ao2• artigo disse que tambem a legislação · 
dos Estados-U11id,s>Lfóra entendida por differentes 
modos a este respeito, mas que uma nova lei 
fizera esta decluração, não sendo portanto nova 
esta idéa, mas sanccionada pela legislação dos 
Estados-Unidos. · 

o sr. ,_.,,Contezu:m.a votou contra o 1° artigo 
porque, nem segundo a justiça universal, nem 
segundo os princípios de direi.to publico, nem 
mesmo segundo a aut,,ridade. parternal que en
tendeu dever ser a mais limitada possível, 
podia conceber que o pai tivesse direito de decidir 

'"ltté este ponto da sorte política do filho, sendo 
que a circumstancia de ser menor de 21 !innos 
era sufficientemente forte para o não poder con
siderar com Tontade sufficiente de dar o seu voto 
em objecto de tão grande monta; não . duvidou 
concordar em que 'ffll désse a carta de natura
Jisação depois de ser maior de 21 annos, quando 
manifestasse o desejo de a obter. . 

Conveio no segunao artigo porque tinha por fim 
que as habilitações feitas pelo marido pudessem 
servir para a viuva, do ,que não resulta.vão in-
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convenientes, podendo ella dizer _que se não 
queria aproveitar de taes habilitações. 

Offereceu o seguinte artigo substitutivo ao p1·i
meiro _ apresentado pelo Sr. Oalmon: 

" O filho do naturalisado nascido antes da 
naturalisação de seu pai, e maior de, 21 annos, 
obterá carta de naturalisação 11rila vez que assim 
o declare na camara municipal do districto de 
sua residencia. >) -

O Sr, Oa1i:non dis~e que a oamarn tinha a 
optRr entre a legislação dos Estados-Unidos~ue 
tinha adoptado a disposição exarada na sua pri
meira emenda; e entre a da França que deter
minava que o filho de um estrangeiro, que nasceu 
no territorio francez, ou o filho menor de um 
n~turalisado chegando á idade de 21 annos, podia 
declarar se queria antes ser de um ou de outro 
paiz. 

o sr. Montezui:na declarou que votava á 
favor do segundo artigo additivo, .somente na 
l)arte ·q11e dizia respeito ás vi11vas, e não duvi
daria _ votar pelo primeiro artigo, mocHficado da 
maeeira porq11e o Sr. Calmon o havia indi-
cado. ·-

Depois de mais algumas reflexões foi somente 
approvada a primeira parte do segundo artigo 
additivo apresentndo pelo Sr. OalmQn, e o sub· 
stitutivo do Sr, Montezuma. 

Procedeu-se á eleição da mesa, e -foi eleito,;_ 
, presidente o Sr. Limpo de Abreu, com 47 votos ; 

viêe·_presidente entrando no segundo escrutinio o 
Sr. Baptista Pereira, que teve 53 votos com o 
Sr.' Araujo Lima, que teve 25, foi eleito o Sr. 
Baptista Pereira com 87 votos , seeretari9s os
Srs. Belisario com 50, Cassiano, •19, Chicharro 4õ, 
Ferreira Je Castro 45 ; supplent~s os Srs. Monte· 
zuma. com 17, Almeida Torres, 14. -

Levantou-se a eessão perto das 8 horas. 

Sessão em 4 ' de Julho 

Pl!.IUIDENCIA DO SI\, LIMPO DE .\.BREU 

.. 
Approvada a acta da antecedente, foi á secre

taria um officio · do Sr. ministro do imperio, com 
informações exigidas àcerca dos emolumentos d11s 
secretarias de estado. 

A' commissuo de camaras municipaes, oJt.ro 
do mesmo senhor, incluindo um memorial, e 
observações feitas por Manoel da Sil~ntos 
sobre as posturas da camara municipãr de S. 
Salvador de Campos. 

A' de poderes um officio da camara municipal 
do Ouro Preto communicando haver expedido 
diplomas a tres supplentes, para virem tomar 
assento em lugar dos- Srs. deputados pela pro
v.incia de 'Minas Geraes, Josê Peliciano Pinto 
Coelho, Custodio José Dias e Oandido José de 
Araujo 'Viànna, que se achão impedidos. 

·A' de ;ietições os. requerimentos dos ·mestras 
das offioinas do arsenal da marinha: de Candido 
Pereira do Nascimento e Joi.quirii José Louzada, 
e á commissão rAspectiva uma representação de 
Manoel Antonio Leitão. 

A imprimir duas resoluções do conselho geral 
de Minas, creando varias cadeiras de primeiras 
letraij. 

A camara ficou inteirada de um ·ameio, em 
que o secretario. do senado participa que aquellfl 
camara adaptou e vai dirigir é. snncção imperial 
varias resoluções. 

Foi approvado um re~imento do Sr. Món
tezuma__para se pedirem ao ~overno documentos 
e esclàl'eoimeutos· áoerca da pretenção de João 
Comlrnós. -

Lerão-se alguns pareceres, que tiverão díversoll 
destinos._ . 

Entrou em discussão o parecer da commissão 
de ·orçamento, declarando que o ~ 4• do art. 51 
da lei de 15 de Novembro de 18ill comprehende 
na sua isenção livros e machinas que se achão 
ou acharém nos ar.,mazens das alfandegas, e for1im: 
despachados para consumo. 

Approvado o parecer, ficou para entr•r na ordem 
dos trabalhos a resolução que a commissão offe
recia, dispensada a impressão, 

Seguia-se a discussii,o da resolução vinda do 
senado, autorisando a casa da misericordia de 
s. Paulo para poder . possuir em · predios até 
200, ooo«ooo. 

o Sr. Montezui:na pedio que o projecto 
fosse á commissão de commercio, industria e artes, 
para que ella diga se convám ou iião dar esta 
concessão, o. que o nobre orador não pedia, 
porque desejava que o hospital de S. Paulo não 
pudesse adquirir propriedades, -mas porque uma 
vez feita a concessão a ~ste hospital, a camara 
se veria forçada a conceder esta faculdade a todos 
os hospitaes .e estabel~ciment'ls dê caridade q11e a 
requeirão, com o que se daria uma nova fórma 
ao direito que prohibe aos corpos de mão-morta 
o adquirirem propriedades, quando estas nas mãos 
de taes corpos, de caridade ou religiosos, são 
absolutamente inutsis e prejudiciaes, porque sem
pre os administr~o mal. 

o sr. RebouQas 'disse qu~ão se achando 
extinctas as fontes de immoralidade pela substi
tt1ição da moralidade, e resultando daquella males, 
cujos pessimos effeitos são minorados pelos esta
belecimentos de caridade, que têm sido uteis em 
todas as épocas, cumpria que se lhes desse.facul
dade de adquirirem para preencherem seus fins, 
por isso votava que a resolução fosse.approvada; 
e não podia pro11unciar-se a favor do ·adiamento 
pedido pelo Sr. Montezuma em referencia á opinião 
de alguns escriptores, que pr~ndem que taes 
estabelecimentos promovem a immoralidade, opi· 
nião que o· nobre orador não seguiria, ainda 
~ando .se tratasse da abolição destes e$tabeleci
mentos, não só pe)o que exposto fica, mas at6 
porque niuguem adoece, ou se deixa adoecer para 
ter o gosto de se curar no hospital, não estando 
muitas vezes na mão do individuo a. conservação 
de sua saude. 

o Sx-, :M:on te zunia. declurou que não emittira 
hoje,. opinião a que o nobre preopinante se referia, 
apezar de ter expandido esta~ idéas muitas vezes na 
casa, mas quizera somente fazer com gne o projeoto 
fosse de accôrdo com as idéas de escriptores de 
economia política a respeito dos corpos de mão. 
morta, quer sejão de caridade, quer religiosos, e 
-como não havia na casa commissiil! a que, para 
melhor se conseguir este fira, se pudesse remet!§_r __ 
este negocio, indicára a de commercio, industnT' 
e artes, pars vêi:_ se ella. ooncord~va em que se 
fizesse excepção á regra geral, dando-se ao hospital 
de S-Paulli'a fmmldade de adquirir l:lens de raiz. 

Q11anto é. util11n!.de dos estabelecimentos de ca
ridade, -não · achou que fosse este o lugar de a 
discutir, mas disse somente que os factos prova vão 
a favor da sua opiniii:o, pois era sabido que onde 
existíão casas de caridade e de expostos, havia 
maior numero de pobres e bastardos, o que melhor 
se veria do relstorio mandad~fazer pelo imperador 
da Russia. 

o s.-. Custodio Dias lembrou que a camara 
havia concedido esta faculdade a outros estabele· 
cimentos de caridade, cujo utilidade o nobre 
orad-0r tivera occasião de presenciar, sendo pari'"' 
desejar que ,houvesse lei que regulasse melhor a 
administração de taes estabeleciment.os, e preve
nisse muitos abusos que n·elle!:I se praticão .. 

Vetou contra o adiamento. 
o Sr. Costa '.Ferreira. tambem se 1)ronún

ciou contra elle por ser inutil, pois ainda quando 
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a commissão-sustentasse que taes·estabelecimentos 
erão contra as regrRs geraes de economia politica, 
cada um dos· membros da casa, que era de opini!io 
contraria, sustentaria a sua opinião. 

Foi rejeitado o adiam enffl': 
o sr. Maria de Moura votou a favor da 

proposta por estar ao facto da utilidade deste 
hospital, unico que existe na provincia de S. Paulo, 
e que, tendo estado em total abandono, principiára 
a prosperar alguma cousa d6sde o tempo do 
visconde de Congonbas, mas não podia produzir 
os seus -fins pela falta de meios que experimenta, 
e. que podião ser suppridos pela maneira constante 

. da resolução, sem que. se fosse incommo,JAr a 
pessoa alguma. , . 

Lembrou que taes estabelecimentos havião 
sempre merecido a consideração da casa, citando 
a resolução adoptada a favor do hospital de Santa 
Catharina. -

o Sr. Montezun:1.a votou contra a resolução 
·'por estar persuadi.d.\l que o dito hospital poderia 
marchar berri sem ser necessaria a resolução, 
porque as pessoas caritativas poderião dar do
nativos de outm maneira, que não fosse em bem 
de raiz ; e quando assim não acontecesse, lhe 
parecia que era · claro que o povo não que,·ia 
tal estabelecimento, e então não convinha forçai-o. 

Não quiz cançar a camara com a exposição dos 
motivos que o obrigavão a votar contra a reso-

' luçi:o, por serem principios correntes, e que todos 
sabião; mas advertia sómente que o Sr. deputado 
que votava a favor desta ·resolução, votava a favor 
de uma excepção da regra geral, sem que se 
tivesse provado com toda a evidencia que os bens 
resultantes ·desta extepção erão maiores do que 
os males que della se poder ião seguir, e de se vêr · 
a camara obrigada a dar iguaes concessões às 
mais corporações de mão-morta, e de acaba,· assim 
com a regra gernl, que deve aliás ser sustentada 
o mois que é passivo!. 

o Sr. Pire" Ferreira ·achou claro que a 
accumulnção de grandes predios na mão de um 
só propriet~rio, era muito prejudicial á nação ; e 
por isso convinha mais que, estando os soccorros 
publicas garantidos pela constituição, § 31 do 
art. 179 a assembléa geral decretasse subsidias a 
fnvor dos estabelecimentos de caridade, que delles 
carecessem, do que· permittir que adquirão pro
priedades ·por uma excepção que a mesma as
Bembléa será obrigado a estender a todos os corpos 

'de mão-morta. · 
o Sr. Rebouças fez ,ér que era excépção da 

regra geral a prohibição de adquirir propriedades, 
porque todos podem adquirir sem limite tudo 
quanto lhes fór possivel, uma vez que adguirão 
por meios honestos e legaes, e _não EI res .. Jução 
que tinha por fim restringir a excepção até hoje 
determinada ; não lhe servindo de objecção o 
argumento apresentado de que era pernicioso o 
accumular um só proprietario muitos bens, porque 
em tal caso se devia determinar lambem que os 
proprietarios não pug~ssem accumular senão até 
um valor limitado ; riras nã:õ'" existindo tal res
'tricção a respeito · dos proprietarios ind ividuaes, 
que applicaráõ a renda das suas propriedades a· 
tius que podem não ser utais muitas vezes, não 
lhe pareceu adm1ssivel restricção absoluta a res
peito de estabelecimentos de caridade que a 
constituição, reconhecendo que são utei~, mauda 
que sejão soccorridos. 
, Quanto á_opinião emittida pelo Sr. Pires Ferreira 
de que convinha antes que a nação soccorresse nos 
estabelecimentos de caridade, que precisassem 
deste soccorro, advertio qu~to só devia ter lugar 
quando fosse necessario, e não quando taes esta
belecimentos pudessem subsistir sem soccorfo 
da nação por uma concessão qual II de que se 
tratava. 

Fez ver que a utilidade destes estabelecimentos 
a bem da humanidade, que está na razão de não 
se poder preterir (\ali favores de taes estabe
lecimentos, tem sido tão considerada per,mte o 
corpo legislativo, que manda continuar a isenção,. 
da decJJ,!I" e outros impostos, a favor destes esta
belecimentos, chegando-se até a conceder-lhes 
imposições sobre o commercio de cabotagem. 

Acoresceutou que. de ordinario as pessoas que 
lhes fazem doações, não têm herdeiros, descen
dentes ou ascendentes a quem deixar seus bens, 
e que se acaso lhes fôr vedado o fazerem estas 
d89.ções ás casas âe caridade, irão deixar mui tas 
vezes seus bens a estrarihos, ou a parentes 
remotos existentes em outros paizes, dos quaes 
alias estarião esquecidos se não se vissem obri
gados a procurar alguem a quem ·deixar o que 
adquirirão neste paiz. . 

Ooncluio dizendo que os princípios etn que 
fundâra a sua opiniãQ tinhãc. por base o censo 
geral de todas as nações, entretanto que a opinião 
dos Srs. deputados que se tinhão opposto á re
solução, era fundada apenas na de um ou outro· 
escriptor. · 

O Sr. Montezuma disse que não julgára 
. que a mataria pudesse soffrer tão longa discus
são, mas já que a tin_ha. havido, v:io-se obrigado 
a sustentar os seus prmc1pios. 

Entrando na materia declarou que se persuadia 
qlle se não devia dar o recurso de que - trata a 
resolução, porqae sendo regra geral que todo o 
cidadão póde adquirir propriedades, não Jb_e cons
tava que esta regra gerai houvesse para que 
cidadãos reunidos que não .$êm a qualidade do 
cidadão individualmente considerado os pudesse 
adquirir. 

Quando "li lei diz que todas as propried,1des 
podem ser adquiridas por qu,.lquer ; que a qual
quer é licito adquiril-as, dispôr e usar cJellas da 
maneira que quizer, estabelece uma regra geral; 
mas quando a lei, considerando o obJecto por 
outrn lado, comparando os bens e os males que 
devem resultar desta disposição a favor dos corpos 
de mão-morta, ou indivíduos reunidos formando 
um i11divitluo moral, determina que taes corpos 
não podem adquirir propriedades, é evidente que 
estab~lece uma doutrina nova, uma regra geral 
em contrario; e porta11to não póde o meu honrado 
collega deixar de concordar om que tendo a re
solução pol' fim permittir que este corpo de mão
mortil, que geralmente não pôde adquirir pro
prie,laJes, as possa adquirir até à soofma . de 
200:000h, ella estabelece uma excepção, ou pelo 
menos umQ excepçiio de excepção ; para conceder 
a qual, serin necassario que fossem presentes ao 
corpo legislativo motivos mui importantes e pon• 
derosos. 

Quanto a dizer-se que o hospital de S. Paulo 
não tem fundos, advertio que a lei nã!i era disso 
culpada, purgue os cidadãos podião fazer doação 
de cousas que nãu fossem predios urbanos ou 
rustieos, maa capitaes, fu.ndos ou rendas, e que 
se o povo 'lhe não fazia do·ações desta natureza, 
não sabendo o nobre orador porque razão que
rerião dar sómente bens de raiz, forçoso era coq; 
cluir que o povo não tem vontade de fazer doa
ções, e portant() não .julga o estabelecimento tão'· 
util, como se dissera. 

Quanto a dizer o Sr. Rebouças que a do nob1·e 
f.rudor de que-todos os estabelecimentos de ca
ridade são máas-poderia sómente ser . apadri
nhadas com a opini"ão de um ou outro escriptor, 
emquanto a opinião contraria era apadrinhada 
com censo geral das nações, disse que isto 
era ir.exacto, P"is quanto podia aflirmar q-ue 
desde o seculo XVII todo o mundo tem es.cripto 
contra estes estabelecimentos, e -a sua maldade 
fôra tão reconh<Jcida, que existindo em grande 
nu.mero no . tempo da rainha Isabel, a nação .. 
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ingleza os considerou tão -ináos que acabou com 
todos elles, e não existe hoje um só estabelecimento · 
desta n·atureza, a não ser mantido por socfodades 
philantropicas, não as favorecendo ou promovendo 
lai al~uma·; e que um escriptor affirmava ter 
observado que nos cantões protestantes dl\ 
Suissa , onde não ha taes estabelecimentos 
não apparecem pobres, nem. bastardos, que for
migão nos cantões catholicos· onde estes esta
belecimentos existem ; o que estava de accordo 
com o que dissera a gazeta The London anã 
Paris Observer (~ue o nobre orador jll. havia ci
tado da sessão do anno passado): que os natüraes 
de Lisboa necessariamente · erão bastardos na 
razão d·e 1:8, e no Porto na razão 1: 2 compa
rado o· n'umero de bastardos com o dos meninos 
nascidos em um -sono. ' 
.Não .achou que procedesse o argumento de que 

o mal é tal que_ não p!ldemos prescindir destes 
estabelecimentos, porque á proporção gue estas 
casas de caridade forem-se augmentando, ;wg· 
mentar-se-ha na mesma proporção o numero de 
desvalidos,·e acontecer-nos-ba como na lnglaterra, 
onde daqlli a 12 annos 1111 sociedades de caridade 
não saberáõ onde procurar meios pata sustentar 
os miseraveis, e com especialidade as mãis de 
filhos bast_ardos ; o que bem .. claramente _dava a· 
conhecer que a causa verdadeira do mal é a 
certeza que· tem -o vicioso de achar soccorro, 
porque o coração humano é. previdente, e mil 

.. vezes antes de co111metter um crHne ou vicio, tem 
um instincto, a que os pt.ilosopbos têm chamado 
sentinella _de prazer e de dór·, que o adverte e 
faz retrogradar .tall\bem mil vezes; de maneira . 
que estaQdo certo que se em conscq{!encia de seus 
vícios cahir. doente não achará estabelecimentos 
de caridade-que ó s_occorrão, procurarã muito fugir 
del!es. 

Não esteve tambem pelo que dissera o Sr. Re
bouças em opposição ao argumento apresentado 
pelo Sr. Pires Ferrei"ra, de que se o estabeleci
mento carecia de soccorros devia forDece1·-lhe a 
nação ; pois· era necedsario que elle provasse que 
a resolução iria produzir os soccorros de que 
precisa es~ e o~os estabelecim entes de caridade, 
do que nao havia certeza a!guma, donde concluio 
que a res~lução não ~ "decid idament~ util, e não 
era o meio de que se devia Jançnr mão, mas 
daquelle_ gue se tlnbn apontado, caso A constituição 
o determmasse expressamente, o que o nobre orador 
não acreditava. . _ 

Tambem lhe pareceu que o Sr. Rebouças não 
poderia provar que de se adaptar o meio da reso
lução se seguirião mais bens do que males, 
porque para leso seria · necessario combater a 
todos os que têm escr1pto sobre isto, e quanto 
as naçõss illustradas têm . praticado e decidido. 

Lembrou finalmente para combater todos os 
argumentos apresentados a. favor da· resolução, 
que influindo muito o solo sobre a industria, 
principalmente em ·um paiz . como o nosso, onde 
o genero e maneira de• vida é tão biirato, onde 
a natureza fazia metade ou 3/4. da despeza er 
necessario estimular o povo ao trabalho, aliás o 
ocio era inevitavel ; estimulo que deixaria de 
existir se o cidadão -contasse com o lenitivo -ás 
suas en!er"!idades adquiridas pel<t vicio, porque 
a expenenc1a tem provado - que pt.ra todas as 
classes não basta amor ao trabalho, a emulação e 
honesta ambição, g~e faz nascer no homem o 
desejo de .- melhorar sua sorte, e de entrar em 
outra ordem_, e de viver com mais commodi-
dades. ,, · . 

o SJ.-.- Rebouças respondeu que con~índo 
o Sr. Montesuma em que ·a resolução era excepção 
de excepção,- vinha_ a. coincidir com a opinião 
du· nobre or&dor, nao sendo comtudo- exactos os 
f~1dal!)entos em que se l>aseára, pois em regra 
nao era vedado quo muitos indivjduos reunidos 

não pu.dessem tambem adquirir, existindo a pro
hibição apenas a respeito das confrarias, p~ 
uma razão que ao nobr_e opponente não occor
rera, e era porque os corpos de mãó-morta gas
tavão os dinlieiros adquiridos em missa$, can. 
tocbões, etc., etc., entendendo põT'isso legisla
dores aliás muito catholicos, que este favor devia 
ser manietado porque todos os bens pertencentes 
a este mundo não devião ser dedicados ao outro, 
mas favorecendo ao mesmo tempo os corpos de 
raão-morta instiluidos a favor da caridade e de 
obras pias, ·de modo que até..estabeleceriio Ulli 
exame muito positi-yo de que não prescin
dirão os legislndores brasileiros, mas antes o 
estabelecerão lambem na lei das camaras muni
cipaes ; donde se conc\uia qne se a respeito das 
casas de misericordia se não · davão as mesmas 
razões, era evidente que ellas flcárão na regra 
geral, e se alguma excepção havi11 era a favor 
dellas, não só · porque emquanto os in.dividnos 

- proprietarios de casas são onerados da decima, 
as casas de misericordia são della dispensadas, 
como porque se estabelecerão· até impostos a -favor 
das instituições· pias. 

_ Mostrou tambem que o Sr. Montesuma entrando 
nas provas do principio que estabelecera de que 
a opinião das nações era contraria a estes esta
h~lecimentos, viera a coincidir na asserção Jo 
nobre orador, pois na Inglaterra existem muitos 
hospitaes de caridade, como o sabia pelos escri
ptores, que havia lido, demonstrando Rdffit:on, 
pela compalillj;ão dos beneflcio,s causados pelos -
catholicos superiores àquelles causados pelos 
protestantes, que os hospltaes e outros estabele
cimentos de caridade na lnglatena .estabelecidos 
pelos catbolicos _ erão em maior numero,.Jnais bem 
administrados e mais proprios para preencherem 
os fins. . 

Disse mais que os economistas políticos enca
rando mais o lucro do quo eir. -attenção aos ãen
tin1entos do coração, qnasi todos erão oppostos 
a estes estabelecimentos ; mas o-· facto era que 
na Inglaterra e França existião casas de caridade 
para -se receberem mulheres gravidas, bospitaes 
mantidos por sociedades, a imposição a favor dos _ 
pobres, etc. ; e portanto ficava provada a sua 
asserção .l.e que o censo getal das nações era 
a favor dos estabelecimentos de caridade e que 
se não solopoz este censo á idéa de um ou outro 
economista. 

Quanto a dizer o Sr. Montezuma que a reso
lução não 11reenchia os fins; diB!e quA na ver-
d ade não _se podia a:ffirrnar que della resultasse 
necessariamente a acquisição, mas bastava a 
probabilidade para ser um bem, e quando não 
viesse dahi bem algum, então s eguir -se-bia, 
como se dissera, que o povo não queria o esta
belecimento. '. 

Concluio mostrando ,que as rendas das corpo
rações de mão-morta são geralmente mais bem 
empregadas do que as· dos particulares, porque . 
a sua renda telil uma nppliilaçll1i determinada, 
circula pela mão dd muitos, porque com, ella se 
compl-ão generos, pagão-se salarios, etc. entre
tanto que a dos particulares fica muitas vezes 
depositada em seus cofres _por muito ._tempo. 

Dada a hora marcada para esta discussão, fui 
pedida_ e venci.da a urgencia par~ ser _continuada, 
e depo1s·de mais algumas refiexoes foi approvada 
a resolução. .ii 

Entrou em discussão o parecer da cohimissiio 
de policia, sobre a creação de continuos para 
as galerias. 

O SR. MoNTEZUMA. foi de opinião que se lhes 
d,wie o ordenado de 50«000 meneses por todo 
o anno, sendo empregados nos trabalhos da se
cretaria no intervallo das sessões ; e que a .com
missão apresentasse um projecto de intrucções, 
para ser discl!tido na cas_a, afim de por ellas se 
regularem no cumprimento de seus deveres. 
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O SR. C. LEIO propoz que se lhes pagasse 
60aooo mensaes durante _a sessão. · 

o SR. SOARES DA ROCHA achou que um só era 
bastante para se collocar nlf porta da- entrada . 

Concluida a discussão, foi approvada a creação 
de .dous contínuos. . 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e ·um quarto~ 

Sesll!ào em I» de Julho 

- PBESIDE?i!CIA. DO SR, LIMPO DE ABREU 

Approvada a aota da antecedente: foi ã com· 
missão de· orçamento um officio-d_o Sr. ministro 
da justiça in·cluindo outro do presidente da 
província de Goyaz;/ em que pondera haver um 
deficit . de 1S5aOOO na quantia orçada para as 
despézas ei;clêsiasticãs daquella provincia. 

A' ectlesiastica outro do mesmo senhor, sub
mijttendo á consideração .da cam~ra um offició do 
bispo do Maranhão, concernente á congrua de 
240»000 que o respectivo conse'l.ho presidencial 
arbitrou . ao parocho incumbido da missão e 
catechese do! índios do Senhor do Bom-Fim da 
Chapadà. · 

A' de petições, o requerimento de Zeferino 
Ferraz. 

A camara ficou inteirada dos officios em que o 
secretario do senado participa: 1.o Que aquella 
camara adaptou e v:,i dirigir· á sancção imperial 
varias resoluções . 2.o Que ni'io tem podido dar o 
seu consentimento à resolução que prohibe que 
os -pai:oehos possão sahir de suas parochias sem 
prévia licença do governo provincial.· 

A pedido de Luiz José de Albuquerque mandá.
rãa-se-lhe entregar documentos seus existentes 
011 casa. 

Approvou-se o parecer da commissão de policia 
nõmeando para porteiro guarda-livros áa secre-. 
ta.ria da camara, a Casimiro M«rtins Vianna. 

Approvarão-se aa.guintes requerimentos : 
Do Sr. Castro e Silva-Para que se imprima a 

tabella que offereceu parl, esclarecimento da dis
cussão do orçamento. 

Do Sr. Pires Ferreira - Para se pedirem infor• 
mações ao goV'érno é.cerca dos factos de se achar 
embargada pelo procurador da corôa a quantia 
depositada no .cofre das prezas, e de ter havido 
roubo na intendencia de m~rinha, pouco antes. 
da remoção .do mesmo cofre. ~ 

Do Sr. Fernandes da Silveira - Para que o 
governo faca vir da relação da Bahia, para ser 
presente à camara, a parte de um process,o crime 
a elle relativ~ de ter o devido andamento. 

ORDEM DO DIA · 

Entrou em discussão a resolução off'erecida 
pela eommissão de orçamento declarando que o 
SI 4• do art. 51 da lei de 15 de Novembro de .1831 
comprehende' na sua isenção 9s livros e. ma
chinas '}Ue forem despachado&. nas-iiUandegas , 
para coDsump,quer estejiio nos seus afflltlzens, 
quer entrem posteriormente. 

o sr·. Oarneiro da Ounb.a observou que 
devendo a execução deste !\l 4• dar lugar a grandes 
questões em todas as provinc:ias do imperio, para 
se saber·se a machina·era ou não de nova inven
ção, e não sendo esta ó verdsdeiro melo de favo• 
recer 11 agricultura, . inas sim diminnindo-se o . 
direito de exportação sobre os productos do paiz, 
pois a isenção dos direitos das machinas é · toda 
em benefi.eio do estrangeiro, e não do consumidor, 
convinha que o dito !\l 4° devia ser supprimido, 
determinando-se que sómente· fiquem isentoa. de 
direitos ·de Importação os livros mandados vir por 
sociedades scientlllcas,e asmachinas que, não·sendo 

TOHO 2 . 

fabricadas no imparia, forem mandadas vir para 
uso de associações industrios11s e nacionaes. 

o Sr. Duarte su.va fez vàr que a mente 
do legislado! não fó_ra favorecer os estrangeiros 
mas os . nac1onaes 1 chamando á concurrencia os 
impo_rtadores das machinas, de que tanto care
cemos, à vista da falta de braços que estamos 
sentindo e havemos de sentir: que attenta a falta 
de capltaes e impossibilidade que tem o agri- · 
cultor de entrar em especulações desta natureza, 
convinh .. -lhe mais adquirir estas machinas na 

· praça, onde as poderia até comprar por menog 
preço, e talvez sem o immediato desembolso de 
sua importancia, do que mandai-às vir por sua· 
conta: e finalmente gue todos os que têm luzes 
sobre economia politicà, sabem qué os impostos 
são pagos pelos consumidores, q11e contribuem 
na razão directa dos · maiores ou menores direitos 
que paga o importador; sandcr portanto forçoso " 
reconhecer que o paragrapho em questão longe 
de ser· prejudicial ao Brazil, era em beneficio de 
sua agricultura e industria. , 

o sr. Ferreira França disse qu_e sendo 
o SI 4° concebido nos seguintes termos :-Ficão 
isentos de direitos dé importação os livros e 
aquellas · machinas que ainda .não estão em uso 
na província: ·era claro que se dentro do tempo 
durante o qual esta lei tem vigor, se exigirem 
direitos de machinas que não estão em uso na 
província, seguia-se daqui que a lei se não cu.m
pria, porque no citado paragrapho não se fazia 
declal'ltÇão alguma de onde se pudesse concluir 
que às livros e machinas achados nas alfandegas 
antes do tempo em que esta lei deve ser cum
prida, sérião sujeitas:. a aireitos de importação. 

Quanto ás palavras -em · uso- na provincia -
deu-l~e a seguinte intelligencia -uso vulgar ou 
geral, ou ainda nllo em uso algum- no Brazil. 

o Sr. Plres Ferreira .pedio que, se lhe 
mostrnsse qual é o favor feito aos estrangeiros 
no SI•·· 

Fez vêr a grande necessidade que témos da 
introducção de machinas, principalmente depois 
que felizinente se acabou o traficó da escrava
tu.ra, facilitando ell.as muito os trabalhos, e 
poupando grande numero de braços, como o nobre 
orador sabia por experiencia, tendo · ·visto qma 
macbina de vapor com força 'de 6 cavallõs 
inglezes, que poupa o serviço de 86 individuas, 
bastando para a fazer mover um pouco de carvão 
de pedra, bagaço cu lenha. 

o Sr. Oal:m.on disse que se a phrase -
aindtz. nllo está em uso- fór entendidà-por esta
em uso geral no Brszil - eeguir-se-hia que a 
condição - ainda não . estd em uso - era redun
dante ou ociosa · absolutamente, ,porque não co
nhecia macbina geral em uso no Brazil, senão 
os Instrumentos puramente agriéolas, de onde 
se cOncluia que esta,_n_dição devia ser suppri
mida· . . 

Quanto ás emendas, disse que na Amarica 
do Norte erão isentos de direito os livros 
mandados buscar ao eslraogeiro por conta de 
bibliothecas e sociedades scientificas, e as ma
chinas importadas por conta de emprezas agrí
colas e industrlosas, o q11e. preencheria exacta
mente o fim que _a camara tinha em vista, · se o 
Brazil se achasse em .circumstancias identicas· ás 
dos Estados-Uuidos, onde o espirlto· de empreza 
e ãe associação está tão .derramado, que poucas 
cousas de alguma importaneia são emprenendidas 
a não ssr por melo de associação ., de 4, .5' .()u · 
mais indivíduos: mas n·ão acontecendo assim e 
tendo o Brazil muito maior .necessidade d·e ma
chinas do que os EsLa"!ffls-Uoldos, at\enta a sua 
pequena população e folta de. grãndes capitaes 
a empatar, os Jegieladores brazileiros erão for
çados a franquear o ~als passive!_ a importação 

3 
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_de machlnae uteis, isentando-as dos direitos·, já · 

que o gpverno nav podia promover directamente 
esta im pori11cão. 

Concluio daqui q-µe o SI 4° devia ser emendado 
supprlmindo-se-lhe a condição - não está, ainda 
em uso - que torna inteiramente lnutil o favor 
que os leglslndores tiverão em vista, ou vai dar 
lugar ·a chicanas interminaveis e a decisões con
tradictorias e tal vez injustas. 

Para que a camara se penetrasse mais da 
necessidade desta suppreseão, disse: « Suppo· 
nbamos que um especulador de Minas en
commenda umá machína. de vapor: Minas não 
conhece outro porto. que não seja o Rio de Ja
neiro, 011 talvez alguns pórtos da Bahia, por . 
onde possa fazer esta encommenda: ..supponhamos 
que o negociante que se incumbio de mandar 
vir . a machina, gue já está em uso no Rio de 
Janeiro ou na Bahia, e niio em Minas, diz 
que a despacha p~ra fulano, residente em Minas, 
que a machina para lá deve ser remettida, e não 
está-alli em uso ; a administração da alfandega 
do R\o de Janeiro ou da Bahia, não poderá . dizer 
que ella. não é isenta de direitos, porqlàe estll 
em uso em qualquer destas províncias ? E não 
ficará assim o especulador mineiro privado deste 
beneficio, • · / -

Concluio, offerécendo as seguintes emendas, 
. que forão apeladas: 

« Ao art. 51 da lei de 15 <ie Novembro de 
1831, no ~ 1• - que se supprimão· as palavras
que ainda não estão em uso na província - ou 
est'outra emenda - li.cão isentos de direitos de 
importação todas as machin~s, que · na opinião 
do ministro do imperio na côrte, ou dos presi
dentes em conselho ·nas provinelas, forem de 
utilidade á cultura e industria do palz. 
. O Sr. o. da Ounb.a disse que a sua emenda 
promovia a introducção do esplriLo de empreza, 
porque não podendo tllivez um individuo mandar · 
buscar uma macbioa por sua conta, elle 
reuniria com 3 ou 4 especuladores. · · 

Continuou a sustentar que o verdadeiro bene
ficio que se poderia fazer á Rgricultura, é diminuir 
o o nus que sobre ella posa· e não !sentando as 
machio_as dos direitos de importação, porque deste 
beneficio aproveitaria sómente aos grandes capl· 
talistas que tivessem meios para entrar nestas 
especulações, e nito aos agricultores em geral, 
porque· embora viassem muitas úlachlnas, ellas 
não lhes aprove\tarlão se não tivessem · com que 
as comprar. · 

Quant11 ao · esr.irito de associação, fez vêr que 
já se tem mamfestado no Brazil, e que -111riria 
desenvolvendo á proporção que progredisse em 
luzes, conhecimentos e tnõ.ustria. 

Oontinuou a sustentai: que com a isenção de 
direitos se não ia favorecer · ao con•umidor, . não 
sendo · exacto dizer-se que . é sobre o consumidor 
que reclihf>m os impostos, porquanto João Baptiste 
Say mostrava hem as inodilicações que tem este 
principio, pois quando o productor não salva 
as despezas do fabrico, é sobre ellé que rec11hem 
taes impóstos, como ~m .mostrava o exemplo 
dos nossos . agricultores do algodão, que não 
podendo salvar as despezas, abandonárão • esta 
ramo , e principiárão a plantar canna, etc. 

o Sr. ·:a. · de Andrada depois de obs.ervar
quanto era digno de admiração que tanto hou
vesse ' durado a discussão sobre a isenção de 
direitos · das machinas e lívro.1:1, os quaes ·. mt 
an(igo g,,verno despotico, no tempo de D. João VI, 
por uma ·portaria · de Thomaz Antonio se tinhão 
isentado, c·omo por serem os ·livros · o primeiro 
elemento para intelligencia h)9'l!a_na, o· que depois 

/ de institui.do . o governo constitucional .e de , ju.
rada a ca:ta, • uma port11riià mandasse qu.e os 
livros (148'&Saem direitos ~ declaron-se a favor 
da 1• eipenda e · contra· a 2•, ,por ·não convl.r 

deixar a intelllgencia da utilidade das machlnas 
ao governo na côrte e aos presidentes nas .. provin
clas: 1°, porque o nobre orador nunca daria a 
ramos do poder executivo a interpretação da lei ; 
2•, porque nunca deixaria o cainpo aber.to a pa
trona tos e intrigas. 

Quanto ao effeito ""retroactivo a favor de todas 
as mercadorias desta natureza, que se achavão 
armazenadas antes da execução da lei de 15 de 
Novembro de 1831, declarou que embora acamara 
fosse Je opinião contraria, elle a isto se oppunha ; 
1•, porque o direito de importação é imposto ao 
genero importado, que é lmponivel desde que 
entra da · barra para dentro, e ainda qlle não 
pague os direitos senão no acto de despaclt.o para 
consumo,. a mercadoria responde por eiles; e 2•, 
porque uma tal disposição ia dar lugar a . pedidos 
de indemnisação, porque quando pela lei da 
assem biéa -geral, se reduzirão os . direitos de 
importação a 15 % · para todas as nações, as mar· 
cadorias que estavão nos armazens da alfandega 
antes da promulgação ºdesta lei pagarão 24 %, e 
8e a camara hoje desse e:ffeit'.> retroactivo ao 
citado ~ 4° os donos de taes mercadoria, poderlão 
dizer que er~o obrigados sómente a pagar 15 %, 
exigir por Isso a indemni$ação de ·9 % • 

o Sr. Oosta .. Ferretra fez ver a necessi
dade de isentar os livros dos direitos de 
importação para espargir as luzes, sem o que tudo 
esmorece e não podemos gozar. das utilidades do 
mundo p,llysico e morilL .... 

A respeito das machinas disse que, se fossem 
absolutamente alliviados de tributos, eendo ma
china um machado, um compasso, etc., seguir· 
se-hià que taàs instrumentos nada. pagarião o que 
mlngoaria muito as nossas . 'r endas ; pronun
ciou-se portanto a favor dll 2a em·enda do Sr . 
Oalmc>n, que deixava aos presidentes em conselho 
o conhecimento das machinas que devião ter. esta 
isenção, e quando não pasaasa~conviria que 
se dissesse : as· machinas que não se achão 
vulgarlsadas. 

qsr. Ferreira 'FranQa conformou-se oóm 
a emenda suppressiva do Sr. Qalmon, e votou 
contra a segunda, fuadado na opinião do Sr. 
Ribeiro de Andrada. 

Quanto g, força retroactiva, disse· que, ""!le os 24 % 
tlnhiio sido mal levados, devia proceder-se á 
indemnisaçiio, e não por este motivo interprétar.se 
mal e deixar-se de cumprir litteralmente o SI 4°. 
Foi de npinli'lo que as enchadas e tudo quanto 
pudesse _comprehender-se debaixo do nome de 
machina;·devla ser .isento de direitos; com o 
que se promoveria a introdúccão de instrumentos, 
que talvez ainda não conhecemos. 

o Sr, Lobo pronunciou-se a :favor da 1• 
emenda do Sr. Calmon, porque .qualquer rea
tricçiio á lei era falta de fé dos contractos pub\icoa,_. 
e em prej11\zo dos especuladores que· poderião ter 
mandado vir machinas de muita utilidade, con
tando com e~ faaor. 

Qualltb a ·dizer .o Sr. Ribeiro de Andràda que 
Thomaz Antonio mandára isentar os livros dos 
direHos d·e importação, disse que esta portaria 
roborára ,apenas uma disposição do foral de 1587 
que determinava esta isenção . Foi- tambam de
opinião que as enchadas, machadas, folices, etc., 
devião ser isentos de direitos-, á imitação do que 
se pratica nos Estados-Unidos:-onde não .Pagão 
impostos os generos dd. primeira , necessidade, que 

· podem ser empregados para a utilidade da indus
tria da patrla. 

o. Sr. Oa.rnel:ro da Ounha observou qua ._. 
se queria imitar a es~ r11speito - o exemplo dos 
Eitados- Unidos, mas não se. qoéria que os nossos 
productos fossem alliviados dos direitos de 
exportação como elles fizerão. 

o lib.'. L .obo respondeu que tambem que#a 
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seguir o exemplo ·dos Estados-Unidos mas exacta
m~nte, poja alli se tinhão conservado 'esteg direifos 
ate o anno 1802, em que acabarão de ser abolidos 
~evendo alliviar-se primeiramente os imposto; 
internamente, para depois se alliviarem os de 
exportação. 

0-rnclufo dizendo qu~ quernr' se declarasse que 
fossem isentas de direitos as machinas que 
tenderem a facilitar os differentes ramos de 
industria no nosso paiz, porque poderia dizer -se 
que um relogio tambem é machina, · 

o Sr. Montezuni.a. disse que a camara niio 
estaya _preparada para discutir as emendas que 
se tu!bao. ap,:esAnfodo na mesa., que euvolvião 
doutrlD~ inteiramente nova, quando o objecto da 
resoluçao era esclarecer -o SI 4° da lei de 15 de 
Novembro! ".'egundo a duyida proposta pelo res
pectivo mm~stro, ~e por isso prop9z que, conti
nuando a d1scussao da resolução ou revogação 
do referido paragrapho fossem ·á commissão do 
orçamento para dar o seu_ parecer, afim de que a 
camara com todo o c_onb.ec1mento de causa pudesse 
fazer o bem poss1vel á_ nossa ind~stria, que 
neste caso era toda ---agr1cola; sendo as razões 
que o nobre orador tinb.a__ para fundamentar o 
adiamento pedido, tirada das opiniões eml.ttidns 
S?bre :o parag~apb.o, e que versão sobre princi pios 
diffice1s de d1scut1r e approvar ou regeitar de 
u'!' só golpe de !;ista, · por iss'o que envol;em 
u_ul_b.ares de ques~oes, d_e~envolvimento de prin· 
mp10 de economia poht1ca, publica e mesmO"· 
pratica de co1mnercio. ' 

Para melhor fazer sentir a difficuldade de uma 
decisão repentina lembrou que muitos econo
mii,tas · são _de o_pinião q~e todas as_ vezes que a 
concurrenc1a nao é a mais lata passivei a respeito 
de um genero qu!llquer, a diminuição dos díreHos 
não é a favor do consumidor, mns do importador 
como a experiencia tinha mostradú a respeito do; 
livros que não têm diminuído de preç<J entre 
depois da is_enção do~ direito; i c~mprindo, por
tanto, exaaunar se a concurrenc1a tem sido a 
mais lata possível n respeito dM mach!nns 
podendo muito Sra. deputados tor razões !ortis'. 
eimas par,, asRevarar ciua sim, e outrnB que niio. 

Accrescentou que enteudio. mesmo gue tml1.1~ as 
redacções geraes são lnexactas, se nll:o perigosas 
níic resultando talvez utllld11cle em se rodlglr d 
artli;i:o oom a m11Lor L11t.ltude posslvel, mas untes 
de se estabelecer qua~s aa machlnn~ quo devem 
merecer a lsenoi'ío da regrn geral, quaes os que 
em consequencia da grande utilidade '1UO podem 
irazer 110 Brnz!l, devi'io SAr lsemptns de ,füoltos 
não podendo ~ervir de objecoilo n difficuldllue dê 
se fazer esta · selleçilo, 1;>ols não Ara ti'ío grande, 
uma vez que de não qus1r11 fazer de chofro, A se 
observe o que determina o regimento, vindo os 
Srs. deputados para a discussão, depois de ouvide.s 
commissões eeusatas e -entendedoras da mil• 
teria. 

O Sa. REZENDE pedio o adiamento da resolução 
e das emendas, entendendo que a lei era clarís
sima, e não carecia de interpretaçi'io. 

o ffer. O;.:lznon oppoz-se ao adiamento 
diz~ndo _ que se _hão_ ha~a apwyado, que a ma
teria n9:o . e!_a tao ~1fll.cil _ de de~id1r, que carecesse 
de med1taçao e d1scussao mais desenvolvida do 
que a que tinha havido, não podendo tambem ba
sear-se a necessidade · do adiamento em differentes 
calculas -que costumão fazer os especuladores, 
porque taes cal~ulos n:to entrão na mente· do 
legislador, que tem em vista. sómente o maior 
bem de todos, o que s& conseg11irá ·11·Dia vez que 
o favor seja verdadeiro. · · 

Reconheceu que as emendas não estavão em 
harmonia com regimento e uso da casa, porque 
tratando a resolução de -&Qlver uma duvida 
é.cerca da_ execução do Si 4°, as emendas não 
podiii_l) ser admittidas sem alteração na sua fórma, 

o q11e o nobre orador estav,i prompto a fazer 
offerecendo dous artigos additivos, e pedindo licença 
para retirar aij suas emendas. Não concordou em 
que o paragrapho fosse claro, pois não só dava 
lugar á d11vida propost1;wpelo ministro, como até 
a outras muitas em consequencia da sua má 
re_'.facção2 pois dizenct__o o 4o- as machinas que 
!'-ªº e~tao ~ uso- nao de_clarava qual o juiz que 
Jul~aria esta causa e por isso entendia ser neces
sarlO solver as duvidas e defeito radical do artigo 
por meio dos artigos additivos que propunha para 
evitar explicações .futuràs.. ' 

Reconheceu que a 2a parte da emenda que 
offerecera poderia dar lugar a alguma injustiça 
relativa .. e patronatos, :ficando ao juizo do governo 
na córte, e presidentes em conselho nas provin
cias o julgar da utilidade dn macbina importada 
mas !ez ,ver que esta_ objecção não ti~ha lugar a 
respeito do art,go add1t1vo que offerecta, no qúal 
se determinava que o governo fizesse a relação 
das. macb.inas uteis á cultura e industria; porque 
desde que Lhe era vedado alterai-a a cada momento 
estav" prevenido..o arbltrio , disse mais q11e 11 
doutrina do referido art. 3° era muito necessaria 
porque, comquanto· desejas·se favorecer á cultur~ 
e industria do paiz, por meio da importação de 
machi nas uteis, · não queria levar este favor á 
meros •instrumentos agrarios, como enxadas 
machados, fouces, etc . , como se tinha dito, ma; 
a machinas, quo absorvem g.r11ndes capitaes e 
que poupão braços cam manifesta utilidade da 
industria. ' 

Não achou que @desse servir de objecção o 
poder dizer-se- que°"ffl'> corpo legislativo incumbia 
declarar quaes as machinas que ficavão isentas 
de direito, pois este negocio niio cabia bem nas 
funcções do legislador, que não l)odia saber tão 
bom como o governo por meiu de seus agentes 
nas provincil\lL das necessidades peculiares de 
cada uma das machi!)-a~ que mais uteis possão 
ser nas mesmas prov1Dc1as. 

Mandou á mesa os seguintes artigos addi
tl vos: 

« Art. 2.° Fica sem vigor a claus11Ia-que ainda .. 
não ostiio em uso na provincia-que se acha no 
Sl 4• de que trata o artigo antecedente. 

" Art. 8. 0 O governo fnrá a relação das mn
ohinas uteis /J. culturn e Industria nacional, que 
dnvi'ío aer despachadas nas alfandegas livres de 
direito. » 

Depois de mais algumas roflex.ões, foi regei ta do 
o 11dlamento. 

Tendo o Sr. presidente declarado que a mataria 
llc11v11 adiada, foi pAdida e vencida a urge~cia 
para c,mtinunr n di~cussilo. . 

A cnm,ua conaentio o,n que o Sr. Oalmon re
tirasse as suas emendas , e igualmente .o Sr. Car-
neiro da Ounh11 . . 

o sr. Rezen<le pond~rou que se a resolução 
passasse como se achava concebida, o thesouro 
teria de fazer grandes restituições, e que ir nação 

. se não achava em circumstancias de foz el' esta 
despeza mandou por isso á mesa a seguinte 
emenda,- . 

« O artigo só comprehende os effeitos entrados 
depois da publicação · da referida lei. » · 

O Sa . · REBOUÇAS propoz q11e a disposição da lei 
se entenda a respeito do·s livros e machinas que.,.· 
têm sido importadas da exec11ção da lei em 
dia o te. · · 
. P_!ocedendo-se á votação foi regeltada a reso

~ao, e approvada a emenda do Sr. Rebouças. 
O SR, REZEN'DE ·pedia que os. artigos additivos' 

pelo Sr. Calmon fossem considerados como de
creto, e seguissem os tramites do regiment~ 

Assim se decidia. . .. 
Entrou em discussão o· parecer das commissões 

de constituição e justiça criminal sobre a rfl
moçâo do . tqtor de $ . M. o Imperador. 
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O SR. MoNTEZUMA pedio o adiamento dá materia 
por entender .ser de grande . importancia, a_fim _de 
que o Sr. presidente a . desse para a prune1ra 
parte do ordem do dia de alguma das sessões, 
por ser necessario qu~ os Srs. deputados venhiio 
preparados. para a discussão. 

O Sn. REZEl.OE foi do mesmo accê>rdo, pare· 
canelo-lhe que talvez a sessão de um só dia não 
bastasse para a decisão desta matería, convindo 
até que a resolução fo~se impress::i. 

o sr. oustodio Dias foi-de parecer contrario, 
dizendo que sem votar sobre o adiamento elle teria 
lugar, pois era impossi"\'el decidir a questão hoje·, 
accrescendo a isto que a materia era simplíssima, 
tratando-se de nomear outro tutor em lugar da·_· 
quelle que hoje exerce este cargo, não t·endo sido · 
creado o lugar de tutor para utilidade delle, mas 
do tutel_ado que deve merecer todos-os cuidados 
da camarli (muitos apoiados), tendo a mesma 
camara sido · notadá de inerte por não ter tratado 
deste negocio a mais tempo. ..... 

o sr. Paula Araujo observou que a ma· 
teria estav,, quasi adiRda, porque estava a dar 
a hora. Acho.u lambem conveniente que sa mar
cassa um dia a sua decisão • . Não. julgou ue
cessaría a impressão, por ser a resolução tão 
simples que apenas constava de meia duzia de 
linhas. · 

o sr. 6.tbeiro de A.ndrad1:1, votou contra " 
impressão e contra o adiamento. ,Disse.que nin· 
guem havia accusado acamara de inerte, e ainda 
quando assim tivesse acontecido, outros terião 
emittido opinião contraria. 

Ooncluio dizendo que discutiria a maLeria, mas 
não voturia sobre ella. . 

O SR. MoNTEZU!l!A continuou a sustentar o 
adiament?. 

O SR. C~-rno A.Lvs:s ach,>u inaudito que se 
discutisse a resolução antes de que, pelo exame 
da11 contas da tutoriu, se tivesde conhecido da 
11dminish'a9il.o do tutor. 

o SI'. :Forrotra da Volga foz ver que 
esta nogoclo j i\ ali vera adindo desde o prin· 
ciplo ila IIOBBilo, pois Jn devia ter desde entíio 
occupado II camarn, como ex.lgliio os factos que 
tlnhiio tido lug,,r pouoo 11ntes dn nbertura dn 
assomblóa geral, ten•.lo t11lvez nestn parte raziio 
o Sr. Montezu1n11 em ter nrguldo de mnrosns as 
uommissõos a que este negoeiu estava aJl'ectn, por 
nllo torom ap1·esentndo o seu pnrecer sobre ne· 
goclos tiio urgentes. 

Disse mais que · já se haviiio passado cinco 
dias depois que o parecet· foi lido na casa, e 
além disto a discussão seria talvez m11i long11, 
envolvendo-se nella talvez questões de grande 
im portancia em política a pretexto deste parecer, 
e portanto o adiamento existiria de facto. 

Não achou necessari!I a impressão porque o 
parecer · era simples, que está gravado aa me· 
moria de todos, tendo elle por fün que em vii;tude 
da lei q1w creou o lugar da tutor não continue 
este homem a ser tutor do -. príncipe. de que 
pendem os destinos do Brazil, nomeando a as
sen)blêa outro em seu lugar na · fórma dEI lei. 
· Foi regeitado o adiamento. 

O Sr. Reboucas:-Senhores. Eu enceto a 
discussão do.'. presente parecer l l I Mas, antes de 
tratar essencialmente do grande objecto que nos 
oce11pa direi alguma. eousa da incompeteneia do 
denunciante e da autoridade que recebe11 a denun
cia, enol-a expõe como ôastante e congrnente. O 
ministro da justiça é pela lei ohrigqdo 11, apresentar 
nestn casa um relatorio, no qual muito circum
stanciadamente exponha o estado dos negocios a 
cargo da sua tepartiçã,,. e as medidas . totnadas 
para o desempenho dos seus deveres. 0umprio-o 

com o impresso que nos dish-ibuio, o ministro · 
de que se trata ? Não,· senhores l Absorvido em 
suas paixões de odio, e insaciavel ambição de 
um poder illimita,lo, a que ancíosamente aspira~ 
pa:IIIIC& ·que não teve em vista. senão destruir 
todos os obstaculos que por ventura encontre ; e 
do seio da obsessão que o imvolve;-surgio entre 
nós bramindo contra 11m ancião inerme, contra 
um cid_adão respeitavel, nosso· collega, o tutor 
da augusta pessoa do nosso imperador. Estt,ría 
a cargo do ministerio da justiç·a a importante 
tutela. da pessoa imperial? Não·, porque isso 
exclusivamente pertence á assBQlbléa geral ; e a. 
assembléa .·geral, no caso do imperador menor, 
é o que são juízes de orphãos para com todos 
os menores orphãos em geral. 

Trouxe-nos o ministl'O a dolorosa e inesperada no. 
ticia de se achar pronunciado como suspeito da crime 
o cidadão tutor, para que nest9, razão e como 
deputado, tivessemas de proceder :im conformidade 
com a constituiçii0? Nada disso ; nem _tanto fóra 
um objecto para o relatorio; pois qne;·mesmo 
no caso não verificado de. haver pronuncia, teria 
o ministro da justiça de fazer sómente a fllncção 
official de intermediaria para eom esta augusta 
camara, . e o juiz do procedimerrto judicial. Está 
patente, senhores, está bem á vista qual fqi a 
causa q uá compellio o ministro a am procectime11to 
tão inaudito I Não pôde conseguir que fosse 
prenunci9do o tutor de Sua Magestade o l!I).pe· 
rador em r1.enhuma das devassas que têm tiilo 
lugar; falhé.rão-lhe todas as esperanças que1, llie 

· poderia suscitar a lei de 6 de Outubro, de 18::ll, 
unica digna dos elogios do ministro da justiça; 
pois que a respeito 1o mais tudo (elle já nos 
disse) não achava na sssemblés geral, nem pru
.iencia, nem sabedoria. 

E, pois, tendo juizes e testemunh'!rs "é. sua 
disposição, tendo um acto legislativo que dá lugar 
á reproducção de muitos e muitos procedimentos 
inquisitorios, passa este ministro á audncía de vir 
á camarn dos deputados denunciar um só ciJadão, 
e denuncia-o sem prova alguma, e contra a prova 
constante de todas as devassas, denuncias e sum
marios? . 

E' muito abusar um ministro do aecesso que 
se Hle confere neste augusto recinto da razíio 
publica, neste lugar sagrado, onde só lei e verdade 
devem ter auoihimento 1 1 1 O labêo de traido,· e 
inepto é atrozmente emprestado ao cidadão tutor 

.do augusto monareha em minoridade; a um de
putBdo em . presençn da assemblêa que o elegeu, e 
á que elle pertence I l l --

E este labéo lh'o empresta um ministro sem 
. missão, fóra das suas attribuições, contra as leis 
·e a despeito da moral 1 1 1 Senhores, labáo de 
traidor pronunciado nesta casa contra um depu
tado, contra o ancião prestante, que primeiro 
despedaçára com pulso valido e forte os grilhões 
do colonismo que nos aviltavão ; o labéo de 
inqpto contra o sabio e honrado brazileiro, '._que 
escolhemos _ha pouco para guardar a pessoa e 
dirigir a educação do aJigusto 'j'Oven, pi:jmeiro 
m,,gistrado desta nação livre ; o labéo de traidor 
ou Üi<ipto pronunciado e repercutido desta casa 
o tod,os os pontos mais remotos do Brazil, deve 
_ter:- causado a mais desagrndavel sensação em 
todos os corações patriotas. l · 

E;- não sendo verdadeira a imputação horri:vel, 
quem ousou proferil-a sem provas legaes, se não 
é o maior dos scelerados;,inão é _o menor dos 
temerarios I l l 

O mlnistr<>. da justiça, senhores, é deputado 
como cada um de nós ; como cada um de nos é 
membro da al!sembléB geral, e participa das 
attcibuições do corpo legisl11,tivo ;- porque não 
affde\aria ·o zelo, q11e se ufana por incutir-nos da 

- sua parte, denunciando o ilius1re tutor, para se 
exigirem as necossarias informações probatorías 'f 
Mas um semelhante procedimento nada teria, de 
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imposant, _só fóra proprio de um espírito tímido 
e recei_oso de malfazer, de um caracter escrupu
loso e circumspecto. Nada da regularidade; o 
ministro da justiça pôde tudo transformar, e tudo 
subverter. . 

O objecto é estranho ás ~uas attribuições e á. 
incumbencia do relatorio no começo de CJada uma 
sessão, mas -uma vontade forte, um déspeito tenaz 
a infra na é quanto basta ! ! ... 

Senhores. Creio haver-vos exposto s11flicien
te_mente a incompeteucia do denunciante e a 
atrocidade da àenuncia destitu-ida como é de 
provas legaes, e contra as i:,rovas legaes, CJons
tantes das devassas e mais proce!iimentos inqui
sitorios, que têm tido lugar successiva e cumu
lativamente sobre os acontecimentos de ff e 17 
da Abril. 

A·.QOr me ·compunge se passo a ref!ec&ir sobre o 
procedimento das illustres commissões de con
stituiç/J.o e justiça criminal, ou mais exactamente, 
sobre o procedimento de alguns ,de seus mem
bros. 

Sabido é de fodos e por todos, que o negocio 
.da remoção de urn tutor é puramente civil, elle 
se opera nos juízos de orphãos, os quaos ne11huma 
jurisdicção .. criminal exercem, e tanto que no seu 
regimento se acha expresso que as questões 
criminaes dos oq,hãos pertencem ás justiças or
dinarias. 

Demais, a razão convence, e a lei decide, que 
a tutela imperial ·não é um encargo político : as 
funcções do tutor respectivo nada têm com o 
publico administrativo. . 

Como arrogar-se, não s6 a eommisaão de con
stituição, mas (o que mais admira e espanta I) 
a de justiça criminal o conhecimento de um 
semelhante ' negocio, e a proposição de se dever 
destituir o tutor da imperial pessoa? 1 

Nisso ressumbra vontade de condescender com 
o ministro da justiça, de fazer que seus assomos 
supperem todas as considerações de justiça e de 
ordem. 

Senhores, o que vos pondero é tanto mala 
, notavel quanto •mustres membros que sub
screvêrão o parecer, e o re(11torio (romett.idos 
ás com missões de cott,ttituiçlZo, justiça civil 
e criminal) ae reunirão oommigo e os de
mais nossos collegas para dividirmos ns 0111-
terias oonteúfas om o moamo relutorlo, o RO 
occuparem as commlssões respectivamento do 4110 
lhes pertencesse ; menelonndo então o lug,11· em 
que o ministro da justlç11 se occupnra do tutor 
de Sua Mageetade o Imperador e suas nugust11s 
Irmãs, manifestei algumas do minhas observações. 

Nuncn mais nos reunimos ; longo tempo s~ 
passou; e é agora que este p11rece1· se apre
senta 1 1 f •• :-iil-é netle que se acbão concentradas 
as medidas de snlvação, que a patria exige, que o 
Brazil reclama 1 • • ••• 

Queiito-me á esta augusta eamara do espolio 
que se me perpetra como membro da commissão 
de justiça civil ; se não ha otdém, neu1 divisão 
de matarias, é escusada, entre todas, -a que é 
especiãlmente encarregada de dar direcção aos 
negocios, segundo a n»ture~ dosob~ctos res
pectivos. Oad!í' qual que se attribua o que lhe 
parecer, segundo sua disposição e a -vontade de 
um ministro audaz e apaixonado l l. . . 

Tendo dito quanto basta a respeito de incom, 
petencia, eu passo ao objecto em sua essencia. E 
já. que o parecer das illustres commissões, ou 
nntes, de alguns iµembros dell!M!, se funda no 
relatorio do ministro da justiça, permitti, se- · 
nhores, que eu o lêa e deUe me occupe na vossa 
presença. 

. " Mas á sombra dessa apparente tranquillidade 
(nttendei ~m pera as palavras do ministro da 

_,w.stiça) os . partidos formárão-se, os planos forão 
concertados, e o governo, sem meios legaes 
pqra os dest,·1,ir, vio-$e na dura necessida~e de 
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apromptar-se sómente pa,·a o combate. No dia 3 
do passado sahio a campo o primeiro partido 
gerado no cluó federal ; mas illudirão-se as suas 
esper,rnças, falhdrão os seus caicuios ; e esse 
punhadr, de facciosos, q11e atreveu-se a affrontar 
a capit11l, colb.eu o fructo da sua temeridade. 
A 17 do ·mesmo mez, com igual audacia, appa
~eceu a fàcção res_ta11radora, annunciada pelo 
~nsolente ao.-amuru, e preparada no conventículo 
da conservatoria; igual tambem foi o resultado. 
Doloroso, mas necessario, é dizer que Boa- Vista 
foi o quartel-general dos conspiradores ; que cta 
quinta sahirao duas peças, que sob differentes 
pretextos se recusou entregar dias antes ; os 
criados do paço forma.vão o grosso do exercito ; 
e que os commandantes delles não cessavão de 
frequentar os qu_e governavão ou dirigião o mesmo 
povo. Senhores, estes factos incontestaveis voa 
devem convencer do grande perigo em que aatá a 
pessoa e os mteresses do novo m(lnarcha debaixo da 
tutella daquelle a qnfim a confiastes . Se ell• ntlo 
é connivente e tlio inepto, que nem soube o que 
a capitai ha muito pres~ntia ; ou se soube nã:o 
prevenia o mal que nada menos importaricz do 
que a desthronisaçao do seu augusto pupi!lo. » 

Bem tendes visto e ouvido o .ibjecto da de
nu1tcia, a parte do relatorio a que se refere o 
parecer ern . discussão. Agora uuvireis a força 
substancial des,e relatorio, e o .juízo 'lue eu faço 
do seu conteúlo. Assim oomo a cargo do tutor 
de S11a M:agestade se. a.chão a pessoa do mesmo 
augusto monarcua, todos os seus bens, e, como 
estes~ todos os seus domesticas ; assim tarnbam 
é. cargo .:lo ' governo s_e acha a seg11rn11ca da 
pessoa imperial com tudo q11nnto lhe respeita; 
se achii,o as fortalezas, as g11arniçõos dellas, as 
guardas de to <los os Lugares ria cupltal e pro
víncia, o comportamento de todos os empre.gados 
respectivos, O governo soube o que a cupltl\l lia 
muito presentia, pois que nn e11pital se nchuva e 
fazi1.1 purto da capital; e, sabendo-o, nilo o pre
vo1iw. 

Logo, o governo cl c~nniwnta. Elstaes ndmí· 
rado•, senhoroH ? Pols ou vou Httgul nclo o <l!ltlmm11 
do que se servlo o ministro da juRtlça pata 
doturpar om nossli proeonoa o no 13razll inteiro o 
!Ilustro tutor <lo mo1uuol111 om 111lnorhln<le. Pro
Hlgo, LolltL n 011p1t11I hn muito prosoulln -o .nial 
que nndll monoe import11v11 do qno a dost'll'r,ini· 
sn91\o do nuaso 11ugu~fo 11irrnn1·ch11, O govttrno 
nlto prosanlio. Log,1, o govorno ó t1\o inopt,o quo 
nil:o sonhe o q11e n 011pltal lia multo prosentla
Sorvirilo aos ministros oa rnoloclnlos ? Delx!lrào 
de ser congruentes. 

Se cremos o relatorlo do tnlnldtl'o dn justiç·1 é 
lndubitavel que o governo, ou pelo manos o 
proprio ministro sabia palrnarme11te de ambas as 
conspirações, do concerto e planos dos conepira
dores,1\tc. Segundo o~ princípios do ministro da 
justiça, manilestado.ll,,Jlo seu relatorio, quem sabe 
de alguma_conspiração e não -e. previne, é con
nivente . 

O ministro da justiça soube, e não prevenia as 
conspirnções para o dia 3 e 17 - de Abril. Logo, o 
ministro da Justiça é connivente. As conspira
ções erão presé11tidas em toda a capital . O mi
nistro da justiç11 que fai:ia parte _de toda a 

. capital, não presentio. Logo, o mfnistro da 
justiça é inepto. As guarnições;das fortalezàs, as 
guardas, etc., estão a cargo J.o governo, ellas se 
revoltárão. Logo, o governo é connivente o~ 
inepto. , . 

Entretanto que o ministro da justiça confessa 
que . o governo sabia das conspirações e dos cons
piradores, beín c.imo dos seus planos, e alfücta, 
que não te11do meioeo legaes J)ara destruil-os, 
via-se na dura necessidade de ap,·omptar -se 
s6mente pai-a o combate; pretende todavia que o 
tutor de S11e. M:agestade o Imperador ti vesae 
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meios para prevenir o que se não prova que_ elle 
soubesse existir. -

Mas « as peças que sob dífferentes pretextos se 
recus6u ent1'egat• dias antes » grita o ministro, 
gritão todos os seus votarios l l l O pedido das 
pecas prova que o governo sabia da conspiração; 
o pedido irregular prova que foi uma c\Lada 
armada ao il\ustr& tutur ; o pedido irregular e a 
acquiescencia a uma simples negativa. proviio 
que de facto se quiz acintem ente dei~al-as á mercê 
dos conspiradores. Um tyranno bem conhecido 
nos fastos da historia, era parente de dons grandes 
rivaes e, requintando em supe1·stição -como em 
perversidade, ameaçava com o ultimo snpplicio 
a quem celebrasse a._ vietori a de um· dos seus 
antepassados, bem como a quem não a CP.lebrasse, 
pois que, em qualquer dos casos, o offenderião 
os qu~ cborassein, otr deixassem de- deplorar a 
falta de sua irmã ; porque· n'um caso lhe erão 
indifferentes, em outro se resentiã'J de se ella achar 
collocada no numero dos deoses. 

Se acaso o illustre tutor désse irregularmente 
as peças, dir-se -hia que provava medo e pouco 
zelo pelos ·bens da casa_ imperial. Como não as 
deu a quem irregularmente lls exigia, é conni
vente da conspiração l E porque, meus senhoras, 
não bavil\ o g•,verno declarar ao tutor a razão 
por que lhe pedia essas peças? Porqu~ sabendo 
o fim que ellas tinhão, não instou com o tutor 
para a subtrahir ao uso que intenta vão os cons
piradores? Porque, sabendo onde se reunião estes, 
onde guardavão armas e munições, não os sor
prendeu, não os interceptou, a.ntes de se reu
nirem, antes de se pôrem em acção? Nas leis o 
governo tinha a autoridade neeessaria para seme

_lbantes providencias; as leis o oommandavão. Se 
o ~overno o· não cumpria, ou é connivente, ou 
~.inepto. E na verdade, senhores, qusm jámais 
-v10 que algum governo sabendo de uma coos 
piração e dos meios ao alcance à.os conspiradores, 
os deixasse a ai meam_os e só se ap>'omptasse 
pa,·a o combate? 

Quem jámaia oúvio ou crêu que fosse possível 
destruir conspiradores em campo armado, quando 
fosse impossível prevenir o Bfü rompime~ 
sabendo o proprio governo os lugares das reu
niões, e os meios ao alcance dos reunidos; quaea 
seus planos, quaes suas forças? Estava r eser
vado ess.i phenomeno ao aetual governo do Brazll, 
que absolutamente excentrico a todo o pundnnf)r 
e aciencia do homem de estado, parece ufanar-ao 
de euggerir conspirações, alental -as, e fazei-as 
medrar, para ter a iosana Rll.tisfaçilo da deHtrnlr 
matando consp!Jadores I l I Da ~rdinarlo os go
vernos procurão subtrahir-se á nota de mt\os, 
lnherentd ã prosumpçiio de h11verem tant i:s iudi
viduos desgostosos e constantes adversarios da · 
sua adm inistraçãa, que, se exponhão ao&-R1,1Sigos 

, imminentes a todos os conspiradores. O governo 
actual do Brazil faz alarde do seu proprio 
vituperlo: ln,i:rementa um numero de adversarias, 
que não tem; e lº que mais é) ostenta no s1iio 
da rel'resentação nacional a innocencia sem 
garantia, a lllorte sem vingança, a impunidada 
qne triumpha, a demencia que sorri, e 9 dór que 

--ee ultraja l I l Hori;óres sobre horrores ; espa
voridas as almas sensiveis, en~anguentado o 
virgem sólo patrio pila miio do assassino cruento, 
a. immoralidade coando os corações e impeder
mndo-os ; e a malvada Jiscõrdia a-vassallando 
tudo'l l l · · 

:E' . possível, senhores, que se nos pudesse 
emha1r com · as palavras do fementido relatorio? 
E' possivel que 11 . primeira e mais fraca scentelha 
do raciocínio não puzesse 11 toda a luz da evi
dencia a mais crassa inepcia, a mais estalida 
maldade? l l l Ministro, que tendes devaesado 
~autas casas por vossos agentes, que teudes vare- ·. 
Jado tantos asylos, como não pudeates r!evassar 
e varejar deposit~~- de ardffla, conventleuloa de 

conspiradores? Porque vossos confidentes ahi 
Introduzidos nã o ,s e prevalecêrão da sua influeocin 
para que _se niio representassem tantos horrores, 
E' o delegado do districto de S. Ohristovào que 
se acha com o armamento ; busca-se lhe a casa 
depois do dia 17- porque não foi. busc!l,da ante
ríormente a esse dia , anteriormente ao rompimento 
da revolta ? Niio, senhores : nem ao menos nos 
qulz o ministro dizer circumstanciadamente como 
a lei lhe incumb~ quaes as razões á face das 
qnaes lhe não parecerão bastantes os meios a seu 
alcance para prevenir o mal, mas que lhe pare
cêrão sufü:iieotes para destruil-o depoi~ de se 
achar em acção, depois que os comp.romettldos 
têm naturnlmente por . preferível a opposicão 
encarniçada, cómu unico meio de sàlvação de suas 
circumstancias desesperadas l I... . Mas, cumprir 
a lei · não farão as vistas do ministro ; suas vistas 
são a destituição do tutor, que elle ministro, ou 
o governo, deixou com o augusto pupillo no meio 

· de todas as vicissitudes, que elle ministro ou o 
gove,no, não acautelo,i das conspirações diri
gidas contra a sua augusta pessoa, a qual " ser 
verdade o q11-e se nos pretende imp~r, teria para 
c11mulo de nossas desgraça~, tal vez tocado á 
flln esta sorte de um Luiz XVII! l l •••. 

Senhores. Se o illnstre tutor não pôde ser im
putavel pelo mão acto dos criados da casa imperial, 
sem que se prove que olle os consentia, de-vemos 
ter por certo, que é tiio culpado como os pro
prietarios e chefes de todas as casas, cujos famulos 
e escravos abusão das armas confiadas para a 
segurança domestica, para os seus usos ordinarios, 
etc . .. 

A verdade legal està nisto, e os processos feito~ 
sobre os acontecimentos de 8 e 17 de Abril o 
verificão; e tudo apezar da maia virulenta Intriga 
acintemente engend radn, de todos os meios immo_
ralmente preparados e postos em actividade. E se 
tonto não basta : se a ,nais provecta anclanidado, 
a sabedoria, a honra, o patriotismo, o desinte
reseo, e amor d11 glort11, oscudão o tutor do 
augusto mon archo contra 11 calumnta ; então, 
meus senhores, perocôriio todas as•ases da moral, 
dosprondoriio -se totalm,rnt~ os ólos da mutua 
conflílnça o dn sooiabill<lacle, tudo se abysmou l ! l 
E a purversrtlado e porll<.lla, roubando-lhes o culto, 
d.:Ti!Jom desta t errn desvohturnda. 

Mas os lliustl'Os membr,,s quo subscreverão o 
pareoor em dlscussi\o nohiio quo o tut,,r niio deve 
sor ouvido, q110 deve ser oxpu[so ,la tutolla com a 
nnt:i da tnfamla l Sim, sonhoros, com a nota da 
ln[,1mia l E' por isso . que todo o tutor, por mais 
insignificante qne seja,. é pernnte a lei um homem 
respeitavel, e, depois de ouvido e conveooido, é 
quo deixa ·a tutela; e se tem crimes, em juizo 
competente corre a sorte do criminoso. Talvez os 
11lusLres msmbros se queiriio abrigar .á letra da 
lei da tutelil, ã que se referem. · 

E dar-se-h11 caso que uma lei faita...pela assem · 
bléa geral do Brazil tolua ao tuto"F da pessoa . 
imperial, pela mesma razão que o é e de nomeação,,_. 
da assembléa geral, direitos que a nenhum homem 
siio tolhidos, os direitos naturaes e sociaes, com
muus a todas as condições,. sempre respeitadas 
por todos os :fflgislãdores? Assim não entendeu um 
dos illustres mei'iibros que deu o seu_ -vo to em 
separado; e a reluctancia contra este voto abso 
luto na admissão de audiencia do tutor,· excluindo, 
to.!la " ídéa de l eveaa e precipitação, depõe, muito 
mais em desvantagem desse mesmo parece insolito 
e iniquo a todos os respeitos 1. 

N&111 ao meno11 o tutor impeTial, seja conside
rado como simples lromem, seja como empregado, 
merece que lhe pe-rn1itta o direito de defesa, 
commum a todo homem e a todo o empregado? E 
um ministro I l ! Esse é rep etidas vezes ouvido, 
todas as garantias lhe silo poucas . -

-- Senhores, referfrei,~se me concedeis, u,n facto, 
que a pr_oposito me occorre, contra o gosto dos 
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que se arrepellão contra os exemplos historicos. 
Cesar intentava levar Ligario ao ultimo suppllcio; 
sua sentença estava_ de -antemão proferida. Mas 
Oesar não se íltreveu expôr a victima ao· sacrificío 
sem que o assassinato fosse disfarçado com a 
app.arencia ostensiva das fórmulas, o Marco Tulio 
subio é. defesa. Então o tyranno deix:ou cahir a 
sentença da mão assassina, a..igario foi salvo . 
Este facto prova : 1°, que os despotas, não sendo 
estolidos procurão disfarçar com ás formulas os 
crimes que - intentãô . perpetrar impun emente; 2•, 
que as formulas são de tal efficacia que chegão a 
arrancar das mãos do mais estudado tyranno o 
Instrumento proprio do assassinato. 

E adll1ittireis a denuncia do ministro da justiça 
mediante o seu relatorio, tal como vol-o tenho 
demonstrado ? Admlttireis o parecer das com
missões, incompetente, injusto e subversivo como 
se vos offerece ? · . 
· Por mim, senhores, eu vos affirmo que no 
relatorio encontro sufficiente corpo de delicto 
para ser accusado o ministro da justiça pela sua 
propria confissão ; e não o accuso directameute 
porque prevejo, a inutilidade e inconveniencia 
de o fazer por-agora. Appello para a intelligencla 
e moral, para os devetmi que nos ligão á honra 
e é. patria. Espancadas as ·sombras do egoismo, 
ver-se-hão á luz da razão fria todos os horrores, 
que as trevas das paixões encobrem. Voto contra 
o parecer. 

Ficou a mataria adiada. 
Levantou-se a ses~ão ás 2 horas e um quarto. 

Sessão em 8 de Julho -
PRESlDENCIA DO SR. LIMPO DE AllREU 

Approvada a acta da antecedente, foi a impri• 
mir uma proposta do conselho geral de Minas, 
recebida em officío do Sr- ministro da justiça, 
sobre a creação. de uma relação naquella pro
viucia : e mais dous do mesmo conselho, recebida 

' em officio do Sr . ministro ilo imperio para a 
creação de cadeiras de primeiras letras. 

A' commissão de camaras munícipaes, um 
officio do mesmo .Sr. ministro do imperio com a 
conta da receita e despeza da camara municipal 
da villa de S. João do Príncipe . 

A' de policia um requerimento dos officiaea 
da secretaria da camara pedindo augmento de 
ordenado. 

A' de justiça civil o de João Fernirndes de 
Oliveira Santos. 

A' de petições os de J osé Francisco Xavier Je 
Castro, João Carlos Pedro Prytz, Francisco 
Marques Lisboa, Rita Maria de Jesus, Manoel 
Affooso Vellado, Manoel Antonio Leitão e dos 
alumnos -da academia militar de marinha . 

A camara ficou inteirada de um officio do Sr. 
ministro do imperio participando ter expedido 
portaria ao conselho geral da província de Santa 
Oatharina communicando-lhe que não forão 

· approvadaa pela carnara as duas propostas ao 
mesmo conselho relativas á abertura ria .estrada 
de Lages, e -em edgír-se em villa o arraial e 
freguezia de S. José, e qae fizm iguãl parti
cipação ao conselho geral de S.' -i'aulo é.cerca de 
sua proposta sobre regulamentos policiaes para 
o curso juridléo. 

Foi approvado um requerimento do Sr. Costa 
Ferreira para se pedirem informações ao go
-verno. 

Approvou-ae a rodacçiio de um decreto natu
rallsando os estrangeiros estabelecidos como co-

. lonas no Rio Grnndo de S. Pedro do Sul.-E do'uma 
resolução concedendo à sanLa casa da mlserlcordia 
de S. Paulo a faculdade de ad~hir om prsdioa 
até 200: OOOHOOO. • 

O Sn. C- ALVES ponderou a necessld~de de 
convidar a commissão respectiva a apresentar 
seu parecer sobre um offi.cio da camara municipal 
de Rezende, que se queixa de ter ·sido intimadà 
para dentro de oito dias vir responder á esta 
córte perante um minis.ti;o para a julgar. 

O SR. l3ELlZARIO informou que o parecer da 
comm,ssao de constituição existia na mesa, 
pedindu ceFWs documentos. 

o SR. CASTRO ALVES disse que oito ·dias rapi
damente se pa·ssavli.o e se o parecer da commissão 
se demorasse por mais tempo, viria a ser inutil, 
porque o fim era que os homens não chegassem 
a vir ao Rio de Janeiro. 

O SR~ BELISARIO respondeu que mandando a 
camara toda a correspondencia ; não ·enviáfa o 
officio pelo qual diz que fôra intimada para vir 

_responder é. cõrte. 
O 811. SECRETARIO leu o parecer, que em entrou 

em discussão. 
o Sr. Oarnelro da Ounna disse que 

a commissão niió podia dar seu parecer sem t er 
presente a parte official na intimação, ·o que era 
tanto mais necessario, quanto era inexacto que 
o governo ma11dãra vir a camara pa1·a o Rio dFJ 
Janeiro, tendo-a mandado apenas responsabilisar_ 

Advertio qus a opinião a este respeito emittida 
na casa pelo~ ;;,·,N .• deputados que afftrmavão um 
facto, de que não esta vão bom informados, tinhll 
cansado sensação desagradavel, não sendo aliás 
verdadeiro, como eonhecerião é. vista do documento 
que a commissão exigia que se _pedisse ao governo. 

Votou pelo parece'-"ln commissão. 
O SR.. O. ALVES respondeu que ninguem podia. 

negar o que acabàra. de ouvir lêr, i!itO é, que a ca
mara se queixava de t er sido mandada vir responder 
no Rio de Ja,neiro, e p.Jrtanto o nobre orador nada 
mais tinha queo-il.izer. 

O SR , MoNTEZUMA. propoz que se accrescentas,e 
ao parecer que no caso de haver existido inti
mação de vir á côrte, o Sr. ministro do imperio 
a mandasse suspender até ulterior decisão do 
requerimento. · 

Apezar de ser dada a hora continuou a discussão 
por se ter vencido a urgencia. 

o Sr. Carneiro Leão disse que nada era 
mais facil do que encher a boca de amor do 
patria, e recommendar aos outros o cumprimento 
de seus deveres, niio se nttendondo a que estes 
outros podem pensar tambem que os que tanto 
recommendão o cumprimento de devel'0s, sãr, OE! 
que menos observiio os que estão a seu cargi,, 
porque se alguem suppõe ter autoridade de 
julaar do não cumprimento dos deveres de outrem, 
poderia tambem liaver quem se julguu com aato
ridade de julgar do cumprimento dos daveros dos 
arguidores, e assentar que tnes arguidores são os 
que menos pree11chem a rnl5são parn que forão 
chamados. (Muitos apoiados.) . .., 

Mas deixérnos estas arengas com que aqui se 
pretende embair -nos como se fossemos multidão 
cega, que---Bão sabe aprec_iar ao justo o que são 
palavrões da amor de patr1a de quem menos amor 
têm a ella. (Muitos apoiados.) 

Y11mos a ver o q_ue se quer accrescentar ao · 
parecer da commissao. Ainda ha pouco se notou 
que o conselho de Sergipe, facto que desc-oi1beço, 
tivesse suspendido um procedimento judiciario, 
quo na .verdade a existir é contra a constituição ; 
ma~ que se pretende fazor com o requ&rimento 
ha poucn mandado á mesi-? O mesmo exactamente. 
Eu niio tonhll l11formncõns ex11ct11s, nem mesmo 
oxis\em i11formaçõee olllclnes na casa, mns sei que 
houve uma contustnçiio, cnm rnzalo ou sem _ ella! 
antro o ministro do lm1rnrlo o a cnmarn munrc1pa 
do Rezondo: o ministro do imperio entendeu que 
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11. camara tinha incorrido em responsabilidade por 
ler faltado ao cumprimento do seu dever; e mandou 
á auto·ridade judiciaria que a Mspoósabili~asse, 
é responsavel o ministro da conducta ultenor da 
autoridade judiciaria, se ella não tiver i.egu1do ~s 
termos que a lei marcll_?_ Se assim fôr é a autori
dade .judiciaria, e não o ministro, que incorr!)U 
em responsa~ilidade ; é a autoridade ju~i?1arm, 
e não o mimstro, que deve ser responsab1hs!ldar, 

Consta-me, mas não por infot'mações offic1aes, 
nem de pessoas q?e poss~o estar precisan:iente ao 
facto deste negocio, que em consequenc1a de o 
ouvidor da comarca se dar por suspeito, tinha 

_ passado a vara-á autoridade competente q_u_e o 
devia substituir, à qual mandára responsab1hsar . 
a · camara de que se trata. • · 

.. 

Supponhl\mos que esta autorida_de judiciaria mal 
procedeu ; o remedio é responsab1hsal- a, mas tem 
a cnmara dos deputados, ou algum poder político 
do imperio autoridade de dize·r ao· poder judiciario: 
-súbstai nos vossos procedimentos ? - Corno é, 
pois, que um ,Sr. deputado, que notou o abuso 
de autoridade commettido pelo conselho de Ser
gipe, quer que a camarn mande substar no pro
cedimeat_o de um" autoridade judiciaria ? E' um 
absurdo em que necessariamente se cahe quando 
se não tem em vista .as cousas, mas os homan!_: 
(Muitos apoiados.) -

Voto contra o requerime_nto. 
o Sr. Rebouc,;,as oppõz-se á emenda, econ· 

vidou o Sr. Montezuma a que a retirasse por conter 
até certo ponto cousas fóra dos principios que a 
eamara deve sustentar, não lhe competindo pr.e· 
venir de algum modo o ministro para que não 
continue no que tem determinado, mas apenas 
toDJar conhecimento do facto, e usar dos meios 
repressivos ria fõrma da lei ·; sendo até desneces· 
sario o requerimento, porque se tal ·ordem existe, 
a municipalidade deve saber que não é obrigada 
a cumprir ordens illegaes. -. 

Ooncluio dizelldo que, approvsndo-se o p9:rec~r, 
e oonbecendo -se da ordem, ficava tudo sat1sfe1to 
legalmente. 

o sr. Montezul'.Xla adverti o que a sua emenda 
não tinha por fim suspender o procedimento ju
diciario, ·mas prevenir que a ·municipalidade pra
tique um acto nullo : que era verdade que se ella 
não quizesse podP.ria não cumprir umn ordem 
illegal, mas o nobre orador queria antes que o 
governo expedis-ordem em contrario do que ha
bituar o povo a não obedecer ás autoridades. 

Foi approvado o .. parecer, e regeitada a emenda. 

ORDEM DO DIA 

Entrou em discussão a resolução revogando o 
art. 5• da lei de 26 de Agosto _ de 1830. 

O Sa. MoNTEZUMA requereu que fosse á com
missão de instrucção publica. 

Assim se decidio. 
Entrou em discussão o parecer da commissão 

de contas do anno proxlmo passado. -
o Sa. REzENDE pedio que voltasse á ·commissão 

para que ella confrontando-o com a segunda -parte 
do relatorio da commissão da caixa de Londres. 
desse um parecer que. pudesse dirigir a camara 
com clareza. .. 
_ O Sa. P111Es FERREIRI. apoiou o adiamento' obser 
vando que a materia em discussão tinh_a muita 
dependencia da conta da . caixa de Londres, a 
respeito das quaes a -commissão liquidadora da 
mesma caixa apresentára um relatorio, que cumpria 
que a commissão da camara tenha em vista. 

o Sr. Montezun:,.a · oppôz-se ao adiámento, 
porque os Srs. deputados, para ficarem instruidns 
sobre a matéria, bastnva que examinassem os 
trabalhos que havia na casa. · 
,_ Apresentou varias reflexões sobre a necessidade 

de manifestar os abusos commettidos pela admi-. 
Distração passada para dar satisfação . ao povo, 
e provar que teve razão em 7 de Abril, porqu~ 
do contrario dir-se-hia que o povo do Brazll era 
louco, e não tinha motivos justos, e grande razão 
de derrubar o chefe do estado,_ e tambem sobre a 
importancia da mataria e necessidade de prevenir . 
os abusos- dos dinheiros publicos, como fázem -
todas as nações livres e independentes, procu. 
ranàlr pôr a taes abusos barreiras as mais fortes. 

O Sa. REzENDE disse que o adi!Wlento · era 
indispensavel para que a commissão estabelecesse 
as bases da discussão, o que se- não podia faz~r 
nd camara ; aliás a mesma camara ficaria ás 
escuras, ·sem poder caminhar por falta.de conhe
cimento de cau.sa, pois nenhuma commissão tinha 
dado ainda o seu parecer sobre. a se~nda parte do 
relatorio da commissão da caixa de Londres. 

o Sa. CARNEIRO DA CUNHA. disse que devia 
passar o adiamento, pblas razões expostas pelo 
Sr. Rezende, com o que nada se retardaria a 
decisão da mataria, porque sendo membro da 
commissão o Sr . Montezuma, elle em dous dias 
faria com que a commissão .. presentasse o seu 
parecer. 

o Sr. Oal:m.on votou · contra o adiamento 
porque delle não resultava utilidade alguma, 

, como provou â vista do parecer que tinli" por 
fim: 1°, que se ofliciasse ao governo para que 
recommendasse aos officiaes de fazenda _a mRis 
escrupulosa vigilancia, o que o nobre• orador 
fizera muitas vezes na· g·ualidade de ministro da 
·fazenda; 2°, que se peçílo esclarecimentos afim 
de que se possa fazer e:ffecüva a respol)sabilidade 
dos ministros ; - 3•, que se espere para a liqui
dação da caixa de Londres, porque ella d...a 
illustrar a CJMPara acerca de despezas por elle. 
feitas ; de maneira que, approvando•se o parecer 
a camara nada - tinha adiantado sobre a tomada de 
oon~s. • 

Reservou-se para mostrar em outra occasião 
a razão que ha para se tratar neste -a'ff!io da 
tomada das contas, no que o nobre orador era. 
muito interessado propondo-se a apresentar então 
em seu nome, e dos mais interessados, um 
requerimento q1rn esperava que ·a justiça de. 
oamara não-desattenderia. 

O SR. LoBo pronunciou-se contra o adiamento 
fundado em que na camara existem os esclare
cimentos necessarios 1>ara a decisão da mataria. 

O Sa. HottANDA fallÕu tambem contra o adia
mento, fez varias reflexões sobre a necessidade 
de responsabilisar os ministros para mov_er a 
moralidade dos empregados publicos. 

Depois de mais algumas reflexões foi regeitado 
o adiamanto. .. 

o Sr. Oall'.Xlon:.,... Sr. presidente, trata-se 
do parecer da comlilissão do exame dns contas 
publicas do anuo de 1829 para 1830 . . Como mí
nietro que fui da repartição da fazenda na maior 
parte daquell e anno, e tia dos negocios e11tran
geiros nos mezes que decorrerão depois, não 
po·sso ser indifferente a este parecer, por isso que 
envolve exame de ,minha administração. 

Este exame, senhores, e o dever de concorrer 
para bem de minha patria, que julgbel em perigo 
e ju~ ainda em circumstancias mui graves, forão 
os motivos que me trouxeri.io este anno ao seio 
da representação nacionRl, que me · obrigarão a 
abandonar, commodos e interesses, e a . vir ex
perimentar de perto õs_ desgostos ·que as moderna!l 
revoluções costurniio dar aos agentes do poder 
que decahe : '- digo modernas, porque nas_ antigas 
revoluções os cadafalsos er~ preferidos aos des
góstos e da não preferencia actual (notarer de 
passaRem) devemos render graças não á equidade 
ou phllantropia de alguem, mas unicamente é. 
civilisação é a liberdade e política civil do eeculo 
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em que vlvemos. , (· Apoiados. ) Niio s~n_do pois 
brazileiro que de~Arte ou exministro que tema, 
folgo de vêr que meus actos são já, e vão ser 
aln•la examinados. Entretanto, Sr. presidonte, 
cr~io .que ser-meha licito fazer nesta occasião 
elgumàs reflexões sobre a mate ria do parecer, em 
geral 

Declaro, senhores, que II illustre coro missão d~ 
contas fez, no meu entender, tudo quanto pôde ' 
sem documentos, nem informações, sem livros, e 
a braços com o labyrintho das nossas contas, 
não por culpa dos ministros~ mas por defei.to 
radical na escripturação, e administração da 
fazenda; mul podia, co,llO ella masmo confessa, 

· interpôr um juizo seguro, e achar no excesso de 
alguu, as despezas uma immediata responsabilidade 
da parte dos ministros, Até esse ponto eu 
vou de accordo com a illustre commissão. 

Quanto porém ao e}.cesso de algumas desp~zas, 
!1Ue ella pi•esume a<,har ; sem entrar aqui !l__m 
miuda analyse, pois m~ . 'res_er~o para oc~as~ao 
mais opportuoa, e sem recr1mmar a commJssao, 
que na ver,fade não tinha os dados que precis"".ª• 
limitar-me hei a lembrar : 1°, polo que respeita 
à repartição 'da fazenda, que a lei de 8 de Outu
bro de 1828, além do credito que disse de 
4,293•000/I autorisou o ministro para as despQzas 
não fixadAs, constante do art. 2° e seus quatro 
pnragr~pbos, c~mo fossem ~ifferenças_de cambios, 
subsídios do corpo legislativo, deficit das pro
vinciás, e amortisaç_ão e .juros da ~ivida interne., 
que sA fosse cn11solldand~ E 9ss1m temos que 
feitas as deducções, que taes des(lezas exigem, 
não haverá talvez o excesso presumido: e 2°, _pelo 
que toca à repartição dos negocios estrangeiros: 
direi tambem que deduzidas as sommas pagas 
á França, e aos Esta<los-Unidc,s por indemnisaçfo 
de prez•s,e mais algumas despezas do casamento do 
ex-imperadcir,não apj>arecerá de certo o excesso pre
sumido. Na discusRao definitiva que deve haver 
sobre esta matP.rin, pr,1duzir-ae-hã_o as razões que, 
moverão os agentes do poder exe.c11t1vo passado (que 
submetterão devidamente, e muito ~m tRmpo a esta 
camara o negocio das re.fericlas prezas) a ante
pôr aquelle pe.,ame11to, an mal de represallas, 
e a uma guerra~ Ig,rnlmente produzir-se-bilo os 
motivos que determin'IMln OR mesmos agentes a 
continuar com algumas deRpezas por conta do 

. referido CQ.samento que nenh1W1a lei qualjflcou 
como negocio particular, e que sendo nacional, 
s6u1onte depois de realisado podi<\ ser submet
tido á consideração da assembléa geral. E 
todas estas ilespez11s, senhores, que almla so acha
vão em liquidação em 1830, dAviiio servir, de 
materia a um credito suplementar que o ministerio 
prepRrnva, e que foi embaraçado pelos Rcontec1-
msntos políticos, ou pelas mudanças que se seg\)1· 
ríio. • 

Emfim questões ha que no e~am_e destas contas 
devem sor ventiliiã'!is como preJud1ciaes, ou pre
liminares, antes que se interponha júizo algum 
final. E por outra parte. Sr. pl'esldente·, conce
damos ,que haja algum ~xcesso !!-ªS despezas em 
gemi : serão por ventura imputaveis os m uustros ? 
Senhores, quondo se ref!ectir com sangue frio, e·
com todv o conhecimento de· causa, ha absoluta 
necessidade em , que se aohavão alJumas rApa!'• 
tiçõ,es, mó,rmen,te. as de fozenrla,, marinha e g1;1eHa, 
de continuarem com o . pagamento. de d1vldRs 

,. atrazadRs, de papeis correntes, ou: letras, não 
consiJeradas por defeito da escripturação., nas 
leiJ do orçamento: quando Sll atteuder ao augmento 
de todos os valorAs, pela depreciação progressiva 
do melo circulante: quando se relle1;t1r na desobe, 
diencia, e irresponsabilidade de fao~o-! e talvez 
mesmo de direito de algumas repart1çoes subal
ternas, por onde se di~pendiiio. os dinheiros,· pu
blicos; , sem cqntar . com a longitude de algnllllls, 

. que mal podião ser dirigidas a tempo.: quando 
. TOJIO ~ • -

s~ at.t..ider á disposiçiio d<! algumRs leis, filhas 
da nossa inexperiencia que cbarnarni !ris de ar
madilha para os ministros (como é a _ ,ie 8 de 
OuLubro), pot isso que deixão negocios de fazenda, 
e credito, á disposição, de circumstancias, e como 
ao capricho de ·empregados subalterno,s: quando 
em&m se ref!ectir uo cabos de uma admiuistra
ção · montada para o segredo, e· não para a pu
blicidade, e ~rgauisada -p~r um poder, que nem 
mesu;o 1,>rev1a a possibilidade de qu~ acioptas
sem~~ o governo represe .. t_ativo ; quando digo, 
cvns1derar-se be!U em, tudo isto, sem preve11ção 
.nem azedume, nem iudividualidad.,s, achar-se-há 
de certo que os ministros não merecem tantas 
imputações qtie lhes têm .sido feitas, e que fóra 
desta casa, têm algumas vezes de~nerado em 
r;ecrimin_ações, e calmnnias ~t~ozes. E sera justo, 
Sr. presidente, que os ex.wuustros continuem a 
ouvir cada anno, por falta de um profundo · e 
final exame de suas contas, essas mesmas imp11-
tações que sendo reproduzidas, e até desfiguradas 
por alguns dos ramos da imprensa periodica, 
ilerram~o, pelo menos, na opinião publica certa 
desconfiança cnntrn a reputação, e caracter de 
quAm aliás servia á sua patria . de b,oa fé e 
que se commetteu erros, julga-se ds certo ise~to 
de crimes? Triste condição de todos quantos 
servirão á passada administração. Mas isto, 
sP.nhores, não póde co .,tmuar, e se com eft'eito 
pudesse continuar muitfJ mr.1 " deverlamos agou
rará administração presente ; porque sómente que
rerá servir aquelle, cujas faces não cõrão com
recriminações e calumnias. 

Eu não m,e opponho ao parecer da commissão. 
Peção-se os esclarecimentos precisos ao tribunal do 
theso11ro :wlnhãD as ordens e documentos necessa
rios, sejão ouvidos o~ ministros e repartições; habl
l1tB-se emfim a camara para decidir com todo o 
conhecim~nto de cau~a sobre a tomaJa de contas, de 
que ora tratamos, e das que pertencem aos annos 
antecedentes, · · 

Es ta decisão é de justiça, senhores : cada um 
.los intorcaaados nella tem direito de reclamal-a, 
Quanto maior fôr a ue;nora, mais dlfflcil será, 
e talvez ~ prejuízo do~ rnesmos interessadus, a 
analyse ri'roral das referidas contas. Eu requeiro 
portanto, em nome de todos, que se trate de 
um exame profundo e circumspecto pelos meios 
que 'a camara em sua sabed<>rla e justiça, julgar 
mais eflicaz,is, Em outras sessões, nos a11uos de 
18't9 e 1880, eu já tive a honra de fallar n~ste 
sentido, minha comclen eia está tranquilla: alia _, 
me inspira, sem resArva alguma, os sentimentos 
que tenho manifestado. Nunca fiz até hoje a minha 
apologia nesta casa·, aguelles que se têm sentado 
commigo nesta camarA, d~sde II constituinte, que 
digão se já alguma vez eu · me occupei de mim 
mesmo ; mas boja forçoso é, se11hores, que eu falle, 
pelo menos, de minha ooneciencla, e do nenhum 
medo que tenho, comomiuistro que fui, e brazileiro 
que sou. · 

Voto pelo ll!lrecer da commissão. 
o sr. Lobo re~o-n1-l. que· a lei de 8 de, 

Outubro de 1828 era uma verdadeira armadilha 
porque deixava illimltado puder discrlcionario 

, aos ministros da guerra e da marinha, e em algu
mas cousas ao da fazenda. Disse que a commisslio 
julgára que devia respónsabiHsar os ministros 
pelas .quantias que ella mebciona, e que entenda 
que furão dispendidlis contra a lei ; mas desejando 
interpôr ó seu juizo · com conhecimento de causa, 
pedira os esclarecimentos necessarios constante• 
do parecer. 

Retleétindo porém melhor soj)re a disposição da 
lei de 8 de Outubro, e vendo que ella deixava, por 
assim dizer, uma llllmitado poder · 'discricio·narlo 
aos ministros, · ,l nobre orl\dÓr offereéeu , · como 
em,euda o a,e·gulnte ~~sut;n,Qi .:.. , · · , 

4 



camara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 16:15 - Página 4 de 6 

~ 

SESSÃO EM 6 DE JULHO ~ 183! -Min~terio . àa marinha 

.. « O credito concodido a esta repartição Sijgundo 
a lei de 8 de Ou.Lubro 4e 1828 foi de 2,561:0006, 
reduzido este ~redito a 1/8, segundo a disposição 
do art. 3° da dita lei, por se ter feito a paz fica 
sendo da 853:6668666, · a como se dispendeu no 
auno financeiro 8,184:38211026 houve ·um excesso 
de despeza da quantia de 2,830:7158860. 

Ministerio da guerra 

« • O credito concedido a esta reyartição e.orno 
acima foi de 8,200:000S reduzindo a 1/3 na fórma 
do art. 3° da citada -lei fica sendo de 1,066:6668666. 
Dispàndau-se no anno finMoeiro 2,365:0229987, 
e houva excesso · de despeza da quantia de 
1,298:8568321. .• · 

Jl[inisterio da fazenda 

« O creilito concedido a esta repartição foi . de 
4,293:9328776 e como se dispendesse a quantia da 
6,834:521S883 houve exc~sso de despeza da quántia 
de 2,540:5898107. 

Ministeri~ das estrangeiros 

<( O credido c.oncedido a esta repartição foi da 
quantia de 140:0008000, e como. se dispendeu no 
anuo finan-ceiro a quantia de 419:8718825 houve 
excesso de despeza da quantia de 279:8718825. 

Rezumo ão . excesso de despeza das 4 reparti~?íes ; 

Marinha . ; . 
Guerra ... . 
l<'azenda .... . 
Estrangeiros •••• 

a saber: 

2,380:6168360 
l,298:35Sff321 
2,5!0:5898106 

279: 8718825 

6: 449·: 5828612 

« Os minif!lros· repectlvos devem dar razão deste 
excesso de despeza.--Salva a redacção. » , 

o sr. Hollanda se lisougeou muito...do 
discurso do primeiro orador que fallára soffl o 
parecer, sendo o seu discurso. a prova mBis ampla 
ila opinião que o nobre orador ma1lifestára ·n~ 
casa, quando fallando do mlolsterio d,, tempo da 
administração passada fizera uma excepoão a 
respeito do Sr. Oalmun, como brazlleiro, e brfozo 
no cumprimento do seu dever, manifestar opinião 
diversa daquella que ac11bára de emittir. Achou 
porém que a occaslão nilo era propria pc1r11 a 
camara eutrRr' no conhecimento das razões, que 
abonavilo o seu comportamento como min~tro, 
porque se tratava de examinar se a lei foi ou 
nã.o execulada ; pareceoJo-lhe até inj_!!sto que 
outros ministros em identicas circu·msfa"ll'llfas, que 
nã.o têm a fortuna de ser membros da casa 
ficassem privados de ser attendidos da fórma ao 
menos porque o era o Sr. Oalmon. 

Reconheceu não ser de eterna verdade o princi- · 
pió emittido de que ·acamara deve tomar todas as 
contes, mas advertio que isto não era passive! 
.sem . se principiar por uma, e sendo a mais 
saliente a despeza de .1829 e 1880, cumpria que 
ella· occupasse a ai.tenção da camara, até porque 
os principias do nobre orador, sobre accusações 
de ministros - erão -de proferir aempre os mais 
modernos (no que não podia ser suspeito, por 
não ser dos mais antigos), Jlpezar de que reco
nhecia, que actualmente n.ã.o era oecasião de se 
tratar de accusações. _ -

Pronunciou-se contra a opinião de que a lei de 8 
de Outubro de 1828 fosse lei de armadilha, porque 
os defeitos ·que nella reconhecia não dizião. res
peito à. fixação de despeíaa, porque ella as 

' -

1 

prescrevia. JS"it°o julgou .ii,cessario que para se 
accusarem o:, ministros a camara entrasse no 
exame de todas as parcel\as de despeza, bastando 
examinar o credito votado e a despeza feita 
para no caso de excesso ter lugar a accusação, 
sendo este o · verdadeiro meio de a camara' con
seguir os fins a que se propõe, e não a dellberil,ção 
tomada este anno sobre as contas do ex-impe
rador, cuja discussão. lha pareceu ter sido em 
pura perda, porque o Sr. ministro da fazenda 
não podia cumprir o .que a camara havia ma11dado, 
pois nenhum ministro põde proceder contra o seu 
antecessor por• méra recommendação da camara, 
mas sómente em virtude de uma sentença. 

Fallou · mais sobre a ueces_sidade de fazer entrar 
no tbesouro -a lmportancla dns despezas não auto
risadas por lei para que cada uma pague por 
seus bens o que puder, se não fôr-possivel pagar 
tudo sobre quantias indevidamente gastas pela 
caixa de Londres, má applicação que tivera parta 
do prod11cto do emprestimo das 400,000 libras, 
e da venda de 2,000:0008 em apelices para res
gate dos .bilhetes do banco,.dos quaes lhe pareci.a 
que se ha·viã.o apenas amortisedo 200:0008, sobre 
o contracto illegal feito' áeercn do trapiche da 
Ordem - differentes commissões de ministros 
brazileiros á Europa- ácerca do casamento do 
ex-imperador, cuja despeza devia ser feita por 
conta da ni;tção e sobre os pJanos de absulut!smo 
ácerca dos quaes se fallára em l(l29, e de cuja 
existencia apresentou como prova o encerramento 
da· camara sem lei de orçamento. 
· Concluio dizendo que o fim do perecer devia 
ser emendado, propondo_ a accusa·çao dos minis-
tros- · 

Ficou u mataria adiada pela hora. 
Entrou em discnssão o parecer das commissões 

de constituição, · e justiça civil e, criminal sobre a 
remoção do tutor do Sr. D. Pedro II e suas au-
gustas irmãs. , ' · . 

O Sa. MA.Y requereu que previamente se sub
mettesse á decisão da camara a questão sobre a 
applicaéão do· art. 28 em harmonia com o SI 1° do 
art. 47 da constituicão. 
· o Sr. Paula A.r4ujo .!lisse que o requeri
mento não tinha lugar, l•, pó'l'!'jue não se tratava 
de accusar um deputado, mas do tutor do mo
narcha ; 2•, porque não se tratava de accusar 

""E> tutor, mas de o remover na oonformidnde da 
constituição; e por lsso não tinha lugar o regue•, 
rlmento. 

o sr. May disse que se o parecer das illus
tres commissões reunidas não fizesse referencia 
e expràssa menção daq uella parte do r elato rio do 
Sr. ministro da justiça em que o tutor é inctlgl
tado, se tivesse apparecido simplesmente como 
co_nsulta, pedindo esta ou aquella providencia, 
não terliio lugar as duvidas e escrupulos do 
nobre orador, mas base11ndo-se o parecer na parte 
do relatorio que fórma a accus11ção do tutor, e 
tendo sido dado o relatorlo, quando o tutor ora 
deputado, cumpria ~aber na fóiiha do art. 28 
posto em harmonia com o SI 1° do, art. 4l.!,la 

· constituição como . seria feito o · pro~esso, não 
podendo servir de objecçiio o dizer-se que se não · 
tratava de accusar 9 tutor, porque se tra- · 
tava. nã!T' s6-- de sua aecusação, ·mas até de 
applicação dir-pena, porque por um principio 
fundamental, niuguem póde ser removido de um 
lugar sem que seja convencido de incapacidade. 

o Sr. Alves ·Branoo. advertio que hontem 
havião sido atacados os pareceres das comD1is-· 
sões reunidas porque o objecto não era criminal, 
e hoje se dizia que se fazi!í uma accusação ao 
tutor, il por isso se queria que· se conhecesse do 
negocio · criminalmen te1 como se se . tratasse de 
algum crime commettiao por deputado, para se 
conhecer delle e mandar-se formar o proee&s(!. 
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Não aéhou na constituÍção fundamento algum em 
que pudesse apoiar-se a .opinião do Sr. May, 
accrescendo a· isto que o relatorio do Sr. 
ministro da justiça não era_ denuncia mas uma 
conta que dava á camara ácerca da segurança 
e tranquillidade publica, dizendo que o tutor era 
suspeito ; o que incumbindo á camara decidir 
removendo-o, se julgar que o joven imperador 
corre risco nas suas mãos, e então a questão 
era toda de direito civil. 

Foi regeitado o requerimeiiio do Sr. May. 
O Sr. Paul.a Araujo:-Sr. presidente, as 

comm,issões r~unid11s de constituição e justiça 
criminal deriio um parecer muito succinto, por
que assim pareceu mais conveniente : tratavão 
de um individuo; e ordinariamente quando se dis
cutem questões desta natureza as discussões são 
vehementes, e tornão-se mesmo odiosas, como 
sabemos por experieneia. Eis-porque as commis
sões assentárão que devião dar um parecer mui 
succinto, e deixar á c11m11ra julgar em sua sabe
doria se este homem deve ser conservado, ou 
removido do lugar de tutor . . Mas um se11h0r 
deputado que hontem !aliou nesta casa, tronxe 
cousas que não pertoncião á questão : disse que 
o governo era connivente, qlie era autor de 
conspirações: ora, eu creio que isto não vinha 
para o caso, e por T!!so me parece que não nos 
deve tomar tempo: não -se- trab de aceusar o 
governo,· mas trata-se do tutor. Direi unicamente 
a tal respeito que esta maneira· de argumentar 
é uma tactica miseravel, que · nenhum effeito pro
dy.z ; não_ haverá pessoa cordata que acredite 
msto e nao devemos gastar tempo em l'Bsponder 
a arguições desta naturesa que apenas mostrão 
o desejo de vingança, o rancor, o adio, e o espi
rito de partido, de que se acha domina-lo o Sr. 

_ deputado que assim fallou. (Muitt>s apoiados.) 
_Taxou-se o governo de inepto ; isto tambem 

nao vem ao caso, e por isso direi sómente, que 
no anno passado quando partimos daqui, bem 
poucos tinhamas esperança de nos reunirmos de 
novo segundo o estado das cousas então, entre
tanto nós nos achamos reunidos, . e o governo 
apre~entou-1;1os o. imparia unido e intacto como 
llie trnha sido confiado no anno passado ; se isto 
é effeito de inepcia, tal inepcia é admirava!. 
(Muitqs apoiado.~.) . 

Por consequonéia tenho respondido a todas im
putaçõ~.s gue de lhe possão fazer por este lado. 

Disse o Sr. deputado que havia incompe
tencia da denuncia; que o ministro da jus
tiça era Incompetente para denunciar a esta 
camara o tutor de Sua Magastode o Imperador 
e de suas august11s irmiis. Parece-me que o Sr. 
deputado não tem razão, o ministro da justiça 
é responsavel pela segurança e tranqulllidade 
publica, por consequencia o ministro da Justiça 
devia dar parte a esta camara dos movimentos 
eediciozos que tinhão havido, e daq causas por
que a tr11nquiilidade publica foi perturbada: ora, 
a gente armada _que appareceu em campo, e se 
batau contra as forças nacionaes nos dias 3 e 
17, e até proclamou a queda do .governo, orga
nisou-se e .sahio _ da quinta da Boa-Vist:1 ; por 
consequencia .o que ha de éxtraordinario em que 
o ministro da j,qstiça expuzesse á camara as 
circumslancias _que occorrerão a este respeitll, e 
que sabendo que quem u,gia IL.4)linta da Boa· 
Vista era o tutor de Sua-Magastade o Imperador, 
e de suas augustai irmãs julgasse, e por con~ 
sequencia expuzesse que sem perigo do .müsmo 
monarcha, e sem se comprometter a segurança 
.publica, aquelle homem não podia ser conservado 
no emprego de tutur? Bem fonge de ser incom
petenfe, elle faltaria á sua obrigação se occul
tasse cousas de tamanha monta. (Muitos apoia-
dos.) . 

Mas disse o Sr. ,deputado que· a denuncia do 

.. 
o:iinistro era àbsurda, porque o tutor não tinha -
sido pronunciado em devass11,. Isto com effeito -
me parece bem notava! : quantas v.ezes -tomús nós 
visto i nstituirem devassas a respeito de factos 
q~e têm pert:irbado a tranquillidade publica, e 
nao ser pronunciada uma só pessoa, ou sei-o 
al~uma muito insignificante, entretanto que os 
prrncipaes agente>1 delxào de ser pronunciados ? _ 
(Apoiados.) - . . 
, Seria facil, Sr. presidente, pronunciar um ho

mem que está feito tutor do monar.,ha, que tem 
200:00011 p._ arióo á sua disposição ( muitos 
apoiados), além de immensas fazendas, e alguns 
prestigios ? Não de certo: nós estamos ao facto 
dos acontecimentos que têm havido nesta capital ; 
e quaes têm sido os pronunciados? Os principaes 
agentes têm ficado impunes. _(Muitos apoia.dos.) 
Além disto o Sr. deputado tem visto o que se 
t em passado na minha provincia e outros pontos, 
não só sobre denuncias, como sobre julgados. 
Ainda ha pouco tempo forão presos tres iJJdividuos 
pronunciados . por conspiração ; um -delles, que 
se dizia o principal ' autor, foi poBto na rua 
porque era rico ; outro q11e não estava nas mesmas 
circumstancias, que não tinha tanto dinheiro, foi 
condemnado a cinco annos de prizão com trab,llho 1 
Devemos pois admirar-nos de que o tutor não 
fosse pronunciado por setnelhante cousa, quando 
temos ta0s exemplos? Não de certo. Demais para 

· que o ministro expuzesse ·á camara a respeito do 
tutor o que julgasse conveniente, não era preciso 
haver p_r1,11uncia; bastava que o ministro esti
vesse convenciJo . de que a conservação deste 
homem no lugar de tutor não convinha á causa 
publica: o ministro fez a sua obrigação, a camara 
decidi ré. como entender. 

Disse mais o Sr. ~putado que não só havia 
incompete11eia no denunciante , mas atê de 
quem ·recebeu a denuncia , isto é·, as com
miasões . de justiça criminal e da.constituição ; 
tambem não tem razão por este lado: parece-me 
que qualquer commissão desta casa ainda que não 
estivessem a seUo11argo negocios rell\ti vos á justiça 
criminal, e ,á infracçÕBS da constituição, podia 
multo bem apresentar o seu parecer sobre qualquer 
destes objectos, porque isto não é prohibido, não 
vai de encontro ao regimento, e niio fere lei 
alguma. Qualquer deputado desta casa que en
tendesse que o tutor não podia ser conservado, 
podi11 apres,.entar uma indic11,çi\o a este respeito. 
(Apoiados.) Portanto é claro que as comm1ssões 
de constituição e de justiça criminal não sahirão 
fóra d11 orbita que lhes está marcada pelo regi
mento. Além disto vem .determinado na consti
tuição que qu.:rndo. a assembléa entender que o 
tutor não deve contlnunr, eila o remova e niio 
pertencerá á commlssão de constituição de que 
sou membr9.. o apresentar parecer a este respeito 'fA 
Parece-me que sim, -e que portanto niio foi es
poliada a commissão de justiça civil como disse 
o mesmo Sr. deputado. 

Demais, sendo o Sr. deputado membro da 
commissão de justiça civil, tendo o rel~torio do 

, ministro da justiça si,io apresentado ha muito 
tempo; tendo outro Sr. deputado da opposição 
varias vezes requerido, e ultimamente apresentado 
por escripto um requerimento para que 11s com
missões .dessem o seu parecer ; porque o não fez 
a commissão· de justiça civil ? E íncrepãe-se as 
commissões de justiça criminal, e de constituição 
porqüe fizeriio aquillo. que II outra não fez 1 

Outra arguição que se fez ás commissões foi 
de .não ter sido ouvido o tutor; e disse-se-os 
ministros são ouvidos e nega-se isto ao tutor.
Mas, Sr. presidente, eín primeiro lugar', ha uma. 
lei Jl.lle manda ouvir os ministros, e não ha lei 
algulna que. mande ouvir o tutor; em segundo 
lugar a lei só manda ouvir os ministros nus casos 
em quo silo accusados, porque têm de soft'rer im
posição de peua, e neste caso tratamos de Impôr 
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pena? Não; trato.mos se convém .ou não q~e 
seja o tutor removido; o presente caso pois 0110 
tem analogio com a accusação de minietros. 

ºA constitui;;ão até não traz artigo algum pelo 
qual indique · qile o tutor seja ouvido ; ella diz 
sómente que a assembléa geral o poderá remover 
quando o julgAr conveniente, porque a constituição 
considerou, como devia considerar, · que é lugar 
de muita entidade por ser <' tutor quem tem de 
fazer educar o monarcha debaixo da sua tutela, 
e por consequenciií devia estar ao alcance da 
assembléa geral o removel-o todas às vezes que 
o julgasse conveniente, do mesmo modo que o 
monarcha ramove e demitte os ministros de es
tado, quando lhe apraz. 

Diz. se mais que para remover o tutor era 
preciso esperar pelo c,xame das co,itas de sua 
administração: eu não o creio, nem as commis
sões assim o entendêrão. Não tratamos de vêr 
se o tutor administrou bem ou mal os bens 
de seu augusto pupillo sim, por outras razões, 
pelos acontecimentos que silo publicas, se este 
homem deve ou não co.ntinuar a ser tutor do 

. monarcha. Mas quando mesmo as contas de sua 
administração devessem ser t11madas em consi
dera~ão. para a decisão de semelhante questão, 
ellas offere~erião talvez me.teria para julgar que. 
elle não deve continuar neste emprego. Date
mina a lei que o tutor apresente as. contas á 
assembléa geral no principio da sessão: Rpre
aentou-as elle no principio da sessão? Não, 
mas muito depois, sendo até preciso que hou
vesiie nesta casa quem o requeresse e notasse 
o não ter elle apresentado taes contas. Por con
sequencia, até por esta l~do parece que ha alguma 
razão para que aquelle homem não seja con
servado no lugar de tutor. Portanto, as incre
pações 1ue se ftzerão às commissões não têm 
grande pezo. . . _ 
. Disserão as comm1ssoM no seu parecer; que 
tendo maduramente reflectido sobre o relatorio 
do ministro do justiça, julgavão que o tutor 
actual devia ser removido, porque este.vão per, 
suadidos de que elle não póde escapar a uma 
destas duas uotas: ou de inopcia, ou de conni· 
vencia. 

Organlsou-se, sr. presidente, na quinta da Boa
Vlsta, que eslava debaixo das vistas do tutor e 
ondo existia o monarcha, um corpo 'de tropas ; 
orgau!sou-se, Sr. presidente, uma conspiração 
que · a -naJa menos tendia do· que a deitar por 
turra o governo fflllbelecido, ora, será. possivel 
que entre duzentos e tantos indivíduos empre- , 
gados naquel111 casa não houvesse um só que 
fos~e denunciar ao tutor o que se paRsava? Se 
Isto é crivei, que consideração merecin o tutor 
a essa gente 7 Qual a perspicat,i:i e habilidade 
des~e homem para r.xercP-r oqurlle emprego T 
mas, Sr. presidente, isto não é tudo: duas peças 
existião na quinta ·da Boa-Vista, ellas farão 
requisitadas pelo governo ; o tutor não as quiz 
entl'egar, ·dizendo que eriio propriedade parti
cular e que este.vão incapazes de servir-; entre 
tanto, por ordem do mesmo tutor, ordem que 
appareceu impressa, compra-se polvora, decla
rando-as ·que é para as mesmas peças. (Muito, 
apoiados:) Os criados do paço siio alistados, 
manejiio as armas, e no dia 17 de Abril aahem 
com ell'as em corpo de ex11rcito, !)atem-se çpn~ra 
as forças r.acJooaes e proclamão Pedro I e a 
quéda dó ,governo.; · e deve -dizer-se que o homem 
que éstâ á testa . desta · repartlção não é , cooni
vente, Não sei coqro se possa entender isto l 
Mas · dizer,se qu>l o tutor orgaO:isou essa força 
para defender o , monarcha ? . E . qO:al é a lei 
que o antoi-isou , para Í$to? (Muitos apoiados.) 
Se elle o não cousiderava seguro, purque uão 
officiou ·ao governo ipara dar a força necessaría 7 
(Muitos apoiados. ) Se" o ·monarcha não estava 
se~uro em S. Ohristuvão, porque uão o trou~e 

.. 
para o palacio da cidade, onde existi.a uma guarda 
que o defendesse? (Muitos apoiados. ) Mas. não: 
organisa-s" uma força cumposta de criados do 
mesmo homem que ahdicuu, daquelle· que elegeu 
o tutor actual para exercer aquelle em prego l 
O que .me dá a entender até que esta nomeação 
já foi feita com UláS intenções.; e assim o d.evo 
pensar, combinando !IS circuwstancias . . Mas a 
BdSembléa geral não se persuadindo de .. que u~ 
ho~m que gosava de conceito, que tiuha a 
ca6eça er.can;iéida pelos annos, e dotado de 
conhecimentos, fosse capaz de tal .Jadignidade, 
quiz ser generosa e deixou-o ficar ijXercendo 
aquelle eucargo. 

Muitas outras cousas poderia eu trazer para 
comprovar o que acabo. de dizer. _Poderia, por 
exemplo, notar que a forç~ era capitaneaJa por 
um homem que . tinha intimas~relações com o 
tutor, mas deixando isso de parte, Sr. p~esidente, 
direi que tem-se distrahido os dinheiros dados 
para a manutenção do monarcba, para fins que 
não · são louva veis (muipos apoiados), tem-se 
dado' pensões a viuvas de homens que forão 
mortos no movimento de 17 de Abril ( muitos 
apoiados): tem-se dado dinheiros a.familias de . 
homens que, ·por serem implicados neste mesmo 
movimento, farão obrigildns a ausAntar-se-daqui: 
(muitos apoiados) tem-se contim111do a abonar 
salarios a criados que, apanhados com a rmas 
nas mãos, estão presos em Santa Barbara I l 1 
(Muitos apoiados). e isto por ordem do tutor 111 
E continua-se a dizer que o tutor nem é con-
nivente, nem inApto . · 

'Mas deixemos de parte tudo ; nós vimos aqui 
o homem que é objecto dff parecer, nós o ou
vimos fallar: estaremos em estado de poder 
apreciar as suas forças physicas e moraes. QuWnto 
ás physica·s, todos oós sabemos que é nm homem 
que passa · düeote grande parte do ·temp1J, e 
jàmais se poderá dar com o zelo necessario ao 
cuidado que requer um pupillo daquella ordem: 
quanto ás forças moraes, nós aqui o..,2uvimos 
íallar : nós ouvimos · elle querer-se ·· J nstifioar 
das imputações que se lhe faiião ; nós ouvi!llOB 
as tristes .. confissões que fez, e que presumo 
terem desagradado mmto a outro Sr, deputado, 
que procurou remedial0os quanto pôde. Tudo 
isto prova que prescindindo mesmo dos outros 
motivos, pelo estado de suas forc;_as móraes e 
physicas, não pódo contin.uir a ser tutor do 
monareha, e està - em um estado em- qll'8 nada 
pódA produzir de bom, e póde fazer _muito mal, 
porque, outros hotnens que tenhiio a sul\ con
fiança, podem abusar della para · o induzirem a 
ectos de que elle talvez não tenha pleno conhe
cimento. (Muitos apoiados.) 

Como membro da commissão de constituição, e 
como deputado, da nação, julguei de meu dever 
expôr os motivos sobre que se funda meu voto. 

Tenho desencarregado-a minhs consciencia, té~hv 
feito o meu dever: está dada a hora; ni'i.ll desejo 
mais tomar tempo· á. camara; direi simplesmente, 
senhores, que se julgaes que deveis antepô1· os 
interesses de um .homem (o que não creio) á 
tranquillidade da patria, deveis vot1u contra o 
parecer da commissàll (muitos apojados) ; mas se 
julgais pelo contrario, q_ué os lntamsses_ de. um 
homem q11alquer .que seis, nada ijão á vista dos 

-~tereúes da petrla ; se quereis pôr termo ás 
divi~~ iote·rnas, que infelizmente retalhão o 
noaso paiz, se quereis ter um monarcha · consti· 
tucional educado · nos verdadeiros .princípios de 
uma bem ,entendida liberdade, que par'& o futuro 
pela sua conducta ,franca, firme e illustrada, con~ 
corra a elevar o Brazil àque~ ~splendor e gloria, 
a que parece estar destinado pela natureza, deveis 
remover o tutor actual, e fazer uma n1olhur es
colha. (Innumeraveis apoiados.) 

Alg~ns senhores requererão que o parecer da -
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·· eommissão fosse dado 

ord:91n do dia . 

, 
para a primeira parte da 

_ O S1< . PRESIDENTE declarou que tomaria em 
.o<?_nskleração o requeriment.i no dia oumpetente, 
nao podendo ser para a sessão immediata por 
estar destinada para a discussão das propostas dos 
conselhos . goraes. · 

Levantou-se a sessão depois das 2 horas. 

Sessão em "a' de Julho 

PRll:SlDENCIA. DO SR. LIMPO DE ABREU• 

Approvada a acta da antecedente, foi á com
missão de _diplomacia. um officio do Sr. ministro 
dos negociM estra11geiros com o req11erimento 
de Vicente Antonio da Costa, que pe.-\e •ser iil
demnisado da differença de cambias con tra elle 
havida nos pagam~tos e descontos que se lhe 
íizerão quando secretario da legação imperial em 
Roma. 
' A' de camA.ras municlpaes a receita e des peza 

da municipalidade da ilha Grande. 
A' de petições os requerimentos de lgnaclo Alva

res Pinto, Justino Venancio da Fonseca é .Joaquim 
Julio de Proença. 

A' commíssão respectiva um documento que de 
novo apresentou Jnaquim dn Santa.Anna de Souza 
Cnmpos, áceJ,ia de uma pretenção sun. 

'A' secretaria um officio do Sr. ministro da 
fazenda m inistrando informações exigidas ácerca 
do edificio que servio ·de paço d•> senado. -

A camara ficou inteirada de um officio em que 
o Sr. ministro da justiça participa não ter vindo 
das Alagõas um processo iie que fez menção um 
officio da camara dos Srs. deputad0s. 

Foi recebida com especial agrado a felbitação 
que pela sun reunião, dirige á camara. a munici
palldatle da villa da ilha Grande. 

A petlido de _ Manoel Lopes d·e Santn Anua 
mandariio-sa-lbe entregar documentos seus exis-
tentes na casa. - · 

Approvou-se a redacçãn de uma rAsolução 
approvando a. jubilação concedida a Leandro 
Bento de Barros ; e outra esclarecendo o ~ 4• do 
art. 51 da lei de 15 de Novembro de 1831·. 

Igual sorte teve o ~inte requerimento, do Sr. 
Rezende: 

« Requeiro que se peç~ao governo cópia 
authentica da füctura que acompanhou as notas 
do novo padrãn, que de Inglaterra vierão para 
eubstitt1ir as do velho, assim como urna infor
mação da quantia que se acha n,, caixa, além 
das qua jâ têm sido remetudas.»' 

Lerão-se alguns p11receres, projectos e Indica
ções, a que se darão os competentes destinos. 

O SR. FEBBEIM DE~ELLO apresentou a seguinte 
Indicação: 

" Que a commissão de estatlstica apresante um. 
projecto de lei, ~ando as divisas, ou limites 
doe actuaes bispados. » -

Foi á commissão de estatística, com um addi
tamento do Sr. Toledo ·para se t~marem em con
_sideração as representações do governo _ de S. 
P11ulo sobre os limites civis, entre a mesma pro
vincia e a ds Minas. · 

Foi á mesma cqmmis~ão um projac~ dQ Sr. 
Belisario, annexando ao lilspadn-.ie Mariazuia as 
freguezias que, ,estando dentro dos limites de 
Minas, pertencem ào arcebispado da Bahis, e aos 
bispados de Goyaz e Pernambuco. 

0 , Sa. -GuERRA offereceu uma resolução pBra se 
trausferir para d povoação de Goyanu inha a séde 
da villa de Aréz do Rio Grande do Norte. 

O M:a:sMo SR. GUERRA informou á camara que 
a villa de Aréz está quasi despovoada, porque 
os pouco~ morad0res que alli havia vão-se pas-

sando para a povoação de Goyanninha, !JU0 além 
de ter populaçno numerosa, e ir em grande 
ª•ento, offar et:a varias enmmodidadea parB a 
v1L111! ciue n~o tem a villa de Aréz: e por i~sn, para 
cou_cll•ar o interesse dos povos aos quaes convém 
ma,s que a séde da villa seja em Goyanninha, 
requ~ria ~ camara que tom.,ssR o negocio 11m 
cons1deraça_:1, declarando-o urg~nte, e dispans ado,o 
da 1rupressao, para entrar 'hoJe mesmo na ur,fom 
do dia. 

9 ~ª- CASTR•) n: SILVA lembrou q11 e ct,isdo 18213 
existia na · casa a acta do consolho do govo1·no 
pedi nd o a mesm,., cousa. 

Foi_ approvada a _urgencia e dispensada a hn• 
press ao de. resoluçao que entrou am disot1ssiio. 

o Sr. Re>:ende juJgou necessario var-se a 
proposta do con;elbo d s> governo, dlll qlt• f,,llá,·a 
o Sr. Castro e Sllva, ldmbra.nd<> q11e podei-ido 
depois appare~er reclamações dos p·>VOS contra 
esta transter.neia, como já acontecem a respeito 
d e Serg,pa. · 

Co~o porém passára a urgancia, dsclr.ron que 
votaria contrn a r11a ,1 Lu ção, p,n· nii:•J querer q,i-, sa 
d ecida de repente negocio de tanto. mo11t~, qual 
o q,1e diz respeito á divisão de territorlo, pua 
o que _julgava que a camara, nã,> t•in,l_o _!>1st,rnte 

- conhecimento ·de cansa p,,ra a de-,1s11.o d ,,sta 
!'egocio, devia t er p e-fülo ao gnverno to.:lns as 
mformações qu,, elle pudesse ministrnr. 

O Sr. üarneiro da. 011nu.a. (!isse, quo 1\ 
r esolução tini.la por füu transferir ll villa parll 
um lugar mais conveniente aoa p,,v,,s, e uiudu 
quando alg,ms homens fizdssem reelamuçõaa, 
porque quarem ser veraaJores , isto uitu devi ,, 
obstar â approvação da rea<Jlução, porque 11ue111 tem 
esta'à.o no Rio Grande do Norte. sabe que a pu
voação-<ie G..>yaut1iuha tem augmentado e vul uug
menta,1do muito, e que a tranaferencia redu11Javu 
e,n maior utilidade do maior numero. 

Foi approvadl\ a 1·esolução, e reU1ettlda !1 com
missão de r edacção. 

Foi app_~ovada sem discltss1•1 a p,•,1posta d-1 
con~el):lo de Minas G araes, sobre II oro11Q1to d~ 
uma cadeira de taobygraphia. 

Entr ,iu em discussão uma prop-i~ta ,ln mosm" 
cons.elho tendente :1 p1:umover a colonlsa911<l ,!e 
estran~o~, concedendo ter,·a, a,is colvuos 1.1110 
se forom sstRbelecer em Minas G,iraes, 

o Sr. Oastro e Sltva lemo,· ,n •111~ na casa 
existia um projecto sobre sesmari1s, que devia sor 
preferido para a discussão, t1ão lhe fltll'ecAntl" justo 
que a fav<Jr _ da província de Miu11s Gomes ijO 

tomasse uma delibvração, que não fosge extensl~ 
ás mais províncias . 

o Sr. F.~ da Veiga disse qu11 a eo!onlsuçiio 
estrangsira era util para qualquer das províncias 
do- Brazil, mas niio sendo c'nnveniente p,lt'f\ um11s, 
o que servia para outras, porque cad11 uma · 
dellas tem circumstancias que lbes afio pecu· 
liares, segundo i.s quaes se deve promover a 
colonisação, a proposta devia passar, porque, 
longe de ter inconvenren tes , era de grande. va'n· 
tagem . ':" 

O Sa. CosTA. FBRREltft' declarou que não sabia 
qual era a extensão dfls s esmarias Je que tratava 
a proposta. · 

o sr.- Oaetano de Al.ineida disse que 
já o Sr. F. da Veiga havia dado as solida~ 
razões pelas qu.~es devia passar a proposta do 
conselho geral !l.e Minas, não só porque as cir
cuw,tancias daquella provincia são pec·uliares 
cu mo acontecia • a respeito das outrãs, e por isso 
uma medida g~ral não podia providenciar Hlllis
factot>tamente a favor de · todas, como porque 
ninguein descouhecia . a vantaRem da colo11isuçiio 
es~rangeira, · que outras nações têm promovido 
com grandes Jesp~zas, ·o que _ o .13razi1 não podillo ... 
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fazer B não ser por me·io de terrenos, (!118 
Minas pôde offerecer eqi., abunda~\a, e com van
tagem dos colonos. que se queirão estabelecffr 
em seu seio, attenta a fertilidade dos mesmos 
terrenos. . • 

Disse . mais, que a proposta não ia de encontro 
a legislação i\\guma, .mas antes de conformidade 
com uma legislação peculiar da provincia, que 

- autorisava -0 respectivo presidente a conceder 
sesmarias aos colonos que forem habitar entre 
o rio Jequetinhonha e rio ]?oee. 

Quanto á A:r,tensão das sesmarias, explicou que 
não serião de duas ou tres legues, mas de meia 
legua, ·pois a proposta tratava de terrenos de 
cultura. 
· ·o Sr. Oosta Ferretra manifestou quanto 
deaejava que a proposta passasse, porque reconhe
cia ser de utilidade ; mas observou que lhe parecia 
que as concessões d,; sesm_arias estavão suspensíla._ 

o Sr. Ferreira de M:elJ.o nãojulgo·u neces
sario accrescentar cousa alguma ao que se havia 
dito em abon'l . da proposta, porque niuguem duvi
dava da utilidade de ehl\mar ao Brazil braços indus
triosps, promovendo a colonisação est~RDReira ; 
limitou-se por isso a dizer que em Minas Geraes 
existe uma lei peculiar, que autorisa o goverl)o 
provincial a conceder sesmarias, como tem feito, 
e ha de continuar a fazer emquanto a lei não 
fôr revogada . . 

o sr. Carneiro da. ounl:la acbou a 
proposta da maior utilidade, mas notou sélfn~_nte 
o não tratar ella de. alguma quantia, com que 
devão concorrer os que obtiverem estas terras, 
pois a nação poderia tirar grande's vantagens das 
rendas provenientes desta imposição á imitação 
do que acontece nos Esta~os-Unldos, o que era 
tanto mais necessario, qu,rnto a mesma nação 
carece de meios para i:e~ediar a nossa circulação, 
retiraudo o . cobre e contrabindo o papel emit-
tido. . 

Apesar disto votou a favor da proposta, como 
faria a respeito de todas, 

o Sr. oarnelro Leão informou que não 
fõra lei, más uma provisão do desembargo do 
paço que suspendera a concessão de sesmarias, 
e que i11ual provisão .autorisára o governo de 
Minas Geraes à continuação da concessão ~ellas 
entre o riQ Doce e Jequitinhonha, e varios outr,,s 
lugaresi autoTisação que 11, proposta tinha por . 
fl.rn tornar extensiva á concessão de sesmarias -
em outros lugarss, que se achão devolutos na' 
}lrovincia. de Minas, e por isso a sua approvo
ção era da maior necessidade, não sõ porque os 
conselhos geraes sabem melhor dos interesses ·das 
respectivas províncias, como porque há oito ou 
nove annos que se tem respondido -·ás diversas · 
pr,>viocias, e partlc1'1area , que roolamiio que esta 
autorisação se conceda-que esporem pela lei 
geràl-quando_ ainda não foi pos~ivel fütar as 
suas bases, preferindo alguns Sra. deputados 
que sobre algumas bases seja formada, e quel'll1fflb 
outros senhores que differentes se adaptem ; o · 
que tudo bem provava que .os interesses e cir• 
cur;nstancias das- províncias são diversas, e que 
uma lei geral não pôde providenciar satisfactoria• 
mente a respeito de todas. · 

Não duvidou: de que ém algumas provincias se 
pudessem conceder as sesmarias com o onus de 
que fallára o Sr. Carneiro . da Cunha, pórque 
o producto do terreno o 111>mpensaria amplamente, 
mas não , em · Minas, porque as margens dos rios 
Doce e Jequitinhonha não são tão · demandadas, 
sendo além-de outros um dos primeiros incon
nientes àcharem-se esles terrenos muitos distanteé 
de lugares despovoados, e por consequencia de 
consumidores donde se concluía que se estabe, 
loceaso onus sobre estas terras, não podendo o · 
productot achar . facil mercado par.. os geo.eros 

-. produzidos, e sendo portanto destituldo· de meioi 
para pagar o aforamento, não procuraria . obter 
e cultivar estes terrenos, e tl.c,u:jj. inutilisado o 
tl.m . da ·proposta . 

Para mai11 claramente provar a força deste 
argu ,nento lembrou que tendo o marq,1ez de 
Beapendy obtido 30 sesmarias no Espitito Santo 
nas margens do rio Doce, e querendo-as afo.rar, 
ainda não achára um só homem, cjue a isto se 
propuzesse, sendo aliás _taes sesmarias quasí á 
beira-mar, juntas ao rio no lugar que não tem 
cachoeiras, e oflereoendo por iaso fac1l' transporte 
dos geoeros que se cultivassem. 

O sa·. 0Asrao E SILVA sustentou a sua opinião, 
accrescentando que preferiria a ·colonisação na
cional á estrangeira. 

o Sr. Oaetano de Al:rn.e1da respondeu 
que para dar terrenos a nacionaes entre o rio 
Doce e Jequitinhonha não precisava o conselho 
fazer II proposta, porque . está para isto autori
sado o respectivo presi<lente, do que ,:omtudo 
não tem resultado beneficio algum porque oinguem 
tem ido para lá tendo aliás grande quantidade 
de terrenos, e muito farteis, à vista do que en
tendendo o conselho geral que só podido ser 
cultil>adas por· meio da colonisação ·estrangeira, 
(do que resultaria interesse, não só para ·a pro
vlncia de Minas, mas para o Brazil todo) julgàra 
dever lançar mão dos terrenos de um fundo, 
de qu.e se sirva para os convidar, porque muitas 
familias de agricultores, sabendo que t'llm no 
Brazil terreno onde fação seus estabelecimentos;° 
e que aeharáõ no imperio as commodiclades 
necessarias para viver, víráõ de certo habitar o 
nc,sso paiz; o que o nobre ora(lor tinha tanlo 
mais razão de affi.rmar, quanto um estrangeirll 
que apparecera em Minas __ se offerecera a mandar . 
vir 25 ou 30 familias . uma vez qll8 se lhes 
concede~sem os necessários terrenos. 

Coneluio dizendo._ que se os Srs. deputados das 
outras províncias julgavão que a proposta poderia 
ser util ás mesmas províncias, poder ião pedir que a 
sua disposição fosse a ellas extensiva, ou deixar que 
os respectivos conselhos geraes o · propuzessem; 
mas que isto nunca podia servir de argumento · 
nara a regeição da proposta do conselho geral de 
Minas. , 

o Sr. Mao1e1 disse que ·desejav~ue passasse 
ma lei geral a este respeito, porque as . terras 

no Rio Grande do Sul são muito dbsejadas, mas. 
como-se niio tem concedi,lo senão a colonos . 
allemi!.es, o que fez nascer certa emulação, e 
carecendo estes de tsrrenoa para a creação de 
gado, vão -se estabelecer na Cisplatina ; de sorte 
que tend.l nós feito a despeza da colonisação, . 
delta se ·Hproveitão os nossos visi11hos, <.1reando 
fürça,. de que ·poderão usar contra nós. A ,sua 
opinião era pois que os conselhos geraes fossem 
autorisados a fazer estas concessões. 

Foi approvada·. a , proposta. 
.Seguio-se outra do mesmo conselho sobre a convo

cação de companhias para emprebenderem a nave
gação de rios e abertura de estradas. 

O Sa. REZEl{DE entendeu que a p.tQ.posta ia 
dar auto.risação ao presidente de Minas-'para em 
prezas que. excedessem os limites da dita ·pro- ,. 
Vinci~ estondendo-aa ao Espírito Santo e Bahla, o 
que ia produzir desavenças, ·e pleitos entre essas. 

· provincias, e p~ isso não pôde approval-a. 
· O Sã. 0ARNEIRO ~o pedio que o Sr. Rezende 
apontasse em que lugar da proposta se concedia 
tal autorisação. · 

O Sr. oaetano do Altn.etda disse que, 
quando o conselho geral de Minas fizera a pro{!osta, 
ti vera em vi&ta a execução da lei de 29 de Agosto 
de 1828 sobre as· emprezas; a11. _q_ual se ordenava 
que todas que estivessem dentro do município 
pudessem ser promovidas pelas respectivas mu
nicipalidades; as que dissesi,em respeito à província 
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pelo· presidente em conselho, e as que pertences
sem a mais ,de uma provirwia pelo governo do 
imperio, porque sendo Minas uma proviueia central 
que se não póde communicar para be!ra-1n11r 
senão pelas provincias du Rio de Janeiro e 
Bahia, uã.o podia tratar do melhoramento de 
suas estradas, e dar deaeuvolvimento ás am
prezas sem que o governo provincial qn_e conhece 
das necessidades locaes da provincia possa 
fazer 11quillo, pars que está autorisado o governo 
cenlral, convocando companhias para promover 
a fac~nra de estradas e navegação do~ rios Jequi
tinho·nha e Doce, e concedend<> -4PB emprehende
dores os terreno~ alagadiços, precedidas_ as con;· 
venções necessanas, tudo na f6rma..d11 citada lei 
de 1828, em que o conselho s~ bsseàra, se!ldo a 
disposl~ão da proposta extensiva ãs provincias 
limitrophes, como suppuzera o Sr_. Rezand_e? porque 
era sabido que as margens dos rios Jequi_trnhonha 
e Doce, até certa altura pertencem á Minas. 

o sr. oastro e Silva oppôz-se ti proposta• 
·porque sendo a portagem um imposto, !'ão _cabia 
· nas attribuições do conselho ter a rn1eiativa a 
este' resp.iíto, que pertence exclusivamente /J. 
camara dos Srs. deputados, que · a ,não póda 
delegar. 

o sr. Oaetano de Ahn.etda suppondo que 
alguns Srs. deputados não estarião talvez certos 
na disposição da lei d.e 29 de Agosto de 1828, leu 
alg!lns de seus artigos,...i C?utrnuand<> ob~e_rv:ou 
que coucedendo a referida let até aos munic1p1os 
o fazerem contractos com .emprtzarios ou comp!' · 
nhias pára obras estabelecendo a ta~a. ~e fru1çao· 
ou aso, eto., dentro de setts mun1cip1os, e_ e.os 
presidentes ·em conselho para obras que dizem 
respeito á proviucis, não havia razão para se 
deixar de dar .aos mesmos presidentes em c'?ne~l~o 
sem dependencia do governo central a ,1ttr1buiçao 
de convocar companhias estrangeiras, para a 
abertura de estradas e canaes, que nunca de 
outro modo ª" promoverião, como a experiencia 
tinha mostrado, pois tendo·s~ p~omulga_do a lei 
havia cinco annos, ainda se nao tmha feito uma 
só estrada, que aliás são da mai~r nece~sidade 
para o augmento da riqueza · do paiz, mediante o 
facíl transporte dos genero •• 

O Sn. CAs·rao· E SILVA. respondeu que a lei de 29 
de Agosto não podia alterar a constituição. 

o sr.OarneJro Leão disse que approvava 
a proposta pór ser uma dimanação da lei cita~a, 
achando-lhe apenas um defeito, e e_ra . ser muito 
limitada, ao que o nobte orador tena .. º!'.corrid~, 
àe . tivesse tido parti; na sua confecçao, PO)S 
entendia que a este re•peito devia haver mais 
amplitude. 

Advertio que havia cq11ivoeação ª!11 se co~
siderar tributo taxa de uso, quando nao era mais 

"!lu que paga de serviço, apezar de se garantir 
esta paga ao emprehendedor por cert() espaço ~e 
tempo como monopolio, o qu.e se não podia duvidar 
ser neeessario' para se melhorarem estradas, · 
fazerem-se canses e promoveJ"em · se as passagens 
dos rios, porque . ·nenhum. emprehendedor em
pregaria seus capitaes sem que tivesse certeza 
de por este meio ser indemnlsado da sua !m
portaucia e de obter um Incro razoavel. 

Accresoentou qn e a lei de 29 de Agosto de f828 
permittia a imposição destas taxas, cumprindo . 
notar bem,,que quo,ndo as obras são do municipio 
e- apparecem emprehendedores, as . can,aras por 
si só as" podem faze'r deb,.ixo das bases que a 
lei estabelece, sem dependencia ãe outra auto
ridade,. s por -isso não havia razão para que o 
presid&nte em conselho não pudesse prom_over 
as emprezas de· obras que dissessem respeit,o a 

.. toda a· província. 
o sr. Ara.uj o Lt:rna. parece que _disse, se

gundo foi possivel ouvir, que sen~o Minas uma 

provincia central, e tendo a proposta por fim a 
abertura de canses e na3egação de rios, para o 
que, segundo ella, 111 poderião estabelecer con:i
}.Janhias em outraa provmc1as, pa~ o que seria 
nec·essario entender-se com as respectivas auto
ridades, ia de encontro á constituição, que dizia 
que os conselhos gua~s uão podião deliberar 
sobre .ajustes de umas com outras província!. 

Accrescentou que a proposta feria a lei de 29 de 
Agost,)·; queren\lo dar aos presidentes em conselho 
u. e.ttrihuição por ella concedida ao governo 
c~ntral. • 

o sr. Oarneiro Leão responden 'que 11e não 
havia dado à proposta a "\'~rdadeira intelligeneia, 
porque ella'ffizia que as companhias não serião 
sómente formadas de homens da provincia de 
Miuas, mas tambsm das ontras proTincias, 11 de 
estrangeiros, qu.e poderiã.o entrar com seus 
capitaes para empreza8 puramente commerciaes, 
e não tratava da ingerencia do presidente de 
Minas ne~ negocios de outras províncias. 

O SR. ARAUJO Lnu respondeu que uma estrada 
até beira-mar iria íóra da provincia de Minas. 

O SR. CARNEIRO Luo .disse que havia muitas 
estradas· qne ião aLé beira-mar sem entrarem 
nas outns vrovincias, e que os rios abaixo da 
serra geral, donde corneção as outras províncias 
são navegaveis sem obst~culo, dizendo portanto a 
proposta respeito mi eetradas q ne se dirigem para 
fóra da proviucia, e não á con~trucção dellas uas 
outras províncias. En1 uma p11lavra, eu não entendo 
qu~ approvando-se esta proposta o presidente de 
Minas tenha iugere.ncia nos negocios das outras 
províncias, mas qne ha.. de ex~outal-a só,nente 
dentro da proviucia de Minas Geraes. Este escru- • 
pulo pois me parece fóra de lugar. 

Culllpre advertir que esta proposta não vai de 
encontro à lei das emprezas, porque 03 presideut~s 
em conselho sã.t> por e~a autorisados a promoverem 
os obras que são relativas ás saas províncias; 
mas não tendo alia sido e:s:ecntada, porqu~ diz que 
neuhuma empr~zs, ou contracto d~la natureza se 
poderá fazer sem ·proceder levantamento de uma 
planta, sem que se ponbão editaes, e se faça 
uma avaliação, e- por fim só manda estabelecer a 
taxa de u.~o depois de se fazer o calculo de qui,nto 
importará a obra, e quantos annos serão neces
sarios para se pagar a despeza feita com a obra, 
e interesse do capital empregadu; calculo que é im
pessivel de se fazer; porque não se póde ,saber 
em qnanto importará precioamentJ uma estrada, 
e quanto devera reuder em certo numero de annos; 
porque isto depeude do nso que ella podera ter 
da maior 011 menor concurrencia de viandantes, 

·etc., a propost~ tem . por fln: remnver estas obsta
. culos sendo em . tudo o mais conforme a lei das 
emprezas. 

O Sa. Das sustentou a proposta. 
o sr. M.ello e M~ttos com inuito pezsr sev · 

se oppôz a alia, porque entendeu que a _taxa era 
um verdadeiro imposlu, sobre os quaes nao podem 
iniciar os conseltios ·geraes de província,• e que 
a disposição da propo~ta_ ia_ ser extensiva ao ter
ritorio de ·outras provrnuias. 

Decla~ou que achava a proposta muito util, 
mas de'ria ser reformada pelo conselho geral, 
para a applioar com mais propriedade à sua pr~
viucia. 

· o sr. -86etano de .Al:m.elda disse que 
tenpo até o pr.eseute os. mineiros. fsito_ ~strSLlas 
pàra os habitautes do Rio de Ja·neiro, e s~do par!A 
ellas tributados, continu&rião nesta pratica, dei
xando que os habitantes do Rio de Janeiro goze!D 
~deste beneficio sem pagarem cousa algnma-; nao 
entrando assim a provincia de Minas nos negocios 
do Rio de Janeiro. 

o-\!!lr. Ferre1ra d~ Veisa disse qae a 
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woposta não feria a constitulçiio, e P.stava dentro 
do circulo das attribuições do conselho provincial; 
porque não se podia pôr· debaixo da denominação 
de imposto gemi a taxa que pela fruicito de um 
melhoramento feito por uma companhia, aquelles 
que quizerem gozar do beneficio, pagará.ô aos em-

estradas ~ canses ; desejando multo o nobre orador 
que de todas as provincias viessem propostas.desta 
·na tu reza, modificados Mgundo as suas necessidadeit· 
peculi,wes. 

p rehendedores em retribuição ao empate dos ca
pitaes empregados, sendo bem clara a este respeito 
a lei das emprezas. ·· 

Quanto à ingerencia do conselho ele Minas nos 
negocios de outras províncias, fez ver que era 
evidente, que a deliberação tomada pelo corpo 
legislativo sobre proposta dó conselho geral de 
Minas não podia ter vigor a respeito das mais 
províncias, que não serião obrigadas á sua exe
cução, e por isso as respectivas autoridades, 
quando o conselho quizesse ingerir-se. em negocios 
de outras províncias, se opporía a isto. · 

Advertio que era neeessario que se concedessem 
ás provincias beneficiog '!)Oaítivos, logo que a 
constituição lhes não servisse de obstaeulo, como 
havia ·sido reconhecido pelo senado, onde apezar 
até das difflculdades que encontrão as refórmas da 
constituição naquella camara, por un1a maioria de 
28·votos \ havia passado n reforma do artig;:, que 
diz respeito a tirar ás provinr,ias os empecilhos 
que encontrão nos seus melhoramentos; não con
vfodo que a .camara ·dos Srs. deputados pareça 
mais acanhada a este respeito do que o senado. 

Concluio dizendo que votava pela proposta por 
ser de grande utilidade, pois a nínguem era des
conhecida a necessidade · do melhoramento das 
estradas, abertura de canaea, etc. 

o Sr, Mel.lo Mattos disse que · os senhor~s 
que lallavão a favor da proposta não desconhe
cião o prlnéipio da ingerencia nos neg<•cios de 
outra provincia que não podião sanar com a ·uti · 
lida de da mesma · proposta, porque à constituição · 
prohibia tal ingerencia, · · 

o Sr. Rezende disse que o argumento que 
ouvira a respeito da deliberação tomada no senttdo 
era uuia razão mais para votar contra a proposta, 
porque alguns sénadores votão a favor das pro
postas dos conselhos geraes, porque não querem 
as reformas da constituição, ' 

Sustentou que a taxa em quilstão era um ver- , · 
dadeirQ imposto, porque sem o seu pagamento não 
poderião passar por uma estrada os cidadãos que 
costumavão transitar por ella, podendo elles pre
ferir · uma estrada. mais estreita, sem pagar, a 
outra larga e bem ·construida, obriga.dos á taxa. 
Fez mais algumas reflexões neste B€.ntido. 

O Sr. Ferre~l!l da Velga:-Sr. presidente, 
continua-se a dizer que ·a taxa de uso ·é Imposição l 
Eu vim. agora para acamara, e na rua do OuvlcJ.or 
hairia muita a.g-ua, que ,ria impedia a passagem: 
um pretó me 1mpóz o t1ibuto de un1 viutem para 
me passar para o outro lado ; se eu uão quizesse 
gozar deste beneficio, meltia.-me pela agua dentro, 
e não ·me aproveitava deste commodo: o preto 
usou de.um direito ·que se não quer dar ao conselho 
geral de Minas 1 
. o Sr, carneiro da Ou:nna disse que na 

verdade o art. 5° da proposta e1·a rediglJo de 
maneira que a primeiro. viste. parecia dãr a.o pre
sidente de Minas ingerenciu nos negocios de outras 
provincias; mas entrando bem no seu espirita, e 
fixando melhor a sua intelligencia, se via que tal 
ingerencia se não dava; e ainda quand.o. alguma 
companhia estrAngelrn se quizesse estabelecer na 
provincià do Espírito Santo, em virtude "desta 
11roposta, o presidente de\la lhe dlzia que a au
toridade do de Minas se · limitava áquelle. pro
víncia, e assim estavão ace.ba<los todo.s os escru-
pillos. · · · · 
· Disse mais que â proposta era a zpa.là util que 

tem ·apparecido (muitos apoiados ) porqtie .. ninguem 
pi>dia · deixar de reconhecer ·à falta que temos de: 

O sr. ·Ma.01e1 disse que desejava que as éon
díçôaa das companhias fossem approvadas pelo 
conselho geral, pnrque lhe parecia que uão, ha
vii'lo b1tsta.ntes garantias sendo feitas pelo pr,esi
dente em cünselho, 

CÓncluio fazendo mais algum~ reflexões, 
.Foi approvada a proposta. · 
Entrou em discussão outra do mas.mo consolno 

para fftlncção da · junta de admhi!stração diaman-
tina de Tejuco. _ . 

õ sr·. Ve1sa. se. oppoz á proposta, . apezar 
de reconh'ecer a sua utilidade, porque · lhe pa
recia que tratava de objecto que não ' estava nas 
attribuições ·do conselho, por ser negocio de 
interesse geral, além de que ia de encontro,'à 
uma lei. . 

o sr; Oa.rnelro Leão disse que a proposta 
era nece88BTiB não só para a proviucia de Minas 
Geraes, como para a nação, que despende aonual
mente com ·esta junta perto de 130:000ff em cobre, 
quando ,, producto das ultimas remessás · não ex
codie. a 50:000S ; de maneire. qqe ainda quando 
por meio da proposta se não conseguisse. outro 
beneficio do que evitar a despcza que hoje se 
faz com e,te estabelecimento, a sua utilidade ~ra 
manifesta ; quanto me.is offerecendo ella um novo 
meio de augmentar as rendas da nação, porque 
ainda qua s ,i não aforasse mais do que uma legLta 
quadrada de terreno dia,nantino, Isto produziri,, 
para cima de 100:000H, livre da despeza que hoje 
88 faz ; accrescendo e. estas utíhd,,dàs, a não pe
quena de evitar a grande immoralídade, que hoje 
existe, porque é impossível evitar o contrabando 
de diamantes. 

O Sr. Oastro e Sil..,.a. julgou deverpreferirr'l 
se par..i a discussão o projecto que exi~tia na casa 
a este respeito, e que sendo couvenientewente ·emen
dado, podia abranger todas as províncias que têm ~ 
terras diamantinas. Não ae oppóz á utilidade da 
proposta, rnas pareceu-lhe que , ª"' meuos.devja 
ficai- aJiaaa emquanto se não discutia a lei do 
or~amento, oa quill se tornou em consideração este 
obJecto.. · 

Foi apoiado o adiamento. 
O sr. Oaetano de Al.m.eidB disse que o 

projecto ap,·esentado na casa ficára adiado, depois 
de se lhe terem feito emendas, com as qila.es elle 
niio podia, ser executado, o por isso o -conselho 
de Minas, tendo em viste. u projecto referido, 
fizera urna proposta mais bem desenvolvi.da, 
cuja. utilidade era lnnega vel, porque na segunda 
di,scussão do mesmo projficto se tinha ·mostrado 
quanto interessava abolir-sA a administração 
diama11tiria, e quão prejudicial é á fJzenda pu-
bli~a. ' • 

Votou contra o adiamento', pÓrque, a.pezar de 
entender que, A vista do exposto, a proposta devia 
passar, achou melhor que no caso de a camara 
a querer regeitar por entender que o objecto não 
era da attribuiçào do conselho geral, esta 
regeiçã~ tl~s>1e lugar de,de já, para se tratar 
da disõussão do rrojecto que existia "ª cása. ··· 

O Sr. Ferreira de Me.Uo votou contra o 
adiamento, porque esta mataria -estan adiada 
desde muito· tempo, progredindo entretlinto a 
immõrali'dade e o (.\1'8juizo da nação. Achou 
que niio -tinha - força o argumento basea.dl) ·no 
projecto que já começára a discutir-se na casa, 
e a necessidade de tornar extensiva a todas 11a 
províncias que tivessem terrenos diamantinos, 
a deliberação que 88 . tomasse . . ácerca . da . admi
nistração diamantina · do '*T.ejuco, porquanto, 
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approvada a proposta, a qualquer Sr.- d~tado 
era livre pedir que a sua disposição se..:ãesse 
extensiva âs outras províncias, quando assll7!,JI 
julgasse conveniente. Informou que o conselho 
de Miniw. tivesse em vista o actual estado da 

__ administração diamantina, de seus empregados, e 
do que lã havia, guiando-se pelas informações de 
um conselheiro, que .'!Ili habitava havia muitos 
annos_, e que tinha conhecimentos mui parLi· 
culares daquella · administração, não sendo pro-

- vavel que a camara dos deputados conhecesse 
melhor o que convinha II este resp_eito, do que 
aquelles que têm estado em contacto com aquella 
administração, e têm examinado os inconvenientes 
e prejuízos que della resultiio. 

Disse mais que nunca seria possivel provar 
que este negocio era geral do imperio, pois 
bem claramente se conhecia- que era peculiar • 
da província, o que dentro della se achava, não 
podendo ramliem proceder o sediço argumento 
de q1'e, indo de encontro a uma lei, não nodia 
ser objecto de uma proposta do conselho, pois em 
outra occasião já se provàra com bastante cla
reza que não havia objecto sobre que os conselhos· 
ger~es pudessem propôr, que não fossem de 
alguma maneira de encontro a ·uma lei existente, 
de maneira ,aue se pasl!Jasse tal principio, seria 
melhor extinguir os conselhos geraes, pois havendo 
lei que marca o limite de uma villa, por exemplo, 
não poderia propôr . a desmembração de parte 
della para se erigir em outra villa. 

Concluio votando 'contra o adiamento, attenta a 
necessidade,, de passar a proposta em questão, 
para prevenir a immciralidade e o prejuízo da 

' nação, que estandj tão necessitada, não deve 
continuar. a fazer uma despeza inutil e superfl.ua, 
quando, approvada a prop_osta, pôde ter . um 
augmento de renda de mais dê 100:000ffOOO ou 
200:000SOOO. 

o Sr. Lobo. disse que queria que a proposta, 
cuja utilidade reconheceu, por tender a impôr 
sol:>re os terrenos, segundo a Hua extensão, fosse 
generalisado para. todas as províncias que pos
suem terrenos diamantinos. e por isso apoiou o 
adiamento para até se .tratar do projecto exis• 
.tente na casa. 

o Sr. Oarn.elr.o Leão se oppoz ao adia·
mento pelas mesmas razões em que se fU:ndarâo 
os senhores que votavão por elle, porqué o con
selho geral de Minas não desconhecendo o pro-

-j acto que existia na casa, vira que elle ·não podia 
produzir grande utilidade,w por isso adoptando 
algumas contas boas do mesmo. Drojecto fizera . 

· esta proposta, pOT ·entender q_~ snbre este 
objecto não podia haver uma lei geral, porque 
em Matto-Grosso e Goyaz, que -tambem tem ter
renos diamantinos, não ha t11ntas pessoas quê 
demandem estes terrenos, como em Minas-Garaes, 
principalmente no districto de Tejuco. 

Não achou que pudesse proceder o argumento 
.. de que a proposta ia ferir uma lei, baseado nas 

razões expandidas pelo Sr. ferreira de Mello. 
Votou contra o adiamento, porque no caso de 

ser regaitada a proposta, por este ou qualquer 
outro. pretexto, quari~erecer um proJecto tal 
qual, ou fazer uma emenda na lei do orçamento, 
para que o governo fica autorisado para .arrendar 
estes terrenos. -

O Sr. Pire" Ferreira disse que se algum 
Sr. deputado 1se persuadisse de que a proposta 
era boa para Matt_o-Grosso a Goyaz poderia pedir 
que se fizesse a sua disposição ex~ensiva áqu-eUas . 
provincias. · . - -

Informou que a .commissão de orçamento tendo 
elh vista a proposta do conselho geral, que melhor 
do qlia niuguem pôde conhecer o que convém á 
SUi! . província,. propti.zera a extincção da actual 
adinininistração e ·o arrendamento dos terrenos 
respectivos, sendo . as ptineipaes razões . em que· 

.01'40 2 ' . . 

áe fundãra a grande despeza que a na,;ão faz, e 
que não é compensada pele producto da extracção, 
e o abuso que havia mesmo a respeito dos dia•' 
mantas, que em outro tempo tinhào vindo para 
o Rio de Janeiro, havendo quem affirmasse que 
os que &tinhão mandado vender no banco não 
erão os mesmos que tinhão. vindo da adminis
tração. , -

Achou que o conselho geral obrára com pru- · 
dencia, porque vendo que o projecto respectivo 
não entrára mais em discussão na camara dos 
Srs. deputados, tirára della o que achára bom, 
e fizera uma proposta propria a promover os 
interesses de sua província. ·· · 

o sr. soara., da Rocha votou contra a 
proposta porque não sabia se em lugar de lucro 
produziria prejuízo á nação, tendo exemplo no que 
acontecera a respeito do quinto do ouro, de cuja 
diminuição de 20 a 5 •/o se tinha cesperàdo maior 
producto desta imp·osto, quando a experiencia , 
mostrou que pouco mais produzio. 

Foi regeitado a adiamento. 
o Sr. Vieira continuou a oppôr-se à proposta 

pelas razões que já produzira, accrescentando que 
o achar-se a administração diam11ntina na pro•, 
vincia de Minas não era razão sufficiente para 
se julgar esta objecto de interesse peculiar da 
prcvincia, pois tambem os arsenaes existião · em 
diversas províncias, e erão de interesse geral. 

O Sà. REzENDE continuou a oppôr-sa até porque 
propos_ta queria metter e presidente em conselho 
na alçada da camara municipal. . · 

o Sr. carneiro L~ão disse que o Sr. Re
zende não conhecera a utilidade do artigo contra 
que fallára, porque podendo haver muitas ques• 
tões sobre cousas minerl!,as, que _decidid,as pelos 
tribanaes serião em extremo morosas, e de grande 
dispendio, o conselho entendera que seria melhor 
uma decisão prompta. · 

Quanto ao --argumeoto· relativo ao quinto do ouro 
fez ver que se reduzido este imposto 5 °/o, se 
tivesse conservado as antigas barreiras, as buscas, 
eté., haveria grande rendimento, porque os mi
neiros quereriiio antes pagar 5 º/•, do que sujeitar
se a estes incommodos e exames; mas achando -se 
extinctss as bus~as~ porque assim era necessario, 
muitos mineiros não pagavão o imposto .de um 
genero, qu~ com tanta felicidade podião trans
portar para o lugar onde tem tmais demanda ; 
não se dev-3o portanto attribuir o pequeno 
rendimento á diminuição do imposto; accrescentou 
que demais o caso não era identico, porque 
hoje grandes sommas se gastavão com a adminis
tração diamantina, despezas da extracção, inten· 
dente, fiscal e· mais empregados, além de escravos 
da nação que nella se occupão, :e o producto da 
extracção não · cobria as despezas, de maneira que 
ainda qu·ando a nação não tirasse outro resultado 
não era pequena vantagem deixar de fàzer tão 
grande despeza, quanto mais tendo-se mostrado 
que o arrendamento de uma legua quadrada 
poderia produzirá nação para acima de 100:000S. 

o Sr. Ba.p·t1sta Caetf\no disse que a 
sorte dos conselhos geraes não era das mais 
favoraveis porque sendo· necessario que se reunão 
e trabalhem; ~o-se obrigados a racommendar 
depois aos representantes da provincia que a ponta 
de espada discutissem suas f/ffl'poRtas, gastando -se, 
não pouco tempo no combate não só a respejto 
das de Minas, como das outras províncias, qu~ndo 
os seus verdadeiros orgiios são o~ conselhos geraes 
que li\ residam, e melhor conhecem os _interesses 
dellas. 

Sustentou a proposta apoian~o-se nos argumentos 
do Sr. Carneiro 'Leão, e . accrescentando que a 
economia ~ontava a 90:000S, porque além . das 
despezas já referidas havia no Tejuco uma com;_ 
panhia da )Wmeira linha que ga!Jtava vinte e tantos . . . ' , .. ó .. 
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contos· que se .Pcidom .poupar; e duas CQmpanhias 
de pedestres, que pela · proposta se extinguem. 

• ... o sr. Ferreira. de Me11o disse que não 
duvidava de que havia cousM nas pro~incias como 
arsenaes de marinha, eti., mas fflo podia en
tender que. a administração diamantina. do Tejuco 
estivesse incluída neste numero, sendo peculiar da 
província de Minas. 

· Votou pela propqsta. . 
Depois de mais algumas reflexões foi appro-

vada. · 
· • Igual sorte. teve a proposta do conselho ger(!l 

de Pernambuco sobre a construcção de um cem1-
terio-para que o seminario de Olinda fique sendo 
o coUegio das artes preparatorias para o curso 
juridico-est11belecendo ordenados aos carcereiros . 
das cidades e ·vmas da província, e sobre padrão 
de medidas. 

Tambem foi approvada a · proposta do conselho 
de s. Paulo augm·entando a oongrua do parocho 
de Guarapuava, e creando freguezi.a a capellà de 
S. Bento. · 

A respeito . da referida .congrua informou o Sr. 
Toleao qJJ.e a fregliezia está em distancia da 
capital 120 leguas, e tem falta de recursos, além 

· de que muitas vezes os indios que ~as vezes 
vêm negociar pacificamente com os mdios . al
deados, outras vezes atacão a povoação, queiniãcl 
casas, etc., Je maneira que ninguem quer ir 
para lã. 

Approvou-se -tambem a · proposta do mesmo 
consellia marcando ordenados aos professores de· 
primeiras letras. . 

Segulo•se a discussão da proposta do con~lho 
geral da provincia de S. Pedro do Sul, torn'lildo 
livre a praticagem da barra. · 

o Sr. Pere1ra .Rlbe.lro disse que não 
julgava 1tecessario sustentar a utilidade da pro
posta, mas mostrar á sua justiça e necessidade, 

1 porque a camara não podia estar ao facto de 
circumstancias peculiares, a respeito dos quaes 
o nobre orador podia informar: que todos sabião 
os incotl'Venientes que tinha a barra do Rio Grande 
do Sul, não só por muitas vezes lhe faltar agua 
para navegarem os barcos, como pelos baixos de 
arêa movediça, que difllcultão a sua entrada e 
sabida, havendo apenas um patrão da barra.· que 
é proprietario deste lugar, (!118 tem uma só catraia; 
coiu que faz e:ntrar e saliir as embarcações, de 
maneira que muitas ve_Z!\i_ acontece !irem é. barra: 
em dias de cerração multas embarcaçoes, e porque 
um patrão só não basta para as trazer para 
dentro, perdem a occasião dâ entrada, e vão 
perder-se na costa, o ·que ae pôde prevenir fran
queando a praticagem: que demais acontecia 
tambem que sabendo algum negociante que certo 
genero achava bom mercado em outra provincia 
se ajustava com· o patrão da · barra mediante 100 
ou 200 patscões para fazer sahir o seu barco 
com prefere'lcia na primeira oecàslão em que 
houvesse agua na barta, e como o patrão conhecia 
na vespera quando havia . de hnver maré, fazia 
signal para o que o · mestre da embarcação ·se 
prep1nasse para ·sahir no dia seguinte, em _gue 
era conduzido pela barra fóra ení occa&iiio opJml"= 
tun:i, deixando de sahir outras embarcações que 
tambem estaviio promptas porque ·sendo neces
eario algum tempo para conduzir o barco fóra da 
barra quando · a catraia voltava fazia signàl que 
jã· .não havia agua, . ' 

Coneluio dizendo que o unico obstilculo que podià 
encontrar a proposta era a propriedade que tinha 
este homem do lugar de patrão da barra, ·~as 
que eriio tão reconhecidps as vantagens . desta 
resolução ·que elle estava promp.to a ceder desta 
prupriedade dando,se-lhe uma indemniilaçiio pe- . 
quena · · àm . compa.ração dos rendimentos que tem· 
agora. · · 

O Sa~ · SOARES ».1. 'RooHA. óppoz-ae ã:·reaolução· 

·pórque queria"""'ue executas.se a lei .a respeito.d~ 
indemnisaçiio .a.,que tem direito este, homem po ,
ser privado da sua._.propriedade . 

O Sr. Maciel respÓndeu que era de todos os 
habitantes do Rio Grande a propriedade de sahir 
e entrar peh tespeetiva barra,- ainda · quando 
se quizesse dar a este homem alguma cousa por 
ser .o primeiro que entrou nesta espeçulação, já 
se lhe havia concedido o lugar 'de patriio-mór· 
da barra, e um ,i patea te que elle pedira, nio 
devendo. isto portanto ser mot,vo para prejudicar 
o _que pedem os habitantes do Rio Grande. 

Votou p;,!a proposta. 
o SR. PJRlB FERRBIRA disse qu& não havia 

offensi\ de direito de propriedade ; fez mais al
gumas reff.exões e v<>tou a favor da proposta. 

O Sr. Ferreira ~rança disse que os pre
vilegios que não fossem essencialmente ligados 
aos cargos .estavãQ abolidos pela oonstitui~o, e 
por isso não !!_Odia subsistir o presente. 

Quanto á propriedade, pareceu-lhe que .tem 
sido propriedade de vexar o publico e mais 
nada. 

. Ú SR. PIRES F&RREIRA 'disse 4118 uma· COU!la era 
direito exclusivo de deitar as embarcaoõea fóra 
do porto, e outra a propriedade que tem este 
homem da torre que fez; a que eetli hoje va-
lendo 8 ou L0:0008000. · 

0 SR. PEREIRA RIBElRO disse q11e O homem 
tinh, alcançado o lugar de patriio-mór em re
compensa de serviços t'eltos é. naçíto, e por isso 
tinha a)gum direito a ser . indfmnisado .. 

O Sa. FERBEza . .1. FRANCA entendeu que elle 
tinha sido bem recompensado pefo não .pequeno 
rendimento. do lugar . . 

Continuou a sustentar a sua opinião. 
Foi approvada a proposta, e igunlmente outra 

do mesmo fonselho relativa á abertura de inter• 
vali os de terra · entre os os Rio de P..irtu-Mangú, 
Jaguiriçá, etc. . · 

Ficou adiada pela hora a proposta do conselho 
geral da. Piauhy sobre a creação da cadeira de 
rhetoriM e philosophia. · 

-Levantou-se a sessão ás tres horas. 

·--
· Sessão eDl e·· de Jul1- .. 

PRESIDENCIA ·no SR. Li:l.tPo DE ABREU 

--Approvada a acta da antecedente, forão á se-
cretaria : 

Um officio do Sr. ministro dos negocios es
trangeiro~, com informações exi~idas é.cerca de 
reclamações d& varias Srs. deputadõs e senadores, 
que forão roubados por um corsario arge,,.tino. 

Outro do Sr. miuistr.o da fazenda com informa· 
. ções sobre escravos .vindos para e1ta cõrte das 

fazendas nacionaes de Piauliy e colonia de s. 
Leopoldo. . 

. Outro .do Sr. ministro do imperío Incluindo um 
otlicio do presidente de Minas .relativo ã admi• 
nistracão da faz.anda de Candelaria, e-cópia da 
portaria expedida em 20 de Setembro de .182( em 
respoRta ao referido officio. · 

Outro do mesmo senhor com informações âcetca 
da' arreca1ação dos · bens da casa ' da misericordia 
de Sergipe. - · - . .., 

A' comi!iissão reafjectiva outro do Sr. ministro 
da justiça submettendo 'á . approvação da camara 
a ·creação de. mãis um ~irurgiãq ajudante para o 
corpo· de guardas mú.iiicipaes permanentes. . , 

A' ·de pensões e .o~deni4dos um requerimento dos 
offlclaeé de. 5 secretarias de estado ··acerca de 
díitribulçio' dói emolumentos reiipactivos. 
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A.' de policia o de Fra nclsco José Pereira 

Lisboa •. 
A camara ficou · inteirada de um C111icio em que 

o ·secretario do senado communica haverem sido 
sanccionadas varias resoluções da assembléà geral, 
e de outro da sociedade de medicina desta 
cidade, .participando haver nomeado umà com
missão para dar · seu parecer sobre os meios que 
se devem empregar para obstar â cholera-
mõrbus. ·· 

Forão approvados os seguintes requerimentos: 
Do Sr. Caetano de Almeida-Para ·que se peça 

·ao governo cópia do decreto porque foi jubilado 
o professor de latinidade da villa de S. João de 
El-Rei Manoel da Paixão e Paiva, com os docu
mentos respectivos. 

Do Sr. Pires Ferreira-Para se,o-pedirem ao -. 
governo pelas repartições da marinha e imperio 
esclarecimijntos a respeito dos escravos da fazenda 
nacional rem·ettidos das provincias do Piauhy e 
Rio Grande do Snl. ' 

Entrou em discussão o parecer da cominissão de 
justiça civil ·offerecendo uma resolução para se 
revalidarem os actos praticados por José .. Rodri
gues Dantas na qualidade de ouvid.or interino · 
da comarca de Sergipe d'El ·Rei com o voto sepa~ 
rado do Sr. Rebouças. 

Concluida a discussão foi approvada a 1• parte 
do parecer para que se officiasse ao. governo 
afim de fazer . executar as leis em vii;or, em 
conformidade com a porhria de 11 de Março de 
1829 quanto â illdicada ouvidoria, regeitada a 2• 
parte concernente a adoptar-se a resolução acima 
referida. 

Fói approvada, adaptada ê remettida à com
missão de redacção uma resolução para se esta· 
belecer um recolhimento de orphãs no lugar de 
Sant'Anna de Curnrupú. 

Continuou a discussão do parecer :las com
missões de constituição e justiça . criminal sobre 
a remoção do tutor do Sr. D. Pedro II e suas 
augustas Irmãs. 

o sr. Ribeiro de A.ndl'ada: - Entro em 
com bate, seguro d-e fazer trium phar a 1·azij:o e a 
justiça: pelejo em · campG aberto, perante võs 
legisladores, e perante o brioso . povo que me 
escuta; tal é minha maneira de combater, porque 
nunca pude resolver-me a atacar homens envolto 
no manto escuro d~ noite, . ou assassinar repu
tações acol!ertado com a capa de anonymo. Se 
alsuem pôde' lembrar-se de attribuir-me artigos 
foi seguramente o illustre deputado, quando 
metamorphoseado em redactor da Auror11, e seus 
consoclos, · qua trajão a mesma llbrÁ , Sinto lhe 
não agrado o meu estylo alti-sonante ; qulzera, 
mas não posso imitar o baxl-sonante, 'l_Ue lhe 

-.. pl\reee proprlo, não lh'o invejo. mas nao lh'o 
estranho, porque é natural a qualquer possuidor 
gostar dos trastes seus. 

Poderia eu, pC'rém, contar com a victoria do 
facto ? Sei que não, porque salta aoa olhos a 
anela com que se anhela a remoção do actual 
tutor; 'porque segundo o testemunho dá pessoas 
fidedig·nas que se achavão presentes, um dos 
meus honradissimas collegas asseverou em unia 
botica da rua ·Direih que haviã6 de deitar p,ara 
fóra da tutoria a José Bouifacio, visto jà terem' 
mais de 40· votos na camara dos deputados e 18 
nó senado. Bem que este facto seja o· quadro fiel de 
algumas de nossas actuaes medidas legislàtivas; 
todavia não desacoroçôo, porque quando delro
tado pela maioria dos votos, ·terei ao melios a 
gloria de fazei,. ressuw brar nesta , discussão a 
parcialidade e as siilistras vistas de certos cons, 
piradores. De gladiador, a con41pirador o salto 
é um tanto grande ; mas nem por issõ é menos . 
.verdadeiro. . '' 

Quando · se discuti<! .. o requerimento do meu 
illustre e.mig(!, · u~ dos • meus . collegas 11va11çou 

que a demora aas commissões era uma suspeita 
de . que maioria não coincidia cll'tn os desejos do 
ministro; outro que não havia pressa, porque 
a causa pnblica não p6rigava ; e finalmr.nte o 
relator apresentando este parecer como prova· da 
superfinidade do requerim8,\lto."11sseverou que as 
commissões de muito antes meditavão profunde.-
mente, otc. · 

Qual dos meus mustres collegas rendeu neste 
negodo puros Incensos a verdade ? Triste 
condição 'dos homens I Uma vez deslísildos de. 
estrada plana do dever, e emoicados na trilha 
estreita e tortuosa do injusto, dei.xão de ordi
nario á vista de todos o fio · que deve conduzir 
no labyríntho inextricavel de SJ.if tramas enco· 
bertas ; e .ellas se tornão então patentes, como 
os actos louvaveis dos homens de bem e patriotas 
pu~os. ,. 

Ha porém um àíngular encontro no modo de 
soffrer em dous homens tão diversos, quando 
apanhados em fiagralite ;· e vein a ser, que 11 
fogueira é para o homem de honra. um. leito de 
rosas_; e para o ·segundo o despreso, que persegue 
a falsidade, é relam pago ligeiro, que lhe não 
córa as faces, "'e nem lhe faocina a vista. · 

Supjlonhamos agora, que de facto as commis• 
sões meditavão profundamente sobre a remoção 
do illustre tutor, ou ·que segundo a expressão 
de Virgilio- manebat alta mente ,·expostum 
juditium Paridis ;- supponhamos ainda que 
entendiiio, esta medida necessaria, porque o 
venerava! ancião da indepondencia, o. li~rato. 
reconhecido nos dous nui.ndos era ·inimigo do 
Brazil; que para ellas os denunciantes, os fal
lidos, os extraviadores dos dinheiros publicas, 
os lubricos e crapulosos, os calumnladores, e 
toda essa caterva de intrigantes e de falsos 
testemunhas e criminosos de toda a especià, 
excellentemente descriptos por Oicero em sua 
oração contra Catilina, são os ardentes amigos 
da patrla, e o· Exm. ministro seu propheta; 
supponhamos tudo isto, porque se demora.ão 
que.si dous mezas nll, apresentação de um parecer 
de tão poucas linhas e idéft>? Seria s·emelhante 
demora uma confissão de sua supina ignorancia? 
Não, senhores, alie estava feito ha longo te·mpo; 
restos porém de pudor aqueoião coraç<llls Inda 
rebeldes ao jugo do poder; Insinuou-se o ve
neno, est~ lavrou, veio.depois a gangrena, e a 
gangrena deu á luz o parecer; eis explicado o 
enigma da dilação l . 

Perguntarei tambem, a causa PJlblica pode a 
remoção do tn tor ? E' ella necessaria ao socego 
d11 capital e província? Que legisladores I A 
viol~ção da lei do j ury, a sus~ensão de todas 
as garantias dos cidadãos braz1leiros, a lei de 
~6 de .011tubro, esse monumento de horror é de 
sangue, que transformou os julzes de - paz . em 
humildes clientes do ministro da justiça, e todos 
os cidadãos em suspeito·s e em criminosos pelas 
devassas sein termo, que autorisa, e palo 
tempo indeterminado, que concede para descobrir 
e corromper testemunhas ; as prisões reconhe
cid,1s por infectas e inhabitaveis, o projecto de 
amnistia para o Maranhão, . as continuas· atroci
dades commettidas pelos agentes do poder, os 
contínuos roubús e assassinatos perpetrados, 
nada disto mereceu a contemplação ou excitou 
a sympathia das illustres commissões? Nada disto 
as obrigou a offerecerem -remedios, qµe cicatri
zassem às chagas que corroem o corpo social? 
E · a remoção sómente do tutor, e ee.u . segund_o 
parecer tão digno como o primeiro; tem· de · ser 
a panacéa universal · de Paracelso, que ·cure 
todos os nossos-males? Que imperismo intole
ravel no vasto campo· de. medicina politicà 1 

Senhores, fallemos . claro, esta· remoção . tem 
dous fins manifestos, fazer circular · doze mU 
cruzados mortos e depositar ·•-o monarcha e sua 
dotação nas :~~9:a de ulli : homell} da seita. ~a 
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multo que o mustre tutor lhes teri~ fei'to essa 
vontade se 'hão fóra e11; eu sou unicamente ·o 
culpado ; . eu sempre me opp11z a semelhaote 
resoluç_ão, · por não querer ro~bar á camara esta 
gloria, q11e de certo tem de 1mmortallsal-a ... 

E para que esta aureola d.e luz se torne cada · 
vez mais brilhante, sigamos o illustre relator 
em seu discurso, separando annel por ·annel da 
cadê11. de seus raciocínios : disse eue·- as com
miss'êfes não accusllo o tutor, t,·atão sóml!Jl,te da 
sua remoção : e;· se em lli,·tude do tirt. 3° .da 
lei da tutoria, qualquer deputado pórle pedir ou 
propol-a, com muito maioi- ra$àl) ellas: - Sem 
duvida qualquer de nós póde pedil-a,. mas de 
que. fórma? Por um r_equerimento ou i_ndicação, 
e nun·ca .por um parecer. ; ora, nós d1scut1mos 
um parecer sobre jurisprudencia civil, lo~o, alie 

. não podia sei.: offerecido pel11.s commissoes de 
constituição e justiça criminal. 

Que diz, porém, o art. 3°; que o tuto1• prestará 
contas á assembléa geral, ·a qual o poderá re
mO!ler quando julgar. conveniente : ora, eu creio 
que a assembléa geral não sendo um aj_unta
mento de loucos, cujos actos são sempre capri
chosos e desarrazoe,_dos, sô pôde achar conveniente 
. a remoção do tutor -quaudo ha quebra no exer
cício de suas obrigações, e esta só pôde ser 
conhecida e apreciada no exame de suas contas. 
Senhores, nós não somos para· com o tutor de 
Su11. Magestade mais do que meros juizes de 
orphãos; e se consu :ta rmos a legislação geral das 
tutellas, . veremos qae para um_ juiz remover 
·convenientemente .um tutor, é mister que tenha 
havido neUe, negligencia e descuido na educação 
·do tutellado, mA gerencia aa administração de 
seus bens, e má fé ou dolo em cada uma destas 
obrigações impostas ; e que para tudo isto se 
req11er em direito prova plena. Nada disto vós 
fizestes, nem sequer examinastés sulls contas, e 
vós quereis removel-o ? . 

Talvez me repliqueis que o tutor do monarcha 
differindo multo i'lo de qualquer individuo, é 
su1eito a · outras considerações de eonveniencia, 
ao que respondo, que a lei é a mesma para 
amoos. 

Todavia lancemos um golpe de vista e proc-g.
remos descobrir, ou ao menos aventar as eausas 
que possão occorrer para a conveniencia de 
semelhante remoção; será ella conveniente á 
nação, · 

O silencio popular a este respeito responde 
negative.mente; nem um s6 requerimento patti
clllar, nem uma só representação cQJlectlva, 
tem chegado_ ao conhecimento desta camara 
sobre a conservaçiio ou mudança do actual tutor, 
nem ainda dae nossa e associações políticas, hoje 
tão lnlluentea em nossas me'llidas legislativas 
(graças ás ldéas domlnaaies), e nesta parte os 
inimigos do tutor forão algum tanto esquerdos 
e desgeitosos,, desc11ido que ainda é tempo de 
reme1Uar; será ella conveniente ás vist11.s e 
interes·ses dos estados da E11ropa? Qual de vós 
poderà vacillar a 11ste respeito 'l O nome de um 

'velh!> de repata·ção e11ropéa sed, contado. em 
menor monta, será menos considerado do que 
o.a nomes . de alguns homens obscuros, surgidos 
ha pouco do cabos e do nada t Não, isto , niio 
é possível. Serã por ventura conveniente aó 
nosso governo? Não duvido ; .mas que tem o 
~r com o governot Q11e tem ·o defensor do 
primeiro cidadão do estado cot.n o poder execu
tivo? Devem acaso os legisladores · obedecer ás 
injustas . insinuações deste ou ás regras pre-
acriptas· na lei, feitura sua? · 
· Senhores, na situa'ção critica lias nossos nego

cios, cumpre que a legislatura feche os·ouvidos 
aos desejos extra•legaes do governo; é o unico 
dique que poderà impedir a sabversão total das 
nossas in11t1\uiçõe11 já tão ameaçadas . 

· Con"nuou o illustre relator : todo o homem tem 

direito de suspeitar outro ; sem ,duvida, se esta 
suspeita fica nelle; mas aos olhos da sociedade 
e da lei, suspeito de um crime é aquelle que se 
acha pronunciado por jwz competente; crimi~ 
UQSO é aquelle GUe se acha convencido por 
sentença legal ; dizei-me agora qual a devassa, 
em que elle se acha comprehendido, e qual a 
sentença que o convenceu de delinquente. Se vós 
sois legisladores, e não podeis ser juízes, comó 
ousais suspeitai-o e aM11sal-o, vós, e o mlnistro 
da justiça? Devassas estivarão abertas ·; porque 
motfv:o homens, que assim ínsultão o tutor, não 
forão depôr contra elle e cobrir-se &inda deste 
novo opprobrio t Digo opprobrio porque, estou 
certo, senhores, que nesta discussão · qualquer 
que seja o exito della, a vergonha fi.car_á ao 
accusador, -unca passarã ao v,ilho septuage
nario, cuja alma, sempre serena e sobranceira é 
invulneravel aos tiros impotentes da calu·ãínia 
e do odio ; elle nem sequer perderá um momento 
·em lembrar-se de vossos desvarios; mas na 
calma ·das paixões, vossa consciencia, se de todo 
não está morta para a vida pratica, será pungida 
a ca~a instante pela ponta assacalada do re· 
morso . 

Notai ainda, senhores, a contradicçiio em 
que cabio o illustre relator; antes não se tra
tava de accusação, e sim de sua remoção, que 
compete á esta camara ; agora elle o accusa, 
porque o suspeita, quando não pôde nem sus
peital-o e menos accusar-o, senão segundo · as 
regr11.s geraes de direito. · 

Passemos agora em resenha a engraçada lista· • 
d11.s arguições : de S. Ohristovão partio a insur
reição da 17 de Abril, Jogo, o tutor é connivente 
ou inepto, o que ,iqui vala ao seguinte raciocínio ; 
de outros pontos dos suburbios partirão tambem 
tropas, logo, todos os more.dores destes lugares 
que niio entrarão forão ineptos ou c<Jnoiventes; 
porque razão o governo não accusa tambem 
estes'? A razão é clara, é porque estes homens, 
não sendo agentes nem espias do governo, 
occupão-se nos negocios de suas. familias ; ta.as 
eriio as circumstancias do tutor, encarregado da, 
só tarefa de educ11.r e guardar o monarche. 
menor o suas augustas irmãs, e da gerencia de 
seus bens, nunca se abaixou ao vil officio de 
espionar criados, e seria tão . ousado o governo 
que pretendesse transformai-o em espião 1 Nota,i,. 
ainda que o tutor se achava então no paço da 
cidade, e de nada podia saber, e que nesta noite 
desastrosa não abandonou o monarcha, quando 
o governo, que hoje o accuss, deixou o monarcha 
e foi buscar gunrida no arseoal. Se, porém, o 
tutor é ainda Inepto ou connlvente, então diremos 
com m11is razão o mesmo do governo, 'porque, 
seg11ndo o iliustre relator, todo o mundo sabia ; 
se o governo, a quem pertencem semelhantes 
descol>ertas, nada soube com antecedencia, então 
é muito inepto ; se eoube e não prevenio, é 
connivente; se não quiz prevenir para saborear 
a cruel satisfação de matar, é muito perverso 
(todavia este ministerio é o maná que a Provi
dencia nos enviou na enchente ·,de sua mise-
ricordia). · , ... 

2ª arguição. - Não quiz entregar as peças, 
porque as mandarão buscar, como se alias fossem 
bens do --estado, e as não pedirão ; note-·se ainda 
que isto aconteceu dias antes de 3 de . Abril ; a 
insurreição de 8 11.ppareceu, e as peças não, 
apezar de ser o tutor tambem entrado nella, 
como espalilariio os·jornaes do · governo. 

3• àrguição. - Organisou forças para defender 
o monarcha, não ; toi o ministro que _çieixou 
em poder do delegado o armamento necessario 
a ~ste _ílm, em, cujo poder liStavão tambeai as 
peças; e quanto à compra da . polvorà, era neces
saria, ums vez deixadas aqtiellas. Além.de que, 
vlrite e .tantas libras de polvora sô poderião ame
drontar oa pigméos de Gllliver. ~11do isto jl\ 
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demonstrei no meu 'disourso de 22 de Maio ; 
mas se o tutor o fizesse, obrava como devia, 
para impedir o roubo do imperador e eua au
gusta familia, como estou prompto a- pr!!llr em 
qualquer juizo. _ 

4.• lfrguição.- O t.utor é perigoso porque tem 
200:000SOOO à sua disposição; esta arguição 
estende-adi outro qualquer tutor, e para evitar 
és te perigo, nomeai o go_verno- por tutor, fazei 
mais, cedei-lhe tambem o direito de legislar, e 
saciai sua sede hyd~ u~ica de mando. Quanto ao 
tiitor aclual, as economias por elle feitas e cons-
tantes . das contas, tres mezes da dotação por 
pagar, provão que nã_o teve 200: OOOHOOO à sua 
disposição . Mas se tão pouco dinheiro torna um 
particular perigoso, como não· serà· o actual . 
governo que tem à sua, todas as rendas do estado, 
e que as depende como Iiós SBbemos ?. 

5• ar~uição. - Não apresentou as contas no 
principio da sessão. Nas mesmas circumstancias 
se achou o ministro da fazenda, com esta diffe
rença, que o tutor 'tinha promptas as suas, e 
àemorou a entrega, por niio saber a quem ; quando 
as commissões farão nome11das, immediatamente 
as entregou . Ha nada de mais pequeno e de 
mais futil? Eó miseriarum pei-venti sumus 1 

6• arguição. - Deu pensões ás viuvas dos 
criminosos e a- outros. N~o; deu . esmolas às . 
viuvas e continuou a pensão de 3008000 ao bispo 
de Anemuria, ~rllf> devia fazei-o; constitucional, 
elle ·sabia que os crimes do marido não passão á 

_ mulher e aos filhos; homem-; nij:o podia fechar seu 
coração á ternura e piedade por uma mulher 
desgraçada e tenros filhos ·abandonados; homem 
de honra, e tutor, elle . devia ensinar o joven
monarcha a respeitar o mestre de seu augusto 
pai, e um futuro prelMo do Brazil, conservando
lhe a mesma graça aillnercê, mórmente attenta a 
presente pobreza em que vive. Qüe, senhores 1 
Estou neste recinto das leis1 neste alcazar de 
sabedoria, de justiça e _de numanidade, ou na 

• sentina de onde se exbalão os miasmas putridos 
que infeétão o nosso sólo ? Estou entre legisla
dores humanos ou entre féras da Africa e ind igenas 
antropophagos t Se dessecar o coração humano, e 
estancar-lhe todas as fontes da sensibilidade e do 
dever, é a educação destinada ao joven monarcha, 
então que triste futuro o aguarda 1 

7• arguição.-0 governo não correspondeu ás 
esperanças dos deputados e senadores, que in• 
sistirão em nomeai-o. Eis descoberta a mallograda 
cabala; elle sabe tudo isto e que a aua nomeação 
foi devida à honra não adormecida desses legis
ladores; ás esperanças destes està seguro de 
haver correspondido, às sin49t1·aa dos outros sem 
duvid11 nunca corresponderá. 

B• arguiçiio.-0 tutor já 'tem fral\,!!ez11 mental, 
o que pôde colligir-se das poucas veze!l que 
fallou nesta camara. Um semelhante ataque poderia 
ser permittido na boca de um productu do crime, 
mal educado em- seus começos, poderia ser ainda 
tolerado nos nojentos artigos de um folliculario, 
mas na boca de um legislador é se911ramenta 

.espantoso. Todavia elle é o écho dos rumores 
espalhados por ·esta capital, de que o governo 
procurára certidões de facultativos . neste sentido 
para com ellas demlttir o actual tutor e nomear 
outro, porque o govern~óde tudo·; o que porém 
admira é que o illustre relator se não prestasse a 
passai-a. Este ataque porém mostra quanto é fraco 
e contràdictorio o homem que é arraatradi> por 
paixões ignobeis ou corrosivas. 

H11 pouco vistes o tutor revolucionario, agora 
o vêdes privado ou enfraquecido. em suas facul
dades .intellectuaes; abri as paginas da histoJia 
e .dizei-ma, senhores, se encontrastes unwó reva_. 
luciana~io que não. fosse dorado de força intel· 
lecwal. O que porém h11 demais engraçado, é que, 
para ·ser tutor seja necessaria a qualidade de bom 
orador, Serri por ventura o illustre dep11tado grande 

orador, serei eu, sera· algum de nós? No verdor 
do systema representativo somos plantas ha pouco ' 
germinadas. 

se· o iliustre aeputado tivesse alguns conhe
. cimentos historicos da vida profissional dos 
grandes homeus da E11ropa, saberia que o celebre · 
Vauquelin, o grande Lichtemberg e seu successor 
Mayer, !la. cadeira de phisica erão demasiado 
poôres e"!!rverbosidade e até deixe.vão de respon
der vocalment~ ás objecções dos eeus discípulos, 
e · o fazião por escripto; saberia que Rousseau_ 
passnva por um simples nas µ-randes sociedades, 
como elle proprio o confessa. Se o illustre l'elator 
quer conhecer a fundo a quanto chega il capacidade 
m~nt.al do illustre tutor, communique-o mesmo em 
alguns ramos das sciencias medicas e tal vez tenha 
que aprender. 

Finalmente, lP-gisladores, se quereis um mo
narcha educado segundo os verdadeiros . princípios 
da educação phisica e moral, imbuído nas maxi
mas ppliticas do seculo; bom filho, bom esposo, 
bom pai e bom amigo, 'em uma palavra um 
imperador cidadão, conservai-o nas mãos em que 
se acha; se porém querei,; um monarcha sans
culotte, amaldiço11dor doa ·seus progenitores, cruel, 
desregrado em sua vida, e por fim ludibl"ia do 
desprezo e talvez victima, entr~gai-o á facção que 
o cubiça e com sangue sedentas vistas o devora. 

Mas então em nome da santidade de nossos deve
res, em nome da piedade e tornura que excita a 
innoceucia e orphandade, salvai a patria de seme
lhante ÍJodoa e preferi antes enviar para a Europa 
este augusto e infeliz renovo de tantos reis, mo
lhado por vossas lagrimas e acompanhado de 
exhuberantes testemunhos de vossa generosidade, 
a descançal' tranquillo no seio fagueiro de um pai 
e no commercio e trato dos seus. 

Este discurso foi algumas vezes apoiado. 
o Sr. Pauia Araujo ·-Sr. presidente, 

levanto-me, não para respoqder a invectivas e 
Insultos, porque invectivas e insultos· não são 
razões ; e se o são, são razões indignas de 
homens que ~cebérão uma educação liberal; são 
in,lignas das attenções que devem uns aos outros 
os representantes de um povo civilisado ; são in
dignas do respeito que se deve tributar a ·este 
augusto recinto, ao sanctuario das leis. Não res
ponderei pois a taes indlgnldadºs, que só podem 
enxovalhar áquelle que n• profer~: eu as des
prezo ; e desprezando-às, dou-lhes o apreço que 
merecem. Levanto-me sómente para sustentar o 
parecer das commissões, e para combater algumas 
razões contra ele ªl?res~ntadas. 

NIio procurarei, Sr. presidente, como o honrado 
membro que acaba de !aliar, com mover os corações; 
commove-sa nn faita de razões solidas e convin
centes: não lançarei mão desta arma: se quiz.esse 
lm.itar o exemplo do honrado membro, eu poderia 
tambem trazer aqui as lagrimas dos filhos e das 
consertes, victima~ sacrificadas á ambição de alguns 
homens (muitos apoiados) ; eu poderia aqui trazer 
as orphãs e viuvas entregues á miseria. e á 
proatituição, mas não queN m:.ver affeetos, quero 
unicamente fàzer triumphar a justiça ( muitos 
apoiados), e que sóbresaia a verdade .. 

Analysarei portanto algumas razões q~e forão 
apresentadas. 

Disse o nobre deputado que acabou, de fallar : 
-porque razão derij:o as com missões de constituição 
.e justiça criminal o seu parecer a respeito do tutor, 
e não cuidárão de outras cousaa,,como por exemplo 
da barbara lei de 26 de Outubro 'do anno passado, 
quij,pôz á disposição do ministro da justiça _os 
juízes de paz ? •••• 

Sr. presidente, nenhum11 cousa era .de maior 
entidade do que a remoção do tutor, porque é 
elle que tem. debaixo -de suas vistas a educação 
do joven monarcha, de que d1lvem depe!lder os 
f11turos destinos da vatr1a; e vor isso não sendo 
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· cousa Alguma mais importante, este negocio devia 
ser preferido. Admira nR verdade o grande rancor 

· que se tem manifestado-e ~uanto se tem fall.,do 
nesta casa contra· a lei de 26 de Outubro de 1831, 
que aliás tem servido de forte barreira ás pe'ssimás 
intwções de alguem, é ás convulsões com que 

""!la. tem procurado ensanguentar o Brnzil. (Muitos 
apoiados.) , · . · 

Fallou,ae .em 12,000 cruzadQs, quit 41fta disse 
quere,·-sa fazer circular .pata os dar a pessoa da 
seita, e · por isso se tratava de remover o tutor : 
isto nem tnerece resposta : veremos o que decide 
a assembléa• pelo homem que fôr eleito poderemos 
ajuizar das intenções dos que .elegerem. Disse 
o nobre deputado que para se remover o tutor 
é n@(llllssario tomar-lhe as coutas : eu não o creio, 
e já na outra sessão , mostrei, ou ma pareceu 
ter mostrado que Ullla c,msa era independente da 
outra, e que para se remover o tutor não era 
nece·ssario saber se os bens do pupillo tinbão sido 
bêm ,administrados. Todas as considerações' a 
este respeito, tudo quando se pudesse colligir do 
exame das contas: nada seria á vista do qu_e ~e 
passou no dia 17 de Abril. Ainda qu~ fossem 
dissipados os bens, ain!\a que o tú.tor fizesse 
delles qualquer uso illegal, isto era nada em 
com'paração daquelles acontecimentos, que pertur
bárão a capital, e . de que podia resaltar a des
membração do imperio, e a ruina do Brazil. . 
(M.uitqs apoiados.) • ·• 

Disse o· nobre deputado que as duas cousas 
principaes pelas quaes devia sar conservado o 
tutor era a boa educação do pupillo, e boa 
gerencia de seus bens : eu da outra vez não 
quiz toc~r nesta ·matería, e mesmo passarei de 
leve agora; porque uito desejo· gastar tempo á 
camara, .Boa · educação do pupillo 111 · 

Quem não sabe pouco mais ou mano3 do 
que tem havido no paço 'f Quem não sabe da 
conducta imprudente e irrefiectida do actual tutor? 

- Quem não sa.be que mesmo na. presença do joven 
imperarador se ten1 · usado do uma linguagem 
impropria de um homem •b,em educado mesmo, 

_no verdor d~s annos, quanto mais de um aricião 
a quem toca dar exemplo? 

Quem é o criado . pRrt1cular do monarcha ? Um 
estrangeiro, ~m inglez, cuja occup·1çào foi tra.tar 
de animaes III E tratar de que maneira, Sr. 
presidente 111 A decenoi.a proh1be que eu me 
pTonuncie claramente. Direi só (jUe o criado 
particular do joven monarcha, é aquelle mesmo 

. que fol criado particular do ex-imperad,lf, que 
foi ministro de seus prazeres lllicitos e dijboche~ 111 
E' este o criado particular do jovan mo11archa, 
é este o seu mesLre de inglet, talvez para lhe 
lnfnndir ·a moral, e concorrer R dar-lhe boa 
educação 1 

Sobr'e a gerencia dos bens passarei de salto: 
todos sabem que debaixo da inspecção do tutor·, 
uma fazenda como a d.e Santa Cruz, . que tsm 
2l~ escravos, tem rendido 7009, ou . po1.1co mais.
(.awitos apoiados.) 

Fallou-se em não ter sido pronun_ciado o tutor: 
mas, Sr. presidente,_ eu já mostrei a grande 
difficuldade da se pronunaiar um homem mesmo 
de outra ordem, quanto mnis quem está naquelle 
lugar; Porém quando mesmo, Sr,' pre~idante, não 

· houvessem grandes provas, não bsstava à sus·
peita de que era connivento, não bastava· a sus
peita da que era inepto, ainda· não s6ndo con
nlventfJ, para suppôr o governo" e . a assembléa 
geral, em perigo a pe1111oa do mo.narcha ., E' a 
pessoa ·do monarcha de tão pequena monta, que 
não mereça a consjderação ão governo ? 

Trouxe-se aqui que o governo é · inepto e con
nive.nte ; jé. em outra occasião respondi qúanto 
bastava ; e agora mà limitBTei sómente a dizer que 
não se trata de ·accus11r ·o governo, mas da remoção 
do tutor; · ·, "' - ,· 

organisou !orça ; a força foi organisad11 pelo 
governo ; o tutor o que fez sómente foi comprar 
24. libras de polvora (à disse-se), o que podem 
fazer 24 libras de p_olvora I Sr. presidente, a força -. 
que se bateu coutra.:ls tropa.a nacionaes, não 
foi organisada pelo govern~ nem autorisada por 
lei alguma. (Innumeraveis apoiados.) 

O tutor, continua-se, ·não violou a lei que 
prohibe que cada um orga11ise meios d.a-defesa . 
-Pergunto, que lei autorisou o tutor a organlsar 
uma forca militar? Havia lei que determinasse .· 
a sua organisação ? Erão por ventura reconhecidos 
pela lei os . chefes que a commandavão ? E' o 
barão de Bolow chefa reconhecido pela lei T 24 
lilJras de polvora . .. t t l Sr-preside"lte,24 libras 
farão as que se acharão ; mas era yor ventura 

· sómente esta quantidade que se tinha comprado T 
Não appareceu um impressll que · declarava· que 
se tinha comprado maior quantidade, e o que 
mais é, para aquellaa mesm1s peças 9ue decla
radas incapazes de servir SR!iirão dah1 a pouco 
tom po para atacar as forças nacionaes , 1 1 E' 
necessario, senhores, que attenJamos a esta cir
cumstancia, e que reunamos todas para poder 
colligir a verdad~. . ' 

Trouxe-se aqui que o governo pretendia ausen
tar -se desta capital, e levar para. Santos a pessoa 
do monarcha, e;por Isto o tutor tinha org·1ni.sado 
meios de-0 defender. Em primeiro lugar qualquer 
pessoa pôde dizer - o governo tinha estas ou 
aquellas intenções, isto nada prova ; em. segundo 
lugar, · ainda mesmo dado o caso que a regencia 
em consequencia de occurrenoias politicas, tivesge 
assentado transportar-se para Santos -por entender 
que esta medida er• neeessaria ' para a conser
vação da tranquillidade publica a. união do imperio, 
pertencia ao tutor oppôr-se , Não mostra nisto 
o tutor que sempre é opposto á vontade do 
governo, que é rebelde ao governo , · 

O tutor tinha as, contas promptas, e estava 
unicamente é. espera da nomeação da commissiio: 
se alle tinha as contas· promptas porque não as 
apresentou na fõrma da lei? ·. 1 

Declarou elle por ventura que e_sta.vlio proÍlliltas, 
e quan,to a camc1ra quizesse elle as apresentaria '/ 
Não fol preciso que app~recesse um requerimento 
na casa, e que se notasse a falta de 11presea taçào 
para que elle dissesse que estavão promptas: 
depois ; elle as apresAntou na verdade ; ma.s de 
que modo, Sr. presidente? Como um ovo, sem 
esclarecimentos Rlguns, sem documentos, despeza.s 
onglobadas, etc. ; o que bem dá a entender que 
farão organisadas no ll)Omento em que se apre
sentou o requerimento, e que as apresentou ob"l!'ado 
por a, do contrario não o faria, 

Disse o nobre deputado que o tutor não deu 
pensões, ma;. esmolae·, que cumpria um dever 
da hu,nanidade. Em primeiro lugar elle mesmo 
fallou na pensão ao bispo de Anemuria ; em 
segundo lugar é de bumnnidade dar esmolas; 
mas é de admirar a direcção -da humanidade-do . 
tutor, porque não se servio dos bens do monarcha .. 
para beneficiar as pessoas que têm feito serviços 
á patria ; que se têm . sacrificadQ pela manutenção 
da ordem? A huma.oidade do tutor foi só para 
os caramurús, para aquelles qae querião derribar 
o governo, que tinhão conspirado contta o mesmo 

"111M~11archa de quem,elle é tutor! l (M~itos apoiados.) 
E'· o .tutor dando esmolas áquelles mesmos qU:a ,_ 
quizerão desthronisar o monarcha 111 Nota.ul 
humanidade da certo 111 Mas o nobre deputado 
não !aJlou nos orlados que existem presos na 
ilha de Sant11 Barba.ra, e a quem se tem continua(lo 
a pagar sRlarios, por mandado.do tutor; apezar 
de taes criados tere~sido apa.nbados cóm as 
armas na mão ~ 111a 17 de Abril, dir-se-ha 
talvez que são empregados da casa, a quem se 

0 tàtor1 S~f!.UDdó diz, _o nob~e d!futado, . zião . 
devem conservar os ordenados; mas isto não é 
assim, Sr. p_re.sídente _; estes creados de que- fallo, · 
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nâ'.o são empregados, alies estavão sujeitos a um 
ponto,- e sómente erão pagos -quando servião. _ 

Nilo tocarei no que dlsse o nobre deputado a 
respeito de niio _ haver o tutor correspondido á 
caballa. que o nomeou: isto é miseravel, Sr. 
presidente, e indigno de ser proferido nesta casa 
por um deputado ; nem á assembléa geral póde 
caber semelhante imputação. · 

Mas di"sse- se tambem-se o· tutor é debil e 
inepto, como é revolucionaria? Sr. presidente, 
em primeiro lugar a hism"ria offerece exemplos 
de homens ineptos que figurárão em revoluções: . 
em segundo. lugar um homem fraco e inepto, 
quando não seja capaz de formar planos para. 
uma revolução e _de a dirigir, pôde todavia influir 
como o tutor actual, porque outros homens podem 
abusar da sua confiança, e servir-se de ·seu nome 
para com o prestigio de que goza chegarem aos 
seus fins (muitos apoiadosj; portanto p4de ser 
debil e figurar em uma revolução. 

Disse-se que eu tinha avançado que o tutor 
actual era incapaz deste emprego, porque não era 
orador: não foi i~to o que eu disse ; o nobre 
deputado · inverteu as minhas pal1;1vras: eu quiz 
mostrar que pelo estado physico e moral do tutor 

· elle não estava em circl!mstancias d,!! desempenhar 
tão importante cargo. Quanto às forcas physicas, 
todos sabem que ell~ passa doente a maior parte do 
tempo ; e quanto ás forças mora01; eu disse que 
querendo elle justificar-se das imputações que se 
lhes fi~erão, tinha feito tristes confissões, que 
vinhão a mo.trar o contrario daquillo e. que se 
propunha. · 

Não é preciso ser bom orador para se defender 
de imputações, e ainda. que elle se tivesse enun
ciado muito bem, nem por isso deixwa de mostrar
se a fraqueza de suas faculdades inteliectuaes. 

Disse-se que se eu o frequentasse de perto, teria 
de aprender com _elle e_ o conheceria melhor: não 
duvido que poderia aprend_er com alie, mas tudo 
quanto· pudesse colher frequentando-o ·em parti
cular, não poderia destruir o effeito das palavras 
que lhe ouvi, quando sentando naquelle banco 
elle se quiz de"fender das imputações que se lhe 
fazião. 

Tratou-se da eonveniencia e interesse publico 
da remoção do tutor, e disse o nobre deputado 
q11ae11 forão as representações de individuas e 
sociedadas, podindB esta ramo_ção?-Sr. proaidonte, 
p11ra que a nssembléa geral conheça a. con 
veniencia de uma medida, é necessario que haja 
representações a este respeito 't Pelo contrario: 
a cousa é de , tão grande monta , e devia parecer 
A população inteira tão provava!, e mesmo certo 
que a aesembléa geral se havia de occupar deste 
objecto, e tr11tar de ·remover este homem do lugar 
de tutor, que não capaz de exercer, que na in
telligencia do poyo, não devião parecer necessarias 
representações a tal respe!to. Demais, os Srs. 
deIDl.,ttldos da minoria. a que pertence o nobre 
oraãor, têm constantemente fallado contra repre
sentações de sociedades; e queriíio agora que 
alias tivessem representado sobre isto!" 

Mas disse o nobre deputado- serA conveniente · 
relati-vamente às potencias europêas, que se re
mova da tutoria um homem tão conhecido na 
Europa,- que tem uma rel!utação tão vasta, etc.1-
Em primeiro lugar e preciso não levar as cousas 
tão alto: elle não _ tem essa reput!l,ção geral européa 
como se quer dizer: em segundo lugar, ainda 
quando tivesse ejlsa reputação, isto seria mais um 
motivo para o remover, porque abusando do lugar 
em que se acha, podia por isso mesmo ser ··mais 
prejudicial .à causa do Brazil. · 

Diz o nobre deputado que esta remoção. será con
veniente ao governo ; e eu digo, senhores, que uão 
é convenient.9 só ao governo, mas tambem á nação 

,(muitos a·poiaclos) ; e quando não houvesse outra 
razão, bastava vermos que o tutor enrlieus 'Imos 
tei:u-se julgado superior às autoridades consti-

tnidas, talvez julgando-se primeiro empregado da 
nação, conforme disse o Sr. Montezuma, elle 
tem-se julgado superior ás mesmas leis. Qual 
tem sido a conducta des11e homem. Em primeiro 
lugar elle organizou forças contra. a lei. Em se
guudo lugar officia-llie o governo para que entregue 
as peça•, elle desobedece e recusa entregai-as , 
convida-o o governo _para qua.v~na com o joven 
monarcha para a cidade ; elle responde de uma 

_ manAira indecorosa: o qu"l mostra -tudo isto, 
senão que esse home.1n está em opposição constante 
ao governo ? E devemos nós conservar um homem 
que póde transtornar n ordem publica, E' preciso 
que nos decidamos, senhores, ou a favor de um 
homem, que aiuda quando não fósse o chefe dos 
partidos que se têm apresentado, tem sido pelo 
menos seu ponto de apoio e de rellltÍào, e é meio 
terrível de que podem valer-se e se têm valido, ou 
a favor _do governo, que sem outro prestigio mais 
que a probidade dos •r!,t)mbros de que se compõe, 
que sem nutro apoio mais que a vontade nacional, 
tem sabido pôr barreira invencível á sanhadas 
facções, aos tram,,s dos ambiciosos, têm sabido 
preservar o nosso p.liz dos horrores da anarchia, 
tem sabido manter o respeito as leis, e a inte
gridade e independeneie. do imperio, 

Voto pelo parecl!'r das commissões. 
O Sr . Ribeiro de Andrada: - Sr. 

presid,nte ;_ como o orador a quem combati, 
guardou ou passou em sHencio toda, as razões 
de direito por mim ~ ·•egadas em favor da con
servação do tutor, e apenas se limitou a repisar 
factos antigos e allegar novos, que, ou honriio 
o homem que elle pretende ferir, ou são eunhe
cidamente insubsistentes, deva-de crer que o meu 
adversaria ou não conhece as matarias de qua 

, trata ou não se deu à pena de estu.dal,as, quanto 
a palavra por elle proferida naste recinto deve 
ficar na boca. de onde sa.hio, e voltar ao coração 
em que por _ habito mora ; se por ventura com
metti algum_! excessos.no meu precedente discurso, 
apre_ndidos na escola do illustre relator, a .camal·a 
deve-relenl -os, lembrando-se de que sempre fui 
justo e prompto retribuidor de obsequias e offen
sas : par pari gratia re(erri soleJ,. 

Eu vou lançar nin rapido golpe de vista sobre 
as nova allegações. O tutor é improprio para 
a tarefa de que o encarregarão, por que comer. 
vou· o ingle:r Richll'J·, homem grosseiro e cujo 
otfi.cio cifrava -se em tratar d~ animaes. ,O 1•isum 
teneatis do viçoso H;oraci~ devia ser a u.nica 
reaposta a tudo isto, por que semalbnntA allegação 
é um ramo podre em quo o illustre deput.do 
procurou segurar-se, e que de facto o nãô sustenta. 
Não é o offieio que torn11- o homem grossAiro. 
é sua mà educação verificada pelo seu comporta
mento. Richer é um homem honesto e sisudo, 
finalmente é um inglez; creou o joven imperador 
em seus braços, ama-o verdadeiumente, guarda-o 
e defende-o com reconliecida fidelidade, os que o 
aboc_anhão é porque nu11ea puderão conseguir, 
que elle se prestasse a ser o vil Mercurio de 
despresiveis intrigas e miserias, 

Quonto ao máo genio do tutor, todo o mundo 
conheoe. a amenidade' de ·suas · maneiras : se 
alguma vez as transr,t>z para com algumas se
nhoras, era do seu dever manter a ordem, e a 
deéencia da1uella casa. Guardarei silencio a este 

, respeito, porque a ver1Zouha da conducta do sexo, 
e · os _ tristes meios que por vezes emprega, são 
sufficiente supplicio para el\e. Quizera porém 
saber se esta addição entra tambem nàs contas 
da tutoria. 
'Eu já disse no meu primait•o discurso, · e 

provei _ pelas regras de Ju.risprudencia, · e por 
fac~os , que o tutor.bão foi e nem era sus~ 
peito, pois qtl() se' não achava comprehendido 
e pronunciado em devassa a\guma ; e que 
nós apezar das nossas immunidade• -~nilo po-
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diamos ser BCQusadores, visto . ser esta camara 
simplesmente legislativa e ·-não judiciaria. A 
aUegação da compra de polvora nesta cidada com 
o sinistro designio de incutir-nos a suspeita 
de que fôra o)lra do tutor, é peixe de tal grandeza 
que não põde ser engolido, ·nem ainda pela gar· 
ganta de ·um louco ou menlecapto. · -

Qnantci à distribuição das esmolas, é melhor 
que o illustre relator, menos superficial em seus 
exames, os profunde: então verá que ellas forão 

·distribuidas imparcialmente por quem as pedia 
e merecia~ e isto sem distincção do pessoas e 
partidos, e tudo em vista a necessidads e a 
desgi;aça. · 

O que disse a respeito do bispo de Anemuria, 
não te!Jl replica quando submettido ao criterio 
da razão, da justiçl\,e da _humaniãade. E sobre 
os dous criados presos, estude melhor as leis, 
e saboeré. que nenhnm cidadão perde seu emprego 
e por 1:onseguinte seus salarios senão depois de 
convencido por se·ntença, _ porque pronuncia ou 
suspeita de crime não é realidade •. Accresce que 
outros criados se offerecerão voluntariamente a 
fazer serviço daquelles afim de que su_as familias 
não morressem de fome, a que o tutor ac_cedeu, 
dep,,!s do informe do superintendente a quem 
se pôde ouvir. Toda esta explicação põde ser 
util à camara, nunca porém ao illustre relator 
.que espontaneámente se despojou da qualidade 
de legislador e de homem. · . · . . 
'Fui accusado de insultar o camara por haver 

mencionado a caballa do anno passado para a 
nomeação do tutor, .e todavia não fui eu o que 
rasgou o véo, em que se achava envolvido este 
negocio, foi sim o illustre relator, bem que eu 
o soubesse; e · pela aêtual publicidade della eu 
lhe dou os devidos agradecimentos. 

Folgo muito que o illustre relator forçado pelas 
circumstancias, d.~ algum modo confessasse,.,, que 
o tutor tinha dado as ordens competentes para 
o transporte do imperador e toda a familia im-

. perial para Santos; e como negàl-o 1 Se este 
facto não hoje duvida para pessoa alguma, ..e.ia 
virá que se descortinem outros tambem não 
ignorados, que por oro . jazem sepultados debaixo 
d,1s cinzas -e do segredo. Diz porém o illustre 
relator- que meu irmão é um rebelde às ordens 
do governo; qne, senhores I Rebelde por querer 
obedecer ás -decisões da assem biéa constituinte? 
Rebelde por não querer consentirem uma usurpação 
do poder ]egislativo? Eu nunca ouvi maior blas-
phemia em direito publico. -

Diz ainda o illnstre relator que elle se não 
defenden dad imputações; e todavia nós ouvi· 
mos a seguinte resposta:-qne zombava dellas, 
que o accu,assem, elle então se dofenderia,-0 
tutor reputa•se superior ao governo, não, senhores, 
na qu's.li<lade de José Bonifacio é um cidadão 
como os outros, e por conseguinte sugai to ás 
ordens do g·overno quando fundadas na lei: na 
qualidade de tntor é unicamente sugeito ás vossas 
determinações, legisladot'l!S; quaudo o governo 
lhe intima ordená contrarias á lei, sem duvida 
elle respondera como outr'ora o autor dos amigo 
d.os homens a Luiz XIV-: meu dever consiste 
em não obedecer-vos. Por ultimo a historia ensina 
os inales que soffre ti estalio, quando os governos 
se ingerem na educação ..dos_ reis menores e qu_e
rem governal-os: e o que disse sobre este 
assum pto na spssão de 12 de Maio deve bastar, 

O illustre relator foi igJJ.almente infeliz, quando 
-quiz àttribuir certo prestigio ao emprego de tutor. 
Prestigio é o respeito ou especie de culto tri
btrtado ãs familias historicas,' é uma reminis: 
cencia e gratidão é. antigos serviços relevantes ; 
boje ·embotou-se a memoria delles, e os papeis 
que os conservaviio forão carcomidos pelo tempo 
on pelos bichos'. Por consegui_pte se o meu 
mustre irmão pód_e estar em semelhantes cir· 
onmatancias, devel-o-ha : aos serviços prestados 

á sua patria e ao seu incontestavel merito .litte
rario. -

Fallou aiada o illustre relator nos poucos 
rendimentos da fazenda de Santa Cruz: fôra 
melhor, que primeiramente indagasse os lucros 
do tempo transacto, e ·que · depois fizesse os 
descontos da miseria actual : e então acharia 
que eHa rendeu muito. A -fazendo não pôde dar 
proveitos senão arrendando-a. em porções e con
servando os pastos, que requerem algumas des
pezas para · serem melhorados; mas o .tutor nada 
guiz fazer sem cITT1sultar o corpo legislativo, 
accrescendo é. esta consideração a impossibilidade 
de cõme~ar pelas molestias que - sofi'reu no 
anno preterito; no que obrou com toda a pru• 
dencia, ao menos p~ra com aqnelles dos meus 
illustres collegas que ats sondarão_ o interior da 
casa imperial, e darão credito á pessoas que o 
não merecião, e sobre as quaes a decencia me 
impõe o de-ver do silencio. -

Terminou 11'nalmente o illustre relator a sua 
resposta com elogios feitos ao governo, sermão 
não encommendado, e que só põde ser pago pelo 
elogiado; ao que respondo, que os actos arbi. 
trarios por alie commettidos são publicos e ma
nifestos, e que as leis que os punem, podem estar 
mudas, mas não farão revogadas; se pois o 
illustre deputado põde render a semelhantes..actos 
o indevido tributo de veneração, cnmpre que se 
apregôe por um coripbêo do despotismo. 
· Senhores, ouvi as ultimas palavras que eu 

tenho de pronunciar nesta discnssão-os estados 
fundiio'se e prosperão pelas virtudes , e pela 
religiosa execução das leis : o presente está prenhe 
do .faturo .; dizei pois ao_ governo que continua 
n4 mesma marcha desregrada . das paixões dos 
attentados e dos crimes, e võs sereis testemunhas 
do sem numero de desgraças que elle· ac.arretaré. 
sobre nossa cara patria. 

o St". oàrneiro da" Ounha, depoi! de 
manifestar quão desagradavel lhe era entrar nesta 
discussão, ao que se via forçado:·pela attitude que 
tinha tomado esta negocio, e ·por se considerar 
obrigado a emittir claramente o seu voto sobra 
questão de tam1rnbo interesse para o Brazil, . 
até para não focorrer na injusta censura de 
um Sr. deputado que, defendendo o tutor, seu 
irmão, affirmara que não era o interesse da 
patria, mas intrigas e caballas, que movião os 
Srs. deputados a pronunciar-se a fü.vor do pa
recer das cõmmissões; passou a mostrar que, 
apezar de q1t0, por- occasião da eleição da re. 
gancia provisoria, tinha sido de opi.iião que o 
actu,ll tutor ftcasRe Interinamente exercendo este 
lugar, porque nilo achára a constituição clara 
bastante a respeito do direito que tinba o ex
imperador de fazer esta nomeação: · depois de a 
a~sémbléa ter decidido que a ella incumbia a 
uomeação do tutor, o nobre orador não dére: 10 
sen -:vuto a favor do Sr. Andrada e Silva, não 
por ser seu inimigo, mas porque em sna con
sciencia o não julgava hab1l para este emprego, 
apezar das luzes, sabedoria e boas qualidades 
de que pudesse eatar adornado ; opinião que o 
nobre orador tinha hoje ainda, e com multo· 
mais razão á vista dos factos e ,cdo que consta 
do relatorio do Sr: ministro da justiça, que bem 
provavão que o tutor não podia escapar de sêr 
inepto- ou connivente, pois jé. se 1.inba feito 
ver que a força que . niarcbou no dia 17 de 
Abril fôra orgaoisada deba.ixo d.o teeto do..palaeio 
de S. Christovilo, não sõ porqna ella de lê. veio, , 

. como por 'mil outras circumstancias de que o -
nobre orador s11b.ia, t~.11.do 'estado· na côrte e visto 
como se pretendêra estabelecer a eociedsdfl con• 
senadora, cujos membros entrárão na rusga de 
17 de Abril, e os boatos qne logo apparecêi:ão, 
de que· o fõco era em S. Christovão, como depois 
se verifiaou; o .que comtudo não era possive~ 
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provar por meio de devassas, porque todos 
sabliio como ellas se ·razião, além de que devaodo 
ser a gente de S. Chrlstovão os que jurassem 
nella, não hovião de depôr contra o tútor, de 
quem dependlão. · 
• Disse mais que era facto lncontestovel que o 
tutor tinha mandado comprar polvora e fazer 
palas de chumbo, ao mesmo tempo que sahio o 
Oarijó e o Garamurú,' espalhando doutrinas que 
o nobre orador ouvira da boca dó tutor, occul
tando agora ou_was clrcumstancias mui peculiares 
para -11ão gastar tempo à camara, e pelas quaes 
nenhum rémorso de consciencia lhe ficava, aftir
mando que o tutor é counivente, além de ser 
Incapaz de administrar os bens do seu augusto 
pupillo, não tendo sabido nunca administrar e 
zelar oe proprlos, porque jàmais tivera a menor 
idéa de economia; e por isso devia ser remo• 
vido, não só por esta ultima circumstancia, 
como pelo ' lado da connivencia com os grandes
traidores,· querendo o tutor talvez que volte o 
ex-impera<!or, . por julgar promover o~sim o 
interesse do Sr·. :El •. P edro II, quando por este 
melo la fazer a sua desgraça, pois não podendo. 
o _ex-imperador voltar para gov.ernar constitu
cionalmente o Brazil succumbiria antes do que · 
consentir· no restabelecimento do governo despo
tico. (Muitos apoia.dos. ) Lembrou a opposlção 
que fizera o tutor -ao transporte do Sr. D. Pedro II 
e familia, quando, competindo ao governo a 
seguran.Q/1 interna- e externa do 1mperio, a elle 
incumbia dizer aonde mais convinha que estivesse 
o augusto pupillo, ..e não ao tutor incumbido 
apenas da sua educação e administração dos 
bens ; 

Passando a responder a alguns argumentos 
que ouvira, disse que suppondo, mesm!J que 
tivesse algum Sr, deputado que affirmasse que 
havia 40 votos a favor do p_arecer das commis
sões, um membro da , commissão pode1fa dizer 
o mesmo, fundados ambo8tf em que era justa a 
opinião que segui ão; não vrndo tal questão para 
o caso presente, e não. podendo servir mesmo para 
defeza do tutor, que sendo o negocio de ponde
ra?_ão, não podião as commissões tel-o npresentado 
em um momijnto, a•as só depois de profundamente 
meditado: que não podia servir de objecção o 
dizer -se que as commissões havião deixado de 
propôr remedias a respeito de outros males 
como roubos, assassinatos, etc., porque era 
claro que este negocio era de lmportancia muito 
mais transcendente, que não vinha ao caso o 
dizer-se que o parecer estava. feito ha multo 
tempo, querendo -se· dar ,r entender com isso 
que desde que um doe membros do minlsterlo 
tinha · intentado a remoção do t'utor, pois se tra
tava qa conveniencia ou desconvenieocia da 
medida, de que o governo deveria. ,ià ter laltçado 

- mão logo desde 17 de Abril, \ffils em casos 
exlraordinarios e de gr_andes crimes, cumpre que 
lance mão dos meios de conservar a tnrnquil
lidade publica, não fazendo . o governo mal algum 
ao tutor com , a r1:1moção do lugar, pois elle 
mesmo declaràra que não queria receber cs 
12,000 cruzados de ordenado que lhe estão mar 
cados: e que longe de perigar a causa pu
blica, removendo-se o tutor, p,irigava se alie 
fos8'1 conservado; não podendo obstar a ist1> o 
dizer-se que ti Europa o tomaria muito 1) . mal, 
pois a Europa nada tem com nossos negocios 
domesUcos, não sendo , de supp0r que_as _poten
olae nos declarem a guerra, ·ir'fflandem esquadras 
por ter nmovldo o tutor do lugar que occupa, 

Longe de ser da opinião do Sr. Ribeiro de An
drada, de que era neoeaaarlo oonaorvar o tutor 
actual para quo o Br1111l tenha um monarcha 
eabio, liumano e virtuoso, dlaae que ae a oamara 
não quizealie que o Sr, D, Podro II Uvease a 
mesma educação de aeu 11al, devia removo, o 
tutor; que tinha onalnado uo e1-luiporador 1• 

TOJIO ~ 

ldéas as mais hostis a nossas liberdades che
gan_d~ a dizer na constituinte que ' devia ser 
da'!unaa_do o monarcha, con_tra o qual pouco de
p~1s v.9Itou as arma.a ; c!J.egando a ha.ver iliu
mmaçao e13pontanea no Rio de Janeiro e a virem · 
felicit11.ções de algumas camaras; por te~ ·o ex-hn
perador demlttido do ministerio, em consequenéla. 
de ~ultas arbitr!lrfeda~es e períiegulçoes; 'cqm: 
met:t1das pelo m1D1sler10 Andrade. · 

C?nclulo mo_str!}ndo a contradicção 8!f1 que 
calura o Sr .. R1wro de Anilra.da, quando, liepol@ 
de ter d11do ao -W.tor uma grande lmporta11-cia 
julgan~o· até que os nações _da Europa à.e i,l1tà~-
ressavao pela sua conservaçao na tutoria, affir
màra, ""."que ~m po~re volho septnageuario, sem 
prest1g10, n~o podia entrar em revoluções -
além de que cumpria uotar que isto era in
exacto, porque as duas paixões que mais .domil1ão 
na velhice, são a ambição e a avareza . .. 

O Sr. Alves_Branco :-_Sr. presidente, 
trata-se da questao a mais odiosa que sé tem 
apres~ntado nesta casa ; questão que um melhor 
systema de leis teria arredado dentre nós, porque 
em verdade é. bem alheia de nossas esBenciaes 
att_ri!Julçõ~s ;,-de h~~ens superiores a todas· as 
paqroes1 e1~-~os p~ec1p1t~dos dejlaixo de seu fre
nebco <1om1010-nao affe19oado a tal polemica eu 
não devera fallar, e até já tinha cedido da 
palavra, se a camara quizes51e votar ; mas 'já 
que cuntinua a discussão, já que dei um -voto ern 
separado cumpre-me sustental·Q-

Eu vou expôr o meu pensamento sem paixão ; 
elle h~ de ser filho das doutrinas ·que tenho 
aprendido no decurso de minha vida·; as cir
CU17!Stancias actuaes de meu paiz nada me podem 
ensmar de novo, e quando o pudessem não serião 
capazes de alterar uma educação jà hoje muita 
adiantada. 

O relator das commlssões reunidas achou 
que a camara tinha a resolver entre um homem 
e a ca1J.sa. publica; e eu yejo nesta questão 
dous homens, e o principio de ordem publica que 

. me diz, que-o que não está · provado, nllo • 
ex iste aos olhos àa lei-principio que· deve ser 
guardado com tanto maior res~eito, quanto mais 
criticas forem as çjrcu111stancias de um paiz; 
elle é o resultado do pensamento dos seculoll ; o 
contrario, é anarchio : attenda-me a camara com 

. com a sua costumada henevoleocla.. 
Sr. rresidente, uma conspiração teve lugar 

nesta cidade em favor de D. -Pedro I; uma 
parte dos conspiradores se compunha dos criados 
do paço do imperador menor ; elles farão c11pt
taneados por um ou mais homens que tlnhito 
accesso na casa do tutor ; elles vierão munidos 
de duas peças que à,&viito sido reousadas à re
quisição do poder executivo ; ll dias antes da 
conspiração rumores a tlnhão annuncla<io na 
cidade. E' sobre estes factos que o ministro da 
justiça funda o perigo do joven imperador sob 
a. g~orda do tutor actµal, e, o dilam.ma q1J.e 
qua.hfica o mesmo tutor de connivente, ou inepto; 
e é sobre esta parte ,do relatorio do ministro, 
que a maioria dos me·mbros das commlssões 
re.unidas, • a quem foi sujeito ·o coiiheciinento 
deste negocio, opinou, que o tutor devia si,r 
removido; e que eu, membro da ·de constituioiio, 

· fui de parecer que o tutor devia. sér ou~Jdo · 
antes de qualquer deliberação. 

_Per1;11itta-me a camara que ~u lhe 9xp"n·q,a a 
h1stor1a de meu pensamento· no , empel!!io 4.~.dar -
um parecer, que ,aos menos tivesse ·o .cunho .. :da 
honestldàde ; essa histõria nein é lildiífài:ente 
para a explicação da demorá da~:mmlssõee · 
reunidas, _ e satisfação dos ,r ep11<ros ha p'ouêo. f11itos , 
por um . 11lusire ª.ª. pµtado, nem_ pi.ra ~ª. sp;ste!}· 
taoão e Illalor tlrme,sa da .. 1ntnha o·pinlao. '· 

- Refteotlndo, Sr. presidente, pela pr.imel~ .vez 
aobre- o 1·elaiorlo do ministro da justiça, ·e com· 

6 
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' binando . os factos nelle referidos relativamente. 
ao dia ~17 de -Ab.ril com as· ·explicações · que 
tinha lido em folhas publica~, e ouvido 81Jl dis
cursos , nesta casa [minha intelligencia não podia 
separar. uma da ou_tra cousa) pareceu-me achal-os 
menos circumstanctados, e-menos completamente 
narrados· do que cumpria para a inferencia de 
um júizo · seguro e imparcial: áem duvida o 
mioistro pr~venido com .as fuoestas impressões 
do mez da Abril offerece-nos a sua primeira 
opiniilt> "Seo:i pesar mui.to as provas ' em que a 
estribava, c·omo certamente o faria livre di»tão 
atroz -influencia ; este meu jui21'9' fortificou-se 
muito, quando-me foi apresentado um parecer das 
commissões reunidas em que se pretendia pedir 
ao ministro novos esclarecimentos sobre essa 
parte ..do- r.latorio : em verdade eu concordaya 
na falta delles, mas não pude concordar em que 
fossem -pedidos ao ministro, tanto pqrque não os 
tendo elle'"'llem ao menos indieado, on offerecido 
dava a presumir que os -não possuis, como porque 
entendi que sendo a nossa missão -ajuisar sobre 

=-os factos, · e dilemma do relatorio1 deveríamos 
dizer claramente á camara o que sentiamos a 
seu respeito, e não por termos um pouco enco
b.eitos requerendoclhe que solicitasse novos es· 
clnrecimentos : além de que tambetll me parecia 
que uma tal exigencla nos expunha a incorrer 

· no odioso labéo de querermos promover uma 
accusação contra o tutor sem-solido fundamento. 

A maioria das commissões mudou depois de 
parecer assignando o que existe solu"e a -mesa 
para a remoção do tutor ; eu não a censuro por 
isso, porque eu · tarr;bem mudei, o que nó prin-• 
cipio tinha concebido, isto é, de dizer logo á camara 
q1~e o dilemma do mini~tro nada provava : quando 
me foi ,apresentado esse novo parecer, eu o quiz 
-assig'llar vencido, mai não insisti nisso, porque. 
vi que essa qualidade nada dizia de positivo em 
uma questão que era susceptivel de diversas 
resoluções ; não o assignei pois, como fizeríio 
tres dos illustres membros das ditas commissões; 
eu julgava que nisto havia dignidade, inas duvi, 
dan_do depois de o poder, fazer assim na qualidade 
de membro de uma commissão, a quem a oamara 
consultou ·sobre este negocio, e vendo que um 
tal facto negativo não tinha a· sublimidade do 
silenci~ de Dido nos-infernos, quando vio Enéas, 
objecto abominavel a seus olhos : e. que bem 
podia ser pela malevolencia attribuido ou á in
differença, ou a medo, ou a outro qualquer 
motivo indigno que lhe aprouvesse inventar, 
deliberei-me · a assignar um qualquer, com tanto 
q ª" fosse j us to. 

Foi nesta nova consideração que ine occorreu 
que ainda não era tempo de atte11der á expltcaçíio 
dos factos que tinhãu in:tluido em meu pl'Ímeiro 
juízo; ainda quando (dizia eu commi.go) escriptos 
publicus, e as vozes de um illustre deputado as 
tenhão apresentado, ·comtudo que direito tenho 
eu, apenas encarregado de dar um parecer-sobre 
esta parte do relatprio, para olhar já a cousas 
fóra delle, e que em verdade não fazen1 aind!\_ 
objecto de minha missão? Mas que direito tambem 
tenho . para desprezar inteiramente já cousas que 
são de tanta im;,ortancia para honra do tutor, e 
para a·. mais- acertada e justa decisão da eamara? 
Nã,r os devo pois nem já contemplar, nem já 
desprezar. . • . 

Ern verdade, Sr. - presidente, eu via uma 
especie de accusação, -mas eu não __ yia especie 
algu·ma de defeza; · que se pudesse affirmar 
competente : o .ministro preparado para a primeira 
tinha fallado ;- _mas o tutor desapercebido nem 
ao· menos tinha· sido ainda consultado : como o 
:ma\s interessado em sua reputação a elle só, e 
principalmente incumbia dar .a explicação dos 
factos; e' desenvolver o direito a alies applicavel: 
assilll ficaria a camara em posição mais vantaj'osa 

:para 'deUbetar, ,o qu~ '\ll~efiOr?lente .devesse pra-

/ 
ticar; em nada se compromettia a sua dignidade, 

· em nada se faltava ao devido á· honra. do tutor 
ou das commissões ; assefitei pois ouvil-o primeiro 
e neste sentido apresentei o meu voto em eepa-
ra,lo. · 

Este meu voto, Sr ·. presidente, apesar da sua 
nimia simplicidade pôde ser .combatido, porque 
e~fi~ . na:ia ha, contra...ll.ue a prevenção, ou a 
pa1xao_ nao ache argutJ>élitos, mas em verdade 
não era mister que fosse sustentado p1ra der
ramar a luz em todos os espíritos ; elle consagra 
um dos primeiros sentimentos de animali.tade, a 
propria defeza ; elle me parece não só Q_g.igno 
da camara, e o juºsto, como tambem a pura 
expressão da pratica a mais trivial de quãesqúer 
autoridades' em casos analogos. 

Digo que o meu parecer é o digno da camara, 
porque de outra maneira ella parecerá prejudicar 
e desprezar esclarecimentos e explicações de 
summa importancia para um recto e sizudo juizo; 
ella parecerá constituir-se mero orgão passivo na 
occasião talvez, em que deve exercer com mais 
índependencia a quota quo lhe pertence aà poder 
supremo. , 

Sr. presidente, um juizo, um juízo verda
deiro só pôde resultar d11 combinação de duas 
idéas ; estas duas idéas em qualquer causa são 
sempre accusação e defeza ; intenção e contes
tação : nós tdmos em verllade diante de nossos 
olhos uma especie de acc_usação do tutor, mas 
nós ainda não ouvimos a defeza do tutor, que 
aliás nos consta existir ; como pois pretenderemos 
que se affirme,gue nós somos activos,e que julgamos 
qnando vamos pronunciar definitivament"e a seu 
respeito? Q11ando vamos claramente lançar-lhe o 
negro labéo de traido1· ou inepto? Não, _Sr. 
presidente, o bom· senso e a razão fria dirão lnfal
livelmenfe de nós-que fomos arrastados por 
paixões oa prevenções, que para julgar livremente 
nos faltava. um elemento essencial ; que nós não 
julgamos-e quanto maior força não terá este seu 
disarso quando se publicar que a verdade foi 
lembr~cf a e_ foi registrad~ 1 1 ... 

Eu digo que o meu parecer é justo, porque, ou 
se entende _ por justo o dar a cada um o que é 
seu ; ou o maior" bem do maior numero ; ou o 
que. é conforme com as leis positivàs, é sempre 
inquestionavel que recusar ao tutor de S. M. 
Imperial o defender-se antes da atroz injuria de 
ser r!Hnovido, nntes de ser coberto cu_m o labéo 
de traidor oú de _inepto, é commetter um acto 
de maior injastiça que se póde imaginar; uma 
tal decisão entrega á discrição dns accusnções 
as .mais vagas, e gratuitas, a propriedade que 
tem mais preço entre os homens: uma tal de~isão 
ataca o illteresse o mais geral- e -o mais nobre 
da sociedade, a defeza da honra e reputação-; 
ataca pela bas2 to,ias as leis positivas que rr!o 
têm outrolbbjecto senão a defesa e consolidação 

·de um semelhante direito; seja qual fôr o,genero 
de ataq uo, seja ,aual·· fôr a nntureza tia cau~a 
ou civil ou criminal, ou commercial, ou correc-· 
cional,. em quaesquer ma terias contenciosas ou 
de administração ou de compatibilidade entre par
ticulares só ou entre ·estes e o go"\'erno, o direito 
de defender-se jamais deve de ser denegado, 
jamais deixa de ser respeitavel e sagrado. 

Que l Sr. presidente, condemnar sem primeiro 
ortvir I E . que condemnação não é esta 1 1 ..• 
lnfamar um cidadão dietincto com o ·1abéo de 
traidor ao pai, traidor ao filho, traidor t\ naçilo 
e tffl'il'lor á assembléa gemi 11 •.. E será Isto 
posslvel entre · nós ? • • • Se o-fôr então permlttão 
que diga qus a nossa justiça é peior que a do 
inferno e a do Centurião de S. Paulo : ao 
menos o juiz do inferno e o Centurião ouvião 
depois de ·condemnar G-nossius hrec Rhadaman_tus 
habet durissima regna, casiigat quB, audit . que 
dolos, - subjit, que fateri.-Genturio apprehendi .. . . - / 
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Paulum jussi, et catenis e. ligari, et tunc inter-
rogabat, quis fuisset, et quit fecisset. · 

Aqui porém não se_ ouvirá o . accusad·o . nem 
antes nem depois l l ... Longe de nós tão grande 
iniquidade. , 

E11 digo finalmente, que ·o meu .. parecer é a 
pura · expressão dà pratica a mais trivial entra 

· as autoridades. Com effeito, toda a vez que um 
negocio que se IJle apresenta interessa a alguem, 
esse alguem é sempre ouvido antes da decisão 
definitiva : - figuremos uma hypothese analogo, a 
que temos sujeita a nossa delibera_ção; suppo
peamos que .,um ou mais bregeiros que tem 
relação e accasso em casa de um tutor de algu
mas orphãs, emp,·ehendem raptai-as ; tratão de 
peitar os ,criados, e em uma noite comb1nados 
os. de dentro com os de fóra intentão consummar 
o crime; supponhamos que as portas são arrom
badas com instrumentos da cas11 , ou mesmQ 
abertas com as proprias chaves tiradas arteim-. 
mente · ao tutor, màs que ao ponto de levarem 
ao cabo o seu projecto passa a ronda, .às.te-se 
com os raptadores e socios ; e que estes depois 
de resistirem com as armas preparadas para a 
defeza da casa succumbem, e se salvão as orphãs; 
supponhamós emfim, que no dia seguinte um 
parente, ou outro homem interessado ou não 

- interessado pelas menores representa · ao juiz 
.. todo este desaguisado, e a pretexto de ter sido 

este ac!'ntecimento tratado na casa do tutor por · 
seus criados e homens que se communicavil:o 
com alie; a pretexto de terem os criados usado 
das armas que estavão na casa, e de não ter 
sido este acontecimeoto (de certo mais ordinario 
de .que o·nosso) previsto pelo tutor; conclua que 
o tutor e connívbnte ou inepto? Que farieís, vós 
magistrado, a quem devesse esse tutor a no
meação; a quem em consequencia fosse elle 
conhecido por homem de bem á vista de tal re
querimento? Removeríeis logo· o tutor? Não; o 
tutor. certo de sua honra e seguro em sua. 
consciencla teria razão - de dizer ao magistrado 
- vós sóme.nte me nomeastes para me insultar 
.:... nenhum magistrado digno -faria tal ; elle ou. 
viria sem duvida primeiro ao tutor, e depois 
resolveria . · 

Agora tocarei nos argumentos contrarias ao 
meu parecer, e passando pelos de incompetencia 
do ministro ou das commissões; porque ainda 
no caso de terem lugar não. poderião jámais 
produzir aqui o mesmo effeito que noe juizoa 

- ·e. tribunaes; e pass·ando tambem pelos que se 
deduzem das explicações dos factos . narrados 
rio relataria por me pnracerem respondidos em o 
corpo· de' meu discurso, eu sómente fixare_i os· 
mais notaveis, em que ·· se apoião os. ·mustres 
membros que sustentào o parecer das commissões 
reunidas. , . 

1.• A lei da tutela dá á camara o direito dé 
remover o tutor, quando julgar conveniente, este 
direito é discricionario, nada temos com ouvir 
o tutor. Sr. presfdente, que bella maxi!.lla de 
tempos çonstitueionaes I l ... Que baila theoria Ja 

_om"tiipotei1cia parlamentar, e para cahirmos no 
despotismo 11 .•• Eis:o ...:. Síc valo, sic jubeo ; stat 
pro . ratione '!)Oluntas.- Q11e, Sr. presidente 1 1 
Pois a conveniencia não se ha de fundnr neces
sariamente em um ou mais factos? E estes factos 
para servirem de basa a olgum raciócinio não 
hão de ser primeiro provados? E . a prova de 
!netos não se deve sempre firmar em teãtemunhas ' 
e documentos, assim com pelo menos tambsm 
em' uma contestaçlio ! Oomo pois já quereis 
remover sem oeremonla antes de possuirdes 
111guma destas eousas1 E' por ventura acamara 
superior a todos os princi pios reconhecidos de 
conveniencia .em todos os tempos e lugares'! 
Tem algum <lireito de postergar as re(ll"aS de 
hermeneutica, que o b_om senso das naçoes tem 
conseguido _firmar, e que só•·podein estabelecer 

... 

a orde~, a paz e tranquillidRde no .-meio das 
·associações bJimanas? Pizar assim a natureza 
humana é provocar reacções: tem -se dito q11e os 
corpos legislativos não podem bem julgar, bem 
applicar leis ; ora, se isto é assim, quando ellas 
são c_laras e expressns, que acontecerá quando 
esse Julgado fôr discr1cionario? 

Sr. presidente, uma resolução assentada em 
conveniencia é uma resolução assentada em factos 
provados, e em contestação ; faltiio estas cousas, 
falta pois a base da convaniencii.; ~Ira agora não 
é mais do que · uma hypothese ; o que não está 
provado não existe aos olhos da lei. 

2. 0 o· tutor está decrepito, · é immoral, educa 
m~l o priucipe, fez confissão, etc., etc. Isto é 
ev1~entemente fugir dó que está em questão ; 
sab1r do circulo de factos que· fizerão o obj ecto 
da missão das com missões, mostrar (]Ue não se acha 
no relatorio do ministro um fundamento solido 
ao parecer ; Sijja tudo isso embora .ai;si m como 
vós quereis, mas articulai vós prim~iro estes 
factos fóra do relatorio, ouvi o tutor sobre elles, 
provai-o, como se costuma a. fazer nas cousas 
as mais ordinarias, e então conclui - seja o tutor 
removido - mas antes disso eu vos ret:ietirei-não ·. 
tendes razão ; nem isto pertence á questão act11al 
do relatorio, nem \sto está provado, e- portanto 
permitti que eu vos repita : não existe aos olhos 
da lei . 

3. 0 Se quereis paz, se quereis ordem publica 
rnmovei o t11tor. ·Eu .responderei, se quereis paz, 
se _qurreis ordem p11blica, tende princípios fixos 
e mvariaveis; a ordem só se casa com a gua?da, 
ao menos dos mais essenclaes : a desordem a 
anarchia só desconhece a todas ; não posso con
~eber que haja nada de util separado da justiça ; 
Já estã~ muito longe ~e nós os tempos em que 
se sacrificava Ephigema é. MDl!llJ"VBçao e prospe
ridade supposta do exercito grego; a civi\isação 
vai acabando com essas maximas horrorosas do 
fanutismo e da força ; finalmeute, quando mesmo 
o v.osso argumento se devesse, admittir, o que 
eu jámais faroi, ainda eu voltaria ao meu ar
gumento- ouvi o tutor, e provai primeiro que 
el!e é incompativel com , a paz, e com a ordem 
P!].blica; provai primeiro que a sua remoção 
v1oler.ta ha de produzir infallivelmente o resul-

. tado da paz; que não ha alg11ns outros meios 
de mala ou de tanta efficacia ; e 1'ão o podendo 
fazer coricordai cnmmigo em guardar princípios 
que têm passado il\esos por todos os seculos, e 
que ainda quRndo momentaneamente postergadds 
nas época.a as mais calamitosas dos povos têm 
resurgido em triumpho, e lhes têm dado a paz e 
seguranç_a: isto não é uma .Elieoria politica, é 
sim a expressão da nece~sidade a mais vital de 
todos os povos. , _ 

Não fallo em outros argumentos, porque 
nada atacão a minha opinião, e só me resta 
fazei' duas considerações que me dizem .respeito. · 
· Dirá talvez alguem que · o meu voto é filho 

das duvidas, e vacillações do meu ·espírito. E' 
· verdade, Sr. presidente, que se existem no ce

r.ebro humano orgãos por onde a nossa alma 
manifesta suas diversas disposições, como · es
creveu o Dr. Gall, é lncontestavel que· eu devo 
ter o da duvida multo ddsenvolvido, e o da 
crença muito pouco ; · as vezes as minhas duvid'!s 
andão na razão direeta . dos motivos que cons1-
derão decisivos outros ht!)mens· para crer : será , 
isto certamente uma grande infelicidade minha, 

· mas ao menos . tenho um consolo, e é que, se 
jámais poderei ser um heróe, tambem jámais 
serei um . fanatico. . ,. 

Dirão tambC!lil talvez, que no meu voto metto-. 
me na mediania, · e pretendo calc11\ar iníerésses 
iodividuaes. Quanto quizerem, Sr . .. presidente, 
se na mediania está a virtude e a jústiçà, · eu . 
desejo seguil-a, desejo chamar a este ponto os 
extremos, desejo ardenU!mente a reconclllacão 
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StSSÃQ EM .10 DE JU.LHO DE 183i 
dos brazllelros, a que os talentos se unão 'lara 
salvar o palz; .dlgão embora que Isto é di:Wcil, 
ou mesmo imposslvel ; nem por isso deixa de 
ser nossa obrigação trabalhar por ella, tender 
forte à constantemente à ella, forcejar-nos quanto
·nos fór ·possivel; por nos approxlmar-nos delta: 
11 nação não póde querer partidos, ella ·quer o 
mteresse1 quer a razão fria, e não o que as paixões . 
incendiaaas dictarem :" _ · 

Quanto à calculo de interesses, quem não 
conhece a verdade praticá de que as paixões 
odeiãó ·mais a mediania; do que os extremoa ? 
O direito de defeza é de Interesse de todos, só 
assim eu vejo nelle o meu. interesse ; em verdade 
sê o meu paiz nestes . tempos calamitosos, ou 
quao13quer outros que se lhes houverem de seguir, 
eb'egai" a _divldircse, como tlim aêontecid_o em 
outras naçoe9, nas duas· classes de perseguidores 
e · peràeguidvs, então eu não podénáo, nem por 
iildóle, riem por educação, ·nem por habjtos ou 
pr~ n cipi?s, · · nertencer à classe dos . primei~os , 
hei ·de · infalltvAlm·ente ver-me envolvido .na dos 
iegundos, e por conseguinte terei o .maior inte
re~se· eiil que· me seja guardado esse . sagrado 
dii'éíto de defeza; por que hoje propugno. 
· Finalmente, Sr~ presidE1J1te, lembremo-nos outra 
vez·· do que vamos a fazer. l consideremos bem 
na· odfosidade que vamos laoç11r, e que não. póde 
deixar de rev·ertAr contra os injnstoEi : remover 
o tutor do imperador menor é declarai-o traidor 

. ou inepto, é atacar a sua reputação; a sua 
. · honra·, ·a ilua propriedade a mais estimava!, é 

' injustiça, é iniquidade não ouvil o ao· menos 
antes disso, desprezar os escle.recimentós que.nos 
póde sug,.erir par11 bem julgal-o, e· negar-lhe a 
de.feza sôoe de iniquidade; é lançar · a camara 
sobre si a maior mancha, a maior indignidade ; 
a camara que ha poucos mezes confiou a ···esse 
tutor o mais precioso deposito do i.mperio ; não 
nos ceguemos com a nuvnm espes·sa das ficções 
que hoje ·se arroga·o brilhante n,,me de opinião 
publica, e· que nos encobre o horisonte da paz 
e ·11a conciliação de todos os brazileiros ; não 
pretendo negar ao governo as medidas necessariae 
ao bem do ·nosso ·paiz, não o farei jámais alvo 
de paixões freneticas; mas eu tnmbem não quero 
que se diga; que a . camare. dos deputados com 
esta medida deu o ultimo rewate á tragédia dos 
dez annos, que teve principio em 22, &ssassinando 
a honra . de ·UU?- dos priileipaes her6011 da peça : 
voto para que se ouça o tutor. · 

Dada a hora tlcou a mataria adiada. 
Levâ~tou-se a sessão perto das 3 horas. · 

• 
Seaa&o em 10 de Julho 

PBESIDJl:NCLL DO sa. · LIMPO DJI: .lllBJl:O 

Approvada a acta da antecedente, foi à com• 
missão• de camaras munlclpaes um oflicio do Sr. 
ministro do im~erio sujeitando à consider.ação da 

-camara;' outro aa municipalidade da ·uha Grande, 
representando. sobre· os inconvenieíites que ·lhe 
resultão de· não terem sido ainda approvadUJ os 
artigos de suàs posturas acerca do contracto das 
aguardentes · para consu.mo 'do seu município. 

Ao Sr. 1• secretario um requerimento de Ma
noel José Per~ira 4a Silva, pedindo - o lugar de 
official de . secretaria da camara; e 0á commiasão 
de petições os de Adriano Leomal, Thomaz Fran
cisco· ·de · Toledo, Sebastião Oãrlos Abelle e padre 
Antonio da Cunha Vasconcellos. . 
- O .. S.a , 1• Si:!ili~AlUQ, entre lnnu1;w1ri,jels apoia-

dO.I! . l~W o. l!.Ul!\'lrte_, p~reeei: : ' . ·. · · ~.i~~!B,)lil'to.s !! d!,,~,11!~(,mos. , repr~~~~autes · da 

;~ .t ;' ~~~J.~ii!J d_f poli~l.,, o~ra}!!J>Pritl1-'n~~-4,. 

' . vossa eleição, depositaria fiel ele vossa .confl.anç'.?,,' 
rte(!! COrrêspondi!Í'ia· áquella, nilm tão pouco desta 
seria digna, se ·i>retendes;,e disfarçar ou diminuir 
em vossa presença a enormidade do attentad11ods 
que hontem fosteis te~temunh11s. ~uando· um de 
voRsos oradoreJ com a franqueza e lealdade, qP.e. 
costumão ser o apanagio dos Pspiri tos verdadei
ramente nobre1 e independentes, exprimia a su;i 
opinião- e seutirlientos sobre a mataria da ordem 
do dia relativa 1\ remoção do tutor de Sua Magestade 
o joven imperador, uma moeda de cobre foi arre
meç11d11 da galeria do lado de terra, e veio i:11hi 1 
junto 110 . mesmo orador, A simples enunciação 
deste facto contém, senhores, .todo o horror que 
elle deve inspirar-vos ; accrescent11r-lhe qualquer 
reflexão seria attenuar a sua gravidade. A vossa 
cómmissão enxerga nelle ·a maior affronta que 
podia fazer-se á nação brazileira, e deixa de , in
dicar-vos os pontos de coincidencia deste com 
outros factos q·ue se têm passado diante de vôs 
neste niesmo augustrJ recinto e fôra delle. E' ia, 
,antiores, não teria a menor duvid'l em prop~·
vos, ou a suspensão de vosgas sessões, até .que 
se descobrisse o sutM daquelle attentado, ou 
ainda mesmo a transladação do corpo legislativo, 
se a primeira medida fosse compativel com a quãsi 
Impossibilidade de conhe'cer-se o acelerado, e se 
a segunda não Importasse um desar, não envol
veáse a maior injuria que se poderia fazer ao 
brioso povo desta capital, o qual tendo já exibido 
as provas menos equivocas de seu heroismo, e 
do seu amor á ordem e á liberdade, quando der-· 
rlbou a tyrannla e esmagou todas as facções que 
se têm atrevido a apparecer, possu~ os titulo'! 
mais'justificados, , os direitos mais .íncontestaveis; 
para que no seu patriotismo e firmeza repouzem 
todas as nossas · esperanças, encontrem o seu 

, desengano os perversos que 01isarem ultrajar a 
ho,1ra e a dignidade· nacional, nas pessoas dos 
escolhidos do povo. 

« Debaixo destas considerações, i;enhores, a vossa 
commissão tem-se limitado a dar algumas provi• 
dencias . policiReà, que julgou indiepensaveis, e 
que constão do edital que · ·mandou afixar nas 
galerias. Elia está resolvida a fazei-as sú.~tentat 
por todos os meios que o regimento põe á sua 
disposii;ão. ' 

« Paço da camara dos deputados, em 10 de Julho 
de 1832.-A. P. Limpo àe Abreu.-B. B. Sorm:1 
àe S0:1,za.-O. S. Mello Mattos. » 

EDITAL 

« A commissão de policia da ca~arà aos Sra. 
deputados faz publico : 

« 1. 0 _ Que todo o expectador, qao ·das galerias e 
tribunas da referida camara quizer assistir às 
suas sessões, deve estar com toda a atteilção a 
silencio, sem dar aignal de approv•ção ou des
approvaçiio-; e o que a isto faltar serê. mandado 
sahir. - , . · 

« 2. • Que deve · apresentar-se desarmado, e 
ainda mesmo se.m chapéo de'sol ou bengali!.. · 

« 8. 0 Que deve àpi-eseotar-se decentemente ves-
tido de casaca ou sobrecasaca. · . 

« 4. • Finalmante que .o que assim se. apresentar 
e quizer subir p:i.ra alguma das· galerias; receberá 
á entrada do porteiro ·ou continuo, um cedula, 
que contenha a designação da galeria, e· sahindo. 
tornar.\. a entregai-a. 

« Paço da camara dos deputados, em 10 de Julho 
de l.882.- A. P. Limpo d.d Abreu. - B. B. 
Soares de Sauia.-0. S. Mello MQttos. » 

o sr. o;.rnotro c1a o unha disse que.eile 
desprezava o ,lnaulto que lhe f6ra feito.... . · • 

MuxTÓs S-as. DEPOTJ.Doa:-,A' camara-ã camara. 
O Sa . ÜUINEIM DA. 0UNH6, : . - • • • e. que . 

elle coil'timiaria· a emlttir o i!BU voto com· 
~ _dl~nld',\~a ,proprla -da r~preae~~~i:it, d.à . P1'$i~ 

'-
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SESSÃO El\LJO DE JULHO DE 1832 
embora malvados Inimigos da liberdade do Brazil, 1 
faccios0s, satellltes desses tyrannos, que tal ve_z 
julguem que nascerão com direito de governarem 
seus pntricios, pretendão manchar a reputação·, 
não de um deputado, mas d.a representação na
cional. Julgou desnece~~ario continuar a_ manF
festnr o desprezo que merecia tal ,proced11nento. 

o Sr. ·Mo:nte:,.uUJ.a. pedio gae Ú camara_ 
deced'lsse, se as providenolns dadas polll com
missão de policia erão objecto de votação, como 
o nobre orador entendia porque a commissão não 
tin)la arbítrio il!imitado. Não julgou conveniente 
expór opinião alguma sobre o ohjecto ; parecendo0 -

lhe que talvez- fossll" melhor que ficasse sobre 
a mesa para depois de consultado e re1lectido, 
virem os Srs. deputados preparados para a 
discus·são, 

O Sa. PRl!lSIDENTE disse que podia ficar a 
mataria sobre~ mesa. , , 

·o Sa. MoNTEZUMA declarou que não sabia 
bem o que o regimento estabelece a este respeito, 
mas entendia que não dava á commissão poder 
lllimitado, mas quando assim fossa, ent:'i:o nii.o 
podia ser objecto de votação. Pedio qt1e fnsse 
lido o artigo do regimento que trata das attribui
ções da eommissão de policia, porque de sua 
leitura se poderia colllgir, se a oommissão goza 
ou 'não de poder illimitado. 

·o Sr. F. da VeJgá disse que a mesa 
sem duvida julgára haver feito . uma C?l!ªª q~e 
estava dentro do circulo .de suas attribuu;oes, nao 
havendo feito mais na apresentação de, parecer, 

, do que, por de"!tcadesa à camara, dar parte das 
provüfencias de que lançog.mão ; El que se algum 
Sr. deputado revendo o re~imento;-- ententlesse 
quo ella tinha exhorbitado do suas attdbuiçõos, 
devia fazer um requerin,ento para ser discutido, 
não wndo lugar agora discussão, ou votação a 

·,este respeito. 
O Sa. PxREs FEBllEIR.I. pedio que o relatorlo 

fosse impresso, para que o bom povo fluminense 
conheça o honroso modo porque é tratRdo pela 
camara dos Srs. deputados. 

O Sa. ÜA;TRO ALVES achou desnecessaria a 
impressão, pois della não resultava oou8a algurA11, 
servindo .os eitemplares apenas para se distri· 
huil"em pelos Sra. deputado.11, 

o sr. Ferreira FranQa disse que a 
commissiio não devia ter posto o edital antes de 
haver consultado a camara, pRrecendo-lhe bas• 

• tante o referir o facto, para se conseguir o fim 
desejado, pois constando as galerias de gente bem 
educada, excepto essa pessoa que se deslisim do 
seu dever, quando houvesse algam que qu1zesse 
imitar este exemplo, os malii erão suftiéientes 
para o impedir. 

o sr. oa.rneiro Leão disse que a com· 
missão usára da attribuição' q1.1e lhe dÓJI. o regi
menta, e quando elgu~m honve~se que enten~es~a · 
que clla tinha exorbitada, podia ·fazer uma md1• 
cação II este respeito. ·'" 

Quanto ao que dis_sera o Sr,. Ferreir_a Franca, 
fez ver que a c_àmai'a. não I?Odia estnr a _dis
crição das galerms; aliás , sena dosnecessano o 
regimento, e a commissão de policiá para manter 
a ordem ; que o regimento dizia que não era 
licito aos aspectadures darem signaes de appro
vação ou •des11pprov11çâo; e e_nti·e~:in~o havi~o 
começado -o_s es,pectadores por infrmgir o.regi
mento, pciuco n pouco, tendo achado sempre quem 
desculpass,e es_te procedimento CQ!;i1!2 ftlho da 
c11s11Rl\dade, etc., até ehegar o excesso a ponto 
de· se. tratar a um Sr. deputado como actor, e no 
que não . flcária ·a eousa se atte}ldendo-se a des
eulp11s~muito proprlas_ para apo1_ ar _ªª deso_ rde!:!s 
que têm havldo, e puderem ha:-i;er~m, se nao 
iom11reiri JJrovldencias ellicazes, lembrou qu11.coµ-

vinha que alguns Srs. deputados não a,Julassem 
AS galerias, - porque e lias não formão 'o povo do 
Brazil, nem mesmo o Rio de Janeiro, cumplindo 
fazer-lhes saber que tem direito de assistir áa 
discussões, e d.e fai:er o juízo sobrn cada um dos
oradores, mas não de insular a cam-,ira, nem dar 
signal de approvação ou reprovação. 

Tambem não achou eonve niente que os especta
dores se corrigissem uns a,is outros, porque- n1io • 
~mos em 1anarchia, mas temo~ regras fixas, e 
autoridades a ·quem incumbe a execução dns leis 
e que' estão obrigados a manter a ordem. 

O Sa. EmrnsTO pêrguntou· quap.tas "'!ledulas se 
havião distribuido 'fll'TR a admissão dos especta
dores, 

O Sn. BELISARIO respondeu que 2po. 
O Sa. Ear.EsTo, ,·ontinuando, disse que a emis

são de cedulas, não evitaria os males que se 
tinhão em vista, e apenas <.lifficult11ri11 a entrar.la 
de algumas pessoas que quizessem ser admittidas, 
parecendo-lhe bastante qut1 não sejão admittid11s 
senão pessoas ddcentss, e que não trngã.o armas· ; 
não sendo estas re1loxões fi.lb.as de adulação, 
p·Jis o nobrt1 orador não 111uland" pessoas pode· 
ros11s, n/iv adularia eertam, nte as galerias. 

Fez algumas reflexões sobro a necessidade de 
terem II maior publicidade passivei as discus
sões; e achou pessimo e íntoleravel o abuso pra
ticad_o. 

o~•- BeÍlsarlo informou que as cedulas não 
tfnhão · por fim difficultar a eutrada,ás pesso~s que 
quizessem ouvir as discussões, mas prevenir que 
vão pai·a as galarias mais pessoas do que nellas 
cabem e que continuem abusos semelhante~, ao 
que tiuha tid., lugar huntem ; nua ·sendo pJssivel 
conhecer quem fizesse algum nrreme<;o estando 
o povo apinhoado um sobre o outro. · · 

Oonclrlio dizendo q uo o espaço- marcado para 
cada aasento era do dous palmos, e que os especta
dores podarião estar sentaJos a seu commodo 
e ouvir as discussões, o que aliás era impossivel. 

O Sa. HoLLANDA pergunto11 o que viera fazer 
á casa o relaturio. 

O Sa. BELIZ.1.1110 respondeu que fõrn para m~
nifestar a algum Sr. dijputado ( a quem nao 1 
constasse o facto) e ao publico, a injur!a e insulto 
quo a nação recebeu na. pessoa de um da seus 
representantes. 

o Sr, Hol.l.a.nd"" não qu\z entrar ua questão, 
se a providencia dada era boa, mas eutenden 
que se a -c~_mílra tinha sidu insulta~a, tinha à 
sua disposiçao meios de revrnd1caçao. 

Julgou neceseario que a oamara tomasse co
nhecimento das providencias dadas pe.la co~
missão e que o edital entrasae em d1scussao, 
para· a' camara tomar uma daliberaçãi> a seu res, 
peito. ~ · · 

O Sa. PRE~IDENTE disse que o parecer e. edital 
nlio estavão em discussão. 

O SR. HÓLLANDA pedio que se sujeitasse á de· 
liberação da camara se II commissâo podia tomar 
estas. providencias independente do voto da CQ· 
mara. 

o Sr. Odorico disse qus a commissão·obrára 
em cumprimento do regimento, sendo-lhe loculJ!· 
bido o socego e conservação da ordem nas deh· 
beraijões da casa, _nã':' lhe pa,·ecendo que !1 com
missão tivesse exorbitado, porque .· o regimento 
até 11111.nda pôr em cuatodia a algum_ dos especta
dores' que não assistisse ás ·· di~cussoes co_m de
cencia, e comportamen~o, proJ)rLo de respeito que 
é rtevido á representa9110 nacional. 

o Sa. H'lLL.1.NPA oft'ereceu o seguinte 11o11queri-

m:o~u~ se"·tomp_ conheçimento do proc~diqiento 
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da eommissio de - policia nas medidas por ella 
tomadas, e expostas em seu relatorio de boje 10 
da Julho. » -

Ficou a mataria adiada. pela hora, não se 
venc_endo a urgencia pedida. 

o Sr. oarnetro Leão : - Sr. presidente, 
eu reconheço c;,m o·nobre deputado que fallou hon
te1n u\Limamonte sobre a materia, que el!a é mui 
cheia de odiosidades, e que a não1)odemos discutir 
sem realmente apresentarmos um quadro doloroso e 
triste : por esta razão eu entendia a.o principio 
que a le.j,. da ·tuto.ria tü,ha ficado_ manca; ella. foi 
em verdadl previdente qua.hdo no ,ut. 8• disse 
que a assernbléa geral removoria o tutor, quando
º julgasse conveniente, pareceu -me porém que 
não apresentava a mesm .. ptooidencia emquanto
não definia nem estabelecia um meio pelo · qual 
fizessemos essa remoção em e9>:rutinio secr eto 
e sem discussão . ·se assim fôra estabelecido nós, 
nos teríamos poupa.do de 011vir os insultos e in
juri~s CO[U 4Jl0 hontem S9 008 mimozeOU (muitos 
apoiados) e ã necPssidade talvez de respondermos 
pelo mesmo medo. Eu desejava-pois que se tivesse 
emJlndRdo ou interpretado esta lei, incluindo 
nella o meio de que acabei de !aliar ; mas como 
muit'os de meus collegas assentarão . que ._oão ern 
tempo de, fazerm ós uma lei., mas de cumprirmos 
a que existia pelo - modo que alia mar.ca, conven
cido pelas suas razões entendi que não devia' 
propôr o actQ legislativo que aliás me parecia 
ter lugar, e julguei com elles que- devia executar 
a lei tal qual existia. · 

Sendo pÕis a materia por si mesma odiosa, já 
se vê que c .. da um que póde ou qner fartar oella, 
diffiçj\mento poderá - fugir das personalidades ; 
en.tretanta farei pela minha parte o crne em mim 
coub_er para não entrar nella ou entrai: o meo·os 
que fõr passivAI. · . 

FR\l!Wli primeiramente sobre o voto separa.do. 
Quer elle que seja ou vida o tutor : isto nasce da 

confusão que, sagu11do · creio, se fez na tutela do 
joven imperador com as tutelas ordinnrias; quando 
au entendo que entre uma e outras ha uma grande 
differença, sPndo estas tutelas civis, ·e aqnellR 
política e que se não deve regular pelo direito 
civil, ' mas pelo di.reito político (aquelle que est~ 
dizendo ora. ora, é melhor· que escute e depois· 
respnnd•·), ..-Digo pois que é uma tutela política e 
não' pód~ ser assemelhada ás outras porque tem 
fins diversos. Quando se trata de uma tutelll ordi
naria, não se . tem Am vi~ta senão a educação do 
pupillo e conRervaçiio \)os seus bens ; nesta porém 
de que tratamos ba outras ci rcumstancias que 
devem SAr attendidas e talvez uma das primeiras 
quali.iades que se deve exigir no tutor , seja 
a conformidade- das suas opiniões políticas com 
aquellas que a nação ou a. sun maioria entendem 
serem as me.lheres e as ·mais adoptadas á sua 
felicidade e born regimen. : 

D1g.o pois quA sendo a tutela dc, joven 1mperador 
uma tutela poli tica como já reconheceu. a a.ssem
bléa geral, fazendo uma lei especial para regular 
o seu exercicio, o que c~rtam•nte ni\o teria acon
tecido se elle considerasse esta tutela como ordi
miria, porque se coritentára então em nomear o 
tutor e nada. mais teria a defluir-; mas ella reco, 
nhec~u que esta. tutela não era ordinaria e por 
i•so· Julgou conveniente definir algumas cousas: 
só pois naquillo que não está definido é que · se 
póde recorrer ãs regras geraes -de direito; 
naquella p_orém que a lei definlo, não se póde · 
recorrer a essas ·regras genes do direito, mas 
deve-se regular _por esta lei. A. lei defi.nio no 
art. 3~. que a asáembléa geral removeria o . tutor 
quando o julgasse con'leni~ote : a unica condição 
desta rem.ição é se a . assem bié~ ger~l o julgar 
çonven,ente : verdade é que a lei não estabelece 
o meio de se fazer este - julgamento, mas é. evi
dente que isto se ha de . fazer por uma discussão 

órdinaria eni-que se mostre a conveni~ncla ou 
niio conveniencia da rem ,i ção. Não temos pois 

1 pr,>cesso crime, como entendeu um Sr. depu
tado, basta. que cada um . entenda em sua_ cun
sciancia ou que o tutor não reunii em sias quali

·ctades ne11essarias, ou que pelas opiniões que 
pr ifessa não convém que diriga a. educação do 
jov.en monarcha pára. ter lugar a remoção. ' 

·cada um professa suas opiniões politicas : ca·da 
um de nós segue a opinião que entende boa : 
cada _um da nós julga que os ~e opinião contraria -
não trnbalbão nos interesses ·da · nação : assim 
cada um póde julgar quê nã'o é conveniente que 
exerça tal .iu t11l emprego do esta.do que pôde ter 
grande inll.uencia. nos futuros destinos do pl\i.:. 
qualquc\· cujas opiniões não sejão conforme às 
nossas. E por isso digo que ·sem fazermos inju
ria. ao tutoi;- actual, sem lhe fazermos um pro
cesso nós o ·pode mos remover e isto ainda que 

, nenhum facto depuzesse contra elle ; porque não 
se· trata de injuria_. nem de processo mas sim 
de examinar a convenieocia a qual póde tambem 
nascer das opiniõeA políticas que profesi!_a. 

Mas vou mostrar que factos índubitaveis. appa.
recem que de algum modo mostrãcíque·o tutor 
é suspeito, e pouco ha.bil para. exercer o grande . 
emprego de que se acha. encarregado. Os factos 
quõ se apresentão, ainda que nào conRtassem de 
parte do relatorio do ministro da justiça, . cor
rerão por toda a cidade, e hoje têm chegado talvez 
ao coohecime.nto de todo o Brazil ; e cada um 
de· nós póde formar o seu juizo a respeito delles. 
Não me demorarei em cousas miudas, passadas 
talvez no recinto de cnsae particulares, fallarei 
simplesmente ,:Je alguns foctos publoc.os. 

• . E' _facto que ao tutor se mandarão pedir . as 
peças que existião no -paço ; elle as n~gau. O 
nobre tutor nesta casa confessou que negara a . 
sua entrega ; mas disse ·alie-as peças não forão 
pedidas com as formalidades necessarias ; eu 
guaria que se me bffl:ciasse .. O nobre tutor pareee
me ter-se enganado, porque a. resposta que elle 
.deu ao officisl que fez a requisição das peças 
ni\o foi esta ; e!le respondeu que erão da pro
priedacfe /lo pup!llo, e por isso as não entregava. 
Ha tambem um engano quando se apresenta. este 
facto como anterior ao dia 3 de Abril, quando 
por documentos, em que terei occas_ião de falla.r, 
Re mostra que · este .facto ·teve lugar 9epois de 8 
de A.hril, que é quand.o veio o governo ao co- ... 
nhecimento que alli existiào taes peças, e que 
se resolveu peclir a sua entrega. Mas supponhamos 
mesmo que o tutor respondesse assim, devendo 
elle suppõr que uma requisição destR natureza 
devia ser feita com conhecimento de causa de 
que as peças podião ser dRmnosas e da.vão al
guma suspeita ; deveria alie recusar-se a ella 
sob pretexto de falta de formalidades? Não cer, 
tamente. ,' . 
- M.as·, .Sr. presidente, _digamos toda. a .vérdadé, 
aind!} quando JlS peça!!' fossem requisitadas offi
cj.almente, o tiftor as havia de recusar: isto nos 
autorisa a. crer _o procedimento qne elle teve-quando 
o governo, julgando-C<Klveniente que o monarcha 
não existisse .no paço de S _· Christoviio, ·onde 
se dizia. que era fóco dos conspiradores, e onde . 
mais fa.cil seria apoderarem-se de sua pessoa, 
talvez contra a vontade do tutor, afim de Rpresen
tarem como __ ponto de apoio de qualguer movi
mento sedicioso requisitou a sua vinda para o 
paço -da· cidade. Que respondeu o tutor ? Que não -
reconhecii. autoridade do governo; note-se bem 
que esta communicação foi feita. por um officio, 
e por isso ha. - toda a probabilidade de que se 
um officio'"!be fosse expedido para a. eutreg~ das 
peças, elle as recusaria do mesmo modo dizendo 
-não_ as dou; as peças .são do meu pupillo-pors 
tanto ' estas desculpas não tirão a 3uspeita. de que 
elle ar.à connivente com os conspiradores; (Muitos 
apoia_dos . ) · · •· 
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Outro facto é que o tutor mandou comprar 

polvora para armar homens que estavão 011 ião 
a S. Ohristovão. . 

Para o qne era essa pol.vora 7 Se o tutor ti, 
vesse em vista a defeza do pupillo, não p:.dia 
requisitar ao governo a força necessaria para 
esta de reza? Náo podia mudar a reside_ncia du 
monarcha para o paço da cidade, onde melhor 
poderia ser guard•do, havendo slli u,ua guarda, 
~m lugar de o conse,·var em S. Ohristovão onde 
havião conspiradores? Tal .desculpa puis não pMe 
sér admittida. · · · 

Disse que uma lei dA assemblé11 constituinte. 
manda que a côrte seja no Rio de Janeiro, e 
apresenta-se este argume11to · ·corno RB a requisição 
do governo fôra para transportar o monarcha para 
fóra d;; província; quando a -requisição do guvernu 
foi ·para que alie viesse para o paço ·da cidade. 
E' pois uma desculpa futil o vir com a lei -da 
constituinte que estabeleceu nesta cidade a cõrte 
do imperio. Demais é ao g,:iverno ·que eslá on
carregado o velar na segurança publica ; é o 
governo que tem a força publica á sua disposição ; 
a elle cumpre vêr onde o monarcha póde estar 
com maior segurança; e o tutor que estivesse de· 
bo11 fé, o tutQr que não estivesse ligado cum cuns
piradores, dizia ao governo-dizeis que não é 
conveniente que o pupill9 continue a habitar o 
paço de S. Christovào, que elle deve vir_ para o 
paço da cidade: vós que tendes a força publica 

·â vossa disposição, que deveis estar ao facto do 
manejo dos conspiradores, sois o mais proprio 
para decidir sobre a preferencia de o mo,1arcba 
habitar o . p11ço ·da cidade ; e aind,\ que vós não 
me mandais, vou mudar . o monarcha para o paço 
que me haveis indicado, porque não quero tom,,r 
11obre mim respons~bilidade alguma uo caso de 
acoutecer alguma cousa.-Eis o <1ue devia fazer 
um tutor de boa fé, e que não t1stivesst1 ligado 
aos conspiradores; mas não é -isto o que fez o 
tutor actual; e todos esles factos tendem II faz er 
conhecer que e!le estt1ve no interesse dos cuuspi
radores. (Muitos apoiados.) 

Tem-se tido a sste respeit.o . . que . s.e por estes 
factos se t 1J rnou suspeito o tutot de inepto_ ou 
connivente, tambem o governo se torna suspeito 
do ínepcia ou connivencia, porque se diz que o 

--governo sabia dos factos da reyoluçào de 3 _de 
Abril, e niio tratou da p1·eve111r a consp1raçaq_, 
mas só do destruir os conspi.-adores ; que o go , 
verno sabia da revoluc;lio de 17 de Abril;_e não 
tratou de prevenir a cons·piraçiio, mas de destru ir 
os conspiradores. Ora, é b ,i m claro que este 
argumento pouco vale, purque podia o governo ser 
connivente, e o tutor não deixava por isso . 
ae o ser tambem. Entrdanto eu d~vo restabelecei· 
um pouco os factos, p,wa se conhecer que ba 
injustiça. · 

O governo soube da revolução d~ 3 de Abril 
alguns dias antes ; alguem a denunciou, e d 1sse: 
11u estava tambem ·· empenhado nesta revolução, 
más sabendo que entrào Andradas, e tendo des
confiánça do fim a que se haja de dirigir, v.enho 
denunciai-a, mas niio quero apparecer em pu~lico · 
como denuqciante. Ora, o que poderia fazer o 
governo 'I Que meio tinha elle á sua disposição 
para evit.11r o-1!lesenvolvimento da conspiração? 
Quaes as P.rovas que eUe tinha para mandar 
prender os conspiradores ·? . 

Disse-se-lhe fulano e fulano esteve no ajuntamen- -
to, disse isto. etc . , declarou-se-lhe finalmente quem 
erão os conspiradores, e o plano, mas o que podia 
o governo fazer sem provas? - Se elle mandasse , 
prendir os ,conspiradores, não · havia de dizer a 
opposlção, e nós t nmbem, porque o governo niio 
poderia talvez provar a existencia da conspiração, 
que. elle commettera um' attentndo? O governo 
preveui_o quanto pôde ; reunio a força publica na 
cidadll, pôz tudo álerta, e -de facto a couspiraçãQ 
não 11rrebentou, e só depois de 7 horas, quando 

a fürça publica se havia retirado, depois de désen
ganadà de que nada havia appareceu ·gente dás 
fortalezas, que não estavão ao facto das cautelas 
que se hav,ão tomado, e apresentarão-se para 
fazer a revolução. Por isso é infttsta a accusação 
do Sr. deputad,l : o governo foz o possível para-
fazer mallograr e prevenir a i-evolução ; se não 
usou do meio de deportar, -se não mandou prender 
os conspir1;1duras é porque n_ào podia ; fez o que 
pôie, reunmdo a força publica, e empregando aii 
cautelas nàcessarias. _ 

A conspiração .de 17 de Abril foi tramada 
com mais segredo (apoiado) e não chegou ao 
conhecimento cio governo senão no dia~(!!'"'que -
devui arrebentar. Div ~,·sas confecturad fazião 
suppór que o fóco da con.; piraç ,iu existia no paço 
de s: Christovão e que uella e11trava a ·sociedade 
conservadora. O goveruo passou a . dar as pro
videncias, e em 9 de Abril exJ)edio a p-orta ria 
seguiate : -constando a S.- M. o Impdrado_t· ( leu 
uma portaria' isto foi em 9 .te Abril ; proce
Jeu-se a estâ's indagações, mas não result ou 
prova se a cousa existia. Porém quaes erão os 
perguntados? Os criados do paço qne entr-a1'iio 
~ conspiraç{10 (muitos apoiados) cuja sorte de
pendia do tutor, e .que podião ser despe,lidos 
por ells, se -i urassem contra (muitos apoiados)' 
por iss,> não rasaltou prova . E mesmo nestas 
cousas políticas é muit•J difficil achar prova, por
que os que estão> instruídos dos factos não querem 
jurnr, ou porque são do numeru ,los conspira 
<lores ou porque ignorando quem afinal vencerá 
temem fazer qualquer deou ,M:ia; talvez neste caso 
o bellc, sex:o ,que nilo participá tanto das nossa-s 
divisões, fosse o unico capaz de dizer a verdade. 
Elle é muHo tímido, mas é de suppôr que se 
fossem chamadas as se,ihoras do paço de S. Ohris
tovào para depór sobrn estes factos, ellas dis
sessem a viirdade. Não resultou pois prova alguma 
desta indagação. Eatretanto, Sr. presidepte, co
nheceu-se quautos erã, ·os guar,las nac1onae.~ 
que estaviio na quinta de S . . OhristovitlJ ; er,lo 
7 do cavalluria e 12 de inl ,ntaria, e todos os mais 
erão criados do paço ;1,ue se arma\·ào sem serem 
guardas nacionaes, E stas. providencias forão 
d ,uins poucos dias antes de arrebentar a cons
piração : o governo preteflt.lia dai providencias 
n,ais effi.cazes e tal vez isso fizesse apressar o 
apf,Rreciment'l da conspiração ; um -homem foi 
seduzir as guardas naciouaes para' ent,·e.garem 
o 11rsenal da ma, inha ; fez com que o governo 
começasse a suspeita,· e pensar que seria !ló)uelle 
o dia destinado p11ra faz er arrebentar a coos
pirnc<io; e tratou de dar as providencias .. 

Eutretanto de passagem direi que o homem 
que foi Reduzir a gente do arsenal já está solto· 
e talvez seja absut7ido, nem elle tem ínteres~e 
de continuar o processo, graças á casi. da sup
plicação com quem se pôde contar para todos 
estes negocios (muitos apoiadns), e que tem con
seutido em que criminosos dest" ordem se livrem, 
soltos. Digo que elle ha de sahir absolvido, p_or
qua, como já fiz ve.t,.§~~!!~, .~ousas políticas são 
mui diffi.cultosas de se . provarem. 

Mas o fim q'ue ·eu tive em vista foi mostr[\r 
que era injusta a increpação que se fazia ao 
·gúverno · de não prevt1nir as conspirações : esta 
increpação. nasce do espírito de partido e· de ce
gueira com que se olhào · certas cousas: qu_e o 
governo deu ns providenéias e que . não P!)dia fazet 
marn ; que o governo · pretende" 1mped1r " cons
piração, mas que não teve meios · e se vio na 
necessidade da comt.ater os coilspireàores ·quando 
apporecerão, é . cousa evide·nte e notaria a todos. 
· Mas quãndo o g,,vemo nàu tivesse d11do pro
vidoncias a , este respeito seguia-se que era mepto 
e connivente, mns não se seguia que o iutor o 
não fosse tambem . 

Quando, Sr. presidente, todos estes f ,,ctoi\ que 
apontei não dessem a conhecer que o tutor estavv, 
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- __ nos interesses dos · consplr~dores, nito conviria . 
menos que elle fosse removido, porque é certo 
que uma grande parte da nação não tem con
fiança nelle e julga q_ue elle pôde servir-se do 

' seu cargo para apres!)ntar o monarcha como 
ponto de apoio de qualquer p!lrtido ? A revo
lução de 8 de Abril tinha por fim deitar abaix;o 
o c•,digo fundamental -e o governo estabelecido. 

como deputado leal nunca mais desejei a volta de · 
D. Pedro, e fiel ao méu juramento propugnarei 
sempre contra aquelles que pretendem a reetau• 
raç9:,,, que fingirão abraçar o ,resultado de 7 de 
Abnl para atraiçoadamente urdirem suas machi
naç9es, eJles nunca_ poderáõ ·obter o , meu · voto, 
porque estou persuadido que o , governo.- do ex• 
fo1perador já niio pôde convir ao Brazil, antes sõ 
serviria para o .cobrir de luto. \ 

Vot~ pelo parecer d~ commis~ào. 
Queria-se uma aseembléa constituinte, en~re· 

tanto esta mesma revolução cont,wa com o apoio 
do monarcjla; segundo o plnnó · denunciado ao 
governo, uma de su,,e ilitencões era ir buscar o 
Joven .monarcha R S. Ohristovão e trazei-o para o 
campo, para proclamar.em o que pre_tendião. 

Já disse que o governo mandou mdagar, e qutl 
não apparecerão provas; ·eu. ttlmbem as não tenho, 
maa Aetou convencido .que o monarcha, de ordem 
do tutor, estivera- prompto · para vir, que as 
carruageo,s estiverão prornptae, 'e que ella se 
apresentaria no. camp~ _com SP-U tutor, se não 
tivessem sido 1mmad1atamente derrotados os , 
rebeldes, Mas, aind,1 quando nada provassem 
estes factos·, é todavia indubitavel 'que uepeitas 
existem contra ellé, e que elle niio goza de con
fiança da maior P.arte da uaçiio, Sendo nssim
convirá deixar quê sejn tut11r do monarcha um 
homem que não g0za dQ l;.unfiança nacional, Não 

O sr. Mont;ezum.a, tendo obtido a palavra 
pela ordem, referio que hBYião algumas pessoa~ 
decentes que deaejavão assistir à di'scuseão e 

_ como lhe parecia que havia ainda lugar ~a-s 
galerias, pediu que fossem admittidas. 

de certo. · 
Eu poderia responder agora a um nobrd depu- · 

tado que fallou bontem com bastante acrirnonia 
neste negocio, e elle fallou em homens bebrêos, 
·c01,trabandistas; etc., e disse · injurias, _que tal.vez 
offendessem até a sua dignidade, e chamem o 
troco da outra parte ; mas, pela minha, como· não 
me acho comprehendido em semelhantes allusões, .. 
não me atolarei nesse charco, direi toda ia alguma 
cousa respeito a dizer elle que os deputados 
honrados bavião · de votar a favor do tutor, e 
contra elle os que não fossem honrados; obser
varei que 'quando opiniões politicas dividem uma 
população, os diversos partidos cha1niio honrado 
sõmente os que são de seu lado. O.e brazileiros 
que peleje.rio pela independencla, se tivessem 
sido vencidos pelos portuguazes, serião tratados 
como vis conspiradoreR, não haverin ignominia 
que BA ll;ies não lanças~e em roRto. N?s vimos 
n!> principio da revoluçao com que epuhetos os 
membros do congresso de Lisboa tratarão aos 
que nelle entrarão; , e os portuguozes veuceesem 

· os cada(alsos eeriiio o premio dos independeutes. 
Assim tambem se o ex-imperador Pedro I voltar, 
se o resuh11.do do dia 7 de Abril não continuar a 
ter. vigor, se D. Pedro II fôr esp(tliado do throno, 
se Pedro I tornar a governar o Brazil, é de crer 
que erija cadafalsos, e que trate de livrar-se de 
todos os que fizerão or posição aos erros da 
administração passada, e que têm querido manter 
e sustentar o governo de seu filho ; é de crer 4ue 
hajiio deportações, e que aquelles de quem menos 
medo_ se tiver sejiio postos em vigia e espionados ; 
então, nõs seremos · tratados com epithetoe os 

O SR. · PRESIDENTE disse que achando-se nas·' · 
galerias os espectadóree que nellas cabiiio não se 
podião Rdmittir mais pessoas, para não 'ficarem 
amontoados umas .sobre outras, etc. 

O SR; MoNTEZUMA. disse que · se niio julgava 
achar au~'!_rieado para l!mitar_ o numero daq_uelles 
q!}e quenao ouvir.. as d1scus11oes, que nas galerias· 
amda havia lugar para admi ttir espectadores, etc. 

Nesta· occasião sahirão algumas pessoas das 
galerias, fazendo grande..kulha com. os pés. 
··o Se.. ·-OARNEmo LEI.o pediu ao Sr, presidente 

que mandasse vir força militar, 
.-O SR. PRESIDENTE em altas voz;s advertia aos 
espectadores, que aquelles que não queriiio ouvir 
os discursos que se proferião pró e coatra, podiào 
retirar-se. 

o sr. Ferreira da Veiaa não achou na
cessaria a força, não devendo causar admiração 
certas gyrandolas que as vezes apparecem, e com 
que se suppõe taive:i:_.intimidar aos Sre. deputados, 
os quaes bom longe de lhes fazerem impressão 
taee manejos, continuarião a portar-se cem a 
indepeodencia a dignidade de rE•presentantes da 
nação, embora haja quem venha à oamara arrastar. 
os pés á recommendação de al_guam. , 

Fez ver que en de notar que ás palavras do 
Sr .. Montezuma u~ corpo de lndividune se t inha 
ret1raJ.o das galerias com extraordinario bater de 
pés, e julgou-se obrigado a declarar que o nobre 
orador nunca seria chefe de partido. 

o sr. Odorloo dls11e que os Srs. deputados 
desde o tempo do ex-imperador estaviio acostu
mados a ver certo procedimento d1u - gal~rlae, 
sem que isto jamais os tivesse movido a votárem 
contr11 sua coneciencia, que o nobre orador não 
pretendia Callar ácerca da mataria da ordem do 
dia para poupar-se a eerto dissabor, conLen
tando-se e_m· dar o seu voto· symbolicamente; 
mas como parecia querer-se extorquir os -votos 
á !orça, o r,obre orador declarava á camara, às 
galerias e à nRçâo toda, que -votava á favor do · 
parecer dRB com missões de constituição e j ustlça 
criminrt l_ (muito~ apoiados), e.que os satelii\-es de 
Pedro I devião desenganar- se de que o nobre 
orador os não temia, nem fõra, nem dentro da 
c::11nara. · 

o Sr. Õa_st;ro Alves ·dlsse que_, logo que 
é dado · ao povo reunir-se em um lugar, era-lhe 
dado .tambem retirar-se, o que não devia ser 
objecto de reparo, nem ·dar motivo para se pe!llr. 
força, ou comprehender na ·imputação a todos os 
individues das galériae. · · _ 

. Alguns Srs. deputados dl_sserão que o reparo 
d1z1a respeito aos espectadores que tfnhão per-
turbado o silencio. · · 

,. mais vis e indignos _posslveis; não seremos 
honrados, ou ao menos os vencedores não que
rerão que sejamos· repuLados taes. Maa __ se ·o 
governo de D. Pedro II 1111a cahlr, se a restauração 
não tiver lugar, como tenho esperança (innume· -
raveis apoiaàos), se emfim D. Pedro Il não pre· 
cisar da morte do seu pai para ...ieinar, como 
aseeveriio os jornalistas que todos os dl.,s são 
defendidos pela opposição, nõs seremos honrados, 
e a posteridade conhecerá que nós somos leaes;
mantendo o governo legitimo do Sr. D. Pedro II, 
e pronunciando-nos contra . as facções · que se 
apresentão para o deitar abaixo. · 

Eu,- pela minha parte nunca pretendi, nem ·· 
desejei a ~bdicação de ·D. Pedro I :. assenti a ella 
logo que elle abdicou, porque assentei que era. 
um beneficio . para a nação, visto o descredito em 
que elle havia lncorrido. ; &•senti a .. ella sem 

, re~tricções ..JJlentaes, em . hoa fé, e. de_!·de . então 

o sr. Mon t;e,.u:,na disse que.era obrigado a 
fallar à vista ao que ouvira, Julgou não se -dever 
attribulr às suas palavr.~s o bavêr-ee retirado 
parte do povo das galerias, mas â declaração-que 
fizera o Sr. presidente de que aquelles que não 
quelrão .ouvir. os dis~urios prõ e contra, deverlão 
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retirar-se. Que tendo· o nobre orado·r sido infor
ma~o de 9ue havia gente · limpa que desejava 

. ouvir a d1soussão, o que elle tinha ido veri
fiear pelos seus . proprios olhos, pedira que e lla 
fosse admittida nas galerias,.abrindo-se para este 
fim as respectivas portas, o que nada tinha com 
gyrandolas, e c:iutras cousas em que se havia 

. falla_dó' ; não sendo de agora a odiosidade que se 
pretendi!l lançar sobre o nobre orador que, te:r;ado 
ad~ptado o pl~n~ de gueFdar o silencio, esteve 
resignado a suJe1ter-se a todos os inconvenientes 
que daqui lhe houvessem de resultar. 

O Sa. REZENDE disse ·que parecend.)·lhe que 
nas gal~rias_ ainda cabi:a mais gente, 'sei-ia bom 
mandar augmentar o numero das cédulas. 

Continuou a discussão do parecer das commis-
sões de constitui~o e justiça criminal- . 

o Sr. Rebouças :-Senhores. Provocou-me 
. o illustre preopinante, e justo parece qué eu lhe 
responda. 

. No empe_nho de · austentar o famoso parecer 
d_1~se que a tutela imperial é um negocio polí
tico, que se deve considerar segundo a conve
nienci.. do estado, e dahi deduzio que o illustre . 
tutor póde s·er demfüido sem · ser ouvido 1 ••••• 
Tambem Danton e Maximiliano Robespierre dis
ser~o na convenção nacional da FrançA que a_ aocµ
saçao de Luiz XVI não devia ser feita segundo 
a constituição e as leis existentes, mas conforme 
o direito da glierra e mediante o dilemme· da 
existencil:l do accusado, ou de republica. Comtudo 
o prisioneiro foi ouvido e se lhe derão advoga
dos, ainda que se lhe negasse a inviolabilidade 
da constituição e do codigo criminal, o direito 
de reéus~r e appellar, etc; · 

No presente caso ~ dilemms não versa sobre'TI 
existencia do tutor e a da constit11ição do imper1o 
pois se identificão, mas -sobre a existenoia do 
tutor e a improcedencia . da denuncia do ministro 
da j ustiçe, sobre a existencia do tutor e a im
procedencia do parecer de alguns dos membros 
aes illustres con1missõas d'e constituição e justiça 
criminal. . 

O que ha de anslogo ~ ser o•denuneisnte um 
inimigo pessoal do tutor, declara!lo como ,aJll nesta 
casa por mais de uma vez, é de mais, que o objecto 
de deuuncia importa o corpo ãe delicio Igualmente 
q·ue e confissão do denunciante; e que os illustres 
membros que esajgnàrão o parecer e o lêm susten
tado 11emelbantel1lenle têm dito nesta cnsa serem 
111-imigos do illustre tutor e amigos cfo ministro da 
justiça. Como assim nós-os receberemos em denun• 
ciante e juízes nesta causa importantíssima? 
Como lhes poderemos nós seguir o exe_mplo ? E' 
.um·negocio polltico nos replicão, e não li neces-
saria audiencia do tutor. . 

Serà da essencia dos negocios políticos a.in
justiç'!- e com ella . . a subversão de too as as 
leis naturaes e moraes? Engana-se porém abertl\· 
·mente· o nobre preopinante quando affirma que 
-o negocio ,da tutela imperial é um negocio poHtico. 
Contradiz-se o honfado membro sempre que, 
affirma"ndo ser um .negocio politico, pretende· eus-

-tentar que era. da com·petencia da commissão de 
justiça criminal. E não menos se contradiz quando 
affirma que o negocio é civil e não · importa 
condemnação alguma, sem todavia confessar a 
jnêompeteucia ·com que. as mesmas. éommissões 
de .constituição e justiça criminal tomàrão a si 
o conhecimento e resolução do caso. 

Que não é politico o negocio da remoção do tutor 
imperial, yerifica-0<111 proprie lei da tutela, na qual 
se declara especialmente que -o -tutor não póde 
exercer funcção alguma politica e que sua gerencia 
serà regulada segundo as disposições geraes de 
direito; veriftcaco a opinião corrente dos meltnn'es 
]l_Ublicistas, entre os .quaes cito Silvestre Pinh_ eiro 
Ferreira, por terem-no seguido os senhores pro

. jectistas da dita _lei;. verifica-o todo o compendio 
- TOKO 2 

d~ jiirisprudencia em que se trata das cousas de 
,d1reitc publico e civil pelo facto de se acharem 
semp~e ª'! tute\as !los príncipes a par das tutelns 
dos CJdadaos simples, e muitas vezes conside• 
r~d~s no mesmo _capitulo e no mesmo livro dos . 
d1re1 tos pessoaes, e · nunca.-no livro designado às 
doutrinas de direito politico. · 

Contradiz-se o nobre orador quando affirma que 
o l!.egocio é político .e quer que pertença cumu· 
l11tivall!_ente à commlssão de justiça criminal porque 
est~ nao..,.é para_ conhecer de negocios politicos 
e sim de- negocios crlminses. 

Cohtradiz.-se 'finalmente o nobre orador quando 
af!lrma que se não trata de julgar o !Ilustre tutôr 
por crime nem impôr-lhe ~na . algum&.; e, ao 
~esm~ t_empo suste~ta que"T c_ommissão de jus
tiça cnm1nal é a enmpetente, pois que, não sendo 
o neg~cl2 _cri~in~l ou penal, só competiria á 
comm1saao de Justiça civil. 
. Não obstante, porém, que o lllustre preopinante 

tivesse __ considerado o negocio sujeito como politico 
para u110 ser o tutor ouvido a respeito das impu
tações que se lhe · fazem ; como civil para não 
serem necessarias algumas provas das imputações 
feitas: e finalmente como próprio da camara pars 
que prescindamos dà analyse feita ao relatorio . 
dn ministro da j11stiça; sempre se fez cargo o. 
mesmo Sr. deputado, jà de reforçar a denuncia, 
e já de desculpar o gov~rno e com especialidade 
o mesmo ministro. da Justiça, concluindo com 
bastar-lhe para ·o presente caso - a sua con· 
sciencis. . 

. Reforçando a denuncia repetio o que consta no 
relatorio; desculpando o 8overno, disse que o 
ministro mandou indagar Judicialmente pelo juiz 
de paz respectivo sobre a denuncia ·dada contra 
o que se passava na quinta de s . Christovão; 
e que do iuqueritorlo de testemunhas nenhuma 
prova resultára. E pois, meus senhores, não é im• 
putavel o governo que teve denuncia, mandou 
indagar _por agentes seus, e se diz nade conse
guia ; e paio contrario é imputuel o tutor quo 
e esse tempo se achava no paço da cidade com 
o seu augusto pupillo, e não se lhe provando 
ao menos, que tivesse alguma donuncia para que 
examinasse se era verdadeiro o objecto denun• 
ciado ? E uma vez que o governo teve denuncia, 
mandou inquerir sobre alia, e nada resultou da 
lnquerioão, qual o motivo de occultar tudo ao 
illustre t11tor que allàa cumpria sabei-o para 
da sua part11 dar as providencin necessarías '1 
Ao mesmo tempo que effirma o illustre orador 
que nada resultQU do exame lnqueritorlo do juiz 
de paz, ·asseverR que em S. Ohrlstovão os criados 
se davão a con_tinuedos exerclclos para se ades• 
trarem no uso que tinhão a fazer, das peças de 
artilharia e de espingardas, assim como -que jà 
pars o dia 3 de Abril se tinha vestido o augusto 
imperador e preparado com todo o apparato im• 
perial de coches e berlindas, e.fim de fazer valer 
a causa dos federalistas prevalecel!llio-sê estes da 
augu!lta pessoa do mesmo monarcha. E sendo 
tudo. isso assim - porque não havia o governo 
sorprender os criados do paço nesses exercícios? 
Porq'lle não havia de sorprendel-os nesse aparato 
ostensivo de coches e berlindes, sem que hou• 
vesso uma causa nacional que para semelhante-. 
novidade os autorisasse? O . governo tão zeloso 
da causa publica, nada fez ; o governo tão pre
vidente nada conseguiQ prevenir apesar dos _seus 
agentes. e das denuncias ; o governo nada evitou 
apesar de . tudo saber: lodavis o governo soube 
guardar-se como é constante, na casa do arsenàl ;_ 
o governo não só cuidou da sua guarda, como 
de de alguns dos seus asseclas 1. •. E a· . au~usta 
pessoa do imperador ficou no dia 3 de -Abri( no 
paço de S. Ohristovão sem guarda alguma extra
ordinária; e no· dlii 17 no paço 'da cldade em 
companhia do • tutor 111 Flcoli u11ícament11 con• 

' ' 7 
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fiado ··ao illustre · tutor .- e. ainda ·eltista inco• 
lume T 1. . .. · · 

O• ministro _nifo .. sorpr.endeu os denunciados, 
nem , procedeu formalmente contra elles, diz o 
nobre orador, porque não tinha provas...i, a pessoa 
,que tudo denunciou prevenio logo que · não queria 
que seu nome fosse - sabido. Tinha o mmlstro 
confe.ren~ias com os denunci ai,tes, COtl\- partes das 
conspirações ;, o nada quiz coinmunicar ao tutor 
da.jmperla.l pessoa; Não tlnlla, pr9vas . pRra . pre 
ven.ir- que os conspiradores. rompessem ; e tem . 
tido provas para·praticl:\r,todas as.violfl.ncia~e arbi
trariedades que nesta casa se tem incont.rasta
velmente manifestado .1 ••• Sim, o. governo se acau
telou 1f si e a61'1".dõ seu circulo porque é·· um 
governo de partido; ·o governo não acautelou a 
pessoa do monãrcha porque · sabia, estar J>em 
defendida pelo .· illustre · tutor.; o gov.erno não 

. prevenia nenhum · ·'roll)plmento · porque · cump·ria .. 
immolar conspirador89 l. .. E' o:. ·que se póde 
inferir- mais exactamente de· tud<> quanto· aqui 
se · ha , produzido, . para · am desleixo do predis
posto .melodrama, ser demittido .o .venêravel ancião, 
da tutela que a assembléa . .geraUhe confiou,\, •. 
Quando · os motivos . expandidos não bastem,. 
basta·-me ;a mi.nha. conseiencia, ,diz o :nobre preo-. 
pinante ?,-E como é _formada essa sua . conscien
cia • . com a qual se pretende · rematar. toda a 
questão? ..• O Sr. deputado não estava em · 
Abril no Rio ·de J'Bneiro ; aqui chegou de Minas 
dias deyois de eu ter ·chegado· da Bahia. Não 
é crive que se instrulsse . por meio de, infor
jnações; senão taes como· . as que acaba 4e 
oJferecer-nos, vacilla sobre .a -sufficiencia .del!as ; 
e então, remata com . a sua . consciencia \ ~ ... 
Quanto nos ·- não poderé., ser· funésta se niio é· 
illustrada, pelos· testemunhos passiveis da v<lt-
dade 1 • . • e- ' -~ 

,Um 'outro nobre-deputado, percorrendo o mesmo 
trilho que o 'i,;l~stre preopln~nte; depois -de susten
tar- com o m1mstro· da , 3ust1oa que o tutor ,, de 
S. M·. Imperial, ou é, conniventa ou inepto, 
nos ·declarou · que não era praticsvel que . o 

, illustre tutor , fossa ·. pronunciado, por ser uma 
pessoa da conslderaQíio e que gozi ~e algum 
prestigio, e para sustentar esse ·seu -apliorismif, 
citou-nos · um , facto aconte·ctdo na Bahia, e com 
elle concluio -dizendo , que a segurança publica 
exigia · a proposta destituição, porque o. Sr. José 
Bonifacio é ,o ponto de vista dtt todos os partidos. 
Primeiraménte tenho a observar que o facto Indi
cado· com refer~cia . à Bahia prova que o lndi· 
viduo foi prontrnclsdo, bem que condemnedo 
não foss& ; e aqui ainda se não fallou de condem· 
nação Judicial, mas de p,·onuncia, Em segundo 
lugar, mui traco considera o· Sr-. deputado ao 
go_verno quando o acha lmpossibihtado de poder 
conseguir qu.e o Sr. José Bonifacio seja pronun
ciado . E pelo que respeita á imputação de gozar 
de prestigio o illustre ancião tutor; e ser, o ponto 
de vista dos - partidos, tenho s implesmente a 
observar qu~ o __ ter opinião , publica foi crime· no 
tempo ~e -T1berio e outros tyrannos; .mas que 
entre .nos p~del-o-ha ter sido de facto, sem qua 
.cone~ q'lle o seja ,de · direito . -

Accr.escentou o áabio orador, por pro_va -de imbe
. 'eilidade do illustre tutor, o· não se ter defendido, 
do lugar de, deputado que -tinha nesta -casa, as vezes· 
que foi arguido. Se não ·era 1Y,occasião propria, 
bem fazia em ter. como em despreso a quem ralhava; 
no ·outro caso e taxa de , ser ·calado é satyra que 
cabe a muitos membros da sabia · maioria~ Tudo 
isto, . senhores, acontece porque o ministro ' e 
as commissões não - desempenharão 013 deveres 
que a lei e o regimento desta casá . lhes In
cumbe; aliãs, primelro que tudo,' o ministro ter· 
se-hia feito -cargo de nos expór toda, a historia, 
d!ls co~sptrações de Abril, declarando-nos as pro· . 
v1denc1as que deu -para; P!eyenil-as1 e ·q~aes i as 
que dt>ixou, de dar '1>or ·nao .estara~ a,· seu--al-

can·ce... . Sim, nõs saberismos éomo é possível 
preparar-se, o góverno . pa'ra o _ccimbilte, e vencer 
facilmente ; tendo-lhe faltado meios -parR prevenir 
a acçito sabendo de tudo antecipadamente 11 1 Sa· 
beriamos que razão qbrigou o governo a deixar 
de prevenir o rompimento para expór as vidas 
dos cidadãos que tinhão de combater os , conspi
radores, como se estivessem no . primitivo estado 
da·. natureza.e exelusivamenteabandon9,dos ·11,sorte 
das armas 1... Parece-me. que os ·ouço a todos 
imprecar ,o homem forte .dos nossos, di-as . o mi
nistro da justiça, o Sr. Feijó ; e este a ufanar-se 
d~ op~n!íio ,de que ~osa, da. ~orca ~!!, tem . á sua 
d1spos.1caoJ 1.1 iju Já, vos. d1s.se, senhores, .que 
estava reser,v.à~o; ao presente governo do Brazil 
o phe!lóll\eho d11 SR.bar de oon11pirações seµi as 
prevenir, e ., sp~ente P-~~parar-se P,ara. o c.o~-
bate 1 •.. Nisso não só transcendeu aos ,Augnstos .. 
e. Tit<>s : •..• '_gu_e digo eu? Tiberio, Nero, Phocas; 
Fernando VII, D; Miguel; têm descoberto éons7 
pirações, e sempre que dellas souberã'O' · preve-
tíirão o rompimento dos consplra,dores. · _ 
· Mas, senhores, convêm deixar 'tôdos esses lu

gares . contradfotorios e frívolos, com quà nos 
aturdi;,m os · illústres autores e d,efensores do pare
cer em discussà9_ para consideral-éi como cumpre 
que o aeja em hpnra desta camara. A ' quaUdade 
do denuilciante e a do ' denl\nciado não se nos 
deve apartar de vis,ts. O primeiro se me anto!ha um 
nii:nistr'o, que parecendo arremedar os planos é 
proe;i;as , de ' Rambourg em Colmar, e David em 
Toulouse, se tem · julgado forte ·para fallar é. 
assem biéa geral em phrase de Marlo, como o vistais 
em Outubro. do anno p11ssado, prevalJicendo-se 
então' da força que se achava em armas, para 
cobrir da escarueo as leia, dimanadas do poder 
legislativo, e 4e opprobrio á aesembléa, geral, 

. arguindo-a de indifferente á calamidade puollca .; 
no pi'tisente anno repetindo que nilo achava na 

. assembléa nem ,sabtdoria, nem pr11dencia, e q11e 
delln nada esperava . .... O segundo, quero dizer, 
o illustre tutor, é o autor da nosaa. lndependencia ; 
sim, senhores, .o digno da Intima convlcoão se 
José Bonifacio de Andrada niio exlsUra em 1822, 

· talvez, talvez o Brdzil não visse lmmedlatamente 
rôtos e despedaçados os vinculos. aoloniaes que 
nos arroch8'vão .; é um ancião ve11erando, cujo 
desinteresse, patriotismo e probidade, em vilo se 
tem procurado manchar a todos 01 reepelloa . O 
primeiro no objeoto da de11unola oonfeasa o seu
propri,, crime, e deixa ver. a causa efflciente de 
um semelhante procõdimento. O segundo no seu 
proprlo caracter, e na lnveroalmllhançR da accu
s:aoil:o~ tem a proprla derasa. Oomo é posslvel que 
se acredite que o -cidadão José Bonlfaclo de ;\n· 
drada e Silva nos ultimas dias de sua vida fosse 
capaz de concorrer para uma revolução, atraiQoando 
ao seu proprlo puplllo, ao augusto primeiro .mo· 
narcha nascido no Brazll, cuja guarda· e educação a 
assem biéa geral lhe oonflára? E essa rev-o1uQão · 
com o fim · de rep6r no tbron.o do Brazil o duqne 
de ·Bragança, que legalmente,o abdicou ; · e estando 
este , mesmo prioclpe fóra - do Brazil, e (o que 
mais é) de toda ~ probab'l.lidade de poder ser 
aceito aos brazileiros ? 

Qualquer que seja a pessoa de algum senso, niio 
pôde · achar - nem possibilffl.a~e, nem , utilidade 1 
alguma de se rastaurar-o ex -imperador . Qualquer 
que eeja, o brazileiro niio de. ·todo destitui do de 
amor da patri11, · repalie todas as idéae de restau
ração. E José · Bonifacio de , Andrada e Silva, 
!'Qbrepujando· a todas as considerações de amor,da 
pat~ia e de honra, - havia de ser · indi:tferente, 
quan:to mais consentir-e concorrer em-uma revolta 
como a de 17• de' ·Abl'il ? · ' , ' · 

Baptizem aqui, e fõra daqui, muito embora, jl\ - · 
de · rusgu'ento~· de e aramur(ls, os, mala assigna
la-dosipátriotas e:amigos das,. liberdades hrazlleiras, 
uma-. vez. que se não . jungem· humlllasimos ·ao : 
carro . da: servidão·, 1 Biga-se que,·é'.mats ,vantajosa ,, 
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a posição dos chamados restauradores, e que elle.s 
11.tão 'um '.futuro lisongeiro, etc., etc. Semillliantes 
embustes- e ·calilmnilis sõ terão 'cabimento em 
cabeças de todo vazias, ou em corações abstilu
tamente estranhos aos sentimentos de honra 'e 
paMotisino . . Declamem muito embora os exlispe
r,ados ,egoistàs de Rmbos os ,partidos, com o fito 
de ·se ·sacia'rém. Direi ·.sempre aos q\ui me licão · 
ao perto, que . melhor fõra que o governo e ·seus 
asseclas, deixassem de · fazer um partiil.o, em vez 
de , se.r um ·governo nacional,_e de servire01 aos 
vlii;j:l'adeiros ·interesses da nossa :patrfa ; melhor 
fóra que _se d_eixasse de ·empregar ·nos 'luga_res 
mais importaotés da administração . e segurança 
do iinJierio individuo·s taés qúe ·por sua notória 
ignorancia e incapacidade, além de muitos outros 
ma1és 'positi,vos, ~êm : dad?J o :exemplo a todos ·os 
amiJiciosos ·de __ todas as ordens, de 'que eUes ·são 
igualmente aptós para os 'mesmos empregos, 
excitando-os . 'assim · a cotisegtii)-os .pór 11i-efos 
violentos ; qun se deixe dã urtrapaqsar os :seus 
deveres 'pàra reunir de facto todos os poderes 
nacioriaés , , tfue respeite os direitos dos cidadãos; 
que niío persiga e cnlumnie a todos quantos não 
santifiéão· seus excessos e ·srbitrariedadeà . .• Por 
certo; · depois que o actual govern·o começo.u:a ,se 
portar ·peiór que · o governo · passado; foi gile se 
suscitarão idéas de·restauràçâo; .do lado ·do mesmo 
governo ·acintemente se lhes 'deu Mr~o e consi
deração; tem-se inculcado virulenta e estolidam'énte 
como ·tavoràveis aos chamados· 'restauradores a 
mór ·parte das- ·éiipacidade's Iiacioiíaes. O 'fiin "é 
d_esacreditar todas as pessoas âe conliariça;e apla
nar ·todos ·os obetaculo·s, p_ara se. fazer ptêa do 
Briízil, como •íie fosse uma conqüifita, cujo des
po)o 'deve pertencer ·a quem 'màis força ·tenha. 

'Pelo · que - respeita 'á sorte dos que se · oppoein 
presen'temeilte ·ao'despotlsmos e misérias da actual 
administração, no caso de que fosse possível 
ébegar ·a nós ·uma· ·restailra'çiio, respondo co:n o 
exemplo da . Inglaterra, ·que_'já tenho nesta clisa 
trazido á memoria d<is meils illustrés · collegas 
por \lnais de ·uma vez. Neafie 'caso os .que ·se 
oppoelil ao ·governo d·e agora não serião bem vistos 
do governo restaurado· 'pórque pugniio para que 
a causa ·da liberd·aae 'se ·consolide II prospere; 
erltr'atlintb que eis que·servern ao arbitrario, talvez. 
alle·garlão ·o 'serviço de terem prepa~ado a .res
tauração, como praticárão os humilissimos serv.os 
do us1irpadci'r Cr<imwel J>_ort~ndo-se do mesino 
modo para com Carlos II. ' . 

Tor11ando 'á questão, senhores, direi · que em 
todos 'os 'tem·pos e ·em todas as _ ida'des a ingratidão 
para ''com aquellea que ·hão · servido á ·p\ltria, e 
bem merecido ·aena 'por seu patriotismo, 'virtudes 
e prestlino assignalado, têm ·posto ilidelevel fer
rete á :memoria dos 'autores de um semelhante 
inal.:Jám'ais se·esquécerá a injustiça' cotn que foriio 
tratados 01 ·vencedores da 8aiamina, Maratonia 
e Argious; O'pr<icedi01ento de Alexandre a respeito 
de Clitufi, .e o de . Justiniano ·para com Beliz·ario. 
Entretanto es.te ultimo 'procedeu · com mais funda
mento do que:se p'réténJe que 11istf\ augusta camara 
pratique c_om o ·sr, :José Boniflt'éio de Andrada. 
Justiniano, 'com<juliúlo notaveis -réfórmas fizesse 
n_a legislação 'e 'grandes obras eri'gisse como 
outros ·tantos monumentos -A sua im_mortaliaade, 
não 'deixóil · de ,fazer •um ·governo :Semelhante 'ao 
que •aet:ualmelite soff'remos, de· partido, · de •àrbi
tratiedádes, relaxado ·a muitos 'i'éi<peito·s, •etc. 

., Os' l:D\lticionados motivos off'erecião • todás •as 
probabilidades do 'bom exito de ·uma ·eo11s111ração ; 
ella se tramou, má,s foi descoberta. · Ma'rcellüs . se 
suicida, ·porém .Sergius 'oobardementil pre'so :a~cusa 
os oflicill.ea•dit •càsa de 'Bel\Zlirio,; ·os offieiaes •tor
turados iil'zem·que tudo bavlito feito 110r instrucções 
de seu ·amo. Belizario 11e defende, -sua .fidelidade, 
seus •brilhantes · •aervloos, eeus annos, 'r'emovlão 
todas ·as sus·peltila, e; •ainâa 0a11sim, infames 1con-
11elbeiros<o nlio · j'ulgiio -ilieulpavel, co'm'qualito ·o 

njio condemnàssem ao ultimo aupplicio. No fim 
de 6 a 7 mezes conheceu-se a verdade e Belizario 
foi r-:estituido ás suas honras . 

·E~te facto, que tem . sido exagerado : p:or ãlguns 
e!fcriptores e . poetas, pintando com as córes. mais 
horrivefs a ingratidão de um e ·a :iosta.bilidade·dà 
for!iina âe outro, apezar de ·ser fundadil nas mais 
sohda_s bases da virtude e do merecimento; contém · 
todavia ·da notav~I parri o caso de que se trata, 
que o i\lustre tutor de S. M. o Imperador é um 
aricjiio em circumstancias·uw pouco aoaiogas 'pelos 

.seus relevantíssimos serviços ao Brazil, reconhe
cido desinteresse, sabedoria e virtudes patrioticas ; 
m'.'s sem,. qu_e nenhum cria.do o denuncie, nem· 
SBJII um .m_onarcha despota e col)arde quem ·o 
julgue pelos ministros dos sens despotismos e 
iniquidades. . . - • 

Em 1822 é_ o Sr. ,J<i~é Bonif11cio _o 'pai da patri~; 
desde o horizonte da 111de_pendenç1a do Brazil bn, 
lharão ·com o seu nome respeit11vel os ·mais ·nota
veis serviços a bem da nossa . pátria 111. 'A$orà 
está pend~nte de nó, ü decidir.1rios s'e ell'e é 'traidor 
óu inepto 11 1 Não ha um arino que o achamos 
digno de 'confiar-lhe ·a g11arda e Iiduoaçiio do 
nosso monarcha em miiioridade; um ·anno não 
é passa·do e já se quer que o ·hom,em de' tanto -
merecimento e confiança seja destituído ·por nõs 
mesmos e infamado com · o labéo- dil traidor e 
inepto 1 .1 1 E será possivel, senhores, que isto nos 
aconteça? :sará possivel que a tnntos erros em ·que 
temos 'ia.corrido ajuntemos a consumruilção ·de -uma 
semelhante fraqueza·; e ,nesta casa, que talvez 
não existira ·se José . Bonifacio não fõra, entre a 
re'presentação do povo brazileiro, nesta mesma 
capital do imperio do Brazn, Já constiltáilioil nõs .. 
a nação para nos instruirmos ·da vontade nacio
nal? ..• 

Brutus era -tido por imbecil em •Roma, cr11ou 
a •republica a 'O recouhecêrjio hcimem . de 'incom-' 
pllravel capa~idade. José Bonifacio era sabio ·antes 
e ·no tempo da independência · do Brazil; ·agora 
é inepto. · 

Washington. durante a ,guerra 'da independencla 
do seu ·paiz foi :arguido •de ·traidor e -fraco p,Jlos 
imprudentes, invejosos e 'tímidos; salva a ·patria, 
foi immortali11ado, José Bonifacio foi o pai da 
patria d-urante a iiuerra da inddpéndenoia do 
Brazil, agora é traidor., 

Sa aoasc, chega a ser destituldo, como se pra
te1ide, o illustre tutor, que homem ' honrado e de 
merecimento será o eleito? E, sendo eleito, -qual 
o homem de merito que aceit.tlr(!.?... A todos 
será presente que José Boni!acio, sem ser ouvido, 
foi la11olldo da tutela com a 'inf,,mla de trallll\[ 
ou Inepto 111 E, se não ' é assim, então confes
semos -qutl ·noua escolha, ·como a nossa destituição 
não attribnem 'nlim honra nem vituperio; que 
tanto, importa ser •escolhido como destituído por 
nó~ ... 

Mas que I senhores, assim pensaremos dae1eolha 
de um tufor p'ara o nosso monarcha, deste de quem 
reconheceis que depeod·ém 'OS ·futuro~ prosperos des
tfaos 'do •Brazil''l. lJI ... 'Ha exemplos'peiores· do que 
crimes.•0 governo·jwos teindado sobejos. Seus ·iictos 
provilo gue• se quer·o·poder'supremo âe facto, 'abso
luta e'dict!itorialii:iélite 'exercido'; ·mas 'nelli 'se pro 
cura a origem do poder mais provavel no amor-pater
nal ,para .com seus filhos ,e,destes ,para ,com -seus 
irmãos havendo amizado·e ,concordia;e não ,sêde de 
sangue,,-vingança e· ,odio ; n.em a imenos provavel, 
porém ·. de ,f~cto m-uita11 ;vez·es iverificad&-, fundando 
uma tyr-annia simsata sobre ,a ,base ,niio callu.ca e 
irritante ,de ,grandes le notaveis serviÇOd ,a pro ·da 
patria, . .. . , · . 

Sim,, o . governo. ·ou o seu ministro _da ,justiça, 
que sempre, nos ·falia '..eomo .. quem -o ,.commanda 
e arrastra , .a . seu ,capricho, ·-tem·n.os. assaz -dado 
as :provas 'do , 1/l_Ue é e ,do .que .. aspira. . · .. 

•Resta ,que.$sta;camara dê da .sua ,parte mn,o~tro 
ex~mplo,,o,4e ibaetar,q-ue um ,individuo, .ainda1que 
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mui màdiocí:e, embarace o poder-e rompa por todos 
os limites que a . sabedoria, o dever e ·am"r da 
patria impoem, · para _que tudo a seus pés seja 
ímmolado 1 1 1 • •• ·Mas não o será por meu voto;_ 

o Sl'. El'nest.o não acho)l força nos argu
mentos 'proà.uzidoíi a favor do p~ecer das com
missões: lJ, porque· o tutor, apezar de não ter 
apresentado as .contas no principio da sessão, 
declarou que estavão promptos logo que se fallou. 
nellas, .e ã não. apresentação dellas não seria 
motivo sufflcle11te para ser removido; 2°, porque 
se não tinha provado por factos que . o tutor não 
era proprio para promover a morlllidade do pu
pillo, aliás o nobre orador não hesitaria um sq 
momento em votar pela sua remoc;ão ; 3°, porque 
multas vezes a resposta a mais categorica e 
decisiva é o silencio, unica de que talvez devera 
ter Janoad.o mão o tutor, contestando o nobre 
or~r o qne a este respeito se ha_via dito, não 
só porque nenhuma expressão proferira o Sr. 
José Bonifacio, de que se pudesse inferir que 
tinha fraqueza mental, como porque ainda qusndo 

. .'usasse de expressões menos proprias, · isto nada 
provava, porque multas vez!)s um homem' não 
põde rflspoóder a sangue frio, e com a força 
~ecessaria, certas arguições que lhe são dirigidas. 

O Sr. Mohtezum.a disse que lhe parecia 
que o objecto tinha sido apresentado na casa de 
U!lla maneira nnli-constitucional, e que. julgava 
que se não tinha ainda bem discutido duas opi· . 
ni~es; a saber-,...se o que dizia o·sr. ministro -da 
justiça no relatorio era denuncia ou accusaçiio
para se saber se acamara tinha de tomar conta 
aa denuncia ou fazer proseguiF- a accusação
parecendo ao nobre orador que das palavras do 
relatorio se. colligia que não era uma cous!\, n·em 
outra, e para o provar ,estabeleceu a proposição 
de que o nef$OCio da remoção do tutor . não podia 
ser nem obJecto ministerial, nem politico ; não 
Diinlsteriul, porque .o tutor' se não achava debaixo 
da direcção do minlsterio (o que se acontecesse 
seria o maior doa males gue se podia ter encerrado 
em u_ma lei, e equival!)ria á -aoniquilação d~ t~das 
as garantias do pup1llo), porque a ounstitu1ção 
fazia dependente da aesembléa geral a nomeação 
do tutor, o marcar as suas attribulções, e a lei 
dizia que à mesma aesembléa geral pertencia 
tomar contas ao tutor e .remo~el-o quando o 
julgasse conveniente, apresentando coostanle
mente em todas as suas determinações o tutor 
como um empregado, se não superio.r pelas au
gustas funcções .de que é revestido, ao menos 
lg11al a q;11alquer ministro, e absolutamente !Ora 
da sua alçada, principio este que a constituição e 
a lei não podia ter deixado de eshbelecer, pois 
ficando o aóg11sto 11upilio sujeito ao resultado 
das mudanças de mrnisterio'que pudessem haver, 
cnjo ..resultado podéria arrastar comsigo a .mu
danoa da politica Jo governo ; nunca poderia 
considerar-se o estado seguro e ftrme na sua 
politica, nem pod,iria a pessoa do · pupillo. se_i: 

· fiador da estabilidade das gar,111tias publicas, que 
serve de pedra angular ao ediflcio monarchico
representativo que temos levantado, : se o .miuis
terio · tives.se o direito de accusar ou denunciàr o 
tutor. ·· · 

Reforçou -o -seu argumento com o exemplo da 
Inglaterra, onde se separarão as pessoas enear
reg!ldas de cuidllr na pessoa do rei Jorge III, 
que se achava atacado de uma doença iritellectual, ·· 
da influencia do mlnisterio ; mostrou depois que 
o Sr . ministro dll justiça tinha respeitado estas 
considerações, _pois não se atrevera a,. accusar o 
tutor na camara, nem a denunciai-o, dizendo 
apenas: ,estes ftJctos iticontestGvsis m, d81le.m 
c·oni,encer do gi·ands perigo que corr, a p11ssoa do 
monarcha, d.lbaiaio da tutetla d1Jquell11 a iuem 
a conjlasteis; não sendo consequencla ' inev1tavel 
de,etaa palavras, zrom podo11do julsat~ae por 

ellas q_ue o Sr." ministro da justlçà queria a 
remoçao do tutor, p~ls conhecendo a ·-assembléa 
em que consta o perigo e a maneira porque se 
podia abusar do11 int13[esses do m_onarcha, e 
sacrificar a sua pessoa, por um acto legislativo 
di:fferente . da remoção da pessoa · do tutor se · 
podião salvar os interesses do monarcha e pôr 
o estado a salvo dos resultados horrive is que 
daqui ee poderião seguir; não politico, porque 
para isso seria . necesspio que o objecto das 
obrigações do tutor fosse político, quando todos 
sabiào que -se limita apenas á educação e gestão 
dos interesses do pupillo, desenvolvimento de 
suas faculdades physicas e mOr!\es, boa educação, 
e nada mais. 

Ooncluio · daqui que cahião em crassiss!.mo 
erro os senhores . que julgavão que não se 
regulava pelas regras ordinarias dos · outros 
tutores, a remoção do tutor de que .se tratava, 
nã" podend.o esta medida· ser ministerial, nem 
politlca, porque daqui se. seguiria como conse
quencia necessária procurarem os partidos am
parar-sé da pessoa do pupillo. Supponhamos 
que o ministerio actüal tem em suas vistas um 
fim politico, que deseja a reforma da constituição 
no sentido federal .. : .. esta palavra federal tenho 
ouvido dizer a alijumas pessoas . que abrange a 
palavra mona.-ch,a ;_ em minha optnião não_ pôde 
haver monarchia federal ; e, .desde que se estabe

.}ecer a fed eração,· o priocipio mooarchico se 
extin~uio no Brazil, ou a federação ha de ser-em 
theona, e não de factu, segundo o meu modo de 
entender, e segundo tenho lido e visto praticar 
por outras nações antigas e modernas. Mas sup
ponhamos que a administração actual . protege as 
reformas no sentido federal; segundo mi.nhas 
idéas é evidente que a monarchia no Brazil está 
exti11.cta, e se a administração se ampara da 
pessoa do monai'cha, se _ póde ser sujeita á 
influencia, se . põde a remoção do tutor ser um 
o bjecto politico, sendo federal o partido do 'go
verno, pbde-se dizer que os interesses do puplllo 
estão bem defendidos por aqueJles que, na 
expressão de Frederico II, têm interesses oppostos? 
Tenhõ, pois, provado que é mú.ltisstmo arriscado 
que este partido possa amparar-se d11 pessoa do 
monnrcha, unico garante do principio monarohlco 
no Brazll. · 

Vejauioa Ke por outro lado póde t11mbem 
se_r ·grande o risco de se amparar da pessoa 
do monaroba outro p.irtido. Supponhamos qua 
um partido restaurador se ampara da pessoa do 
monarche, ,i resultado seria que os interesses 
do pupillo aerião bem defendidos ? Não, o par. 
tido restaurador, os amigos do prlnclpe que 
abdicou, hã.i de de(ender ·os interesses deste, que 
foi eleva•io ao throao em virtude d11 constituioão? 
Não, a consequencia seria à perftdia traição, e 
todos os outros meios conducentes para chegarem 
ao ftm de restaurar . Desta minha comparação 
deduzir-se-ha . portanto que a remoção do tutor 
não póde de maneira alguma ser objecto poiitiéo. 
Porque pois havemos ,estar .dt1 Tepente sem mais 
lnveetigaçiio por aq uilio que diz o ministro?· .. 

Continuou . dizendo que convinha examinar o 
negocio com madureza para ver se se descobrem: 
razões que inJ.uzão a crer que é neoessari~ alguma 
medida s9bre o objecto, para qus o. principe 
br11zileiro, garante . das nossas ins.tituições · mo
narchico-representativas não seja victima nem 
deste, nem daquelle partido . . Perguntou aos Srs. 
deputados que querião_ remoçii,o,.do tutor aotual, 
se o pnpillo • ha de ser mais bem_ defendido pelo 
tutor que , se seguir, se o novo tutor ha .. de ser 
mRls ind11pendente, mnis de~interéssado, mais 
digno do puplllo, do que o actual, .ao que d'isse 
que se não .podia dar t·esposta, porque-aflaaçan 
o contrario o simples exa.m'e das qualidades do 
tutor, pondo de parte tudo qu11nto o nobre orador 
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sentia de amizade, da respeito e veneração por • 
este ancião, cuja vida jámais tivera uma nodoa, e 
tem sido constantemente - uma série uão · inter-

-rompida de virtudes políticas, cívicas e domes-
ticas. . _ 

Couc'luio fazendo -mais àlgumas reflexões ÍI este 
sentido, e fallando nos serviços prestados por 
occasião da indapendancia pelo Sr. Andrada a 
Silva, a quem chamou pai da mesma iode· 
pandencia. -

Este discurso foi algumas -vezes apoiado. 
O ~B. MAY expôz as razões em que se fundava 

para se oppôr tambem ao parecer das com
missões. 

o Sr. Ferreira da Veiga: - Sr. presi• 
dente I Tem sido de estylo para alguns dos 
nobres ·deputados que !aliarão nesta meteria, 
prom~tterem no seu q:ordio que /Ião invectivaráõ, 
que não desceráõ a oifiosas personalidad~s; mas 
que sómente vão chamar as vistas da camarn 
sobre os princípios do dever e da justiça rigorosa. 
Todav:1a no decurso de suas falias, outra marcha 
têm elles seguido, as invectivas, as personali
dades, ora contra uns, ora contra outros; os 
meios que a rbetorica ensinR para excitar paixões, 

-p~ra ·mover affectos, não têm sido poupndos. 
Eu, se·nbores, não prom etterei estas cousas ; 

não prometterei mesmo deixar de descer.a indi-
. _vidualidades. Como o poderia eu fazer, se em 

todo o negocio se trata de um individuo, posto 
cm suas ,xtensas relações diga a questão respeito 
A causa publica e A felicidade geral do !mp~rio? 
ProuietLerei apenas dizer a verdade; a verdade 
é a expressão fiel do pensamento, e eu üsarei de 
palavras filhas da convicção; fallarei conforme 
o que sinto. Não obstante procurarei cobrir a 
nudez da verdade com rato véo, porque é isto ás 
vezes conveniente, par,!' salvar o decoro, e para 
tornai-a menos-aborrecida. ... . 

Nilo tratarei da refutar ou antes de rep111ir 
injurias que hontem ma Corão ditas. Ser eu a 
um tempo deputado e redactor da Aurora, -parece 
cousa de bem pouca entidade pnra o negocio em 
questão, e mesmo niío entendo que me resulte 
vergonha de servir a minha patria com a palavra 
e com a penna, conforme me permittem meus 
fracos tnlontos. Ndo tratarei tambem de exp4nder 
ou refutnr boatos d, bollca, e se 11hi se disse que 
havlilo 40 · votos pró du contra o psrecer em 
dlsou68ilo, 011d11 um aogundo seus calculos, talvez 
segundo SflUS desejos, póde oontRr m•ior ou menor 
numero do votos, a favor <•u contra qualquer 
objecto sujeito à deliberação da -c11mara, setD que 
n isso haja crlms. Toda esta parte do exordio do 
um iUustre deputado nada tem com a matoria 
6m discussão. 

Não fallarei nas ven~raveis cãs do ancião 
tutor, serião ellas mais credoras do nosso 
respeito, se el!e proprio mais as respeitasse. 

Quanto a seus conhecímentos, reconh&C:o a 
er•1dicção e as noções vast11s que adquiria durante 
as .11uas .viagens e estudos, em differeli.tes ramos 
·dos . cóoheciment_os humanos a quà se applicou ; 
eu as. invejo. Mas bastaráõ essas noções e estudos 
para constituir . o bom tutur, o bom politico,7 Têm 
os conhecimentos metallurgicos e philosciphicos 
relação estreita com o senso torta e regrndo, com 
o juizo prudencial que cumpre haver para bem 
administrar uma casa, para bem ,cuid,ir da ed.u
cação de um menino tão interessante; como 
aquelle de que se trata T _ ~ão, 'senhores. A tal 
respeito permitta-se ,me que cite · lima anedocta. 
Tr11tàva-so na praça do commercio dosta cõrte, 
nos , primoiros dias da•nossa agit11da liberdade, 
de orgdnisar um ministerio·; nomeou -se um 
individuo, sobre o qu11l houve duvida, porque 
nem era então conhecido. Um d11 multidão eleva 
11 voz e grita : est~ -homem é minéralogico ; e ã 

, voz ó ,·.spondidà :_«E' mi11e~alogíco1 qqerem ,~I -o. 1> 

Foi esse cidadão julgado apto pará o lugar de 
ministro , de éstad~ porqua · ara mineralogico, 
pc,rque tinha exercido as suas faculdades intel
lectuaes · no estudo de sciencias que nonhuma 
rehção têm QOm a orgauisação social I Nós boje · 
não estamos em 1821, temos avançado desde eu tão, 
e não será facil que o medíocre pensador confunda 
o naturalista, o metallurgico com o homem de 
estado, com o judicioso administrador. Mas à 
que_stiio não é saber se o tutor é ou não instruído, 
nem se as suas cãs lhe dizem bem sobre a cabeça -
não s~ trata mesmo de formar processo ao Sr.' 
José Bonlfacio; a questão é examinar se convém 
ou não que')' tutor · 11ctual continue no emprego 
que oceupa, e de qu~ póde ser removido a juizo 
da assembléa. Eu me limito, pois, à phrase da lei 
de 12 de Agostu de 1831, art. 3°, quando diz que 
a assem_blé» .iseral p oderá _rer:ri.11.ver- o tutor logo 
que assim o Julgue convenien?ê: 

Dividirei a questão da couveniencia nos mesmos 
capítulos om que a dividio um nobre deputndo 
que fez a apologia do tutor actual. Perguntou 
alie-convirá a conservação do tutor ao governo 
-convirá á nação ? Convirá ao monarcha? Con· 
virá finalmente aos este.dos europêos? 

Convirà a1J governo , para o bom desempenho 
das attrihuições que lhe farão dadas ? Para quà 
bom desempenhe os seus deveres? Não de certo: 
a hostilidade aberta em que está o tut,Jr, não 
digo já com o govemo, mas com a regencia, que 
foi lambem escolha da assembléa da nação, a luta 
que se estabeleceu entre elles não poilem trazer 
comsigo senão consequencias fataea, divisões 
intestinas, que noe levarão a guerra civil, se não 
se lhe npplica o remedia. Um cargo de tão grande 
importancia, como o da tutor, com tantos meios 
il sua disposição, entregue em mãos inimigas, 
deve pôr em tortura o governn, deve accumular 
mais elementos de . desordem aos outros que j li 
infelizmente existem. 

Não convém pois 110 governo a conservação do 
tutor actu11I. E nesta p11rte não ha senão um 
voto unanime. 

Convirá u n ~çiio? Para responder a semelhante 
que~tiio, eu não posso duil!;ar de . repetir aqui, 
posto quo BHccintamente, algumas dad idéas que 
Já foriio produzidas na .casa. 

Ainda está presente ao meu espirito o que se 
passou em Março e Abtil, proximos os temores 
dus cidadãos, os receios das familias, os boatod 
acreditados de que na quinta de S. Christovão 
se organisavão os forças 4ue devi iio derribar o 
g<>vern,i, pa, turbar o repouso da cidade, e ras~ar 
r.om a guerra civil as entranhas da patria. 
Isto se di9a nas coo versações particulares, uos 
circul ,1s, nas praças, nos periodicos, e tinha 
linalmetlte tomado todo o caracter da ·publicid1<de. 

O governo empregou paru impedir tal atten
tado a~ cautelas neCB$sarias ; ora requisitando 
as peças que se achavão no pa~o, ora mandando 
proceder as inquirições policiaes pela compelente 
autoridade , ora exigindo que II pessoa_ -do ,mo
narcha viesse para onde podia ser mais bem 
defendida pela m11ssa do3 cidadãos,, e,migos da 
UNJOarcbi~ constituoional; o governo foi desobe 
áecido, e~te11 receios da população olhados com. 
desprezo . 

Emqu!tnto a cidade assim se achava em sustos, 
o que M fazia êm'S. Christovão sob as vistas do 
tutor ? Exercitavão-se soldados (forasteiros e 
criados reunidos na quinta) em o manejo das 
armas; e estes manejos e exercícios erão dh·igidoa 
por pessoas da confiança do tutor. Embora aqui 
se diga que II distribuição das armas, a direcção 
da força pendliio de autoridade legitima. As 
ordens eriio dadas pfllo delegado ; mas quem era 
estij homem. O administrador da quinta, a pessoa 
em qúom o tutor havia depositado 11 sua con
fiança; finalmente om tudo dependente do tutor, 
e crentura ªª1', ,. 
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No mesmo caso se achavão os demais sntellites 

da conspiração que rom·peu no 'dia 17 de -Abril. 
Todos o sabião, as folhas publlcas ·a annunciuvão; 
(1 governo procurava prevenir a sa:a erupção ; o 
Ulustre tutor presil!}te a todas as cousas, ligado 
com todos os . conspiradores, ·ignorava tudo 1 
Prova inais ·evidente de' incapacidade, ou. d'e 
conniven·cia, eu. não a conheço, 'senhores, o dia 
17 está na ·Jemhrança de todos ; · a força que 
marchou 'éra. composta de empregados do paço, 
de homens a soldo do Sr. José Bonlfacio, e 
marchou para tirar o tbronó ao joven monarcha, 
cujn tu:t'ella lhe fõra confiada. , , , . 

OU:tr'as circumstancias têm sido já aqui apre
sentadas, que reunidas demonstrão quão vobe
mentes suspeitas devem recabir sobrR o - tutor, 
ác·erca do negocio de liZ _gà Abril. Pensões foriio 
dadas a titulo de esmolas, ás viuvas daquelles 
que se apresentárão ·armados para tl'esthronizar o 
augustlJ pupillo. Farão aqui a·t,,l respeito recla
mados os direitos do humanidade. Senhores, os 
lugares cómmuns são faceis de empregar, mas 
era . tão facil que ·a humanidade · de um tutor 
zéloso _sõ· se movesse em prol d'BS viuvas daquellés 
que tinhão trahido a sua fidelidade, a confiança 
que nelles _se depositava; i.que tomáriio armas 
para derribar o solio do joven monarcha entregue 
a seus desvelos? Oonst·a ainda que criados presos 

' em ·consequilncia desses acontocimantos, continudo 
a ser ·pagos de áe11s ordena,fos, com,1 se fossem 
servos fieis. Fieis a ·quém? A D. PedroII? Não. 
Ell'es não podem ·ser 'pagos por sua fidelidad~ a 
Pe!lro ·II, -•mas 'sim como 'bons servidores de 
Pedro I. Um tutor q11e protega abertamente os 
conspirad·ores, que serve de ponto de apoio aoil 
foimifi:,s do estado, não p6de a naçiio q11erêl-o. 
Oonsei'var o tutor actual, fôra entreter um prin· 
c~pin ·perenne de dissensões e discordia que, como 
j'á dlss·e, nos deve conduzir á .guerra civil. Não 
convem à nação que elle continue a éitercer o 
alto euiprego a q11e foi elevado, talvez pur u1nn 
errad,1, condescendencia. A nação ·quer a urdem, 
a manutenção daa leis, e não deseja que"b e~tado 
seja presa ·facll dos ctillspiradores. 

Convirá ao Joven moriarchll a cons!irvação do tutor 
aclual , ... , Permlttl-me, aeollores, que eu sej'a nesta 
parte menos explicito ainúa do quu nas outra11: 
n~m tu.Jo cumpre dizer-se. Presente lia de estar 
A memo·rh doe lllustree deputados o que o Brazil 
tom visto desde 1822, desde que o Sr. José Bo
nltiiclo. tomou .às 1édeaa do governo iJ e. direeçã-, 
do eap1rlto do ex-Imperador. Não é proprio ·par11 
educar o moneirch11 aétual, o augustu infante, nild 
ltldaa de 'phllanlropia e de liberdade aquelle que 
a seu pai sónrnnte falla'lll em levnr 't11do d chumbo 
e (largalheiras, aquelle que ta11to eontribufo para 
depr11v,1l·o. A alta 'iâéa q11e o ministro de 1822 
deu a~ ex-imp6rador da sua autoridade e puderlo, 
os moJOs culpados com que filvoneo11 seus ca· 
prichoá e desvarioll, ·muito conéorrêrão para o 
leyar ,'aq abysm_o ein ·que_ cahio. Ao homem que 
foi causa da ruma do pai ·entregaremos ti!tnbe,11 
o filho ? · Queremos -que 'o joven molllirc.ha vil. 
de·sde .·:a 'infan·cia bebendo ás errada~ mà:li'mas 
que parderão :o · primeiro 'imperador ·do ·Brazil? 
Que desde/ o 'berço seja embalado nelises úes
graçados P.rincipios que se plantárão n!> cor,.ção 
àe ·seu pai, e ·qt1e e!le ao depois fez ·servtr contra 
OÍI ptópfiQS .inéstres '? Convirá 'ta,nib'em ao.joven 
monarclia·que·coh_tinue a ser ttitor de ·sua meni,iice 
aquelle cuja pouca vigilancis 011 'conhivericta, 
consentia · 4119 ·no. ·proprio pálàcio iie urdlsséin 
conspir11ções par'a ·ti't'ar-lhe ·ó=tnrono? 'Qile =-yigie 
por sua segurànça ãq:a.elle qu_e ·nii\) 'soube 'descobrir 
o·que era 'patente aos olhpe do todos; que o faii<l 
guardar polos qu!I se despunhilo a :toubàr -lha 
a e';)rõaY Não: ·a cámara d<ie legisladores do Brazil, 
am11toe . sinceros da. monarchia ·constituêional, 
nilo conaentl~é que o meliluo querido, o inno·cente 
munarcha que raz hoje a esperança dua faLuros 

destinos da' patria, cbntln'lle a, Mr dirigido por 
um tal t11t~r., Ella ' ':Ião ·convém ao pl'incipe,. à 
sua educaçao; ·moral!dad.e ·e segurança. Quer-se 
que continue o -tutor autuai ' para 'que existão 
dous poderes no estado, afim , de perpetuamente 
se ·baterem um ·contra o _011tro? ;Não est11mos 
nestes tempos de barbaridade e . ignorancia, em 

. que um nolore ·se e'rigill príncipe soberano, e 
disputava o cnefe da nação o poder que lhe , fõra 
confiado. · · 

Convirá o tutor aos estados europêos? Não o 
duvido, mus será aquelles cuja · politiéa esteja 
ligada aos desígnios de reonthronisar Pedro I. 
Quanto a,,s demais, isso lhe será pelo menos iu-
differente. ·. , -
· Não me demorani sobre o direito · que tem a 
assembléa geral para remover o tutor: ·a, lei 
neste caso é clara e expressa, não dá lugar á 
ch.jj:1111a, e s'(J cumpre saber se _ convém ou não 
que elle seja- removido. A lei foi providente, não 
julgou que a tutela do m·onnrcha fosse· igual . -às 
tutelas ordinarias; acreditou-se antes que nesta 
parte se devia deix.i.r um vigilante .j11iz á nação 
representado em as,íembléa, par11 que em qual· 
quer época pudesse remov&r todo o obstaçulo· 
cjue ,se oppuzesse à boa educação do principe, ou 
ameaçasse o seu bem- estar_ Como o chefe do 
poder executívo remove os seus agéotes 011 mi
nistros, • logo que lhe apraz, donde lhes nii:o 
resulta especie de injuriá alg11mR, assim a 
assembléa· gernl põJe r~_mover o tutor sem que 
lhe venha injuria pelo facto da remoção. Esta sõ 
pôde nascer ,das razões que na discus~ão 'se apre
sentem para semelhante deliberação. Mas tratamos 
nós aqui dos interessss particulàres do. tuLor, 011 
do que convém á na,;ão, que quer a 'inonarcllia 
constitucional, e ao m<inarcha que serve de ·hy
~dtheca, li.o ·systema política que a nação abr11'çdu ? 
Que!õ deve cede.r; logo que, (la<io o cllreito e a 
jus~õa, a questi\p .versa entre um indlyiduo e a 
patr1a? 

Tuclo o que 111%0 é provado ttllo existe: dll!se 
mn ili ustra dep11tado, cujo disolirso · até 'pela 

· moder11ção · com q 110 fó1 pronunciado, devia fazer 
profnnoia sensação na casa. ·Mas traiamos ·uós 
da um proc·esso em que se exigem pruvas· de 
c•rta e determinada 11at11reza? Para a remoção 
que se propõe, baeta-,1os, ·a . cbnvicçiio, ·e ·esta 
reijuHa -de todas as oirctrmstanoias que pussi!.o ser 
pm.saJas em resenha por c111la um de nós, ou 
estejlio ligadas aos aco11lecimentos de M11rço e 
Abril destu anno, ou uasção das mesmas q11ali• 
dades de tutor ·; qualidades, senhores, que ;tendo 
um lado brilhante, têm tambem puntoa ·mtrito 
vulnoraveis, qU:e a decencia pede se •não ex· 
ponhão aos nlho~ do publico, em toda 'a. sua. 
fra4uaza . . 

Não trato agora do defender o gove1·uo, ·de 
Indagar se é · criminoso 011 nãll, nem se o ·mi
nistro da justiça aborrece o tutor, isto é estranho 
á questão. Não é pulsa informações do· ministro 
que eu julgo: mas . sim pelo que tenho lido, 
ouvido e sei. Eu· poderia eruittir opinião diflerente 
se informações diversas tne fiz-assem pensar o 
éon\rario do que consta _!lo t~latci'rio ~o minjs
tró : . não obedeço senão à va · da 'inifiha. ton-
flcie·o·c1a. . ~ , .1 . • - , • 

'O Sr. deputado que sà esforçou ;pa;. dar a 'este 
negocio a cõr de um 'processo, não 'deseja que 
o drama de 10 a:nnos ·a/iabe ·pela morte do 'h'eróe 
da peça, :0. .dramli político do Brazil é o da·sua 
hidepenl:lenci,1: será ·facto bem contestado que o 
Sr. José ·Bonifacib seja ahi . o herõe da ·11·eç11? 
A. Tnoiepênllen·cia 'foi o tei1ultado de inuitás 

•circ\iinátancias diffeterites, da lei da' necessidade, 
do désejb e · unanime 'esfOl'ÇO de todos· os bra-
zileiros. . , . ' 

Quanto 'ao Sr. José Bonlfacio, pr~étou serviços , 
à111s m11ltós males ''que-i111sde l!ntão solfremos; 
devem-se a seus :erro,, e à ' facilid-ade · com que 
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.os palhaços influi ão sobre o · espirito dQsse heróe 
da peça. Durante .. o se11. ministerio, o espirito 
publico se corrompeu sobremaneira, e . e• germen 
se· lançou desses fructos envenenados que colhe
Jl!OB, A indepirndencia nós haviam os de .conseguir; 
ainda. que . elle não fo,.se mini!;tro depois das 
proclamações do re·gimen constitucional, e dos 
desatinos. das ~ôrtes J:!Ortugueza~, 11ós havia.inos 
de ser necessar1mente mdependente1 e livres. Eu . 
conheço·; senhores. . . . - . ' ' 

_Imputou-s~-nos que queremos. eleger um. indi
viduo d.a s6ita para o. lugar, de tutor; não sei a 
quem se allude, não sei qu~m será eleito; mas 
Qa. phrase. do.sr. dep,utado, se não deve se.r um 
que ensine o joven mooareha a amaldiçoar seu 
Jlª!, tambem n~o deve ser um que o ensine a 
imitar seus erros. · . 

Voto · pelo pa'recer da.s commis~ões reunidas. 
(E;ste àiscul'so foi ,profe,-i~o entre innumeraveis 

apoiados.) 
Ooricluid!I a discussão, foi 11ppr~vado o parecer 

por 45 votos . contra 8l, ju.lgando-se prejudicado 
o .parecer separado do Sr. Alves Branco. 

Levantou-e~ a sessão. 

- \ 

oa rios Parahyba e Parahybuna, se estenderri" a 
todas as pessoas · que g"zarem do transit9. ·da.a 
mesmas estradas. " 

Foi approvado, 

" Art. 2. 0 Em lugar de uma só barreira que 
ora e!1Bte em ca(h. urna , das rtferídas estradas, 
h_averao . duas barreiras; as primeiras sobre 08 
rios e1tafos .. e as segun,!as nos lugares designados 
nos paragrapbos seguintes : 

" SI 1. 0 Nas estradas da Estrella e Mar de 
Hesp.anha, haver.à uma s.egunda Q!\Heira na serra 
da . Estrella. ·· · 

<< SI 2.• Nas estrada~ .elo Commereio e Pá·o
Gran~e, haverá em cada uma das serras uma 
barreira. : 

« ~ 3,0 Nas estradas da Policia e Bom-Jardim 
h .. averá em. cada uma dellas uma ·barreira sobre ~ 
rio de Sant' Anna. 

« SI 4. 0 Nas ~stradas do Picú e Rezende ha-
verá uma barreira sobre o ' rio It.>\guahy. ' 

. « ~ 5. 0 Além destas barreiras haverão na pro
yinc,a de Mi'!ªª as que o presidente em· conselho 
Julga.~ convemente para . obter o melhoramento das 
mencionadas, estrad!IS. » · · · 

O Sa. O&.s·~ao ALv-Es achou escuro o artigo 
porque !aliando em barreira, podia entender-s~ 

Sessão em tt de ,lulho que era luga.r onde se tir!i .barr,1. Pedio ao ., 0'Qre 
a~tor do proJ_~to qu_e ~ub~tifuiss~ esta p~lavra por 

PaESIDENCIA no sa. LIMPO DE ABREU · outra. que nao ,adm1tt1s.se diversa . in\elllgencia. 

Approv-ou,se a .àcta da anteéedente. O Sa. !dACib:L .entendeu que em lugar de 
Foi á comlllissâi> -de pensões e ordenados um ser o presidente em conselho que marque as· bar-

officio do Sr .. ministro da justiça, sujeitando á !'0IrBB, afém daquella• dP.terminadas .pelo artigo, 
approvação da camara a peosão conéAdida a Mt,a~~vra ser incurubid" ao conselho geral de 
D. Maria. Ptireira do Lago, em remuneração dos 
serviços . de seu n,arido José Joaquim Oorrêa da O s ..... Oaet~no de Alm.eide,.resP,ondeu 
Cosl.a Pereira do Lago . . · que se a emenda Jo Sr. M11ciel dizia . respeito 11 

A' commissão do banco, dApois de lido o ré• es~ra_das fóra . da proviucia d~ Minas, era inad-
querimento .· do Sr. Caetano de Almeida, uma m,~s!vel, pois a tanto não chega vão as 11ltri~ 
representaç~o da com missão liqµidadora por parte bu1çoe:1 do _presi\l,ante, 6 .. se dentro. da provi ueia, 
do banco • d.esnecessaria, por est,1r isto providenciado pela 

A' commissil:o de policia os requerimentos de lei, Mostrou a injustiça de p11garem os direitos 
Joaquim José Louzada, João Vieira do Ainaral de portagem os mineiros sómente que não sen.:io 
e . J~aquim José Maciel, pedindo os . lugares de tão fa.v.orecidos pela. naturezai por se achar a 
contmuos das galerias. provinci" eolloc,\da. no centro, são . obrigados a ' · 

· A' commissiio · de petições o de José da Siln -passar por lugares escabrosos .e d_e. difflcil transit,,, 
Freir.e. · . . entrata.ntu que os habitantes du Rio de Janeiro nfío 

A' secretaria um oflicio . do Sr. ministro dos estando sujeitos a estes inconvenieii'tes, 11sã~;dàs 
negocios estrangeiros com a cópia da nota que ·o estradi.s sem pagarem, quando, concorrendo com 
ministro do Brazil em Londres· passára ao dos os J1re1toa de, p,, rtagem todos os que alies por ella 
negocios , estrangeiros de s. M. Britannica, reca- transitão facilmente poderiauios conseguir a con• 
pitula.ndo os argumentos com , que .ha sustentado servação e. melhoramento destes .meios de com·: 
a~ reclamações fe!ta~ cout·ra as sijntenças profe- munieação. 
ridas pela comm1esao mixta da Serra-Leôa, e Offer.eceu as seguintes emenda11 que farão 
da resposta, negativa dada pelo referido secre• apoiad.as : 
tario de estado ; e outro do secretario do senado 
solicit•ndo os documentos -que darão lugar ~ !' O art. 2• s~bstitua-se pelo seguinte :-as bar· 
resolução ·da camára, sobre a . ar.recadaçiio da reiras estabelecidas nas estrada,s mencionadas 110 
contribuição voluntaria em beqell.eios dos · la· il.rt. 1• serão removida.a p,ara os lugares designa-
zaros. · • · · · · dos nos paragraphos seguinte.a : · - · ·.. · 

k · ped\do de João Taylor conveio !\ . camara em « § 1:• Nas estradas da Estrel!a e Mar de Hes~ 
que. elle retirasse um r,equerim.ento seu, em que P.anha uma barreir.a na · serra d.a Estrella. · · 
pedira ser promovido á eff'eclividade do . postá que "SI 2.• Nas és.trad.as do Oommercio e Páa-Grande 
tem. . · ha,yerá em ca!la uma , dellas. m;na bf\rreirà. . · · 
. Approvou-se· a redacçã() da. resolilç~o transfe- _ "·SI 3.• Nas e11tradas d.a . l;'o.licia. e BQ111•J!!,.rdiQ1 

Gnndo ª· séde da.villa dii A(ElZ p,ara, a.povoaç~Q de naverá e.fll .C.ada m,ua. della...s u.ma .barreira sob.re os 
oyannmha. . rios Santa Ann!I, · / . · ' ··. ·· .. ·· · ... · · 
F:ntrou em discussão o .requerimeptó do sr. Hol- « ~ 4.• Nas estradas geraes que se encaniinhiio 

lauda Cavalcanti apresentado ua sess.ão.de hontem a Itaguahy, haverá unia só J:>l!rréira sóbre a serra 
para se tomar conhecimento-"do ·procedimento da do Machado. · ·· ·, · · 
commissão · de policia, a respeito das medidas por . « § 5. 0 Além destas barreiras estabelecer-se-hão 
elle_ adoptadas sobre às galerius. · · aquellas que o presidente em conselho em Minas 

k requerimeuto . do seu autor .. a camara con- . Geraes julgar convenientes. ·» 
sentio em que eUe a retirasse. ·, · . o sr. oar.11 .. .1ro Lf3ão a respeito da.palavra 

Ficoll adiada por empate uma, resolução ácerca -barreira.,- nãó julgou. n~cessario . fazer obser~ 
de soldos ·de vi uns de offlciaes n:ilitares. · vação algui:n11, pprgue era . a.doplado na rióseà 

• Entro11- em. di11cus.são o Bll&ui11te;: . legisla9ão, ,.uaando della . muitas . vezes., a,· lei. das. 
« Art, · 1. 0 O, dJr~ito d.e,. por.t!ig.em ll~ cinco· emprozil.s. Não .achoµ adlf!iSsivel .a em11nda:do Sr. · 

éstr~d"8 111enc1onad~ ~!1 ll!l d~ •.• ; .• 1881, sobre Maciel, porque as barreirás óràe1i.t,n1té~.U:âo 'e11~ . 
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na ·província de· Mlna11, rnas todas no Rio de 
Janeiro sobre o rio Parabyba. 

Disse mais que se tinha por fim hoje -recuar 
estas barreiras mais para a serra para compre
bender maior D,umero de pessoas; que pague a 
taxa, porque todo o producto do .imposto tem 
sido consumido sempre no .concerto especialmente 
da serra, e · usando-' della todos os viamlantes·; 
não é justo quo algum · deixe de pagar o imposto 
para o seu concerto. 

o si-. Maciel, ' apoiou a emenda do Sr. Caetano 
.de Almeid~ por .e_ntender que era justo que pa- . 
ga_sse qu_em transitass~ pelas estradas. · 

o Sr. Lessa votou a favor da reso!-1ção,-:x>r
que é ·geralmente reconhecida a necessidade das 
.estradas, não lhe parecendo cousa· alguma mais 
i-azoavel do que concorrer para a sua ·conse~ação 

· aquelle , que se aproveita delta, desejando o nobre 
orador que. esta . disposição se fizesse extensiva. 
es estr891is da Nova Friburgo, razão porque offe
receu .,. seguinte emenda : 
· « Na~ serras comprehendidas no termo de Nova 
Friburgo, a camara mar4ue o lugar onde se 
dev.em estabelecer os mesmos_ direito!! de por
tagem. » 

o Sr. Oa1mon dis~e que sustentava em geral 
a mataria do art. 2•, porque tende a conservar 
estradas, uma das primeu·as neceasidades do Brazil; 
não achou porém boa .a sua red11cção, porqu~ 
reconhecendo-se no .artigo ·o principi.Q de. que a 
administração peculiar de Mmas deve ficar in

-.:umbida de marcar .as barreiras, cumpria que 
se reconhecesse igualmente este principio a favor 
d.a aãministração geral pelo que diz respeito ao 

· Rio · do J oneiro, não convindô que estns barreiras 
sejão detérminadas por lei, porque; estabelecendo
se nellas simples casas de arrecadação, devião 
·variar segundo 11s ·necessidades locaes, maior ou 
menor transito da estraila, etc. Por isso offereceu 
a emenda abaixo transcripta, observa[Jdo que se 
tem conhecido que as nossas estradas têm sido 
construidas em máos lugares e não se têm pro
curado os· melhores para as passagens .dos rios, . 
e que não cumpria perpetuar este defeito. 

« Ao art. 2. ~-O jlOverno proéedendo ás infor
mações necessarias designará _pelo que respeita 
ao territorio da provincia do Rio os lugares em 
que se devão eslabelecer as barreiras nas refe-
i:idas estradas . » . , 

O Sa. Li;:ssA pedio que o Sr. Oalmon -lhe ex
plicasse a pàlavr_!l-odn1inistração-que era vaga, 
não sendo a adlliiniljtração do Rio de Janeiro, 
mas as municipalidades que podem marcar as 

, barre.iras, por estarem ao Cacto das necessidades 
locaes. 

o Sr, Oaetano de .A.1:in.e.ldll oppoz,se à 
emenda, porque se ficasse ao governo central 
marcar as .barreiras sendo elle destituído do 
conhecimento das localidades, nunca as estabele
ceda, àiéµi de que sendo· Cazendeiros ricos que 
morão de · serro acima interessados em que as 
barreiras · se não mudem .do lugar onde . estão, em
pregarião tod<;j! os meios para que esta mudança 
não tivesse lugar, e assim ficaria inutilisado o 
fim do projecto. , . 

o Sr. OallD,0n sustentou a sua emenda. 
dizendo que não tinha por fim'. mais· do que 
deixar á autoridade do . Rio de· Janeiro que a 
respeito desta pr_ovincia correspondente á. · de 
Minas, a mesma attribuição que a esta se dá no 
§ 5•. . 

Fez ver que ninguem. melhor do qus o ministro 
do in'rpetio podia escolher· os · 1ugares mais pro
prios para collocar .. as · barreiras, sendo-lhe mais 
facil ter exactas informações ;· ·por meio de ofilciaes 
do corpo ·de engenheiros, que podia empregar 
ueste · serviço; · · · · ,..,. 

o Sr. Oat"neiro Leão disse que acharia 
muito conveniente o que· dizia o Sr'. Calmon se 
tivessemas de abrir novas estradas, mas atten
dendo a que isto s{, poderia ac9ntecer com difll
culdade, não havencfo dinheiros para se apl!licarem 
para estas-obras, e sendo demais as estradas na 
s~_rrl! collocadas nos lugares mais accommodados 
para este Hm, porque é mui difficil fazei-as por 
outros lugares, e considerando ·por outro lado 
que se ficar' ao arbítrio do governo o estabelecer 
as barreiras~ devendo necessariamente as infor
mações que a este respeito exigisse tratai' de as 
remover para o mais lo_nge possível, por ser isto 
do interesse dos grandes proprietatios. que por 
illli morão. ·-

Votou contra il emendà porque alié.s se não 
conseguiria o fim que se tinha· em vista, que é 
abranger a maior parte de pessoas que gozão 
das estradas, e naditpagão. Achou pcirtanto--RJais .. 
conveniente fixM os lugares das barreiras, rião 
sendo difilcil fazer sém que se mude111, uma vez 
que novas circumstancias · o exijão. ' · 

o Sr. oa1=on respondeu que não pqdia 
suppõr no governo intenções sinistras, nem pa
trnnato tão escandaloso, que por amor d·e um 
ou outro individuo rico que não queira pagar 
colloque a barreiras ante1;1 em um lugar do. quo 
em outro, e assi!ll llão havia perigo algum em 
ficar ao governo o arbítrio de .estabelei:er as bar
reiras onâe as julgar .. necessarias, não podendo 
as attribuições da administração serem coarctadas 
senão com grand.e prejuizo publico. 

··- Fez ver que reconhecia que o Sr. Caetano de 
· Almeida talvez recejasse que se continuasse ·na 

pratica até , hoje seguida de serem os minei~os 
unicamente os que · paguem os direitos ·de porta
gem ; mas em tal caso podia levantar · a . voz 
para advertir ao governo. 

o Sn. CAETANO DE ALMEIDA respondeu que tres 
·annos havia que · gritav·a sem o ter podido con
seguir. 

O Sa. CALMON respondeu que era isto de admirar. 
Foi approvada a emenda do Sr. Calmou; e o 

SI 5• do artigo, prejudicados os SIS! l•; 2•, 8• e 4°, 
a emenda dos , Srs. Caetano de Almeida e. Ma<ilel, 
ficando reservada para depois a do Sr. L'essa 
com o artigo addltivo. . 

Seguio-se o 
<( Art . 8. 0 O direito de portagem serA . reduzido 

e igualado em todas as 'barreiras ora existentes 
na seguinte proporção : por uma pessoa a pé, _ 
ou peaestres 80 réis: por um oavalleiro 2(0 réis ·: 
por um animal cavallar, vaceum e muu 160 réis, 
por uma ovelha, cabra, ou q11alquer outro ani
mal das raoaa -menores 80 reis,» 

O SR, 0ARNBlRO LEIO notou que o Rrtlgo ni!;o 
razia dUferenoa entre anlmaes carregados e não 
carregados, quando esta dlfferença era necessarla 
porque era justo que os bois que puchão carros 
pagassem mais do que as rezes que :vêm para 
o mercado do Rio de Janeiro. · - · 

Offe.reMu a seguii,te emenda: . · 
« As palavras-que um cavalleiro, etc., substi-

tuão-se pelas seguintes : . · 
. cc Por cada anlmaL montado, ou carregado 240 
réis, por cada animal cavallar, vaccum e muar 
descarregado 160 réis : . por cada porco, ovelha . 

_ou cab, a 80 réis;» , · · · · .-. · . · 
-O sà .. CAETANO DE ALMEIDA disse que o art. 3• 
tinha por fim tirar a desigualdade · que existe na 

' taxa da portagem. Acho11 .justo que ·o· animal 
carregado pagasse mais do que uma rez, que 
não· vale. tanto, apoiou por is20 a emenda do Sr. 
Carneiro L_eão. , 

. o _ Sr. Ferreira França ponderou que 
era .·neceesarlo que_ a __ taxa estivesse em relação 

· ao maior. damno; que a esfràda st>ffreria'; se$niido : 

·-' 
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o animal que por ella transitasse, não lhe 
parecendo. qne o dam oo cRusado por tres ovelhas 
pudesse _ ser Igual aquelle que causaria um 
animal ferrado, não lhe parecendo até propria a 
camara · para determinar esta taxa, o que devia 
talvez ser feito pelas camaras municipaes, que , 
têm mais conhecimentos lMaes. 

Declarou .que não .!!Jlprovava estas imposições, 
porque os viandantes poderião preferir -o transi
tarem por uma estrada por onde todos. paspavão 
com . m·ais ou menos !ncommodo é terem melhor 
caminho sujeitos é taxa, ·não reconhecendo o 
nobre: orador direito de priv,•.r a todo o mundo 
de passar por estrada por onde os viandantes 
tinhao engenhado meios de ·passar, prTnoipal-
mente não havendo outra. . · 

Daqui concluio que as perfeições e utilidade -
pul,lica envolve muita injustiça, parecendo-lhe 

- Justo.sómente que· depois de avaltado, e conhecida 
a necessid~de da estrada, q,s ricos a""fizessem 
para utilidade pública, não concorrendo os que 
por ella passasseil!- senão quontlo pudessem. 

O sr. Oarnetro Leão disse que nada diria 
__ a respeito do direito que ha de estabelecer taxa 

para melhoramento das estradas, porque isto não 
estava em discussão, nem tal direito p.odia en
tr1<r em duvida ·: declarou . porém que ti11ha 
pedido a palavra· para modificar a sua eme11d>\, 
I>_ois achava jush R observação doJ Sr. Ferreira 
França, eoi i:o:isequencia do que propôz que 
de cada um porco se pagasse 80 réis, porque estes 
animaes fazem grandes.estragos nas estradas; cada 
uma cabra ou ovelha pagasse 20 réis, dispondo-se 
tambem a propôr alteração a respeito dos animaes 
carregados. 

Mandou a mesa a seguinte· emenda, sendo-lhe 
permiLtida a retirada da 1• : _ 

« Por cada animal montado 240 réis-cada ani
mal carregado 160 réis-por cadi animal cavnl
_lar, vaccum e muar descarregado 120 réis-por 
cada ' porco 80 réis-por cada animl\l ovelà,um 
ou cabrum 20 réis.» _ 

O SR, OAL1110N observou que a respeito das 
taxas convinha que houvesse a maior clareza 

- posslvel, citRudo o exemplo da Inglaterra, onde, 
estando estabelecida uma taxa para es carruagens 
de quatro rodas, um homem se apresentara com 
uma carruagem· de tres rodas e por isso nada 
pagou. · 

o sr. ouetano de Al.metda disse que 
p:ostàra de ouvir o bailo idéal do Sr. Ferreira 
França de se gosar das estradas sem pagar, o 
que seria bom se pudee11e ser, mas lembrava 
que quando aqnelle Sr. deputado queria Ir para 
~ Balíia nilo ajustava uma camara de graça, 
devendo certamente gostar de boas commodidades, 
pagando com seu dinheiro ; pagando o vlan
aante o direito de portagem para· gozar · tombem 
de maior commodidade. 

Disse mais que quem tem andado pelo Interior 
sabia quanto . se soffre nos tempos das aguas, 
não duvidando certamente um viandante de dar 
duas ou tres patacas para passar por uma boa 
estrada. · · · -
- Oonclulo dizendo que o ar-tigo' . nilo tratava de 

estabelecer taxa nova, mas de cqnservar o que 
.existe, devendo ser competentements modificada 
quando tiver melhores estradas . . ' , 

~oi. approvada a e,menda de Sr. _Carneiro 
Leao, . . 

A pedido do Sr • . Caetano de Almeida foi sup-
primido o seguinte : · . · · 1 -
-« Art. 4,0 Nas barreiras ora· creadas em virtude ' 

do art. .2• serà · .o . dtreito de 'portagem à metade 
do que fica estabelecido no aat. 3•. » , 

. Entrarão em discussão o artigo addltivo do 
1Sr. Lassa acima transcipto, e o seguinte do Sr, 
Caetano de Almeida. . . . , . . .. 
· · « Art. 4.0 O renillniento da taxa de portagem 

'1'0'110 ~ 

ora estabelecido sera, empregado na r.iparação 
das estradas que o produzem, da melhor 'fórma 
qu~ o governo julgar, depois de exhauridos .os 
meios propostos por lei de 29 de Agosto de 
1828.» 

O SR. CAETANO DE ALMEIDA disse que o a.rt. 20 
da lei de 25 de Outubro de 1831 mandava aN;íll
car para u~a só estrada a taxa de portagem de 
cmco ou ee,s estradas, e por isso cumpria der
rogal-o, sendo o producto de cada uma dellas 
applicado à sua conservação. 

Lembrou que na camara existia um plano da 
e~trada de Sant'Anna, cuja despeza Importara en;i 
.250:000S, entretanto que a taxa das cinco estl'Bdas 
apenas produzia 40 a.,00:000S annualmente, donde 
se seguia que erào necessarios cinco ou seis annos 
do rendimento das outras estradas para se fazer 
esta, ficando entretanto aquellas sem concerto e 
melhoramento algum; razão porque ent,audia que 
augmentado o rendimento por meio da remoção 
das barreiras estabelecidas ·no rio Parahyba, para 
a s0rra, onde ha mais commercio, cada uma 
estrada devia ser beneficiada com o direito de 
portagem que ella produzisse. 

o sr. oarnetro Leão achou justo que o 
producto de cada uma estrada fosse appiicado a 
sua ·conservação. Não julgou necessaria a ultima 
parte da emenda do Sr. Caetano de Almeida, 
porque a lei das em prezas tinha em vista estradas 
onde não existem barreiras. 

Declarou que nada diria solire a_ utllidads de 
se estabelecer uma barreira na Nova Friburgo, 
pois não estava informtt.do a este respeito, a·pezar 
de crer que aquella estrada carece de concerto. 
Advertio porém que este artigo additivo do Sr. 
Lessa la estabelecer um direito novo, pois alli 
não existe barreira, tendo talvez lugar fazer-se 
isto pela lei das empre1.as. 

o Sr. Lessa ponderou a necessldáde do seu 
artigo, fazendo ver que é triste o estado em que 
se acha a estrada da Nova Friburgo, tanto que 
a camarR da vllla, ajudada de alguns cidadãos 
tem derramRdo gente sobre a serra para . ver se 
acbão melhor lugar para fazerem uma estrada . .. 
Fez alg11mas reflexões par11, mostrar que o povo 
de bom grado preferiria pàgar algum direito de 
portagem á despeza que hoje faz coin ferragens, 
,ara vos, etc . , em consequencla das panellas que 
l1lrmão nas estradas, quando faz máo tempo. 

Approvaríio-se os artigos:additivos dos Srs. Lassa 
e Caetano até as palavras -que o governo julgar·. 

Depois de breve discussão ficou adiada unia 
resoluçlío que trata de reunir em um ou mais 
conventos os religiosos que não formão commu
uidades . 

. Levantou-se a sessão às 2 horas. 

Sessão em t~ de Julho 

PBESIDENCIÁ DO SR, LIMPO DE ABREU 

Approvada a acta da antecedente, foi é seete· 
taria Ulll,,..officio fio. Sr. ministro do imperio, par
ticipando-que pela. sna repartição nada consta 
acerca do conteúdo em um officio do presidente 
de Sergipe, sobtie que se lhe pedirão informações. 
·· Outro do. Sr, ministro aa fazenda com esclareci
mentos pedidos sobre os terrenos .da fazenda da 
lagõa de. Rodrigo de Freitas e . escravos da fabrica 
de polvora. 

Outro para ser satisfeito, do Sr. secretario do 
senado, requisitando os documentos que na. ca
mara. existirem a respeito . da divisão projectada 
da freguezia do Sac.ramento do bairro de Sant' Anna 
da cidade .do Recife. · . 

A' comminão . de pensões e , .ordenados , . um 
omcto do Sr. ininlstro do imperio, submettendo 

8 
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á approvação da éamara o ordenado t.le. 4008000 
conferido a Vicente Pinto .. de So)lZll para reger a 

: caiieira· de primeiras 1etra;s ·da ca.pital da pro-
vincia d.e· G"yaz. . · · · · · · 

A' de guerra um requerimento do marechal de 
campo Miguel Lino de Moraes. 

A: camara ficou·inteirada' de um officiio -em 'que 
·O 1• .secretario 'do ' senado participa -'haver sido 
·san·ccionad!L a r esoluçilo . que autorisa o rece
bimento. do ouro na casa. da' moeda desta côrte, 
posto , que- ,não acompanhado das ·competentes 
guias. · ' 

A pédido.: de Luiz José Veigas mandarão-se-lhe 
entreg•r · _doc~entos seus existentes na casa. 

Approvou-se a redacção de uma resolução alitoc 
risando a José Antonio de Oliveira e Souza · para 
edificar· um recolhimento de meninas orphãs no , 
lugar .de . Sant' Anna de C1uurupú na provincia 
de Maranhão. · 

Forão approvados os segu'tntes requerimentos : 
Da commissão ,de contas de S. M . o ll!lpe

rador, para que , se peção informações sobre o 
-numero ue . foreiros .·da fazenda de .Santa Cruz, 
r'3ceita, annual do fõro, se existis1 divida .delle 
e quanto. . 

Do Sr . . Getulio para se pedirem informl!ções 
. ao governo ácerca do que deu motivo ao aúgmento 
da força dos pedestres na província de Matto-
Grosso. . 1 ..., 

· Continuou a discussão .do requerimento do Sr. 
_ Montezuina para que não tenha lugar a medida 

da commis.são de políeis ãcerca da distribuição 
de cedulas ás pessoas que quizerem vir ás galerias 
para .assistirem .as discussões . . 

Entrou ' em duvida se era indicação ou requa: 
'J'imento, e' 'depois de breves refiei.ões decidió-se 
·q~e era · requerimento, -

·o sr. castro À.1-ves entendeu que a 
medida adoptada pela commissão feria o art . . 24 
da con~tituição do icaper.io, porque n:io .. era pu
blico aquillo que nem .todos podem ver, aquillo 
que para alguem ver ca.rece ser autorisado por 

. uma cet.lula, .como se costuma fazer nos tbeatros 
e bailes particulares. Por isdo, e porque não falia 
em cedulas o regiuíento que determina que as 
providencias que tomar a eommissão de policia 

· eejão ·sujeites ã deliberação ãa · casa, achou que 
taes cedulas não podião persistir, além de que 
·ell11s não prevenjão o i:nal que se' procurava 
evitar. · · · 
- O Sr. Rezende respondeu .que segundo o 

.augmento do Sr . . Oastro Alves, cumpria que a 
camara .dos Srs. deputados fizesse as suas sessões 
no campo ·de Sant'Anna ou ·em algum lugar 
ainda mais amplo, .porque não cabendo nas 
galerias todo o mundo, sempre os espectadores 
flcarãõ restrictos a ,certo num!ro. 

Reconheceu que na verdade as cedulas não 
evitavão todo o mal, mas sempre preveplão 
algum, fazendo com que as pessoas bem educadas·' 
fossem admittidas, às galerias .. Declarou porém, 
quir em sua particular opin.üio, sendo a admissão 
de cedulas· -uma innovação, : seria justo: que a 
camara fosse ouvida sobre isto, votando o· nobre 
orador· a favor da medida a este respeito adap
tada . J.>illa commiss.ão, porque as cedulas são 
admitt1das em paizes muito .livres, pagando-se ·até 
em alguns , para. assistir ás discussões. 
- o ·sr .. carneiro da Ounha disse que 
se· O.' insulto do arremeço· da moeda de · cobre 

0não fosse feito à ·represen~ação nacional, elle se 
não importaria com· isso'; mas devendo assim 

' aer considerado, e podendo acontecer até que·, 
se- não> se tomassem. providencias, augmentasse 
o, ·abuzo que poderia ser eommettido não . só contra 
os • meml:iros ·· .da · maioria, como coritrl os da 
maioria, pará que éstes niio lenhão 'tão · ampla 
literdade como têm tido até agora, apola~a · a 
medida d!! •e distribuírem:· çedulas, que em p.aízes 

,_, . i ·. . .:i : : .i , -; .. , ., .. 

mais adiantados em liberdade.se tem admittido 
sendo ena mui , cóhforine cóni' o regimento· da 
casa, que a coumiissâo de policia tem obrigação 
de pôr · em pra.tica. . · · · .·. 
. Declarou :que. se ·o ser a favor de uma adrili
nistração legal; era fazer parte de u.m partido, 
o nobre orador estava neste partido · de · muito 
.õoa fà, não setldo conhecídas. dé hoje · as suas 
opini?,es, e que debalde procuraria Íllguem fazél-o 
·mudar, ou cum ' que o nobre .orador deixasse de 
.emittir com franquez·a o seu parecer, · quando 
assim éntendia· dever ·fazer; como na occasião 
em que se tr.atava da· remoção do tutor respei
tand.:; as opiniões dos seus collegas, para que 
respeitem as su~s, pedira a palavra para manifestar 
com franqueza a súa opinião ácerca della, obri
gado por um discurso· que então ouvira, .e~ 
qual comb.atera~ por entender assun devãr fazei-o 
para mostrar que os Srs • ·deputados devem 
respeitar as opiniões de· seus collegas, para que 
respeitem as suas, não devendo.usar de ·acrimonia, 
da quál comtudo o nobre orador não conser·vava 
rancor algum contra aquelles que com seus 
insultos e invectivas o. havião forçado à fallar. 

Fez··ver quanto era necessario pa.ra que tenha
mos liberdade que se emitte o exemplo da 
Amarica Iogleza, onde se tributa veneração e 
respeito aos ·membros do corpo legislativo por 
.p6rtencerem a uma corporação que faz a lei, a 
qual deve ser a mais reepeitada possivel. 

Concluio mostrando a necessidade de se toma
rem providencias, para,que não. entre nas galeriaa 
maior porção de povo, do que póde caber nellas 
e para que não continuem (JS Insultos. 

O SB. PRESIDENTE declarou que ficava a ma-
teria adiada pela hora. · . 

o' SR . .-PAULA ~RAUJO pedio a urgencia para 
a.a decidir este · negocio hoJe., pois se continuasse 
assim, haveria symphonia todos os dias. 

o sr. EJaetano de Almeida votou contra 
.a urgencia por haver mataria mais interessante 

para se tratar, do•que a -providencia- tomada 
pel11. commissiio' da policia, , que julg9u estar 
para isto autorisada; tanto mais quanto_o povo 
não tem oppressão alguma, entra e sahe livre
mente. 

O Sr, Montezuma· disse que quo.udo a 
cam11ra decidira que o objecto de cujo adiamento . 
se tratava era requerime.11to, dera a entender 
que a sua mataria era 'd"rgente e importante, 
como iiem duvida era no actual estado de cousas, 
não se querendo que se venha ouvir as dis
cussões, quando a camara não tem diario, nem 
ha liberdade de Imprensa; conclulo dizendo que 
não tinha vehiculo · por onde corressem as suas 
expressões. · 
· Votou pela urgenoia. 

o Sr. Odorloo declarou que se levantàra 
para mostrar- que nós temos liberdade de im-

. preni.a, escrevendo todo o mundo o que quer, 
em um e .outro sentido, parn o que lembrava que
o Oarijó, a Trombeta e o Oaramuru escrev1ão 
não sendo certamente folhas do governo. · 

Quanto a dizer-se qúe se tinha acabado com o 
Diario da.Gamar a, lembrou que a este respei~o· os 
membros da. !Dinoria~ e . ·os da ~iorià havião 
votado prom1scuamente para , que se acabasse, 
tendo o nobre orador votado contra a sua extinc
ção sondo . da maior.ia. Disse mais que não~lnha 
receio algum que as ·opiniões da minoria appá
recessem porque· acreditava que. as da maior.ia erão 
melhores; achando até bom : que· apparéção tam
bem·,as da· :minoria, . para· se compararem·; . pois 
cria que a liberdade da imprensa seria mais a 
favor da maioria.· · 

A,pi;1rovou-se a. urgencia. 
. o · Sr. Muntz Barreto disse que-ó parecer 
da commi~são não ~ra contrario · á publicidad'e 

,"; '• :-: j • . . -.:..:..:~ \ ' •. . 
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dos tràb~lbos da camara, não : podendo prevàlecer . 
o . dizer-se que deixaráõ de .ser publicos os actos, 
porque não comparecem todas as pessoas que 
não têrn , ced ulas, pois em tal caso se poderia 
dizer que o acto não é -p11blico todas as vezes 
qüe não fosse·m admittidas todas as pessoas que 
se 11presentassem, embora não coubessem . nas 
galerias ; sendo entretanto costume na casa de 
se admlttirem tantas pessoas quantas nellas 
cabião, . . . 

Apezar de que a commissão informára de que 
as cedulas erªo em nu111ero sufficieute para se 
admittirem nas galerias todas as pessoas . que 
nellas cabião; pe.:lio que se . attendesse á que em 
qüestões de importancia, muitas pessoas se con
tentavão de ouvir as discussões do corredor, 
sem poderem .. · olhar para os membros que 
ora vão. 

Approvóu que houvesse toda a circumspecção 
na admissão dos espectadores, porque assim 
não se atacando a publicidade , evitava-se a 
generalidade. . 

Ooncluio votando contra o requerimento e a 
favor do a1;1gmento das cedulas. 

o Sr, BeUzario informou que tendo-se 
procedido ao exame do numero das pessoas que 
podião caber . nas galerias, se achára que, dando
se dous palmos para cada assento, cabião 80 a 
90 pessoas em cada galeria; e que a commissão 
de ,policia distribuira 100 cedulas para cada uma, 
elevando-as depois a 120, em cousequencia de 
haverem observado alguns Srs. deputados qtie 
cabião mais espectadores, 

o Sr, Oas'tro A1.ve1: sustentou a sua 
opinião dizendo .que não podia chamar publíco 

-um acto a que se não podia assistir som ser 
àutorisado pur uma cedula, não lhe parecendo, 
valioso o argumento baseado na incapacidade das 
galerias para conterem todo o mundo, pois nio
guein é obrigado a impossiveis, 
_ o Sr, Mon-tezum.a. sustentou ·que não ti

nbamos linerdade· de imprensa, embora appareça 
aqui ou . alli um ou outro .jornal, 'como o Oara.
murú; o OariJó, _para, como vagalume, morrer 
immedietamente_, e o Tempo, ao qYal deu os 
maiores elogios, fundando-se nos exames que 
diase existirem na Bahia, e nesta côrte a respeito 
de · 2 ou 8 joroaes que se . havião citado como 
exemplo para provar. que existia liberdade de 
imprensa ; sendo um destes vexames o entender
se que tem .lugar a suspensão de . direitos 
políticos pelo sirnple:1 facto da pronuncia, pa
recendo-lhe oppôr-se a isto o . ~ 2° do. art, 8° da 
constituição. 

desta extlnc~ão ·houvesse votado) mas lembrou 
q~e quando neste auno se tratára desta .questão 

· a minoria bem expressamente. declarára que -na · 
occãsião de votar pelo acabamento do mesmo 
Diario . fôra sua intenção q:ue se estabelecesse 
por meio de c~mpanhia, suRten~a~do esta questão 
com vehemenc1a ; e que a ma1ona decidira que 
fosse extincto, . passando comtudo uma emenda· 
para que houvesse a demora . de 8 dias a ver se 
apparecia alguma companhia que se encarregasse 
desta _empreza: a r_espeito do que até hoje não .. 
s~ dera . respo~ta a c~mara ; de maneira que . 
nao havia orgao dos discursos á excepção de um 
jornal que não emittia exactameute as opiniões 
da minoria, mas às daquelles Srs, deputados 
que, segu1ido se dizia, erão proprietarios dn folha. 

Pareceu-lhe portanto necessario abrir -as portas 
o mais que fosse possível para que todô o mundo 
ouça as discussões, accrescendo a estas duas rRzõos 
uma muito importante tirada do estado actual 
das cousas e é que todas as nações onde existem 

. partidos bem longe de se cumprimir o espírito 
publico. e se fazer que as luzes se. restrinjão, o 
verdadeiro patriota quer que todo o mun:lo as 
conheça, e o governo, se é escudado pela · justiça, 
é nisso interessado porque é elle que com isto 
mais utilisa •. 

Depois de mai3 algumas reflexões à este · reEÍ
pei to passou a fa1'Iar sobre a medida adaptada 
pela commissãQ de policia, a respeito das ced11la s, 
dizendo que havia generosidatle ·na minoria em 
não querer dar esta arma hoje á maioria para 
que a minoria r. não tenha no caso de chegar ·a 
ser maioria, o que impossivel ; estando disso 
cheias as historias de . todos. os governos repre
sentativos·; pareeendo-lhes até in11til esta medida, 

·pois o trajo do indiv1t\uo não podia servir ,de 
pr·ova de que se conduziria bem, ao mesmo .tempo 
que perigosa porque um partido da camara .podia 
aproveitar-se della querendo que as cedulas não 
sejão dad11s senão a taes e taes individuas, dizen
do-se a alguns que já não ha cedulas e que os 
lugares estão cheivs ou dando -se até de vespera 
a outros, abuso ·que· a camara não tinha meios 
de evitar. .' ' 

·Advertio que quando -assim faUava não'queria 
dizer que a commissão obraria deste ·modo, mas · 
tinha por ftm-emittir a sua opinião, não podendo 
com isso vscandalisar-se a ·. commissão; por-· 
que aliâs o mesmo aconteceria a respeito do 
poder estabelecendo-se uma lei para lhe pôr · 
freio e seria o maior dos insultos a respeito 
do chefe do estado, . pondo-se esta ou aquella 
barreira, porque isso daria a entender que se 
duvidava da sua hoora, etc.,. não olhando os 

_legisladores para pessoas, mas s.;mente para as 
cousas. · · · . . . 

Qu;into ao exemplo citado da1:1 outras nações, · 
: disse que para ir á camara dos communs havia. 
.dous meios, sendo ilm delles pedir :um bilhete 
a um .dos membros da casa, e outro Ir ljlsperar 

:na porta das- galerias para eer proferido, pagando 
800 rs. não havendo no regimento qa ca:1a -dos 

.communs artigo algum a,: este respeito. . . 
: Apresentoit de mais a consideração da -possl-

Faltou na prisão do redactor· do Diàrio Rio de 
Janeiro, cuja causa declarou que não advogava, 
tendo até sido insultado em um de seus numeros, . 
más a da liberdade da imprensa : e na nomeação 
do novo jury, que lhe pareceu que todo o mundo 
sabiá que fõra positivaJ!lente determinado para 
a·cabar com . os outros Jurados, com . o ·que se 
provava aquillo q~e. têm dit9 muitos publicistas, 
de ·que, sendo os JU1zes populares grandes bar
reiras ·ao despotismo e arbitrariedade do poder a 
respeito de , julgamentos ; quando se t1'ata de 

· cou&RB política~, .siio talvez .. os : maiores s:usten
taculos do despotismo; sendo· esta uma das cousas 
porque . os trancezes_ recuarão ·no estabel~cimeµ_to 
de jurados a respeito de abus,oe da · liberdade 
da imprensa . no seu . paiz, sendo tudo isto para . 
o nobre or.ii.dor Af!irmar .qué as perseguições têm 
destruí.do na capital a liberdade dá imprensà e que '. 
não , tendo a· ca·inara dado o seu. 'parecer sobre 
esta · n·ova nomeaçãó, a tinha de algtim modo 
sanccionado. . .. . . . ·. ' . . . 

: bilidade .da_corrupção dó~ continuas, não querendo 
dizer com isto que ella tivesse lugar, por que não 

·tinha por . flm difamar ninguem ; · mas· poderia 
•a!)ontecer -'que alguns · individuas','· tendo negocios _ 
: a, tratar . e desejando ser preferidos . ã· troco · de 
meia pataca, conseguissem reservar-se-lhes uma'· 
cedula para . quando elles viessem; donde ·pode- ' 

, rião , resultar inconvenientes grandíssimos, e que 
: longe . de ter .. a camara a gente que ' deseja, : e · d& · 
' conseguir o fim que tiverão ãm vista --os Srli. 
. dep~tadOJI .quando votarão pela. admissão de t11e~ 
contu;mos, · e o uso das cedulas, isto-é, a ,1.1dmissão Não qúlz examinar se -o ···Diario- da Oamar4 

tinha ·sido · extincto por votação· promiscua da 
maioria e minoria ( não pode·ndo chamar-se mi· _ 
noria um ou outro membro della que a favor 

de pessoas de ce_rta ·classe, conseguir-se-hia abso
lutamente o contrario. 

Referio qué na França appárecia attl o abuso 
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de trem rapaze!! que nada Íêm que fazer, pôr-se 

_ em alas na porta da entrada da cainara, e como 
devem entrar os , que se achão mais· proximos, 
tomarem os lugares que devem depois aquelles 
que querem ouvir as discu·ssões; nlio desejando 
o nobre orador que estes abusos haja na camara 
dos Srs. deputados no Brazil -na infancia do 
systema. representativo, quando talvez a mesma 
camara seja o unico fôco ·das luzes· constitucio
naee. _ 

Quanto a dizer-se que a camara dos Srs. de
putados deveria ir para a -eampo de Santa Anna, 
fez · ver que se isto fosse possível ella não se devia 
recusar a isso, porque a fórma de conciliar o 
veto nacional e de acabar com prej uizos que calão, 

"10 espirita· de todas as nações é fa~endo com que 
a opJnião ·dos representantes da nação vá penetrar 
por todas as classes, para que não pensem que 
e um mal o que .! -verdadeiramente um bem. 

Attribuio a BBMRI . ouvidos Srs • . deputados e a 
ficar. o povo certo de suas opiniões, o phenomeno 
de não apparecerem commoções publicas sempre 
que a · camara dos deputi.dos esti\ reunida, sendo 
antes · excepção da regra, que venha a proval-a 
os e·xemplos de Julho e Outubro cjue ouvira citar 
por alguns Srs. deputados, cujas causas julgou 
niio ser occasiiio de desenvolver ; senrlo certo 
que se a nação não visse que a · csmara dos 
deputados tem um corpo de deputados indepen
dentes, a tranquillidade publica não seria dura
doura e a nação tomaria a Iniciativa . . 

Qoncluio votàndQ. pelo seu requerimento. 
·o -Sr. Oosta FerrE>lra disse que previra 

que os contínuos das galerias sorviriiiD-de p 1mo de 
discordia, como já ilcontecia, estando um porteiro 
exercendo o mesmo officio. 

Alem de lhe parecer que as cedulas de nada 
servião, entendeu que a · commissão havia exor• 
bitado, bastand<>~ara isso attender a que aug
mentava e,diminuia· a_s cedulas ao seu arbitrio, 

Ponderou demais que suppondo que qúalqtÍer 
deputado dà opposição fosse atacado, a conse• 
quencla seria. dizer.-se que a maioria era disso 
culpada (por ser ~ella qúem teria ·estabelecido as 
cedulas), fazendo . com que entrassem para 88 
galerias 08 -'!gmens de seu parti~o. Entendeu 
portanto que melhor lira deixar entrar os es
pectadores que quizessem, pois &e estivessem 
muito apinhados e · com _calor sahirião para 
fora. . . . 

"Votou coníra ,o parecer da . commlssíto; 
O Sr, Férreira. eia.veiga disse que encer

rando. todos os,argumentos dirigidos aos membros 
da inaforia· da camara este pensamento - que·- &· 
maio.ria é inimiga da publicidadé, e não deseja 
que appareção os discursos dos membros da oppo
sic;ão - que o. nobre orador se valeria da proli
xidade do discurso do Sr. Montezuma, para dar 
força. ·11,, este argumento. Como ·não hãe de os mem
bros da- mRloria recei11r-que appareção os discursos, 
como aguella ·· que acaba de ser proferido· nesta 
catia; ' se_sobre as cedulas _houve talento de fallar ·. 
tres quartos .de borA., chamar para a discussão 
negocio~ . que nenhunul relação . têm com o_ :reque
rimento de que _tratamos? E' preciso que os memóros 
da maioria, acanhados de talentos;tenhão recêio de. 
que_ tão brilhantes discursos,Jallas tão energlcas e 
cheias de transportes appareçao aos olhos de todos, 
quer por meio ,do diario, qµer por espectadores . .. 
Assim vou de. ·.accordo com o nobre deputado. 
Orar 8 quartos . de hora, faltar tanto ácerca do 
negocio das. cadulas, e .da policia das galerias, é 
de cert!i um-· talento -de que deve tremer-se, e .de : 
qµe nós. devemos afastar a ;publicidade. ~ 

Não tratarei'; do qne se· disse ácerca da liberdade 
de imprensa espeslnhadli. porque o Garamurú · 
fol chamado a jurados. - (Muitos ap,,iados.) 
~ão tratar~l- da trranoia que._ se • exerce, a~ezar 

de al~nns arrancoa vehe_mentea em um doa. 
jornaes vagalumes. · 

Só ee limita a Isto que a maioria da camsra e 
o governo estilo de maos dadas para aseassinar 
a familia. Imperial 111 1 Não é tão doce, tão sym
pathica, a expres~ão deste jornal ?_I I Não me · 
demorarei mais sobre esta mataria, que me daria 
occasião de ser mui longo, se eu fosse tão elo-

· quente como esse membro da minoria, eu · poderia 
talvez fallar 8 quartos de hora, porque havia 
muito a dizer; limitar-me-hei â questão das 
cedulas. 

Differentes forão a_s providencias da.las· pela -
commissão de policia, e uma dellas, que devia 
talvez exacerbar o animo de alguem, que diz 
respeito á dift'erença dos trajos habilmente não 
foi tocada ; limttarão-se ao negocio das cedulas, 
porque emflm preciso era encapotar o pensamento, 
não o fazer apparecer em toda a sua luz. "-

Disse o Sr. deputado que acabou de fallar lar
gamente sobre a questão que podia haver abuso; 
eu não direi que do · uso se não póde argumentar 
para o ubuso .; perguntarei só se de não haver 
cedulas nil.o pôde -resultar ahuso; se inconv.e
nientee não resultão de vfrem mais espectadores do 
que podem q~ber nas galerias? Os inconveniente, 
são manifestos, cumpre que desappareção, todos 
os pretextos de apparecer algum ruido . nas ga
lerias e o motl vo de ruido é virem às pessoas 
em maior numero do que podem conter as gate,. 
rias. Mas rilHe•se que é facil que se vendão os 
bilhetes. Talvez se qulz entender mais longe esta 
hypothese ; mas não se ousou. Nós temos em · 
favor desta medldR o exemplo de nações -illus
tradas; e o abuso que a~ segue della foi .sem 
duvida pela legislatura lllustrada daquéllas · na
ções, julgado menor do que o abuso que se 
se11uirla da medida contraria, (Apoiados.) 

Que se não Impõe restricção é publicidade pela 
medida da distribuição das cedulas, já foi demons
trado, porque ellas devem ser tantas quantos os 
individuas que as galerias possão abranger e são 
dadas a _quem _prioreiro chega. Nõs não peidemos 
desejar que haJa maior numero de pe,soas do que 
aq'ue}le que pôde ser nellas comprehendidó. Incon
venientes podem appsrecer, não coubeço mesmo 
medida policial algúma em que não possão in
cluir-se alguns inconvenientes; mas resta consi~ 
derar qnaes. serão ·os maiores, se de se accu
mularem inultos espectadores nas galerios que 
nellas não cabem, se existindo só os que podem 
existir · sem incommodo delles, e sem haver 
desordem. :ti.ão · devemos querer os incommodos 
dos espectadores, nem o 11osso focommodo. 

Folgo· que os Sra. deputados tanto desejem a 
publicidade, mas porque não recl,mão tambem 
em favor dos homens :iue possão apl!arecer ein 
mang11s da camisa, ou mesmo no seu estado de' 
nudez? Que maior direito pôde ter um homem 

. de assistir as · nossl!.B discussões porque veste 
uma casaca, casacão' ou robição do que aquelle 
que vem em mangas "de camisa, ou mesm.o. em 
estado de nudez 7 São tanto cidadãos uns ·como 
os outros. O .prinoipio de decencia porém faz 
com que se não admitt_ão senão pessoas decen-

. temente vestidas; este principio tambem, e ,. a 
necessidade de não serem perturbadas as Mssas 
discussões nos obriga a ·limitar o nu:mero de· 
espectadores ' i\quelle · que ·as gale.rias podem 
conter. . 

Eu !le~a_ria que todos os babjtantes do _Rio 
de Janeiro _decentemente trajados assistissem aos · 
nossos· debates. Nós, amigos da ordem publica, 
com isto não perderíamos cousa alguma (muito.r 
apoiados}, nós defensore_s da liberdade legal, c:ons
t~ntes adversarias de toda a especie de : anar
chistas (muitos apoiados) . não -perderlamos em 
ser ouvidos por todo o mundo, quer combatendo 
sanhudos revolucionarloo, quer pelejando contra 
os <JU8 elar~ ou disfar9ad!'mente aprese11tãó id~!l!J ' 
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de .restauração. (Muitos api>fodos.) Eu desejaria 
que ouv1ssem·minhas palavras todos aquelles que 
c_omo eu ·-defendem a legalidade a ordem e 
liberdades publiças. (Muitos apoiados.) 
' O Sr. Oarnetro Leão disse que pouco 
se 1m portaria com a existen_cia das cedulas porque 
estal'.a persuadiçlo que não evitarião os abusos, 
que nobre orador estava resolvido a afl'rontar para 
emittir com liberdade e franquezr, a sua opiníilo 
sem se importar com a desapprovaçào que pudess~ 
mere!ler dos ~atellite~ de D. Pedro I, 'que 
posse.o ser env1ado·s a.erntemeute ás galerias para 
perturbarem os-tr .. balhos da cam,,ra·, insultarem e 
apoi!'rªII_!_ aquelles que julgão que favorecendo a 
domrnaçao-de seu senhor, ou ao menos estão traba
lhando para. isto (1t,uitos apoiados) ; nem mesmo 
fallaría sobre a questão se não a tivesse trazido 
objectos q'tte estavão fóra da discussão e falsidades 
que ,artei1'amente _manejadas podiiio servir para 
illudlr aos que os tmhão ouvido, e me~mo a algu'T\s 
Srs • . deputados: notou que tendo-se dito até agora 
que no Rio de Ja11eiro não havia liberdade de · 
impr~~sa a pretex~o ·da eleição do. novo jury, hoje 
S!) d1z1a o mesmo da Bahia, quando alli niio se 
tmha procedido . á eleição do novo jury, · o que 
talvez nascesse de niio ter havido ainda na Bahia 
quem procla,wasse Pedro I nos jornaes, de não 
te_!em estes pedido a vinda deli e logo, L,go, e de 
n~o _ terem apór1_tado par_!I minis~ros os que pu
blicao e espalhao que sao propnos para isto os 
1ftle têm defendido, e talvez sejão satellites de 
Pedro I. · · 

Quanto a dizer-se que havia certos jornaés 
que apparecião como peryiampo, deixando logo 
de apparecer, porque se lhe faz o processo, 
perguntou ao Sr. Montezuma se entendia que a 
liberdade de imprensa con~istia em atacar todas 
as leis e costumes, e em cha·mar os cidadãos ás 
armas para deitar abaixo a ordem de co1isas esta
belecidas ; ou em !lerem. os que abusarem res
ponsabilisados na fórma da 1-ei, que perm i tte que 
todo o mundo diga o que quizer co1ntHnto que · 
responda . pelos . abusos? Devendo esperar por 
serem absolvidos para quando os satellites de D. 
Pedro l, _chegarem a llludir a 11ação' a ponto de 
a convencerem ·de que é util abraçal:o: o que o 
nobre.orador julgava um tanto difficil . . 
_ Quanto oos D~rios da ci.mara . disse que se 

tinha desfigurado o facto, pois desd·e 1880 que os 
Srs. deputados, que hi,je pertencem á minoria, 
fallavão contra os mesmos diarioM, dizendo que 

. não preeuchião os fins, entretauto que outros Srs. 
que sustentavão que · era melhor censervar os 

·diarios•por mais algum tempo, para vêr se os 
tachxgra_fil1os melhoraviio; em consequencia de que 
hav1ao siao conservados os diarios em 1880, mas 
tendo -- se conhecido em 1831 que est ,vão longe de 
desempenharem os fin~, porque nilo se hávla 
conseguido melhoramento algum, se ven~era então 
_que não continuassem a existir, votRndo a favor 
da sua exti11cção a maior parte · dos Srs. depu-

. tados da maioria. . 
Que na verdade neste anno · se · hav.ia querido · 

fazer o d1ario por empreza, mas como era pata 
ser maneJado por um · partido, que ãe queria 
aproveitar do mesmo diario para proclamar as 
suas opiniões, .sendo ó despesa feitn à custa da 
naçijo, a maioria da camara entendera que aquelles 
que querião unia folha para este fim, daviiio pagar 
de sua algibeira. 

Tornando a fallar a respeito da liberdade· da 
imprenE>a declarou que não defendia os juizes que 
pudessem ter havido, condemnando a este ou 
aquelle escriptor ; mas assent_ava que · estas causas 
têm sido julgadas pelas autoridades competentes; 
sendo · e, remedio no easo da lei" actual õiio 
preencher os fins, propõr da lei . melhor- para 
o que .os senhores· da maioria tinhão tambem a 
inielativa. 

o · Si-:. Rez_ende disse que, apezar das 
cedulas nao previrem todos os abusos cointudo 
era util que a medida continuasse a 'ser obser
vada, sendo_ o seu nume~o bem calr.ulado para 
que se adm1tta nas galerias o maior numero ·de 
espe~tadores que -puderem ' conter ; não · sendo. 
poss1vel _fazer lei alguma que evitll todos os 
rncol!vementes. :Le1:1bn,u que no paiz classift·co 
da liberdade ex1stmo cedulas para as galerias . e 
que se pagava para assistir as sessões - havendo 
até alguns paizes onde se niio póde e~trar para 
um ;tiospital pub~ico sem pagar. 

Disse-se aqui que . uma folha transmittia os 
trabalhos da camaru debaixo da influencia de 
ce~tos membros. Sr . presidente, se assim é, honra 
seJa dada_ aos que a pr<•t,gei!I. (Muitos ·apoiados.) 

·C.,nclmo votando R favor da admissão das ce
d ula_s, declarando_ õão _ ter em vista liso o gear 
partido algum, pois queria que fossem admittidas 
to~as •s _ pessoa_s decentes que _se apresenta~, 
mas deseJava evitar quanto poss1vel alguns abusos 
que têm apparecido. 

o Sr. Ribeiro ·de Andrada não querendo 
tratar da questão movida àe0rea da liberdade da 
imprensa, adv~rtio sómente que elia se não de
cidia pelos facto~ de jornaes de um lado, e jornaes 
de outro lado, mas o ver!'.ladeiro ponto da questão 
era se a lei tinha ou não si-do executa,ja, 

Oppõz.:se á admissão das cedulas : l•, _porque 
as sesooes dos dous ramos do corpo leg1slati vo 
deviào ser publicas ; pois, apezar de reconhecer 
que de facto, quer subsistind·o as cedulas, quer 
não, as sessões eriio publicas, havia iíc,mpre uma 
ditferença havendo cedulas, p"rque neste c,,so a 
publicidade era condicional, não lhe parecendo 
valiosos os argumentos baseados nos exemplos da 
França e Inglaterra, pnis 116s não somos 'fran
cezes nem mglezes: 2°, - porque não havia razão 
de coarctar a primitiva liberdadé que antes tudos 
ti11hão de irem . ãs galerias, só porque um cidadão 
havia commettido um insulto; 8°, porque o rsgi
mento, considerando a possibilidade das pertur

_bações tinha estabelecido meios de as prevenir, 
não tendo nelle sido consideradas as cedlilas ·; 

. 4P, porque depois daquelle i11sulto as galerias 
t1nhão entrado no seu d.,ver, sendo alias muito 
mais tranquillas do que as de outros ·paizes -con-. 

·stitucionaeB ;··5°, porque às cedula·s não ião pre
venir o mal, pois se a educaçà" do individuo o 
nao .!ovesse a assistir às d1scussõee .com toda a 

· decencia e attenção, as cedulas o não faria : 6°, 
porque as cedulas p,,deriãn dar pasto á maligni
dade, espalhando-se que ellas erão distrib01das 
pela m_aior1a ou minoria. 

Depois de haverem alguns Srs. deputados ce
dido a pal11vra, foi rego1tado o requerimento do 
Sr. Montezuma. 

Seguio-se a discussão do projActo-de resolução 
sobr~ alguns artigos do co,iigo criminal. 

Depois de algumas reflexões decidio-se que a 
meteria fosse objecto de decreto. 

Pedido o adiamento até passar o codigo do 
processo não se· decidio por ter dado a hora. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas. 

. .-
Sessão em t.3 de Julho 

PRESIDENOIA DO SR. Lll>!P.O DE ABREU 

Approvilda a acta da · antecedeôte, foi á com
missão respectiva um officio. do Sr. ministro do 
lmperio, enviando a resposta dada pelo tutor ·de 
S. M. o Imperador aos quesitos feitos pela ca
mara sobre as contas da tutoria. · 

A' com missão de justiça civil · um officio do Sr. 
ministro da justiça. submettendo ó collsidéraçào 
d" cam"ra o requerimeJ!tO de Fell~ Joeé dos 
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Santos e Oustodi.o de Souza Gnimarães, tendente 
á revista que pretendem de _sentencas proferidas 
ptl_la commissão mixta, sobre o trafico da escra-
vatura. · 
. Pm o:fficio do Sr. ministro do imperio, minis
trando as informações exigidas sobre a queixa da 
camara municipal da villa de R.ez.ende. 

A' 3a commi•são de ·tazendl\.- u~ requerimento 
de João Oomonós. . ·. 

A' de pensões .e ordenadns, os de João Evan
gelista de Alvarenga e Manoel José Alves da 
F~s~a. . 

E á . de petições os de José Joaquim de An· 
drada, . . Manoel Ferreira, e do coronel João Jusé 
do Couto Guimarães. 

A camara· ficou inteirada dos seguintes offi-
cios : , .. 

Do· secretario do senado participan,10· que es\e 
adoptou, e vai dirigir á sancção tl!!perial o de
creto que anne.xa as .villas de Campos e S. João 
da Barra á província do B,io de Janeiro ; e a 
resolução que augmenta os ordenados aos ofüciaes 
da secretaria do governei. da Bahia; · · . 

Ficou a camara inteirada. · 
Outro communicando qu_e._o senado nfio pôde 

· · dar eeu c11nsentime11to á resolução da ' camara 
dos Sra. deputados sobre ·outra do conse.l,j;to geral 
de Pern'ambuco, ·autoriaando o governo a comprar 
o arm azem que se rvio de .alfandega das fazendas 
da cidade do Recife. · - · 

Foi approvado o seguinte -requerimento do S~. 
Fernandes da Silveir~ : · 

« Q11e sa remetta á commissiio de estatística 
a rPpresentação do cons•lbo gei:al da prnvincia 
de Sergipe vinda em I830, que tende a marcar 
os limites da província com os da Bahia, afim 
de que dê o Bel!. parecer. » 
. Sobre propo!ita .do Sr. 1° secretario, foi provido 

no ·lug•r tle ofllcial-mafor da secretaria da camara 
o Sr. Tbeodoro J:osé Biancardi, regeitàda a parte 
que dizia respeito á nomeação de Francisco Xa· 
vier Ooutinbo para official da mesma secre-
tária . · 
· Lerão-se àlguns pareceres de commissões, que 

tiveriio diversos destinos. _ , · · · 
Continuou a discuss.ão do adiamento do decreto 

à presentado · pela com missão de justi_ça criminal, 
concernente á alteração de alguns · artigos do 
codigo . criminal: · -~ . · 

o Sr. R1belro de · Andrada:~Senbores, 
levanto-me para sus_tentar o adiamento do pro
jecto que pretende derogar o art. 86 do · co.digo 
criminal, base talvez a mais - e!iaencial sobre 
que assenta a segurança individual do cidadão, 
tão recommendada pela ctinstituição 40 imperio; 
eu faria mais, adiaria para sempre semelhante 
projecto, ou o sepultaria l!O silencio . do nada, 
afim de que sua discussl'io nos não cobrisse de 
vergonhll aos-_oll..ios da Europa culta e . não apre· 
sentllilse á consideraçiio dos cont11mporaneos e 

.dos vindour.is, os .)egitimos defepsores das Jiber· 
dades publicas - no Brazil,. nodoados com o ver• 
dadeiro ferret~ de fa_utores do. despotismo e .da 
barbaridade. r • 

Senhores, éu não posso deduzir os motivos 
que abooão o adiamento, senão da natureza e 
essencia .-do proJecto: .. que .. diz o . art. 36 7 Que 
presuinpçõ~s ·não · são sufflcientes-pàra c_ondemnar 
um cidadãó .-,-.que ,quer a comm1ssão. de. justiça 
criminal; _composta· dos · meus illustres êollegas, 
que se. denomi_não. amigos da ordem e da liber
dade?. Que· · es_té artigo seja dsrogado, isto · é, 
que preauinpções, indícios ou suspeitas, bastem 
a condsmnàr · um· cidadão. - · · · 
. N.inguém -deseja mais do que eu, c~mbinàr o 
iote_resse ·da salvação da innocencia com o. inte
resse _da iul!lta punição , do crime ._ E' do desim
volviment_o dest_e gran4e pr_incipío .{ creado~ d9 
grande systema de provas legaes) de onde deve 

nascer a conservaçãó- e : 1>roeperldade • . commum 
da grande familia ou sociedade brazileira, e do 
onde a razão deduzio os cano~es de judicatura, 
'que determi11ão o criterio leg·a1, can0nes que ·. 
seria superfiuo recordar a homens versad·os ne 
sciencia da iegislação, é que , profisslo_nalmenta 
a· col!hscem. Se pois estas provas _ legaes sãe 
necesaarias para estabelecerem ou firmarem na 

1 nossn alma a ·certeza moral de que tal homem 
violou . a lei, eon10 quereremos que um juiz 
priv!!do desta certeza e inscripto no circulo 
enganador de Ilresumpções e indícios, con_demne 
qualquer accusado sem . ferir os deveres ,do 
seu ministerio, sem offender a justiça e sem 
trahir SU>\ propria consciencia? 

Demais, a lei feita para a sociedade, só 'póde 
castigar os netos commettidos pelos --seus mem· 
bros, qu(lndo prejudiciaes ao bem da associação; 
as idéas, porém, as opi~ões e as intençiies, em
bora contrarias a ella, estão fóra da alçada da 
lei, pr,rque não déscem da região súperior :da 
tntellectualidade humana. Se pois estas não 
são crimes, porqu13 são idealidades; as suspeitas 
e indicios não são provas, po·rque são igualmente 
idealidades. Em..geral as acções criminosas ou 
louvaveis dos homens, silo semelhantes aos _factos 
histuricos ; se estes não podem receber o curiho 
da verdRde senão pelo testemunho daquelles que 
o presencié.rão, igualmente· a verdade daquellas 
deve depender de um semelhante testemunho. 

A tudo isto respondeu um illustre membro 
da commissão, que os jurados.- julgão sómente 
com suá ·consciencia, sem duvi.la; como, porém, 
se fórma e nasce esta, A' vista das proyas 
legRes . 

Citou ainda o assassinato perpetra.do no largo 
do P~lacio, qus de nada pôde servir-lhe, porque 
é um criminoso. apAnhado em füigrante · dslicto • 

Nas sciencias formaes do - raciocínio, os argu
mentos de maior para .. menor são de toda a 
valida'de ; permitti, pois, qlilll eu vos cite um 
facto acontecido em minha villa natal,. sendo 
nella juiz de fóra Sebastião Luiz T,noco, ma
gistrado inte~ro e honrado, e hoje dignó 'membro 
do senado. Em uma tarde ·achava-se um sujeito 
de visita na casa deste ministro, quando depois 

· das 6 horas. deu-se-lhe -parte de que nliqu~lle 
instante se . acabava de . assassinar um homem 
no adro de Santo Antonio.- No 41,a seguinte 
precede-se á cnmpetente: devassa, e com que· -
pasmo e assoµibro ouve elle .da boca de uma , 
testemunha a falsa doposiç_ão •de que o matador 
era F .... , e de que bem o conhecêra, por se 
achar vi~inho ao lugar onde fõra commettido o 
delicto ; o juiz espantado, replica-lhe, se elle 
conhece este F •... , como ia vestido, etc.·: a 
testem.unha insiste no · seu juramen.to, e pelas 

.• respostas que dá . não discrepa dos sigolies c•ra· 
cteristícos · do accusado e, _dei . vestuario que na
quelle dia trazia ; seguem-se a 8sta outras 
ter,temunhas e ·mai_s outra de vista, as quaes 
todas depo8m coutra um innocente.- O ministro, 
em virtude da· lei, vê-se na dura neéessidade de 

· o pronunciar e de mandar procedõr - á prisão de 
um homem . q11.e. não era · culpado: feito .isto, 
remette-o com o ·processo para. esLa relaiJo e
recommenda-o : á equidade e justiça ,.della, de
clarando que semelhante homem não podia ter , 
perpetrado a morte d• que o a~éuaavão, visto -
achar-se na occasião do crime de. v.isita ·em sua . 
propria· casa. ,_ O verdadeln> matador .se hav,ia 
escapado pau serra aci m~, : e chegado á villa de · 
Portn Feliz perpetra seguqda morte . . Preso em 
flagrante delicto, cQnfessa es~, -e· declara . haver 
feito -outra em Santos em · tal dia, .. á taes )loras, 
na' pessoa dlf, etc. , Com esta noLicia o juiz de fóra 
deprsca ao juiz ordinario de Porto-Feliz uma 
certidão do que houvera c_onfessado .. o eriminc;s~, 
e com ella salva-se o infeliz_ ionóceJ'.1!2_. Depois 
do que acabo de expender, eu voa 1>ergun/taria, 
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senhores ; se duas testemunhas de vista, e outras 
-de ouvir, não salvão muitás- vezes a - innocencia 
d!) _uma -inj•~s,ta 1•en_!l, 1:omo·quareis vós que . in
d1c1os e presumpçoes bastem a coudemnar- um 
cidadão? Como não temeis que o inuocente venha 
a ser quasi sempre victima de taes suspeitas 
ou: presumpções? 
· -Supponde agora que em uma fazenda de algumª 
das nossas provincias tfvesse apparecido um 
escrav? mort~ estendido no campo, e Íº que mais 
horronsa) privado de sepul_tur11 1 e conde111 ti ado ã 
ser past_o de corvos e de bichos : supponde -mais 
que o rumor publico, os iiidicios e a per
-suasão · dos visinhos, designassem, ou apontassem 
o proprietario do escrirvo, como autor de tão 

_ negro attentado ; supponde ainda que esse ho
mem fosse ao depois nomeado deputado (porque 
no Brazil não é raro ser ao mesmo tempo scsl
lerado e patriota), e viesse tomar assento neste 
_santuario das leis ; capacitar-vos-bieis, senhores, 
que um semelhante homom se esquecesse tão cedo 
de que' devia a conservação de sua vida detestada 
á fraqueza de taes indicias, e á -nullidade das 
provas legaes, " votasse hoje por este1>rojecto ? 
E todavia entre nós é trivial a falta de remi-

. niscencia, e o refinamento da vingança. 
Supponde finalmente que este art. 36, ultima 

taboa que resta do naufragio quasi geral ·da 
segurança iodividual .dos cidadãos brasileiros, é 
derogado por esta cam ara, e que o governo e 
seus instrumentos, ficão habilitados para opprimir 
os partidos que lhes são oppostos; dizei-ma, 
senhores, póde elle contar com a duração de um 
poder, que, mesmo na marcha ordinaria das 
sociedades politicas, quAnto mais nas crises; é 
temporario, e muitas vezes ephemero? Não teme 
elle que voltando a roda da fortuna, de sacrifi
cador passe a ser victima ? Seus corações não 
gotejão &angue. (se corações são dados á taês 
homens), e de toda a sua existencia não-para 
tremula á borda do abysmo, que uma t&l medida 
vai · abrir para subverter-nos e tragar-nos ? 

Senhores, eu v:oto pelo adiamento, votarei 
afinal, contra o projecto, . porque não quero vêr 
quebrados os laços de sociabilidade, que ainda 
nos unem ; porque não quero vêr meus compa• 
triotas errantes pelas brenhas, ou transformados 
em arabes bedouins ; porque finalmente não quero, 
que, depois da minha morte, alguem se lembre de 
mandar lavrar sobre a sepultura que encerra as 
minhas cinzas, a seguinte · inscripção-Aqui jaz 
um àos monstros, que m11is concorreu pa.-a as 
desgraças do Brazil. 

Foi approvado para tornar á m~sma com
missão. 

Seguio-se a discussão do parecer da commissão 
de contas do anno passado com a emenda do 
Sr. Lobo. 

o er. Pires Ferreira ponderou a dlfllcul
dllde de verificar de repente todas as pll'tcellas 
g11stas illegalmente, e a necessidade de fomar 
igualmente conhecimtmto do ultimo parecer da 
eommissão da caixa de Londres, não achando 
razão alguma de destacar um objecto do outro, 
'luando · estes dados existem hoje na casa e a com
Díissão declara que não pud~ra .emlttir opinião a 
respeito das contos da· caixa d~ Londres, por 
falta dellos. . 

A.ccr-escentou que dizendo a commiesão que. não 
tem esclarecimentos _ precisos · para emittir.o seu 
voto, o parecer vinha a ser · vago e iltdetermi
nád'J, sem qu·e delle :v'enha resultado alguin, pois 
para responsabjlisar os ministros · pelas qu!lntias 
illeglllmente despendidas, era neceasario indagar 
o computo dellas á vista dos documentos e cre, 
dito votado. · 

Lembrou' ftnalmente que dizendo a léi ._que no 
CRBO de' se -verificar a paz, as despezas de marinha 

gu,erra "ílcarião ' reduzidas a 1/8, não se podia 

lnclui_r no excesso da despeza a importancia doe 
2/3 restantes, porqu11nto· não e6 seria impossível\ 
f,1zer de repente tão grande reducção immediata
mente _dei:,ois da_ paz, como· mesmo em tempo de 
paz. s";r1a 1mposs1vel conservar a força necessaria, , 
reduzula a ·despaza a 1/3. · 

Pedio portanto o adiamento para que o parecer e 
emenda fossem remettidos á commjssão respectiva 
para á vista do parecer da commissão da caix·~ 
de Londres e dos clocumento11 existentes dar o 
seu p_ar_ecer, de!erminando a~ quantias pelas quaes 
os aumstros sao respon.,ave1s . . 

Foi ap••iado o adiamento. 
o Sr, Lo·bo disse que o adiamento niio podia 

ter lugar como o propuzera o Sr. Pires Ferreira 
porque fóra regeitado na sessão de 6 -do corrente; 
mas todavia era quasi igual ao que o nobre orador 
tinha _em vista propõr, querendo que_ o parecer da 
comm1ssiio, a sua emenda, relatorio dos ministros 
e da ·commissão da cnixa de Londres fossem á 
commissão--especial par,, que e!la proceda na con
formidade da lei de responsabilidade dos ministros 
formando um libello para a camara ouvir o~ 
ministros, e segundo as resp.istas delles tomllr 
uma decisão fioal. 

Fez ver . que havia euminado cuidadosamente 
este negocio, e que não achavR possível que a 
camara pudesse formar uin juizo exacto e ju•to 
a tal respeito, sem proceder da maneira que pro-
punha. -

Declarou que não votãva pelo adiamento como 
propuzera o . Sr. Pires Ferr•ira, porque o jul-, 
gava-desnecessario, além de ser muito impolitico 
aventar uma·-questão tão· importante, qual a de 
6,450:000S gastos , illegalmente e adial-a depois·; 
entend•ndo porém qu~ o dito senhor ficaria satis
feito approvado o requerimento do nobre orl\iior, 
_o qual era concebido nos seguintes termos: -

« Requeiro qtie a réspeito da denuncia dada 
pela -commissào de _contas ~ontra os ministros e 

. se.::retarios de esfado pelo excesso de despeza do 
. anno finuncéiro de 1829 a 1830 se proceda de 

co_nformidade com o · disposto no capitulo 3°, da 
lei de 15 de Outubro de 1827,_ enviando-se .. á 
commissào, de que faz ~menção o art. 10, o 
-parecer da commissão de contas em di•cus"ão, 
a miàba emenda ao seu resumo, · os· relat,.r1os 
dos ministros apresenti1dos tia sessão de 1831, 
e a 1 • e 2• parte do exame das contas da caixa 
de Londres, onde se achão os documentos que 
comprovão os _excessos de despeza.» 

·Fo: apoiado como emenda. 
o Sr. l.'\ezende disse que a simples inspec

ção do parecer da commissiio, e relatorio da 
caixa de Londres bastava para_ se conhecer a 
necessidade de que o negocio fosse a uma com
missão de contas, · para examinar a questão e 
apresentar o r esultado á c11mara, sendo este o 
caminho mais recto e focil, porque não·era pos, 
sivel votar-se sobre o parecer da commissão de 
_contas, .baseado na primeira J>arte do relaturio 
da liquidadora da caixa de Londres, quando, 
segundo a mesma con,missão . confessa, pur falta 
de dados llecessarios, que então niio tinha, se 
enganara em muitas cousas. Não achou portanto 
razão em se ter regeitado ,.o adiamento na sessão 
de 6 do _corrente, porque é necessario qüe sejão 

-presentes ·á .casa os documentos e officios dos 
differerites ministros, e todos os mais- · esclare-.. 
cimentos que possiio conduzir a uma boa decisão; 
sen .-o de -notar que aqu~lles mesmos · senhores 
que se tinhào _ opposto ao adia!,Dento, _haviào 
falfado neste sentido. · 

Accre·scentou que nada se podia dizer de 
fixo, e com exacticlào, senão á vista do novo 
relatorio · · da com missão da· caixa dd · Londres; 
não liavendo commissão alguma mais proprla 
para formar· a accusaçíio dos. ministros do' que 

· a co!llmissão de contas, depois _ ·del!a -J>~oceder 
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· aos exames ilecessarioe, ··e mesmo· -para, indiJlar 
os ponto~ em que houve prevaricação, -

Oonclu1~ votando pelo adiamento, e.declªrando 
que se nao houvesse. novo exame do relatorio 
da co·mmissão da caixa de Lo11dres, e da ·de 
contas, . l(!nga d~ . se ftscalisar e respon~11bilisar 
·os_ respectivos m1n1stros, tudo ficaria . encapotado, 
n~o ª" _ dllndo passo algum com o parecer- em 
d1scussao. . . · · 

0 SR, 0uBTODI0.' Dus votou pelo adiamento 
P".ºP~Sto pelo Sr. Pir~s Ferreir11 porque a com
m1ssao ad-hac que fõr nomeada para a accusi.ção 
dos l!>inistr.os, nãp srria nquella q11e tratas8e de 
exammar os erros de contas, nem os -excessos 
de- despeza. · 

' O Sa. MoNTEZUMA perguntou se o Sr. ministro 
d~ fazendo ji'.L tinha ·r, mettido as cópias requi
s1ta~as pe_la _ camara, em consequencia do pareiier 
da co·mm1ss110 ap~vado em 23 de Maio. · 

</ sa; PaESIDltNTE respondeu que não era 
obJecto da ordem . du !lia. .. · 

0-SR, MoNTEZOMA disse que deséjava saber se 
o governo linha enviado a cópia das ditas ordene, 
por.que, .segando a resposta positiva, ou. negativa 
.elle daria o seu voto. · 

O SR. L oBo adviartio que o Sr. Montezuma 
estava e9~i.voca,lo, porque o · pàrecer de que 
traw.va dm.a respeito ás quantias que devião 
ser 1n~emo1sadas pel~s bens do ex-imperador e 
nada trnha com o obJecto em discussão. · . 
. O sr. Ho1land.a pergunt~u se um adiamento 
Ji'.L r egoitado podia outra nz ser proposto? 

O Sa. PRESIDENTE respondeu que assim o deci• 
dlra a camara. 

O Sa. HoLLANDA entende~ que para a camara 
obt,er os esclarecimentos neceesarios, o m'eihor 
me1<? era a commissão especial denunciar os 
mm1stros, para depois II cam11ra entrar no conhe
cimento do proc·edimento delles a respeito das 
contas, sendo ouvidas as partes acc.usadae para 
pro~eder á proou9cia. . 

P.!sse que a questão lhe parecia multo simples, 
pois bostava para ter lugar a accue11ção confron
tar a. despeza feita · com o credito votado é conhecer 
se havia excesso. -
. Fez varias observações sobre a necessidade de 
fazer entrar nos cofres publicos a · imp,irtr.ncia 
das despezas illegaes e de punir os infractores 
da lei, para que se promova a moralidade· e· a 
punição dos culpa!los sirva de exemplo para ~utros 
não commetterem o mesmo crime. 

:Votou contra o ~diamento, depois de haver 
feito alguma•· te.flexoes sobre a frieza que lhe 
parec~u encontrar em alguns s,s. deputados a 
respeito da responsabilidade (jos ministros de .que 
se tratava. / 
· Offereceu a, seguinte emenda: 
!' Proponho que o parecer e emendas sejão 

r ·emettldos a uma commissão especial para forme.r 
o libello de accusução contra os abusos nas des · 
pezae do anno financeiro de 1829 a. 1830; e assim 

, tambem p·ela falta do encerramento da assemb!'éa 
gorf!,l no __ anno d'e . 1829, sem ter sido concluida 
a d1acussao da lei de fl.xagão de despezas. » 
· .~ . Sr, · Pi:r::;• Ferreira respondt>u que todo 

o m,undo s~b1a. que. elle jámais capitulára com 
o crime (mu1tos opo,adoa)., e que o·sr. deputado 
;que acabàra de fallar . devia saber que o nobr.e 
orAdor nunca andàra com seu nome nos livros de 
porta das secretarias, nem lio tempo de-D. João VI, 
nem ~o ~mpo de D. Pedro I, nem hoje; e port·anto 
!lra · ~ao·;mdependente como qualquer Sr. depu-

, tado. · . .. - . . 
· . N9fou ·a contradicção em que se ·cahira quando, 
"o.tando, conti:a o · adiam~nto, no .mesmo. tempo o 
prqpuzera, querendõ que o parecer da . commissíio 

de contas e emendas respectivas vão a uma eafn
missão éspedal p~ra fazer a accusação. 

-Accrescentou que·, havendo duas_ cou,as a stten
der, sendo uma a responsabilidade criminal e outra 
a responsabilidade civil, a commiseão não saberia 
como forqiar a accusaçiio, pois para isso não 
bastava saber se os ministros erão criminosos, 
m~s tambem .a quantia porque erão respoliea
ve1s. 

Mostrou tambem que a commiesão ain!la não 
tinha obtido os esclarecimentos. que pedira. 
. A~ vista porem das reflexões que ouvira, pedio 

hceoça par.. r etirar o sen requerimento, manifes- · 
• taodo o desejo de saher como a camara se havia 

de decidir a respeito_ da' responsabilidade dos 
ministros de que 89 tntava • . 

Ooocluio declarando que era o primeiro . _em 
dizer que os mi,iisterios passados abusi'.Lrii.o mui.to, 
mas não tinha sufficieote conhecimento de causa 
para. determinar a quantia porque são ·respon· 
save1s. 

o si,. Lobo respóndeu. que a eommissão 
havia proposto -11m jni~o definitivo, mostra11do que 
taes e taes mmistros havião despendido as 
quantias qu'l menciona; nii.o havendo portanto 
duvida em que havia criminalidade doe ministros, 
bastand,o o simples facto das despezsis por. -elles -
authent1cadas e apresentadas no relatorio do anuo 
passado, pod,;ndo-se portanto formar um juízo 
certo sem que fique o m,ioor remorso. 

Quanto {L objecção que dizia respeito {L falta 
de esclare.:imentos, respondeu que na verdade a 
commissão julgàra que para aocusação dós mi· 
nistros necessitava de alguns esclarecimentos 
mais do que os · apresentados no anno passado, · 
mas :taes esclareciméntos con~avão da segunda 
parte dos trabalhos da commissão liquidadora 
das contas da caixa de Londres, parecendo .por
tante, ao nobre orador que estavão destruídas as 
objecções apresentadas e que devia passar o seu 
requerimento, remetteodo-se â commissão espe• 
cial o parecer, da commissão de contas, a sua 
emenda e a primeira e s·egunda Jlarte doe tra• 
balhos da commiseão da caixa de Londres, para 
serem estes papeis examinados pela referida com
missão especial, ·para formar o libello da. accu.• 
saçii<,. , · 

Advertio que achando a commiseão de contas 
lmposstvel examinar .. as deepezas feital'I nas dif
fereotes províncias do lmperio, julgára dever-se 
recomme11a11r ao ministro que mandasse examinar 
estas contas e re ijponsabiliear oa empregados das 
provin.:las que houvessem feito despezas illegaes, 
parecendo i'.L com missão que devêra . dizer alguma 
,ousa a este respeito. · 

Quanto a dizer-se que a commissão usi'.Lra de 
arbítrio quando incluirll nas despezas Íllegaes o 
excesso do terço a que a lei· m,.ndou reduzir as 
despezas de marinha e guerra quando a paz se 
fizesse, lembrou que ·não erl\ arbitrio, mas dis
posição .do art . . 8• da lei de 8 rl~ Outubro de 1828; 
apezar de que o nobre orador acreditava que 
por este lado estes dons ministros não erão muito 
vulneraveid, i'.L vista da clausula . da lei-logo qus 
ser possa ;~ma11 entretanto entendeu· que con- · 
vinha proceder em regra, devendo acamara formar 
o seu Juizo sobre as respostas que os reepectlvoB 
ministros a tal respeito apresentassem. - · 

O Sa. FERREiitA D.&. VEIGA disse que ~endo o' 
papel apresentado pelo. Sr. Hollanda uma· ver
dadeira deounéia, desejava saber contra quem 
ella era dada., pois · não via que se · declarasse 
o . nome doe mlnistrós, quando a .lei de 15 de 

' Outubro de 1827 assim o determinava. . ' 
. O Sa. Lono . respondeu que a couimiésiio m·en· 
ciooava os ministros; e a emenda :do nobre orador 
os quatro miniete!ios de marinha, guerra. faz11nda 
e estraDgeiroe, nao se fazendo cargo do minis· 
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terio do imperio e da justiça, . porg_ue não en
contrava nelles responsabilidade. 

O Sa. FERRElRA. DA. VEIGA nii:o · se contentou 
com este esclarecimento, mas pedio g_ue se lhe· 
declarasse · qual era o nome dos · membros do 
ministerio quij se denunciavão, não sendo os 
mi'nisterjos, mas os ministros que occupavão as 
pastas os que ião ser "processados. · 

O S:â. Lona disse que não tinha presentes 
os nom.es dos ministros que tinllão occupado as 
pastas no t empo de que se tratava, mas elles 
. constavão per inteiro dos documeo.tos que <ifferecia 
á. commissão. · • 

'O Sa. °CA.sTRO ALVES diss~ g_ue a commissão 
que fõr nomeada, vendo quaes são os indiví
duos qu,-.oi;cüpavão as ·pa·stas declararia seus 
nomes . - " · 
, . O sr. Rezende mostrou que a sua "opinião 
era verdadeirn porque a commissão em uma parte 
dizia que convinha accusãr os ministerios e por 
outra parte que se esperasse pelo parecer da 

·. comuiissão da caixa · de Londres; concluindo-se 
daqui que era necessario que o ·negocio fosse. á 
commissão junto com a ·segunda part& do rela
torio da comml!isão· de Loodr.es, não só para 
apresentar á camara um resultado que pudesse 
ser objecto de suas deliberações, como para decla
rar o nome dos miliistros responsaveis, pois erão 

- os indivíduos e não as cadeiras onde elles se 
·sentavão que devião responder pelos abusos. 

o Sr. Oos'ta Ferreira votou contra o adia
mento e fallou largamente sobre a necessidade de 
responsabilisar- os m!Iilstros pelas despezas feitas 
illegalmente, e de fazer entrar -sua importancia aos 
cofres nacionaas. · 

Depois de mais algumas reflexões ficou a mataria 
adiada pela ·h_ora. 
· Levantou-se a sessão ás duas horas e um quarto 
da tarde. 

-sessão em t4 de Julho 

PRESlDENCIA DO SR. Lill<leG DE A.BR!i:tr 

. Approvou-se a aota da. antecedente com uma 
pequena álteração. . 

Foi á commissí'io de pensões e ordenados um 
officio do Sr. ministro do imperio, sujeHando á. 
opprovação da cam,,ra a aposentadoria concedida 
ao Sr. José Ribeiro Soares da Rocha, na cadeira 
de rhetorica·.fda cidade da Babia. 

A' commissão de instrucção publica outro do 
mesmo senhor, sub me ttondo á consideração da 
camara uma representação · ·dos empregados da 
bibliothEl_ca publica desta cidade. · · 

A' comm issão de policia o, requerimento de 
Antonio Leandro da Silva. -

A' commissão de guarra outro de Antonio Joa
quim da Silva Pinheiro,- e á de petições os de 
Gustavo · Henriques Browen, moradores da fre
guezia de S. Fldelis, Antonio Joaquim de Lima 
e moradores da freguezia -de Ibitypoca. 

A' secretaria um officio do Sr. min istro da 
justiça, satisfazeodo a exigencla da camara ácerca 
da queixa do visconde· de Goyanna .-
' 011tro do Sr. ministro da fazenda ministrando 
as inf.:Írmações exigid~s sobre os bens particulares 
de D. · João VI iodemnisados com 600:0008000. 
· Outro :fornecendo os esclarecimentoS- pedidos 

sobre o emprestimo portuguez, e outro ãcerca da 
fazenda ·da Cachoeira. - a 
· A camara ficou inteire.da dos seguintes of· 
:fielos: , . .·. · / 

, Do · sr; ministro di> iinperio, participàndo ha• 
' ver-se expedido aviao ao presidente de Santa 
Cathai:ina, recommendando a· con!'er'<_ação da 

TOIIIO 2 

estrada por onde passão as tropas de animaes 
que Oll negociantes conduzem do Rio' Gl'ande do 
Sul para S. Paulo e Minas , 

. O-o secretario do senado communicando haver 
sido sanccionada uma resolução marcando o tempo 

. para as eleições dos. deputado~. 
Outra declarando o art. 2° da lei de 11 de 

Novembro. de 1831; e outras relativas á repar
tição da marinha. 

A pe~ldo de Francisco Antonio de Araujo 
mandarao-se-lbe entregar vanos documentos exis~ 
tentes na casa . 
. A re4uerímento do Sr. Montezuma, foi remet· 

tido á. 2.ª com missão de fazen@. um offioio -do 
Sr. mrn1stro da fazenda, com esclarecimentos 
exigidos áéercà do eforameato do terreno .. da 

. lagôa de Rodrigo de Freitas. 
_ Leu-se o parecer da commissão. de instrucção 

publica sobre o requerimento de Fernando Sebas
tião Dias da Motta, em que pede ser admittido 
a fazer aoto do f>o aono do curso ju ridico de 
S. Paulo que frequentou, não obstante se /não 
ter. matriculado. A commissão offerecia . uma reso-
lução para deferimento· do supplicante. · 
.._ Approvado o parecer, dispensada a impressão 
e vencida a urgenoia, entrou em discussão, e 
depois de algumas reflexões, foi approvada a 
resolução referida. 

ORDEM DO DIA 

Entrou em. ~iscassão a proposta do conselho 
geral do Esp1nto · Santo, estabeleceodo um col· , 
legio com as aulas piepuatorias de philosopbia, 
rhetorica, .._etc. 

O SR. CosTA FERREIRA. observou que o·collegio 
era grande, e na verdade muito util, mas de· 
pendia de muita d espeza que não sabia donde 
havia de sahír. -... 

o Sr. 01>.1cb.orro disse que não sabia bem 
o que o conselho geral tivera em vista quando 
apresentou a proposta; màs segundo a mesma 
proposta ; e pelo g_ue ouvira dizer no Espírito 
Santo, se persuadia que o conselho geral querla 
reunir um uma só casa todas as Aulas que existem 
creadas na província, como de latim, logica, l'he
torica, etc~ para facilitar a instrucçiio : que na 
verdade fanava em pensionistas, _o que dava a 
entender que para ~lia serfüo admittiuas peesoas 
pagando um tanto, mas isto tal vez fosse defeito 
de redacção, , 

o Sr. Pires Ferreira. disse que se o 
conselho goral se restringisse sóm ente a querer 
reunir em uma casa ns aulas que havia, por 
assim o julgar·· mais conveniente em attenção á 
sua localidade, o nobre orador ·se não opporia, 
mas ~ a proposta tratavn de pensionistas, de 
pessoas pobres gue se quizerem applicar, vindo 
nella até englobado um semil!ario de meniuos 
orphãos, · 

Declarou que -estas e outras exigencias havião 
deliberaão a commissão do orçamento a destacar 
a receita . provincial da geral, porque tendo as 
exigencias de algUJiaaS províncias sido elevadas 
a um ponto extra'!rrdínario, era indispensavel 
para não desfalcar a renda nacional, g_ue ellss 
se regulassem por sua relll!!ta partillll)ar, e pro
puzesseL.., o angmento de impostos de que care
cerem para occo°rrer a estas despezas. 

Disse mais que n_ão era esta a instrncçiio 
afiançada pela constituição, porém alguma cousa 
mais, e que em Pernambuco se havia estabeie
llido nm collegio de meninos orphãos sem dia• 
pendia da fazenda nacional. . . 

Observou que até no s,enado se tinhão appro
vado exigencias de conse]hos ge_raes de províncias 
que o · nobre . orador nao sabia como 11atlsfaze

. rem-se, importaifdo o _cães que se mandou cons
truir no Maranhão na receita daquella provincia 

. 9 

1 -
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de 4 ou 5 annos, ao mesmo tempo·· qne fôra 
reprovada a proposta pal"a augmento da alfandega 
da mesma província e ... ·:do' co.nselho geral ,de 
Pernambuco soere a compra do armazem em que 
devião recQlher•se !lS · caixas _ de . assucar 'sendo 
aliás ·de grandissima necessidade, tanto para pro
veito . da fazenda nacional . como .para os parti· 
colares, e c·areceudo-se apeij.as do adiamento 
de um fundo que ·setia depois largamente com
pensado. · . · 
' o ·Sr. Oaetano d 'e Al.:inelda:- Eu con
tinuo co·m a minha mania ; se é que mania· 
pôde cha:mar-se, ·de advogar as propostas ·dos 
conselhos. geraes, um vez que não ferem á 
constituição I e então que proposta.! para melho
ramento da instrucção publica 1 

Disse-se que as --províncias não tin1llio; receita 
sufflcien:te para estabelecimento e despezas indi
cadas em immensas propostas que têm aqui 
passado, e sido approvadas no senado; para que 
nos havemos de embaraçar com isto 1 Deixemos 
isto aos .conselhos geraes; dedique-se no orça ... 
menta- a quantia que pôde applicar~se a estas . 
despezas, e quando não chegue elle~ proporé.õ 
é. assembl~a geral ·,alguns meios de receita .l'ara 
esla!I applicações; . 

O povo JI!Uito se satisfaz com · o estabeleci-
-mento 'de lfscolas e collegios para instrucção -da 

mocid11do e de boa vontade concftrrerá para qual
quer pequeno tributo que para este fim fôr augmen• 
tado ; assim acontece na minha província, onde 
se mandarão crear muitos destes estabelecimentos, 
porque o povo reconhece que a nação brazileíra · 
nada é sem instrucçãó, e póde, ser uma ·grande 
nação, difundidas as necessarias luzes. 1· 

Não me emb~raça que o Esvirilo Santo seja 
·província grande ·ou pequena, se. · tem .pequenas 
ou grandes rendas-; o, conselho geral propoz a 
creação deste collegio; se não tiver rendas, elle 
proporá tambem os meios de_ o manter. ... 

o ~r. -Ohichorro disse que tambem votaria 
por todas as propostas '. que não ferissem a con• 
stituição do imperio, e de cuja pratica não resul
tasse inconveniente ·ao estado, e ·por isso votava 
a favor da proposta· em discussão, não lhe ser
vindo ·de abice o não ter a província rendi-

. , mantos para manter o estabelecimento, não só : 
porque este inconveniente poderia ser remediado 
votando-se na lei · do orçamento uma quantia 
para ·ser applicàda à manutenção deste estabe
lecimento, como porque o nobre orador se pér
suadia de que não era necessario augmentar a 
despeza que ora se 'faz, sendo o fim do conselho 
reunir em uma só .casa todas as aulas patb, Rerem 
frequentadas com mais, facilidade tanto pelos 
estudantes ricos como pobres. 

O Sr. Plre•. Ferreiro. achou injusto· que 
as provir,cias que têm -mais rendimento>' deixando 
de o applicar aos seus melhoramentos, contri· 
buissem para sustentar' o __ org1:llho · provinciál de 
outra~ que querem !ler pr~vmc1as, sem terem 
para isto os necessanos meios. 

Fez ver que não seria facil applléar-se para 
este fim quantia alguma na 'lei do orçamento, 
porque esta vão extremadas as ·rendas provinciaes 
das geraes e não era possível fazer-se-lhe consi-
deravel alteração. . ' 

Não)se Ol)poz comtudo á applovação da pro
posta . com a condição de que o conselho geral 
propuzesse ·.os ·meios de ·haver a quantia neces
saria para ·se fazer esta deapeza, o que vinha · ·de 
alguma fõrma iniciado na ·lei·do orçam~nto .• -

o Sr. Oastro ·., Sil.vn disse que· o -con
selho não. propunha . cousà alguma . nova,' ,mas 

. apen'às \a reunião das cadeiras, creadas .em UD)a 
só,ca.sa para. mÍl~or, aproveitamento . dos estüdantes, 

.. e .para o· collegio tirar algum :lucro , e fazer. bem 
. a ·a1gun11 i~digenteij,, · • 

Votou pela resa lu~ão. 
o Sr. oarnelro do. Ounha não achou 

exacto o principio estabelecido pelo Sr. Pires 
Férreira a respeito das pró-vincias mais ou menos 
reudosas, porque as rendas das grande.a provin· 
cias, bem ~emelhantes aos grandes rios que se 

· formão. pela confiúencia doã pequenos, não serião 
. tiio avultadas se as outras não tendo.· mercado 
tão vasto, se não vissem obrigadas a correr para 
os marca.dos das provincias maiores ; sendo isto 
o · que a:con tece· com as pr-ovincias de Goyaz, 
Matto·-Groseo e Minas (por não ter porto de ·mar) 
a respeito do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Ceará, etc., a respeito de Pernambuco. . 

Votou pela proposta porque não feria a consti
t,lição, e concluio diz.ando que na VQI'dade dese
jaria quo as províncias, cujas renda~ não são 
muito avultadas, limitassem ·mais suas exigencias; 
mas que isto não era razão suffl.ciente para -se 
não conceder o que ellas pedissem, porque se não 
tivessem meios sufficientes; pôr-se-hia em pratica 
o que fosse possivel. 

o Sr. Oo•ta Ferreira. disse que a pro
posta tinha .por fim crear uw verdadeiro estabe· 
cimento po.ra meninos orphãos e polires, entre
tanto que as rendas da .provincia do Espírito 
Santo, sendo já mui limitadas, havião ficado ,' 
maia reduzida ainda pela reunião de Campos 
ao Rio .de Janeiro, donde se seguia que, ou a 
concessão seria illusoria ou cumpria exnminar 
donde viria o dinheiro para esta despeza., po.r
quanto ainda que no caso de II província ter 
meios, fosse bom que o consàlho propuzesse as 
imposições necessarias sobre os povos do Espirita 
Santo, para aq despezas indtspensaveis para 
estes e outros melhoramentos da provincia, 
taAs _ impo~ições sa não poderi_ão cobrar sem que 
fossem approvadas pela assembléo.'geral, o por• 
tanto a resotnção Jliio teria effeit<},.immed iatemente. 

Apezar disto votou pela proposta: 
O SR, CASTRO ALVES observou que a resolução 

não tr1<tava · da ·reunião de todas as cadeiras que 
existem na província, e por isso podia entenâer-se 
que propunha_ a creação de algumas além de 
outras já creadas. 

O Sa. C!!~CHOBRO · respondeu que a propo11ta 
não tratava da- reunião de todas as cadeiras, 
porque algumas tinbil.o sido creadas depois de 
feita a proposta, por uma resoluçRo de anno pas
sado; e portanto pouco mais se poderia despender 
com .o collegio de que se tratava. 
. o Sr. Oast,ro A.l.vo11 Jisse que na verdade 
quereria o BraztI..meuos entregue a balias letras, 
e que preferisse profissões mais interessantes. 
En1reta11to não duvidou votar pela proposta por 
tender a pequeno augmento de despeza. 

Foi approvada, e igualmente sem discussão, 
uma resolução do conselho geral do Oearâ, 
cre.ando uma !reguezia nil villa de S. João do 
Principe. . . · 

Seguio-se a discussão da proposta do mesmo 
conselho, creando m!lis um tabellião na villa. de 
S. Bernardo. .. ,;. 

O Sa. REZÉNoE achou que era muito escura e 
confusa, e que seria melhor esperar que-passasse 
o eodigo de processo, que ,providenciasse .alguma 
cousa a este respelto 0 · 

- o sr. Ferreira. da Veiga. Ílisse . que 
apezar · de se ter notado· que ·ella era _escura, se 
entendia que o conselho geral deseiava· que 
houvesse mais um tabelliâo na villa de S. Bar· 
nardo. 4 ' ... . 

, O .conselho geral do Ceará talvez deseje um 
fiagello para aquelle lugar ; mais ell·e _o 'quiz 
as,sim,, não ,vejo razão para se negar o 4ue P,e,de ; 

.o Scçidig.o do , processo uão sei se 'vlr,à 11ãa""'.~nno; 
portanto voto p_ela proposta. · . 

.-
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O Sn.· C_OSTÁ. FERREIRA,~ Se eu fosse Jove, e 

as rãs me pedissem um rei, e eu lhe mandasse 
uma . pequena tr_ave, e ellas não se conteotass.e_m 

-com elfa, eu não lhes __ mandarià um dràgão para 
as devorar. · 

o Sr. Rebouça• se oppôz a proposta: 1•
por que tratava da creação de um en.prego pul 
blico, e que não estava nas attribuições do
conselho geral propôr; 2°, porque ia dividir Úm 
offi.cio em dous, e não sabia se o rendimento 
delle seria sufficiente para que fosáe exercitado 
por uma pessoa capaz; 3•, porque se não sabia 
a maneira por que tinha ªsid_o adquirido pela 
pessoa que o exerce hoje ; 4°, porque a creação 
de mais um tabellião não podia ser -tão urgente 
que não se pudesse esperar pelo codigo do pro-
cesso. . . 

Nil;o lhe . parece11 que· à favor desta proposta 
pudess_e yaler a razão de que as pessoas da pro
víncia melhor conhecem o que 'lhes convám , 
porque podia ser que este conselho geral uão 
tivesse em seu seio _uma _só pessoa conhecedora 
da utilidade e conveniencia ·della. 

A!lhou demais impossível fazer a divisão dos 
. ciutorios por acções, parecendo-lhe que no caso 
de _se ter de fazer a divisãp era mais conveniente 
que se estabelecesse um tabellião do judiciaes 
e . notas, e um escrivão de orphiios, no que 
p.averia tambem o inconveniente de as partes 
serem obrigadas a procurarem em · dous cartorios 
quando hoje achão tudo.em só. 

Votou contra -a proposta, porqne longe de ser 
a sua utilidade evidente, era mais provava! que
fosse contraria aos ,, interesses publicos. 

o SR ÜAS;t'RO E SILVÁ lqformava que a v:illà 
· de S Bernardo era uma é!,as mais . pequenss da 

província, e que o ,rendimento do officio não 
chegava a lOOS ·por artno. 

Foi :regeitada a . propo~_ta. 
Seguia-se a discussão de outra do mesmo 

conselho Incumbindo aos jüizes' de paz varios 
encargos pollciaes. 
. o · sr; ooina Ferreira disse que para 

ella não passar bastava o artigo que dizia-que 
toéjo o individuo que mudar sua residencia de 
um para outro dfatricto d_evia ir munido com 
um attestado ,do juiz de paz, em que declarasse 
a sua conducta_, etc., e que iiquelle que se mu
dasse sem este attestado teria a multa.de 20$000, 
ou tantos dias de cadêa. Supponhamos q11e ·um 
juiz de paz ll)!l dava um pessimo attestado na 
occasião em que houvesse de mudar-me para a 
ll\inh11 provincia, hu.via de levar este _pe'ssimo 
attestado, seria eu obrigado da me accusar a mim 
mesmo? Apresentarei eu um. attestado em que 
se diga que eu 90U caramuru, exaltado, etc. ? 
Muito embora se concedesse ·· antes passaportes, 
mas não estes attestados, porque-ficava livre ao 
juiz de paz o entender que .qualquer cidadão é 
bom 011 máo, o que é perigoso, maiormente nas 
nossas circ_umstanciàs, porque o juiz de paz ha 
de pertencer a um partido, e nquelle que não 
·ror 'do se11 partido, ha de dar um pessimo attes-
tado. · 

Pronunciou-se tambem contra o artigo 'que 
mantiava que os juízes de paz vigiassem -sobre os 
senhores de terras, proprietarios, e homens 
poderosos, . procurando haver delles cfrcumstan
ciad" relação das pessoas livres que __ estive_r~m 
em suá0 c.ifmpanhia, indicall,!io ~m ciue se ?C~upao, 

· .. os . motivos qu~ os .. aconselqa~ao a reçebel -os em 
suas t~rr,a~, , do-qde vierão, :ficai:i~o . reápo'!s·aveis 
pela veracul,ade destas · declaraçoes debaixo da 
pena d.e lOOSOOO no caso de falsidade, metlide 
_pnra º·, m,j,licip\o · respéçtivo, e outra metade 
para II official de qu!lrtei~!'º· 

P~recendo ·.~ç, i;iobre: q~ador, ,que ni11guem é 
obqgado a -_ dizer o ~0~110 .porque __ acolhe outro 
homem, e que isto iria ·dar lugar a abusos, 

sendo facil pretextar-se falsidade nas declarações 
para o fim de receber-se a multa. · · 

o Sr. Castro e Silva. leu um artigo da 1ei 
de 11 de :Qezembro de 188 t approvada sobre pro -
pos~a_ do conselho geral do Maranhão, cuja dis
pos1çao era 1g11~l a presente, e que tinha sido 
sancçionada pela assembléa geral. Não aêlio11 
portanto razão para deixar de se ~pprovar esta 
para a província do Ceará, porque se a medida 
era boa devia fazer-se extensiva ás províncias 
que a pedissem ; e se era ma, devia ser revo-
gada. ·· · 

o Sr . Oo~ta Ferreira disse q11e a proposta 
d'l M:uanhão fôra feita por um desembargador 
tinha sido objecto de grande ,debate no conselho; , 
passára por um voto sómente, e nunca no Mara
nhão se julgára que fosse approvada, o que 
attribui a que a camar11 lhe não tinha prestado 
toda a attenção : , adverti o que ainda quando 
a camara tivesse commettido um erro, por s er 
composta de homens e não haver obra humana 
perfeita, · ella não de:-ija imitar a teima · dos 
despbstas, · que dizem que jámais borrão· o · 
que escrevem; e portanto, conhecendo-se que ella 
tinh~ errado a este respeito, cumpria que não 
contmuasse no erro, mas que regei tasse a proposta, 
tanto mais quà.nto a mniot"'parte das disposições 
della, como sobre vadios, etc. estavão providen
ciados -por lei -existente. 
. O S'!'". Oaeta_no de Al:rn.elda_ disse que 

tmha sido prevemdo pelo Sr. Castro e Si! va, por
que a proposta era igual á do conselho do 
Maranhão approvada pela assemblé_a geral ; 
l~mbro~ que nQ sabbado ultimo, passára sem
dtscuss~o uma propos ta só por . se haver dito ,que 
era ldentica a uma do Maranhiio que já · havia 
.!lido approvada. · • . 

Não digo, Sr. presidente, que não seja a 
medida alguma cousa · forte; mas .as nossas 
actuaes circurnstancias uecessitão de algum11s 
m_edidas. Talvez esta proposta· vá dar o~casião 
a _alguns abusos, mas o.s remedlos que se propõe 
são excellentes para livrar o povo do Ceará dos 
vexames que tem sofi'rido. Jrtigo, que a propoeta 

. deve - passar, mesmo para que a _çamara· não 
pareça incoherente, regeitaudo a propiJsta de _uma 
província. tendo approvado · identica a fav'or de 
outra. Nem se diga que II proposta do 
M,1ranhão passou por lhe não haver prestado a 
camara a necessaria attenção. Elia foi o bj ecto de 
grande debate, e depois dd bem diseutida foi ap
provada. 

Conclulo mostrando que os attestados não po
diào dizer respeito a opinião política do individuo, 
mas sómente a sua boa ou má conducta, se é 
bom pai de familia, bom irmão, bom f!lho, 
etc. 

O Sr. Ferreira da Veiga votou pela reso
lução, por julgar que della se seguira beneftcio, 
principalmente para a província do Ceara, -por
que ·tende a evitar o grande mal que a província 
soffre da existencia de regulos, que reunem em 
s~as terras assassinos de profissão, com que pra• 

· ticão tuda a especie de de&aguizados pele. .visi
nhança ; tendo o conselho da provínc_ia procurado 
obviar este ,damno pela magistratura . de paz, 

· que é popular · e proprla pará remediar ·estes 
males . . 

Quanto aos inconvenientes -que ~e dizia poderem 
, resultar dos attest11dos -dos juizes de p!l,z quando 
um -homem queira mudar de· d_ístr.icto, ~dvertio 
que .- os Srs. deputados não . havião .notado q11e -
ainda não passando a ' _resolução, taes .inconve
nientes pod1ão occorrer, porqµe . se um juiz de 
paz que-niio estimasse a um .cidadão ou lhe _ti~esse 

· antipathia, tinha facil meio . de escrever ao seu 
cólkga, dizendo mal .do homem, qµe se mudava 

· do seu districto ; accres_cendo a isto que -nii.o se 
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podia entender 4110 o -attestado servisse de col'po 
de delicto para alguem ser perseguido. . · 

Ooncluio dizendo q11e votava a favor da pro
posta, não duvidando que talvéz desta medida 
pudesse seguir-se um -ou outro inconveniente, -
mas isto só podia ser conhecido pela pratica, 
sendo de esperar que o consel_ho proporá as mo
dificações . que julgar necessarias segundo a ex
periencia lhe fór mostrando o que convém ser 

- geral da província do Rio . Grande do- Sul, tor- -
nando livre a passagem da villa do Rio Grande. 

alterado. · . . 
o Sr. oarneir'o da ounhá disse que de

pois de um grande debate sobre uma i:esolução dei.ta 
natureza.) proposta . pelo conselho garal da sua 
província, ella tinha desgraçadamente ficado 
adiada, quando era impossível que os juízes de 
paz exerçessem as funcções que lhes estão in
cumbidas, sem que -pr~stas desta · natureza 
fossem approvadas, ao uffl!fos para as_ províncias 
do norte . que são mui differentes das d!i sul, cuja 
população não está sujeita ás sãccas, nem é, por 
assim dizer, vagabunda como as do norte, onde 
os habitantes do centro._ muitas vezes vêm para 
a beira-mar em conseqt11enc1a das mesmas sêccas, 
havendo portanto muito menos meios para re
_pressão dos crimes em provincias., que algumas 
vezes ficão que.si desertas. 
· Referio que antigamente havia no Ceará certos 
regulos que tinhão a seu soldo 10 ou 12 facci
norosos, que executavão suas barbaras ser!tenças, 
crueldade esta do que a livrára o governador João 
Carlos, que foi cap11z de prender estes malv!!-dos, 
em consequencia do . que a provincia fi.cára mais 
socegada, sendo . antes accommettidos QS seus 
babitani.es-por quadrilhas de 20, 30, 40 e mais 
faccinorosos, o que obrigava os mesmos habitantes 
a viverem acastellados, sendo privados da segu
rança d_as suas vidas e propriedades. . 

Não achou razão -em se não querer que os juizefl 
de paz dêm os attesta,los quapdo qualquer indi-
· viduo se mll'da de um J>S:ra outro districto, . não 
só -eorque os mesmos Srs . deputados quando · 
voltao para as suas provincias levão passaportes, 
como porque esta era a pratica de todos os palzes 
policiados. -

Não duvidou sujeitar-se á responsabilidade de 
todos os homens que recolhesse em suas terras, 
porque o nobre orador não admittia · algum sem 
lhe mostrar por um certificado do vigario, que 
era bom cidadão, e não era . wat11dor ou facci
noroso, o que com tudo uão era · praticado nas 
pt·ovincias do norte por _ todos os senhores de 
teri'tJs que abrigavã.o . faccinorosos, o que impedia 
-de serem perseguidos., e priva;a aos julzes de 
paz de conhecerem se taes homens erão cidadãos 
honest1s, e se viviiio bem, e quando acontecia 
vir alguma cousa ao seu conhecimento depois de 
taea homens terém residido em um lugar por grande 
espaço de tampo. Achou portanto que convinha em
pregar a este respeito alguma . cautela, não só por 
ser melhor prevenir os-crimes, do que castigal-os, 
como porque -a impunidade faz com que o individuo 
que commetter pequenos delictos lie atreva a com
métter maiores, e se torne um grande faccino-
roso. , 

Não achou que nos attestados pudessse influir 
a.opinião política do indivirluo, porque um homem 
podia ter esta ou aquella npinião, e comportar-se 
COlllO homem de bem, não se rebellando contra as 
autoridades estabelecidas, -

, Voto11 a favor da proposta. ,,,. 
. o Sr. Oosta. F~rreira disse que a proposta 
do Maranhão tinha passado rio anuo de 1830 ; e 
que no anno do 1831 a camara tinha regeitado 
uma sen1elha11te ·para outra província, por não 
a entender jus\a. ·. 

Foi approvada esta proposta, e Igualmente óutra 
(sem discussão) creando uma freguezia na capella 
de Santa Anna do Brejo Grande. • 

~ntrou em . di~cil~são ~01a propost~ do conselh~ 

o Sr;- Rezende o.bservou que este negocio 
devia ser sujeito a maduro exame, tratando-..se 

,delle talvez na .lei do orçamento ; porque se esta 
passagem_ era arrematada, El o seu producto re-
vertia a favor do -thesouro, _era uma·-verdadeira 
imposição, e em tal caso não podia ser objecto 

, de proposta do conselho geral. 
o Sr. iv.tacte:i informou que actualrnente esta 

passaw.m era arrem_atada, donde resultava o in
-conveniente de não haver mais do que duas ou 
tres embarcações . para o transito, e ficarem assim 
muitas vezes sem passagem algumas pessoas por 
falta de barco, sendo aliás mui grande a com
municação de um lJara outro lado . -

Disse que na verdade a arre;natação desta pas
sagem produzia alguma cousa a favor .da fazenda 
nacional, mas o producto era tão pequeno, e o 
imposto tão injusto, que a camara não devia 
deixar de approvar a proposta. . -

Accrescentou que por este meio se evitaria a 
perda de muitas vidas, pela insufficiencia dos 
'barcos - que são empregados no . transito, sendo 
este inconveniente, e aquelle . da falta de suffi • 
ciente numero de embarcações, sanado por meio 

-das especulações particul11res, ·que acbarião nisto 
grande interesse .. _ _ -

o sr. ~ezende disse que o producto podia 
ser mui pequeno, apezar de estar em c'Ontradic_ção 
com a grande frequencia de que se fallára, mas 
que tratando-se de abolir um imposto, não cabia 
nas attribuições do conselho o . fazer proposta 
a este respeito. ' . _ · , 

Enumerou varias direitos de passagem que en
trão nas iendas ger:aes, e lembrou que pequenas 
rendas accumuladas forma vão grande producto. 

Disse finalmente que o que perdia fazer o . con· 
selho era obrigar ao arrematante a ter bastantes 
embarc;1ções para faz&r a passagem mais com
moda. 

o Sr. Oa.etano de Al:m.elda achou a pro
posta digna de ser approvada, e que càbia nas 
attribuições do conselho o tratar deste objecto, 
porque dizia respeito a uma taxa de portagem·, 
e - não a um imposto. 

Lembrou que o conselho em lu~ar de ter pro
_posto a abohçiio desta tAxa, poderia ter mandado 
fazer uma ponte, ou estabelecer barcos que dessem 
um transito com modo, e depois de coberta a das-_ 
peza pelo producto da taxa, alliviar o pov'l de seu 
pagamento ; entandendo o nobre orador que tendo 

-o conselho julgado o cont_rario, o devia ter feito 
- certamente por assim o entender mais conve-
nionte à provincia, porque elle sabe melhor dos 
interes!les della. . 

o sr. Rezcnde respondeu que o mesmo ar
gumento se dava a respeito da proposta que tra· 
tava da creaçã.o de um tabellião na villa do Sr, 
Bernardo, a qual entretanto fóra regeitada. 

Quanto a . dizer-se que não era imposto, disse 
que · não se importava com o nome que se lhe 
quizesse dar, mas sustentava que tudo quanto 
dizia re~peito a ir á bolsa dos cidadãos não se 
podia fazer senão pela' assembléa geral. 

;; Sr. Oaeta·no de Al:rnelda -respondeu 
qtie a proposta do (Jeará não podia servir de 
argumento parà se regeitar a presente, porque 
se não havia reconhecido a necessidade de crear 
um tabellião, havendo os escrivães dos juizes de 
paz, que supprem as faltas · dos. tabelliã.es, àlém 
de que o codigo do processo estavli a passar, e 
por isso se não julgava necessaria aquella pro_. 
posta ; entretanto que a _ do Rio Gi::a,ode do Sul 
era mul interess!lute, . como acabára · de informar 
um Sr. deputado daquella província. 

O Sa., Y,~LLASQUEs 'pedi o qiie a i:iroposta 11.C!!BSe 
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a~iada para entrar na discussão da lei do orça-
mento. , · ·. , :-
- Apoiado o ' adiamento, fallãrão contra elle os 

Srs. Maciel e Carneiro da Cunha, ê a favor os 
Srs. Soares da Rocha e Oastro Alves. 

Foi aP1Hovada a proposta. • 
Seguia-se a discussão de outra . do mesmo 

ccinselho sobre a construcção ' de um chafariz na .. 
cidade de Porto Alegre. 

o · Sr. l\J:on:tezu:i:na. disse que votaria pela 
resoluçao, se a carnara se engajasse a Jar a 
quantia necessaria pará se construir um ch:lfariz 
na cidade da Bahia, porque era na verdade es
candaloso que em uma tão rica província, e tã;_o 
producti-v.a, Oi s~trs habitantes se vissem. obdga
dos a mandar ouscar agua nma legua fóra da 
cidade. 

o . Sr. Mao:iel respondeu que-o não have1r 
o conselho geral da Bahia feito proposta para q 
constr_ucção de um chafariz naquella cidade não 
era razão sufficiente para se deixar de approvar 
a proposta do Rio Gran,ie do S11!, cujos habi
tante_s, por falta de aqueducto_ estavão sujeitos a 
doenças proveniente!> da insalubridade da ag11a. 

Accrescentou que a despeza era mui pequena, 
e que sa}!iria das. somme.s votadas para obra::1 

--, publicas. · 
·. o Sr. Montezum.a disse que longe de se 
oppór á construcção do chafariz proposto para 
a cidade de Porto Alegre, elle queria tambem que 
houvesse um chafariz na cidade da Bahia, não 
havendo o respectivo conselho geral feito pro
posta ·a este respeito, não por negligencic-1, porque 
é um dos conselhos que, --sem fuzer injuria aos 
outros, melhor tem t.rabalhado, e mo~trado grande 
interesse pelo adiantamento e melhorame11to da 
provincia, mas talvez por ver o éstado de seus 
cofres, sttenta a gran,le despeza quo faz com o 
pagamento da divida publica. 

O Sa. MACIEL respondeu que o seu primeiro 
discurso tivera por fim defender a proposta do 
Rio Grande, e não atacar os membros do conselho 
da província da Bahia, de cuja capacidad~ não 
duvidavn, tendo até a honra de conhecer alguns 
delles. 

o sr. Duarte sn va votou contra a a pro
posta, não porque nlio quereria ·que a cidade de 
Porto Alegra tenha um chafal'iz, mas porque por 
cousa tão pequena não dovião as provincias ser 
obrigadas 1\ recorrer á assembléa g1<ral quando 
esta deepeza pocwe. ser feita por couta da quantia 
votada para obras publicas. 

o Sn.. SOARES DA ROCHA VO}OU contra a pro• 
posta pela' ·mesma razão. 

O Sr. Oaeta.n.o de Alin.eida. concordou 
com o · Sr, l)uarte Silva em que par11 se fazer 
um chafariz no Rio Grande, niio era preciso que 
o conselho fizeRse uma proposta, mas não achou 
razão para que, uma vez foita, não · fosse ap_pro-· 
vada, porque tistando votada a quantia· para obras 
publicas, o conselho do governo por conta da 
somma votada applicaria a esta obra annual 
mente a quantia qué fõr necessaria até a sua 
conclusão, cumprindo que na lei do orçamento se 
fizes~e a declaração de que na quantia que ella 
determinar. para obras · . publicas se incluão as 
despezas que se devem. fazer em consequeucia 
das propostas, approvadas, cautela esta que ti
rava todo o escrupulo para se executarem as 
disposições das propostas. • 

Referio-se que assim entendera o conselho da 
· presidencia da província de Minas-Geraes, reu
nindp o dinheiro votado para obras publicas, que 
mandou paralysi.-r, ·· e manda_ndo dar pri1:1cipi-o á 
·casa de correcçiio, proposta pelo respectivo con· 
selho geral, approvada pel~ poder. l~gislativ~. 
:tJ;is o ~ue devem fa~er as mais provmc1as, ªf ph-

cando as sommas ·votadas para obras publicas 
ãquellas que foram mais necessarías ; no Rio
Grande é mais urgente a construcção de um 
chafariz, faça-se o chafariz . ' 

O Sr. oarneiro · Leão julgou tambem 
desnecessaria a proposta, .que, como .se dissera, 
na lei de orçamento, se achava marcado o dinheiro 
para obras publicas, que o -presidente 0111 
conselho poderia applicar á coµstrucção do cha
fariz ; além de que, se a proposta passasse, poderia 
entender-:,;e que a despeza deste chafariz não era 
incluida no dinheiro consignado· no orçamento · 
par'/- obras publ icas. _ 

Accrescentou que não via que se tivessem 
esgotado os meios que a lei de 29 de Agosto 
de- 1828 marca para se poderem emprehender taes 
obras por conta da fazendn publica, não constando 

· que o presi-\ente em conselho tivesse mandado 
avaliar e tirar plano da obra, procurando empre· 
zarios, debaixo da condição de receberem certa 
taxa distribuida pelos povos, e põrtanto não se 
podia fazer esta obra por conta da fazendf\ 
publica, sem que se mostrasse que haviào sido 
esgotados os "ineios da lei. ,. 

o Sr. Ferreira da Veiga disse que as 
duv.id ,1s que tinhão · apparecido contra a proposta 
em discussão, erào talvez valiosas, mas dizião 
respe ito a quasi todas as propostas dos difforentes 
conselhos geraes qutl têm sido approvadas, em 
muitas das quaes se indicavão novas instruccões 
sem que pt'ucedessem a estes tramites da lei. 
Pareceu-lhe que talvez se pudesse duvidar de 
que as ·despezas que devião r us.ultar das· pro
postas approvadas ficariiio . iucluidas na quota 
qutJ fosse marcada na lei -do orçamento, mas 
para este fim julgou necese,uio que na_ lei do 
urçam~to se declarasse expressamente q11e, apezar 
das propostas nppruvadas, se não pudesse ex 
ceJer (011 para obras publicas na provincia, ou 
para outra despeza provincial) á referida quota. 

Votou a favor da próposta. 
o Sr. Pires Ferreira 'accrescentou ãs 

razões apresentadas a favor dn proposta, que a 
commissão do orçamento n_ão esquecera dar mais 
latitude á;; provincias para indican,m os objoctos 
que possão ser impostos par.a suas despezas 
particulares quando não chegasse a s11a receita 
para este fim. 

Votou á favor _da proposta, porque se a quantia 
destin11da para obras publicas não chegasse, o 
respP.ctivo, conselho geral proporia meios de 
haver a quantia necessaria. 

o Sr. Duarte Silva . sustentou a sua 
opinião, inostrando que advogava assim a criusa 
das províncias. Pronunciou-se contra a opinião 
de que as províncias fizessem estas· despezas 
por conta das quantias votadas para . ·obras 
publicas, não só porquu i~to seria illudir as 
provincias, como porque _o nobre orador_. seria 
sempre de opinião que a lei .do orçumento auto
risasse qualquer despeza legal. 

o Sr. Rezende 1isse que o conselho geral· 
·bem sabia que a quantia v,otada para ·obras 
publicas não era bastante '1,ara a construcção 
deste chafariz, e por isso pedia autorisação para 
nova despeza. Fez algumas refl,1xões sobre a 
injustiça de tres provincias sómente carregarem 
com a grande despeza da d.ivida externa, não 
tendo aliás Pernambuco um chafariz e outras 
obras de que carece. 

Votou con,tra a resolução. , 
o Sr. oa.etali'o de Al:nieida respondeu 

q~e nenhuma provincia do ·Brazil. havia que 
não concorresse ·=i a sua quota mais ou menos 
pnn pagamento da divida externa, nascendo a 
grande receita da província do Rio de Janeiro, 

-qe ser o eiµporio ~er4l do co~unercio das ~ro-

.. 
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viocias do sol, e assim como ·as provincias da 
Bahia e Pernambuco, a respeito de ·algumas pro
víncias Jo norte .. 

Depois de mais algumas reflexões foi a ppr<i-
vada: a . pr~posta. . 

Seguio-se a discussão de· outra .do mesmo con
selho, sobre a iliuminação· da cidade de .Porto. 
Alegre. · 

Fallãrão a favor da proposta os Srs. Maciel, 
Odorico, Ferreira da Veiga, Oarneiro da üunha, 
Pires Ferreira e Costa Ferreira, e contra alia o 
Sr. Castro e Alves . , 

Foi approvada ~ambecn outra do mésmo con
selho erigindo em: villa a povoação das :W,ara-n-
geiras; . · · • 

I guàl sorte teve outra proposta do conselho 
geral da provincta de Sergipe, · creaodo uma 
freguezia na povoação de S. Pedro, e outra 
creando cadeiras de primeiras letras· ·em du~s 
povoações , 

Seguio-se a discussão da proposta do mesmo 
conselho sobre a creação de praticos para as barras 
da provincia. · 

O Sa. FERNANDES DA SILVEIRA se oppôz a -ella, 
p044ue em lugar de diminuir as diflicoldades 
que ·encontra o commercio de· cabotagem, tendia 
a augment4l -as e_stabelecéndo a impostoii.o de 
lOSOOO em cada navio. ' . 

O Sa. PAULA ARAUJO achou a proposta excel-
_. lente, porque de certo a barra de Sergipe é 

terrivel. Fez ver que considerava que, em lugar de 
ser isto um obstaculo ao commercio de cabotagem, 
faoilitnria muito este commercio, porque muit&, 
embarcações boje deixão de' ·navegar para aquelles 
portos, e outras se perdem por não haver se-
gurança. _ 

Quanto á paga, disse.que era justo que aquelles 
que ião .gozar do beneficio coutribuissem com 

· alguma despeza para indemnisar a fazenda dos 
. gastos que vai fazer. 

·o Sr. Fernande• da SU-veira disse que 
ni!.o duvidaria votar -pela proposta, se não viesse 
nella incluído o artigo que estabelece a imposição 
de 1osooo ,sobre cada embarcação, a qual era multo 
pesada, porque estas emb~rcações pouco lucrão, 
~arregando a frete 120 rs. por arroba, ao mesmo 
tempo que podem fazer cem viagens por anno, 
porque podem ir de Sergipe á Bahia em 24 horas, 
vindo assim estad embarcaçõ es a soffrer um onus 
iosupportavel. 

Votou contra a proposta, dizendo que piraia 
ser emendada pelo mesmo conselho, ao q uai 
podião ·até occorrer idéas novas para - melhor 
augmento da barra de Cotíng11iba e Sergipe, que 
sendo más, carecem de providencias, mas não 
~stas. 

o sr. Paula. ·Ara.ujo continuou a votar 
pela proposta, porque o conselho dR provincia de 
Sergipe devia estar mais ao facto do que convém 
para interesse .da niesma província. 

Fez ver que não era em todo o tem!)o que de 
Sergipe para a Bahia se podia ir em 24 horas, 
nem era mesmo exucto o dizer-se que se poderião 
fazer pór anuo 100 viagens, a não ser por um, 
milagre, porque as embarcações \Jevem necessaria
mente demorar-se pnra carregarem e descarre
gnrem . os generos, e muitas -, vezes são demoradas 
largo ·espaço de tempo.' nas viagens em deman
darem a barra, ,etc. · . 

Quant_o á taxa disse que um Sr .•. deputado que 
tinha muitos conhecimentos -.da província , infor
mára ._ao Do.bre orador que e_ra jusamente 108000 
que pagava ·~a.da u-.na ··embarcação beije a um 

· pratico que lá eiisté; e ,iue não pôde servir a todo a 
a11 emblircações; as quaes 'ficâo assim · sugeitas a 
gr~iides ,ri~cós, e outras _vezes perdem-se. Nli_o 
a;c;hou . portanto razão alguma .para se deixar de 
-approvar uma proposta, a qual tendi• a promover 

a entrada das ·embRrcações com toda a _segu
arnça. 

O Sr. Reb ouQas informou que na provincia 
de Sergipe hll'Via tre·s barras, a de · Cotinguiba, 
capital e Estancia, havendo na primeira, por ser 
)llais frequentada, 11ma catraia de um partic11lar 
que dava entr,,da ás embarcações, por uma paga 
que· lhe parecia s ar Igual áquella de que tratava 
a proposta, não hRvendo nas potras catraia 
alguma, porque não entrando par,1 ellas grande 
numero de embarcações, o lucro n ão anim ava a 
qualquer emprehendedor a ·ter alli uma catraia
com despezas de tripolação, etc., donde vinha 
que as vezes largos dias se ge,stavão em demanda 
da barra, sem que o mestre ou pratico da gmbar
cação se animasse a entrar , ·t emendo fazer 
viração, · encalhar, etc . , inconvenieof.es estes, 
cuja remoção valia bem a quantia de lOSOOO, que 
não compensaria ," despeza que a fazenda publi'éií. 
ha de faz er. . . . . . 

Accrescentou que .as embarcações que 'para là 
costumiio navegar _s ão ··ao macas ou lanchas, coja 
lotação é a mesma, havendo apenas differença na 
a,rw.,ç iio, que cad~ uma embarcacão não p(1d!a 
fazer mais de seis viagens .por ,moo, ,em conse 0 

quen.cia do grande risco das barras, . 11endo· os 
fretes mui avultados, de 111odo que o proprietario 
de alguma embarcação que tem a fortuna ·de fazer 
seis ou oito viagens, ganha o valor da embarcação, 
acontecendo muitas vezes perder-se da· primeira 
viagem ; que demais os negociarites, temendo 
arriscar muito, mandavão pequena porção de 
caixas em differentes embsrc·~ções, · donde resul-

'tava . ficar muitas vezes grande potção de' saftaB 
em terra, porque acabado o taaipo proprlo não se 
póde navegar mais. · . 

Votou a favor da proposta. • 
Dada a hol'B ficou a mataria adiada. 
Levantou-se a sessão às 3 horas. 

Sessão em t 6 de ,iulho 
. . 1 • 
Pllf:Sil>ENCIA DO SR, LIMPO DE ABl\11:U 

Approvada a acta dR antecedente, e lido o 
expediente, foi a secretaria um ofticio do Sr. 
ministro do imtyerio, enviando oflicios e.- informa· 
ções do dírector da colo11isação estrangeira nesta 
provinciil, que pela camara forão exigidos . 

A lcamara ficou inteirada dos Hegt1intes officios: 
Do Sr. ministro du imperio participando bave.r

ae expedido ordem ao tbeeouro publico para por 
elle serem pagos dous Srs. deputados, qne asslm o 
pretendem. 

Do mesmo gr, communicando haver-se expe
dido aviso ao presidente do supremo tribunal de 
justiçR, afim de remetter-lbe os papeis concer
oentes a jubilação de i:,lanoel da P11ixi'lo e Paiva 
para poder ser satisfeita a exigencia ·da oamara • 
a semelhante respeito. -

Do mesmo Sr . remettendo um dos autographos 
da resolução que ' au.torisa o governo da pr~
viucia de Goyaz a eséólher um lugar ·para servir 
de porto de embarque para o Pará, no qual a 
rei;t11ncia em -nome do imperador_ conse_ntio. · 

Foi npprovado um requerimento do Sr. Nasci
mento para se pedirem esclarecime·ntos ao ,governo 
·sobre a -moeda de cobre. 

Approvou;se tambedl a redacção da . resolú.ção 
.adoptada pela cámara sobre os direitos de por: 
tagem; . _ · . 

Foi regeitado ·um- requerimento do Sr. Castª 
'Alves, tendente a offlciar-se ao Sr , Cleme~.e 
Pe·relra a_fim de que -compareça, ou dê as razoes 
gue.' o devem_ escusar. . · . _.·· 

Ficou adiado por sé' pedir a p·a111vra, um ,pa
recer da o:ómmiaslio · de pensões e orde?ados sobre 
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o augmento dds ordenados dos empregados da 
bibliotheca nacional. 

Entrou em discussão o 10 art. do projecto de 
lei sobre o meio circulante. 

o sr. Bapttsta de OliTelra disse que 
na qualidade de . membro da com missão, tomava 
a palavra para dar á materia em discussão o 
necessario desenvolv!mento, p~ isso que .essa 
era a parte do proJecto que maiur · opposição 
havia soffrido na 1• discussão. 

Fez ver . que a riova organisação proposta pela 
Mmmissão para a casa da woeda do Rio de 
Janeiro, nada mais era do que a verificação do 
Jl,ljlljecto que mui sabiamente havia concebido o
governo quando em 1829 contr~ctoa com um 
machinista inglez a remessa das machinas neces
sarias para esse fim, as quaes já se achavão 
nesta côrte, com o inteAto não sõ de melhorar 
.uin estabelecimento, cujos defeitos se podem 
.calcular pela antiga data da sua . creação, mas 
muito principalmente antevendo que um tal 
estabelecímento, convenientemente molllorado, de
vêra cooperar eflicazmente no futuro melhora
mento do mefo circulante. 

Quanto ao systema monetario, sujas bases 
fazem parte da doutrina do art. 1°, fez ver : 

1. 0 Que propondo a commissão o marco de ouro 
de 22 quilates, computado no vslor nomi n.il de 
1601/, como pafirão do novo system• monetario, 
não teve em vista alter-ar o valor da '.moeda, por 
isso que • o. antigo systema cahio em inteiro 
desuso, e as moedas que o representavão já·oão 
têm curso legal ; ·mas tão sómente fixar por uma 
maneira commoda para os calculas, e muito 
adoptavel ·ás subdivisões conhecidas deste padrão, 
uma escala rnsoavel, pela qual se bajão de re
gular os encargos pecuniarios da nação dentro dos 
limites da---renda p.ublica. 

2. 0 Que a commissiio mandava avaliar o marco 
de prata de 10 a 11 dinheiros pela relação media 
que houver de ter este metal para à ouro no mer
cado, por isso que é preciso que o governo tenha· , 
a faculdade de corrigir qualquer desvio sensível, 
que a mencionada relação uma vez estRbelecida 
haja de soffrer da parte das fiuctuações do com
mareio: e que quando ás subdivisões do marco 
de prata em moedas de li/, 500, 200 e 100 rs., 

• esta di.visão era a mais propria para se obterem 
os valores intermedios, e ao mesmo tempo a mais 
simples. ·· ' 
. 8,0 Que .a commissào propunha a moeda de 

ouro para moeda leg,<L em relnç:io á de prata, 
a exemplo de outras naçõ~s, como a ingleza, 
reconhecendo a impossibilidade de terem curso 
simultaneo as moedas d~ ambas estas espeoi<is; 
entrando porém a prata naquelles pagamentos 
em que não possão ter lugar as moedas de ouro: 
e que a actual moeda de cobre era considerada 
como troco eia de prata, por isso que a com
mlsssilo não Unha em vista tirai-a já da circu-
lação. , 

Fez depois o mesmo senhor uma breve historia 
do meio circulante do Brazil, .sobresahindo nella 
as seguintes observações : 1•, que desde o rei
nado. de D. Manoel até - o de D. Pedro II o 
valor nom'inal do márco de ouro variou de 40 
a 96S ; e que neste ultimo. reinado foi e~tabele
cida a moeda principar de ou·ro e ·de prata no 
Brazil, augmentando,se 10 °/o o valor nominal do 
marco de · ouro e . de prata, fixado pelo regi
mento da casa da moeda, dé Lisboa; sendo 
areadas .. para o .cunho .desta moeda as -casas de 
moeda da ,.13ahia e do Rfo de Janeiro, a-1• em 
169'1 .·e a ,2a .em 1703; .2•, que sõ na casa da 
moeda do Rio de Janeiro, desde a sua creação 
até o anuo "de 1830, isto é, no e!paço de 125 

. annos se ,·cunhárãó 212,000,,0001! em mo11das de 
ouro ,-,-.16,137:000/I em moeda· . ;de · prata, ~enJo 

,161400:000/J em patacões de 1810 em diante - e 

12,502:000S em moeda de cobre, sendo quasl em 
totaltdade do anno de 1820 em diante. 

Desta ultima observação concluio o mesmo 
orador, entre outras co11sas o seguinte- que a idéa 
.de destiuar,se o ouro para moeda legal nenhuma 
n(lv1dade fará em os n,,esos usos, pois ,que até 
o anno de 1810 a moeda de. ouro foi de facto a 
moeda legal. 

O s,.._ Rebouças pedia que os senhores que, 
defendião o projecto_ lhe explicassem que utilidade 
resultava ao Braz1l : 1°, de haver unicamente 
no Rio 4e Janeiro nma casá de moeda, o da 
~espe.za que se ha de fazer com a machina, que 
1m porta em muit,os contos de réis, e com a re
forma da casa da moeda desta côrte a que 0 
art1gc> autoriea o governo ; 2o de, ·abolidas as 
casas de moeda da Batfia, que, segundn a historia 
chronolffgica, de que se fizera cargo o Sr. Baptista 
de. Oliveira, é mais antiga que a do Rio M Ja
neiro, a casa de moeda do Rio de Janeiro cu11h~r 
moeda não para regular os pagamentos do Rio 
de ·Janeiro, mas das outra's províncias. 

Perguntou mais, porque se n'ito tinha consi
derado a differença que havia nas proviucias entre 
o valor com111um do ouro para a prat ,, mas 
sómente a respeito deste valor na Incrlat~rra e 
no Rio de Janeiro º 

Pareceu aó nobre orador que o dar-se o valor 
nominal ou a differença de 1 para .15 entre o 
ouro e a prata, e de mais 5 % de senhoriagem 
sobre a prata, era uma tafolaria, e em tal ,caso 
cumpr,ia não gastar o dinheiro . da Iiação com 
tafufarias e brincadeiras, mas applicar os re
med1os a,,s males, de que com summa razão ella 
se queixa. ', 

. Perguntou mais para que se queria dar esta 
d1ffere.!1ça de a~gwento do valor, porque se era 
para ~irar da c1~culação o cobre e o pf\pel, isto 
se . nao consegma, d,wen<io antes resultar do 
.proJecto que o ouro seja exportado para os paizes 
estrange.iros, porque elle ia ser cunhado sem se
nhoriagem, donde resultava que a' classificação 
do ouro que a nação fazia de graça, vínha a ser 
ern lavor do estrangeiro e do mercador de moeda 
que em vez de ter sobre o ouro uma senhoriagem 
isto é, um preço correspondente ao trabalho ·d; 
fazer a moede de ouro, não podia ter senão a 
despeza da carretagem, isto é, o trabalho de levar 
as barras á casa da mo~·I•, e de-as trazer dep•iis 
de cunhadas, o que tornando a moeda de ouro 
mais barata, tornára mais facil tambem a sua 
exportação, ficando entretanto a exportação da 
,mueda de prata muito menos vantajosa, por ter 
mais senhoriagem; de maneira que quando fi. "· 
zess, conLa exportar do Brazil a prata, já estaria 
exportado todo o ouro, donde resultava que isto 
vinha a ser um beneficio para a exportação, e 
não parn a circulação. Isto é, suppondo que ha 
materia para a obra, o que uego, creio que não 
haverá no Rio de Janeiro materia para tanta 
obra, ao· menos não concebo que haja mataria 
que equivalha o. valor da!3 machinas, · dos joroaes 
e dos trabalhadores; porque p"ra · haver é ne
cessario g·ue estes metaes·teuhão no commercio um 
valor menor do que o venal, ou· manual, ou como 
lhe . q uizerem chamar ; e neste caso não faz 
cQ,Ota á fazenda publica, e quando lhe fizer ,conta, 
como já mostrei em outra occasião, ninguem le
vará o seu ouro, e o que ficará en~ão fazendo a 
machiha· ? 

Estas são por ora as duvidas que tenho de 
offerecflr aos Srs. relator e membros da com missão, 
e aos senhora~ que defendell! o priijecto, para 
nosso commum, esclarecimento, para vermos 88 
nos de.cidimos a votar por elle; porque emquanto 
uão dissolverem estas. duvid11s, não posso senão 
votar contra e!le . 

o Sr. :eaptts'1:a. de Oliveira disse que 
a razão da conservaçã_o de uma sQ 'c;a11a ',e 1110.~d11 

' . ..._ 
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era de simples Intuição e vinha .a ser ·para que 
houvesse na . moeda a maior conformidade pos
sivel ;· sendo esta a pratica de todas as nações, 
porque mesmQ em Portugal, p><iz pouco adian
tado neste ramo, hnvendo umà casa de moeda 
no Porto, e -outra em Lisboa, s13 ' aboliraaquella, 
e fõra conservada esta, sendo isto tambem pra, 

· ticado pela Inglaterra, Fránça, e por todos os 
paizes civilÍ)ados. Lembrou que não existia casa 
do moeda sómente· na Bahia mas tambem· em . 

' S. Paulo, que depois cunhou cobre em Matto-
Grosso, ~oyaz, etc. · · 

' De.clarou que o nobre oradOPtalvez se decidisse 
mais para o estabelecimento de uma casa de 
moeda em Minas Geraes, porque sendo alli grande 
o producto do ouro, evitar-se-hia assim o seu 
transporte para mais longe, mas reconhecia que 
ha veri:1 grande difficuldade por ora em se està· 
belecer alli uma casa de m0eda, entretan.to que 
a do Rio de Janeiro com facilidade se · poderia 

. montar no pé necessario° para rôduzir o fim. 
Disse mais que o Sr. Rebouças nil:o entendera 

bem o projeclo, '{)Orque prgpondo ·a commissão 
que o ouro t,ml!a lugar forçadam eute nos paga-

. meatos, elle não podia sahir do ·mercado, podendo · 
a prata entrar sómente nos pagamentos alé a 
som ma de lOflOOO que acamara podia augmentar, se 
assim o entendesse conveniente, mas ficando a prata 
sempre destinada para os pequenos pagamentos . 
Accrescentou 'que a senhoriagem se dividia em 
duas partes ; sendo· umn o pagnmento da mão de 
obrà, e outra um imposto ; e que a commissão 
não estabelecera a senhoriagem parà pagamento · 

· da mão de obril-, aliás justa. porque o ouro está 
.suj~ito ao imposlo de 5, 0 /o, qua equivale á esta 
senhoriagem : entretanto advertia que se a camara 
a quizesse estabelecer, poderis não se oppõr .. -. 

Quanto á falta· de materia, mostrou que o $r. 
Rebouças l!Stava eugaoi.do, porque a casa da 
moeda imperfeita como está não podia vencer o' 
cunho de todo o ouro que é nella apresentado, 
sendo tal a abundancia de ouro, que daria que 

'fazer a mais duas casas de moeda. 
O Sr. Oastro Al.ves achou que ás. nossas 

erão mais para tratar do ·systema mon etario, 
porque as nossas moedas não estão ao par. 

Offereceu ao projecto uma emenda do Sr. 
F erreira França, para que ô ouro, e prata fosse 
recebido nas estações publicas segundo o valor do 
mercado. 

Dada a hora marcada para. esta discussão; ficou 
adiada, · · 

Seguio -se a discussão da ·lei do orçamento para 
o anno· financeiro proximo futuro. 

TITULO_! 

CAPITULO 1 

Despeza Ge1:al -« A:rt. 1 . • A9 despezas publicas, 
que até agora tem estado á ca~gc · 
do thesouro nacional, ficão dividi · 
dás em -despeza geral-e despeza 
provincial. 

« Art. 2. o E' despeza geral: 
« ~ 1.° Casa imperial. 
« §. 2 .• . R~gencia, ministerio e 

conselho de estado·; . 
. u § 3.• Corpó legislativo. · 

<< § 4 .• Os supremos tribunaes 
de_jµstiça, civil e militar (emquanto 
existir) . - . 

"' § 5.o-Exercito, marinha e di-
. J!lomacia. . 

, ·« § 6. 0 Escolas maiores de ins-
_trucçãó publica" .. . · , ' . · 

« § 7.o Cu!re1os, pharóes, ca-
\. 

naes, estradas. geraes, acqu-isiçõàg e 
construcções de terrenos e palacios 
para decencia e recreio do impera
dor e sua fomilia . 

,, SI Só Thesouro nacional e the-
·sourarias llliaes. · 

« SI 9° .winta do comlIH!rcio (em
quanto existir). 

« Si 10. Alfandegas,mesas e ad
ministrações de rendas . 

<( § 11.: Casas de moeda, typogr.a-. 
phta nacional. · 

." .§ 12_. C_aixa de amortisação da 
d1v1ti>< publica e suas filiaes. 

" § 13. Cnmmissões de liquida
ções da fazenda nacional. 

« § ~4. Em preg.,dos vitalícios de 
trihunaes e repartições- extinctas. 

« § 15. Monte-pio e remunera
·ções de sérviços. 

« § 16. Pagamento da divida. pu
. blica interna e externa, e dos bens 
àe ausentes, e propriedades portu, 
guezas . 

« Si 17. Soccorros ás provincias 
para seu deficit. · 

<< Art. 3.° Fica orçadá a despeza 
geral dos difi'erentes ministerlos, e 
da maneira que abaixo vai decla
rada na quantia de dez mil tresen
tos quarenta e cinco contos oito-
centos e seis mil réis ............ , 10,345:806SOOO 

De~ois de uma . pequénf\ questão de ordem, 
dec1d10-se que se discutisse por capitulas. 

_o Sr. Rezen<1e observou que a êommia~ão 
nao declarava a que despeza fica vão ·pertencendo 
!1ª commissões mixtas, que o nobre oratlor não e 
JUl~ava qu~ ficassem comprehendidas na palavra 
-d~plomac1a-offereceu a seguinte emenda _que foi 
apoiada: 

" Dep~is da ,palavra - diplo_macía.,.. diga-se - e 
commissoes mixtas, emquanto existirem.» 

o SR. DUARTE SILVA disse que o capitulo 
tratava de designar quaes ·são as despezas . pu
blicas, e não dos ministeriós por onde havião 
de ser feitas: e que vinha comprehendlda no 
re~pectivo minisbrio a '!-espezn das commissões• 
m1:x,tas, como se poderia - verificar é vista do 
proJecto. 

O Sn. REzENDE disse que aos ministerios não 
competia' senão a despeza geral, e tratando-se 
de lia agora, se não viesse i11cluida nos 10 ,l:145:806/1 
n .despeza com as commissões mixtas, ella :viria 
a . pertencer a alguma província·; e por isso \ 
cuu1pria que a tal respeito ·houvesse a necessaria 
declaração. · 

o SR, PIRES FERREIRA respondeu . que esta 
d~speza vinha comprehendida no § 18, e portauto 
nao era nectissaria maior _especificação. 

o SR, CJIICHORRO pedio o adiame~to do art. 
3° para depois ne se terem fixado as despezas 
dos difi'ere11tes ministerios, afim ·de não apparecer 
depois alguma contradicção fixando-se despeza 
maior do 10,345:0001/000. 

Foi itpprovado o adiamento. 
O Sr. Baptista de ou.veira observou que 

·o art. 1° apresentava como cousa nova a divisão 
·das despezas geraes, e provinr.ias, quando esta 
divisão estava .feita pela lei do thesouro de 4 
de Outubro de 1831. Pr.opoz que na ultima parte 
do Si 16, em lugar de-propriedades portugaezas
se disse_!!se-e despeza!l feitas por conta de deposito 
-por nao achar propno · que em uma lei como a 
de que se_ tratava, viesse nma cousa tão miuda. · 
· · Foi apoiada a emenda, · · 
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O Sa. AR•.u?0 Luu. offereceu as , seguintes 

emendàs: 
, « Ao· Sl 4°..:.e as relações-ao Si 6°-os cursos · 

jurídicos, e as hibliothecas, e estudos menores 
addidos aos mesmos; as aca:lemias medicas, a 
mi1itar, e as de beilas-artes e muzêo-ao ,§ 7•
supprima-se-e~tradas geraes. » 

o Sr. Rtbelro de Andrada disse que 
apesar de já terem --.sido ãivididas as despezas 
em geraes e ·parti!llllares, não fazia mal que repe
tisse no projecto. Achou desnecessario fazer-se 
accresce9tamento ao Si 6° porque debaixo das 
palavras-escolas maiores de instrucção publica 
...;. 110 comprehendião os estudos de qualquer 
ecienci_a. , 

Nãci admittio a suppressão das palavras do SI 7° 
-estradas geraes-porque ern necessario fazer 
differença entre estradas geraes e ·particulares, 
sendo as estradas geral!!! em todos os paizes 
objecto de um systema ligado, que comprehende 
a nação inteira. 

Oppoz-~e tlimbam no accrescentamento proposto 
ao Si 5°, das palavras-commissões mixtas-por
que em todos. os orçamentos as suas despezas 
tinhão sidp incluídas nas do ministerio dos nego
cios .estrangeiro~- . 
, o Sr, Ara uj o Lilna sustentou a sua emenda 

ao § 4•, dizendo que uma vez que se fazia decla
raçào das des~ezas geraes; cumpria fazer a de
claração das-ràla:ções.-Sustentou igualmente a 
sua emenda ao Si 6°, porque fazendo as biblio
thecas dos cursus juridicos parte destes estabe
lecimentos, e sendo geraes as despezas feitas com 
os mesmos cursos geraes, tambem devrão ser as 
despezas dos estabelecimentos secunde.rios que 
estão com ell . s li gados·. . 

Quanto ás estradas reconheceu que as despezas 
das estradas geraes devião ser comprehendidas 
em despezas geraes, mas advertio que a sua 
emenda era fundada em que não temos estrada 
geral e que as estradas das p~ovincias do norte 
nada tinhão de eommum com as do sul, devendo 
portànto cada .uma proviueia fazer as de5pezas 
das estradas, de cujo beneficio goza. 
_ Disse mais que na verdade se podião estabe
lecer estradas gemes do norte ao sul, mas que 
isto levaria ainda mu4tos annos e recaiava que 
se fizessem entre~anto estradas peculiares de 
uma ou outra provincia, a titulo de serem 
geraes. · • 

o Sr. Ribeiro de Andrada não pôde 
convir com as idéaa do Sr. Araujo Lima, quanto 
á suppressào das palavras-estradas geraes
advertindo porém que cumpria dar a verdadeira 
intelligencia. ás palavras-estrad>1s geraes-para 
que possa executar a lei a autoridade a quem 
incumbir. -

Oppoz-se tambem à emenda offerecida ao Si 6•, 
porque incluindo-se dos estudos os preparatorios 
no numero dos ,de instruc~ão secundaria, se estas 
cadeiras fossem comprehendidas nas eséolas maio
res de instrucção publica, então tambem devião 
ser incluídas neste numero as ea.deiras de pri
meiras letras, porque s.em ellas era_ impossível 
applicar-ee alguem aos outros estudos. 

o Sr. castro e sn-va disse que vendo a 
commissiio que a camara ,queria fazer a divisão 
de despeza geral e peculiares, se aproveitara para 
esse fim do nrtigo da lei de 4 de OuLubro de 1881, 
fazendo-lhe os necesearios acere~centamentos, des
pezas gerae·s as que · se fazem com a junta do 

,commercio, por julgar que estava no mesmo caso 
dos outros tribunaes, P.tc. 

Conclui~ fazendo mais algumas reflexões sobre 
os ·pagJ!mentos das propriedades portuguezas e 
commissões mixtas que disse que estaviio com-
prehendidàs IWbàixo do$ 18. . 

o Sr. Re;;,en.cle disse que era sua opinião 
'l'OIIO :i 

particul~r que a divisão das despezas; em geraes 
e peculiares, sem a reforma da constituição não 
era mais do que confusão e barulho, mas não 
s_e oppunh_a a ella por se sujeitar á opinião que 
i10ha mamfestado a camara. 

Apoiou a emenda do Sr. Araujo Lima,.., a res
peito das suppressões das palavras - estradas 
geraes·,-porque havendo províncias como a de 
Pernam~uco, que tem estrada geral .por onde iw 

, commumca com a da Parabyba, etc., ficaria o 
respectiTo conselho privado de propôr os necess 
sar10s melhoramentos para estas estradas não 
pod~ndo iniciar . sobre negocio geral. ' 

_Disse ~ais que i;ei:ido aunua a lei do orçamento, 
nao, convrnha sancc1onar neila uma despeza que 
não tera effeito senão em muitos annos. 

Não lnsistio a respeito de sua emenda soiire 
commissões mixtas, a qual · pedio licença para 
retirar. 

Concluio observando que abrangendo um bis
pado territorio de mais de uma pro:vincia, porque 
o de Pe,nambuco, por exemplo, abrangia o de 
quatro províncias devião ser incluídas nas geraes 
as despezas que se fazião corri as cathedraes, como 
se havia feito no anno passado, emquanto os 
bispados não forem concentrados em cada uma da11 
províncias. 

Apoiou a emenda do Sr. ATaujo Lima ao ~ 6•. 
Offereceu a seguinte emenda : 

. " Classifiquem-se como despezas gerass as rela
tivas a cathedraes. » 

Foi apoiada. 
A camara co!tsentio que retirasse a · sua emenda 

& respeito das commissões mixtas. · 
o sr. Castro e su.va disse que toJlas as 

despezas relativas a estradas que dizião· respeito 
a mais de uma província se torne.vão geraes, 
e P'!r isso de vião ser feitas pelas rendas .. da 
nacao . 

E11tendeu que as despezas com as eathedraei 
não erão gerae~, não tenJo sido· incluidas neste 
numero na lei do orçamento do anno passado, 
como por engano havia dito o Sr. Rezende. 

O Sr. Pires Ferreira disso que faltava 
uma lei. que designasse quaes são as estradas 
municipaes, geraes e de proviucias, mas o nobre 
orador entendia que geraes erão aquellas estradas 
_que atravessR.viio mais de uma provincia. · 

Advertio que a disposição desta lei não ia 
prej udicar as attribuições dos conselhos geraes da 
provinci a. , . 

Pronúnciou-se contra a emenda pelo que res
peita aos estudos preparatorios dos cursos jurí
dicos íundando-a na razão produzida pelo Sr. Ri-
beiro rte Andrada. · 

o sr. Aru.uj.o Lima susl;llntou a sua emenda 
a Si 6° , dizendo que as bibiíothecas e estudos 
menores fazendo p,,rte dos cursos juridicos, e 
achando-se debaixo da mesma direc~o, as suas 
despezas deviào entrar naquollas que se, fazem com 
os .mesmos- cursos. ., 

Sustentou a sua emenda de suppressiio ás pala
vras-estradas geraes, fazendo ver que se não 
podia concluir a idéa de -uma estrada real qua 
atravessasse todo o imperio, e portan,to de.vião 

.fazer as despezas di.s estradas as províncias que 
dellas tiriio vantagem. , , 

o Sr, Pire• Forrelra sustento a sua opl· 
nlilo, pronunciando -se tlimàem contra a emenda 
relativa às despezas das cathedraes. 

o sr. Odor100 sustentou a àuppressiio das 
palavras..,.estradas geraes-porque por ora não 
·temos taea estradas, e as despezaa dns que e:xis
tem não podem ser incluldas. nas geraes sem 
uma grande desigualdade de umas a respeito da 
outras · províncias. · 
· Pronunciou-se tambem a favor da emendá res
dectiva · a , cathedraes, porque niio ha alguma ·que 

. 10 
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, não . pertença a duas ou mais provincias, !1;º 

sendo justo que u'!!a só pague pa_ra beneficio 
de que tnmbem gqzao as outras. · 

A respeito das bibliothecas disse qµe não achava 
justo que só pela circumstancia de pertencerem 
aos cursos jurídicos ficassem pertencendo ás 
despezas geraes, e quando assim se entenc?esse 
cumpria fazsr distincção dos livros~ue fossem 
indispensaveis para .estes estabelecimentos, cujas 
despezas podião ser então incluídas nas geraes, 
comprehendendo-se nas particulares os das outras 
sciencias. 

0 Sa. MANOEL OA'VALOANTI offerece11 a seguinte 
emenda que foi apoiada : . 

« Que as d~spezas com o-corpo legislativo sejão 
. desp~za9 provinciaA's, pagando· cada província a 

seus representantes. » · 
o sr. Ministro disse que não se devião 

supprimir as palavr~!i-estradas gera1:s,,...;.não só 
porque estão ua ·razao dcs canaes, cuia despeza 
o projecto mandava fazer pelos cofres oacionaes, 
mas até porque a opiuião de S. Ex. era ·que 
despeza geral era aquel\a feita em beneficio de 
mai_s de uma provincia, e por isso a. despeza 
feità com o canal ou estrada que ·compreherida 
mais · de uma província, devia entrar. nas des
pezas geraes,- porque pertence ao gove·rno central 
o dirigir as · estradas ou canses que digão res
peito á communicação com · differentes províncias. 

Accrescentou que a ser approvada a emenda· 
tambem se devia supprimir à palavra-pharóes. 

Foi apoiada a seguinte emenda do Sr. Per-
illgh: . . 

« Accrescenté-se ao ~ ô,0 do art. 2°-a instrucção 
primaria. » 

O Sr·. Soares d.,;_ :EC.ooh.a. disse que dilvião 
supprimir-se as palll,vras - estradas geraes e 
canaes,-porque fazendo Pernambuco uma estrada 
que atravesse a su,a província até Sergipe, ,Se~
gipe outra estrada que atravesse a sua prov1nc1a 
até á Bahia, a Bahia outra estrada que vá até 
Miaas, destas est~adas peculiares das provtocias 
poderião nascer uma estrada geral, concorrendo 
cada província · para- despeza della segundo a 
vantagem que della tira; achou que tambem erão 
particulares as despezas de canses. 

Não concordou em que as despezas dos estudos 
menores dos cursos jurídicos entrassem nas $eraes, 
porque tendo pass·ado uma lei que autor1sou o 
estabelecimento de escolas de estudos preliminares 
em todas as provinciaa do imperio, cujas des
pezas flcaviio a cargo das províncias, niio davião 
ser fe.tas pelas despezus geraes as ·que dizião 
respeito ás escolas preliminares dos cursos jurí-
dicos Je O\.iada e S, Paulo. · 

O Sa. REBOUÇAS offereceu a seguinte emenda : 
« Contemplem-se em .. despezas ~eraes as relações 

e cathedraes-e supprima-se no ~- 8°-canaes.» 
O MESMO SENHOR achou desõecessario, ,ou ao 

menos occioso mencionar na lei uma parcella que não 
póde ser objecto de despsza, porque nio existe 
nem canal nem estrada geral ;_ e ainda quando 
se emprehendesse alguma· muitos annos se_ pas
sarlão antes · de se completar a obra, entretanto 
qtla a estrada começava · no principio a ser ds 
utilidade para uma villa, depois para uma povoação, 
e ·se torna? util depois. de muitos annos para .uma 
província, e finalmente passados Jongos annos 
para a nação em geral; donde se seguiá que não 
passaria da ·uma ostentação incluir esta disposição 
em uma lei annual, encontrando 'ella t~ntos in
convenierities praticos, é uma impossibilidade na-
tural na execução: · 
' Mostrou que tambem devia ser provincial a 
despeza ·-com os canaes, e geral a das cathe· 
:~~~;n~f:!IJU~ ... dizl~o r~s~eito a mais . de uma 

o Sr.Ferreira Franoa achou que .pouca 
ou· nenhuma - utilidade ae tiraria da· qu·estão 
havid9: s?bre a classificação ~as despezàs geraes 
e provmciaes. Eu.tendeu que nao era sómente geral 
a. despez11 que interessava a muitos, ou a 
todos. 

Fez lnais algumas reflexões a este respeito, não 
nos sendo possivel perceber o que o Sr. deputado 
entendia por despeza geral. 

Ooncluío lembrando a necessidade da discussão 
do seu . projecto de lei que tratava ite fazer com 
que as províncias contribuíssem segundo seus 
haveres. 

O sr. Lobo observou que ··pela divisão de 
receita e <tespeza geral e provincial feita pela 
com_m1ssão ficavão com deficit para as despezas 
provinciaes das províncias maritimas, que dão uma 
grande quota para despezas ger·aes, tendo-se 
applicado a estas despçzas os impostos de mais 
facil arrecadação ; mas pareceu-lhe que se não 
poderia formar uma classifiéaçiio -baseada nos 
princípios de justiça em que não estiver adoptado 
o. systema foderal. . - · . 

Votou pela· emenda de suppressão da pala
vra-geraes-querendo que fiquRm a cargo das 
desp~zas geraes todas as . estradas das provin
cias, muitas das quaes não têm meios para as 
construir, principalmente do norte, contribuindo 
aliás para as despezas geraes com mna quota 
bastantemente avantajada. 

Tambem votou para que fosse feita pelos cofres 
nacionaes a despeza com bibliothecas, cathedraes, 
e oppoz á impressão da palavra - c~naes - por 

• entender que estão na mesma razão das estra-
das. · 

O Sr. HoU.anda Oe.ve.1.oantl Rchou des
necessario repetir -se nesta lei o dispostn na de 
4 de Outubro de 1831, porque a multiplicidade 
das leis contribua para se lhes perder o res-
~eito. ' ' , 
• Disse que na sna opinião àespeza geral era 
toda à'quellaque é decretada pela assembléa geral, 
provincial aquellas decretadas pelo conselho geral 
sendo o t1eu objecto de privativa economia das 
províncias ; fundou a sua opinião no art. 167 
da constituição parecendo-lhe que este artigo 
dizia que as despezas geraes serão feitas pelo 
theso11ro, e differentes fst!ições devidamente esta· 
belecidas para este fim, flc~ndo as despezas pro
vinciaes privativamente incumbidas às adminis
trações locaes, e não · subordinadas ao governo 
central, de qusm não dependem, como lhe pareceu 
dever-se inferir das palavr1<s do mesmo artigo 
-em reciproca correspondencia. 

Achou que a separação de rendas propostà no 
projecto er11 nominal, porque mand11va que fosse 
supprido com a receita geral o deficit que houvesse 
na provincial. 
. o Sr. oastro e snva não páde accommo

dar-se com esta definição de despezas ,geraes e pro
vinciaes, porque não se fazendo hoje cousa alguni'a 
sem ser decretada pela assembléa geral, viria toda 
a despeza a ser geral. · . .· , 

Notou que o fim que o Sr. Hollanda Oavalcantl 
tivdra em vista era reproduzir o seu projecto 
do anno passado, em que sacrificava· barbara• 
mente as províncias, cujas rendas não chegão 
pará suas· despezas, reduzindo-as sómente as suas 
rendas, ~sugeitando,as a todos os males de um 
.deficit continuado, sem que elles fossem remo· 
vldos pelas que têm meloa para as stJccorrerem: 
quando as províncias menos produetivas niio ,têm 
culpa de que não teohão ba~tante commercio, e 
nem por isso deixão de pêrlencer á commü'nhão 
brazileira. · . · 
· Depois de mui breves reflexões, foi approvado 

o __ ca:pitulo com a emenda do Sr. Araujo Lima ao 
~ 4°, do Sr. Baptista _de Oliveira ao§ 16 in fine, 
ao Sr. Rezsnde sobre as ca~hedraes. -
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SE~SAO EM 17 DE JULHO DE 1832 
As mais forão regeitadas, ou julgarão-se com-

prehendidas. · 
Lavaato11-se a sessão. ... 

Sessão em t. i, de Julho 

PBEBlDENCIA DO SR. µ?,[PO DE Al!Bl!:0. 

Approvada a acta da antecedente, foi á com
missão de camaras muni~ipaes uma representação 
da municipalidade desta capital, pedindo provi
dencias sobre varios objectus. 

A' de estatística, outra dos habitantes e fre
guezes de ·s. Sebastião de Barra-·Mansa, .para 

·· ser elevado a villa a11uelle curato. 
A' de Cdnstituição e justiça criminal, · a parte 

que dá o juiz de direito d~sta cidade, de ter 
aido julgado com criminalidade o impresso deno
minado - A verdade exposta ao publ.ico - pelo 
qual se respoossb11isou o Sr. deputado José Ber
nardino Baptista Pereira. 

A' de petições, os requerimentos de Joiio Soares 
de Lemos, Floriano .José Fernandes e Manoel 
José da Costa Guimarães. 

A camara ficou inteirada dos seguinte·s offlcios: 
Do Sr. secretario do senado, participando haver 

sido sanccionada uma resolução· que estabelece 
um pharol na Bahi.l, no morro de S. Paulo. 

Outra, mandando pagar a Luiz Antonio Ribas, 
a metade do ordenado que vencia como fiscal 
da intendencia do Ouro-Preto. 

Outro do mesmo senhor, communicando que o 
senado adaptou e vai dirigir à imperial sancção, 
uma resolução para as medidas de Pernambuco 
serem reguladas pelo padrão que serve ·na ca
pital do imperio, e autorisand.o o presidente da 
mesma província a marcar, em conselho orde
nados aos carcereiros das cidades e villas respe
ctivas, com audiencia das carl'furas. · 

Do Sr • . deputado Cunha Mattos, participando 
que os grandes lncommodos de sua fl\Jllilia 
obstão, por mais algum tempo, ao seu regresso. 

Recebêrã.o-se com "grado as felicitações que à 
c~maN dirlgirilo, pela sua reunião as sociedades 
defensoras da liberdade e 1n·ctepend1>ncia uacio• 
nal da vilh1 de Valença, e da villa do Rio Grande, 
da província do Rio Grande de S. Podro do Sul. 

Lerão -se alguns pareceres de commissões que 
tiverão varias diistinos. 

Approvou-se a redoeção da resolução adaptada 
pela camara, para que Fernando Sebastião Dias 
da Motta seja admittido á inatricula e acto das 
m11terias do 5° anno do curso juridico de S. Paulo. 

Continuou a discussão do art. l• do projecto 
offarecid_o pela commissão especial, sobre o meio 
circula, ,te. 

o Sr. Ledo respondendo ao discurso pro
ferido pelo. Sr. Rebouças na sessão antecedente, 
dl_sse quanto á pergunta-qual a razão de em
pregar a commissilo t/lo g,•anrf.e somma na compra 
de machinas, para estabelecer uma casa de 
moeda no Rio de Janeiro-que a comínissão não 
mandára comprar machinas, mas propunha que 
tossem emrregadas as machinas já compradas 
pelo governo que existem no Rio de Janeiro, 
tendo vindo· por um contracto celebrado entre o 
governo, e um inglez, que, a exigeocia do mesmo 
governo, offerecera· fiadores: que este contracto 
fôra presente á commiasiio, cujo u&ico empenho 
era estabelecer uma casa de moeda de maneira 
~e se não. fõr ig111il · ás que existem nas naçõbs 
que -mais .. _aprecião as. suas casas de moeda, 
rastrêe ao menos por esta perfeição. Fez ver 
que era innegavel a necessidade de estabelecer 

-uma casa de moeda e mantel-a sobre .. um pé 
mliis digno da sciencia e conhecimentos modernos, 
porque todos confessariiio . que a casa de moeda 

do Rio de Janeiro, existente ba mais de um 
seculo, é imperfeita nos seus trabalhos no péSsoal 
porque é administrada por pessoa que pouco 
c9nheci~ento tem d~s objectos inteiramente rela
c1onave1s com a moeda, e no material, {Iorque 
nella ainda estão em uso machinas mui 1mper- . 
feitas que exigem muito trabalho, emprego não 
menos consideravel de tempo e braços e grande · 
coneu_mo de m_ateriaes, inconvenientes'estes, que 
ficariao removidos pelas novas machinas man
dada~ vir pelo governo, que segundo informações 
_que tmha a commissão erão, se não as melhores 
ao menos de uma perfeição approximada ás mai~ 
usadas da Europa. 

Parece~·lhe que não pnd)a subsistir a objecção de 
que o proJecto era revoluc1onar.10, porque extingue 
todas as asasc de moed.1 no Brazil, conservando uma 
s~ no Rio de Janeiro,não só porque o nobre orador 
nao sabia o que· isto podia ter com. a revolução, 
como porque na Inglaterra onde se cunha ouro 
e prata para fornecimento de quasi todli a Europa 
havia uma só casa . de moeda, como tambem ná 
Allemanha, Frnnça, Russia e ltalia, sem que 
todavia aquelles que as havião estabelecido fossem 
taxados de revolucionarias. 

· Accresceptoú que moeda deve ser perfeita e 
con_f(!rme em peso e qualidade, o que não é 
poss1vel havendo multiplicidade de fabricas : que 
a commissão nenhum interesse tem em que ella se 
estabeleça no Rio de Janeiro ou na Bahia 
inclinando-se porém mais a favor do estabeleci~ 
inento della na província de Minas Geraes , 
porque sendo . província aurífera, daria maior 
facilidade a ser immediameate reduzido a moeda 
o ouro que se extrahisse das minas. , · 

Quanto à pergunta -, qual a ra:.O,o de a com
missllo ter pr, curado a relação dos metaes com 
os me,·r,ados da Europa, e não com as differentes 
províncias do Bra.zil-respondeu que a commissão 
não podia ir procurar esta relação entre os 
mercados àas diversas províncias e o du Rio 

. de Janeiro, mas entre os grandes mercados da 
Europa que mais commercião com o Brazil, 
sendo ordinariamente Londres o mercado, que 
dá o typo para estes objectos; em conse-
q uencla do que a com missão fôra busc_i.r a relação -
de valores entre o mercado de Londras e do 
Rio de Janeiro, procurando todavia um meio 
termo; porque sendo a relação dos valores da 
prata oor exemplo de 1 para 15 na Inglaterra, 
e nos Estado,-Unidos de 1 para lj, e ba'\fendo 
alguma differença nos outros paizes, e danda 
esias differenças um reoultando medio approxi
mativo a 16, a c:>mmissão para evitar fl'àcções 
se cingira á relaçãC1 de 1:160S. · 

Qua11to á pergunta - q·uai seria a ra,;-/lo da 
tafularia de marcar-se i,;m valor d moeda -
depois de notar que esta expressão servia sómente 
para denominar áquelles que dotados de menos 
conhecimentos, do que o nobre deputado que 
fizera · esta pergunta, são todavia encarregados 
de tarefa semelhante áquella que a carriara 
incumbira a commissão espeéial, 1·espondeu, que 
-se tafularia se podia chamar o procedimento da 
com missão, alia tinha a satisfação de nesta 
tafularla haver seguid:o homens com extraordl
narios conhecimentos sobro a mataria, recommen
dados pelos seus esci-iptos e bem conhecidos pelo 
Sr. Rebouças. ' 

Referio que quando na Inglaterra se tratára 
da reforma do systema monetario , diversos 
systemas se havião apresentado, sendo um o 
de lord · Peel, que· queria ' restaurar o antigo 
valor da moeda; · e outra de Princes·, que offe
recera - as mesmas bases que a commissão, isto 
é, de conservar o papel -na circulação, e ··de 
cunhar um.a moeda com valor correspondente ao 
mesmo papel; havenda ainda no anno p,,ssado 
um escriptor muito celebre, cujo . nome não . 
occorreu ao nobre orador, tratando ·de· fazer um 
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exame sdbre o systéma m!me.tario da Inglaterra 
làmentado ... muito, .. offerecendo argumentos con
vincentes, ó não ter a Inglaterra a:loptado os 
systemas de Princes. 

· Lembrou que Say dizia que· a Inglaterra adopto11 
o · peior dos systemas; que abalando todas as 
relações sociaes, fôra util sómente a uma classe 
de pessoas, sendo até um phenomeno o ter podido 
conieguir .o elevar i:> seu papel ao par da moeda, 
o que fõra devido a muitas circumstancias ex• 
traordinarias, que .então occorrerão na Inglaterra, 
e que' não se dão no Brazil por ora. 

ContinuQj,I. dizendo quá deixava ãs pessoas 
intelligentes o decidir se era verdadeiramente 
tafularia, impostura, ou mesmo absnrdo o querer-
110 fi.:ur o vulor nominal da moeda, vu se isto 
não era antes uma. 'necessidade para ·o uosso 
systema de impostos, · ·e regularidade da contá
bUidade : que sendo o valor das peçAB no . mer
cado superior a 6$400, a commissão lhe dera o 
valor de 101/ toma11do por ·base .o cambio par 
de 43, nascendo-lhe alg.um escrupulo nesta parte 
tahez ·de ter· fixado um cambio muito alto, porque 
fazendo-se a addição d11 senhoriagem ao· cambio 
de 43, ficava este elev,ado a 44 e meio que era 
muito altó', e poderia produzir ·grandes d~~ordéns 
eo1i1Q mostrava a experiencia no Rio da Janeiro, 
que sentia jã um gr11nde abalo por se ter elevado 
o cambio a 40. 

Pelo que respeit11 é pergunta qual a ·razao 
porque so cunharia ouro sem senhoriagem e 
prata com ella, julgando-se que deste procedi
mento.resuUaria qtiea prata ficaria no merc11do e o 
ouro sahiria; F ez ver que isto não teria lugar uma 
vez que esta medida ia acompanhada de outra de 
s.êr11m ~s pagamentos legaes feitos ein ouro , 
porque isto .faria conservar na circulação o ouro 
necessarlo para estas· transacções ; e 'que quan.do 
o oui'.o s1,1hisse, daqui não resultaria mal algum 
porque deixarl11 productos em troco, entretanto . 
que :li.cava. sempre a prata que necessitamos para 
as transacções do merc11do, e tirar-se o cobre 
que tanlo a:fflige a naóão. -

O Sr. Rebouoa.s depois de agradecer a 
considernçiio que o Sr. Ledo dára és suas per-• 
gunias e aos seus diminutos conhecimentos, fez 
vêr que os exemplos produzidos de outras nações 
a respeito do estabelecimento de uma só casa de 
moeda não servião de argumento par11 deverem 
imitar-se lio Brazil, não havendo mesmo analogia 
alguma entre o que aoonteceu naquelles paizes 
e o que se pretendia fazer entre nós, porque lé 
as casas de moeda forão estabelecidas para 
cunhar · moeda forte que tivesse acima do · valor 
reol dos metaes sómente o preço do trabalho do 
fabrico, entret11nto que entre nós se pretendia 
dar ã mesma moeda um valor 11cima do valor 
real do metal, que nem correspondia ao preço 
do trabalho, . nem. ao valor venal da circulação, 
havendo sómente a differença de que não se 
provava a utilidade que resultaria da reducção 
das casas de moeda a uma ·SÓ, nem que esta 
reforma fosse aconselhada pela necessidade, de· 
vendo ella antes despertar o ciume de umas 
par11 outras províncias, que consider11rião esta 
reforma como um principio de centralisação, 
~je atacado por todus os modos. . 

Disse mais que não procedia -a razão de que 
se devia conservar uma só casa de moeda para 
q_ne . as m9edas toda11 sejão uniformes, pol'!lue, 
quando havia uma casa de moeda em Portugal, 
outra naj3ahia .e outra u9 Rio de Janeiro, todas 
cnnhaviio moedas do mesmo valor, quilate e 
c:un~o, sem- que · alguem se quei:itasse de .sua 
diversiftcação, .. nem: que daqui rl!sultasse mal 
algum, inas antes de se ter dado depois ã . moeda 
um valor .nominal muito superior . ao valor real 
dos metaes, 111.al e11te que .se não conseguiria 

, ramediar1 faz!l~do-_o · e;tansi:vo 4 moeda - d11 oqro 

.. 

e prata, dando a estas moedas .um valor muito 
superior ao valor real. 
• Notou que o projecto nem J!_o menos cons1,rva.va 
proporção do ouro para a pMt>l e da prata para 
o cobre, porque se ·88 conservasse esta pro
porção, a demanda do mercado .decidiria de qual 
dos metaes devia servir de padrão do valor. 

Observou nest11 occàsião que longe de vir a 
ser o ouro o padrão dos valores, sendo cunhad·o 
sem senhoriagem, ao. mesmo tempo que se esta-. 
bele~a na pratr. além da diff,,rença de ·mais de 
50 %, uma senho"riagem de 5 %, vindo assim a 
moeda de OUl'O a ser mais for1e que a moeda 
de prata, esta, e não de ouro, viria a ser o 
padrão de valor, Como provava a experienc!a 
da Inglaterra, França e Allemanh11, onde sempre 
que o ouro foi mais forte que · a prata, ·ou a 
prata mais forte que o ouro, sabio da circulação 
o ouro e viée-versa, ficando ·assim servindo· de 
padrão de valor a moeda mais fraca. 

Continuou, mostrando que era inutil estabelecer 
o valor da moeda em relação aos . dos psizes 

-estrangeiros, porque quando os estrangeiros le
v11ssem de entre nós os nossos metaes nobres, 
011 seja em pagamento, ou em troco de merca
dorias, hão de sempre regular-se pelo valor 
real, e se se tinha em vista estabelecBr as 
relações dos valores entre as mais provi ncias e 
a do Rio de Janeiro, a relação que estabelecia 
o projecto não era exacta, sendo muito maior o 
valor do ouro na Bahi11, em relação ao da prata, 
por ser mais procurado para obras de ou.rives, 
etc., e podendo ser maior ou monor nas outras 
provincias, segundo as suas circumstancias. 

Perguntou mais qual seria o ·~eia de fornecer 
as províncias, quer para· as despezas das thesou
rar.ias respectivas; quer · para os individuas que 
têm tra11sacções ·CQm. a fazend11 publica (na razão 
das contribuições que tem a. pagar ou por outro 
t111otivo extraordinario) com o numerario neces
sario para todas as transacções, sendo . cunhada 
a moeda sómente no Rio de Janeiro, elevando-se 
apenas pelo trabalhõde reduzir o ouro em pó a 
moedas ou barras, 5 •/o, ~ujo prod~cto o projecto 
não declarava como seria empregado pelo the
souro, não · podendo fazer com elle pagamento 
algum, porque o projecto exceptuava o Rio de 
Janeiro da reçra geral das mais provincias, 
porquaato se tmha em vista fazer este movi
mento por meio dos especU:ladore~, .elles nilo 
levarião o ouro senão quando este genero tivesse 
nas provincias um valor maior do que no Rio de 
Janeiro, e . então não fazia conta ao thesouro 
cunhai-o. 

Quanto é machina para a casa da moed11, disse 
que lhe parecia que ainda não estava feit11 a 
despeza, mas apenas a encommenda, não' se teu do 
a assembléa geral compromet~do ao pagamento 
della mediante a sua approvaçao. 

Rep&tio os argumentos em outra sessão pro
duzidos .contra o em prego .. dos metaes do · banco, 
parecendo-lhe que daqui resultaria grande des
credito, e igualmente de se não tratar de remediai' 
o mal dâ moeda de cobre, o que fazia P.ersuadi r a·o 
povo, ou que a . assembléa geral achava que o . 
remedi o ao mal era superior a todas as !orças, . ou 
que ell11 é indifferente aos m11les da nação, ·oc·cu
pando-se ant•s e_m peiorar o mal, procurando 
reduzir gradativamente. o ouro e prata ao estado 
calamitoso a que se acha red\)zido o cobre, cujo 
pequeno valor intrínseco, em relação ao v11lor 
nominal é a principal causa dos males que a 
nação soffre, porque muito promove a introducção 
de moed11 falsa estrangeira, e a sua falsificação no 
paiz que tem tido lugar até· na Inglaterra, como 
constava· do relatorio de ·um deputado da camara 
-.dos.communs apresentado em 1815, não aconte
cendo assim na Franç11, onde a senhoriagem do 
cobre é pouco mais ou · menos o dobro dó. valor 
real,. donde concluio qua o mal · que a n11ção 
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so:f!re provém prin?ipalmente da diffJ_rença entre 
o ,valor real e ·nomrnal da moeda. 

Vo~ou M!ltra o projecto, e para que se trat_asse 
da d1scussao de um dos d11us proj ectos, que trata 
de remediar o mal da moeda de cobre, adap
tando-se a medida que mais consentanea pareça 
com as circumstancias do Brazil. 

« Na província da Bahia com 
a academia medica •...• 6:85ÕHOOO 

o Sr. Montezum.a ponderou que antes de 
tudo. cumpria decidir, se convinha ou não estabele
cer-se bancos,e qual a natureza destes bancos, para _ 
depois Re tratar da reforma do meio circulante 
proposto pela commissào. · 

« Na de Per11ambuco com o 
curso juridicv, incluindo 
os premies e dous con
tos e quintos mil réis 
para compra de livros, 
e gratificação dos am
pregados da bibliotheca. 

« Em S. Paulo na mesma con
formidade., ..... , .•••. 

,ci ~ 10. C,,m os correios de mar 
e· terra. Cento e quarenta 

l!0:4~onooo 

20 · >ffiOSOOO 

Ao meio-dia fi.co1t adiado a mataria, e teve 
lugar a discussão do seg11inte 

CAPITULO I 

« Art. 4. 0 O ministro e secretario de estado dos 
negocios 40 imperio é autorisado a dispender 
em todo o iJnperio no anno fi.na11ceiro do 1• de 
Julho de 1833 a 30 de Jllnho de 1834. 
« ~ 1.° Com a dotação de S. M. o 

Imperador. ·nuzentos 
coo tos de réis . . . . . . • .. 200: OOOSOOO 

« ~ 2.° Com <1s alimentos das tres 
princezas im periaes , 

. Quatorze contos- e qua-
trocento2 mil réis.. . . • . 14:400BOOO 

« SI 3.° Com o ordenado do tutor, 
mestres e despezas do 
ensino de S. M. o Im
perador e de suas au
gustas irmãs. Dez contos 
tresentos e quatro mil 
réis. • ......... , . . .. . . 10:30-leSOOO 

« Ili 4.° Com os membros da re-
. gencio. .e conselho de 

estado. Sessenta contos 
de réis....... . .... . . . • 60:000HOOO 

« $ 5. 0 Oom a secretaria ds estado 
e seu expediente. Vinte 
um contos setecentos s 
um mil réis........... 21:701HOOO 

" Supprlme-se a despeza dos correios, 
<t Ili 6.• Oom o subsidio dos .de

putados, secretaria e 
despezas da casa dares
pectiva camara e im
pressão das suas actas, 
continuando a suppres• 
são dos di,1ríos. Duzen
tos e sessenta contos 
de réis........ .... .... 260:000ROOO 

« ~ 7.° Com a ajuda de custo 
pi.ra a ida dos depu
tados da actual l~gis
latura, e . vinda dos da 
nova. Setenta contos de 
réis ........... , . . . . . . . 70: 000$000 

« SI _8.• Com os subsídios d;i se
nadores, secretaria e 
despezas da casa da 
respectiva camara. Du-
zentos contos de réis .••• 200:000SOOO 

• Contlnúa em seu vigor a dis-
. poqição do SI 8° do art. 1° 

, da lei de Hi de Novem-
bro de 1831 •••.•...•.. , 

« ~ 9.• Coni as a<'ademias e cursos 
jurídicos. Sessenta e oito 
contos quinhentos e oi-
tenta mil réis.......... 68:580HOOO 

Ã.' saber: 
« Na província do Rio de Janeiro 

.: . com a academia me- · 
dica ..••. • ...•.• ·., •..•. , 

« Com o museu e academia das 
bellas-artes ........... . 

10: 300SOO.O 

. _10:5808000 

contos de réis ........ . 
« ~ 11. Com despezas eventuaes. 

Trinta · contos de réis •• 

140: 000$000 

30 ·000$000 

Somma.. •• • . • • 1,074,9858000 

« Art. 5.° Fica aboli da a secre
taria do registo geral 
das me1·cês, e seu expe
diente passará para . a 
secretaria de estado dós 
negocios do lmperio, e 
por ella contiuuará a 
percepção Jos emolu
ment"s, os quaes serão 
recolhidos ao thesouro 
nacioual. 

cc Art. 6. 0 Os empr9gados vitali
cios da extincta secreta
ria do registo geral das 
mercês ficão a.Jdidos ã 
secretaria de estado dos 
negocios do imperio , 
quando assim pareça ao 
governo,~ continuaráõ a 
receber seu5 ordenados. 

ci Art. 7 •0 O governo fica autori
sado a concluir o paga
mento das IJespezas j é. 
feitas-c"m a Fl6ra Flu
mine7tse, fazendo sedes
de já cessar, e dispondo 
da obra como fôr mais 
conveniente. 

O Sr. Rezende propoz. a suppressão da 
auppres,ão f.,it" pela commissão dos correios dl\S 
secretarias, porque este serviço não podia ser 
desAmpenbadu por dous soldados permanentes, 
além de que esta f,, rça destinRda á policia da 
ciJade, não era tam,mha que pudessem destacar-se 
della 24 ou maiH i11dividuos. 

Ad ver tio que. a eommissão para ser coherente 
devia. ter proposto tombem a suppressão do 
corre10 do senado, e da camara · 

Offereoeu a seguinte emenda - que foi apoiada: 
« Cun•ervem-se os correios das secrete.rias e 

mai~ repartiçõ·es que os têm. • 
O Sr. Pires F _errelra. se oppôz a esta 

emenda, mostrando que a despeza de córreios de 
cada uma das secretarias mont.ava em 1:800$, 
quando este serviço, hoje consideravelmente di· 
mimii<io, sempre tinh11 sido feito com muito menos 
dispendio por sol l_ados da policia reduzidos a 
ordenanças, e hoje podia ser d••'\,mpenbado por 
soldados permanentes, . sem este grande dis-
pendio. .i 

, Fez algumas refl exões sobre a necessidade• de 
economisar os dinheiros da.nação. e possibilidade 
de se reduzir o numero das secretarias de estado 
á vista do menor trabalho que hoje lhes in-
cumbe. . . 

o sr. Rezende sustentou a sua emenda, 
fazendu ver que os correios eriio ,lndispensaveis 
p~ra a expedição de ordens, e o,,mmuniçaçlio com 
as diversas repartições e a11toridadijs, não con· 
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sistindo a 'economia em supprimir uma~espeza 
nec•ssariil. 

~ ,,t,,u que a commissão se limitára a propór 
a suppressão dos correi,)s, quando poderia ter 
pr•>P,osto a re~ucçào do numero das sec~etarias 
de estado, unindo -se , por exemplo a do 1m peno 
com a d,,s negocios estrangeiros, etc, Quanto a 

t dizer-se que o serviço dos càrreios tinha sido 
eArn p,·B feit,, por soldados de linha, lembrou que 
hoje nílo "xistia tanta cavallaria de linha como 
naquelle tempo. . 

O Sr. Carneiro Leão sustentou a emenda; 
dizan.t,, qtu se p<1dia discorrer largamente sobre 
a necP.ssiaade da• economiàs, que ninguem 
contestava, mas convinha s ,1ber se o serviço 
dos c,) rreius era necedsari~ ; o que o mesmo 
nobre relat,.1 r da commissão reconh~cera . 

Observvu que os municipaes perrnan~ntes não 
se havião 'engajado para este serviço, mas para 
manterdm a tranquillidade n_a capital; e que a 
despeza que elles fariào, seriR mllito maior do -
qll11 a dos correios, q11e sustentiio os cavallos á 
sua. custa, accrescendo a isto que, separa los os 
sol.Jaoios dos quarteis; e :i,igia dos seus superi_ores', 
tornar-se hiiio p,,uco disciplinados, e por isso 
menos aptos para o desempenho do serviço para 
que farão c,·eados. , 

Dis.-e mais q110 estandl a desoeza d.o corpo de 
permanentes incluída nas despezas provinciaes, 
nã•l pudião os r-espectivos soldados ~er applicados 
a um :ramo de serviço pertenceute a despozas 

- geraes. . _ 
Concluio dizendo que se quatro correios para 

cada uma secretaria era numero demasiado (1. 
visLa do serviço de que têm d,i ser encarregado$, 
poderia propôr-se a diminuição de seu numero, 
mas n1111ca exigir que este serviço seja feito peloli 
municipaes permanentes, por .lhe parecer istn 
contrario á lei da instituição deste corpo, á 
utilidade publica, e \endente a transtornar a 
disciplina. 

o Sr, On•tro e Sllvn fez ver que o eer
vlçu das aecr•tarlas tinha diminuído muito, e 
que as deep~Zlld d,>s guard ,1s municipaes que 
fossem empreg ido• ns,te 8ervico, não vinha a 
oorrospnnd!J.r no ordenado de 1$280 q11e tsm cada 
um ourrAi~ . 

Informou á camnra que tendo perguntado ao 
Sr. mlulstro da•JuRtiça se havia ino,.nvenientG 
em que os soltladoa p~rmnnentee llzessam este 
serviço, elle respon,lera que nenhum havia, ant•e 
88 lrião poupar 12.oooa em qu" lmportão 08 24 
correios da• sela secreLariaa da e,tado . 

O Sa. MACIEL offereceu a seguinte emenda, que 
foi apoiada: 

« o. ,naervern-se dous correios em cada secre• 
taria. » 

Os.-. MontezuD1n per1suntou se commissão 
entendia que a suppressão do Diario da Gamara 
fica cõíno reg·ra astabelecida, e se podia ser 
ot,jecto da lei do orç,1mento, porque se não· era 
estR a intelligencia da ·commissão, ella não 
deveria fazer menção deste objecto n, lei; tanto 
mais quanto poderia acontecer que na sessão 
seguinte a camara 'votasse pela continuação do 
mesmo d.iario; e ent.io não podendo um só ram,, 
no poder legislativo revogar uma lei, a mesma 
camara se veria. na necessidade de approvar uma 
resolução que devia passar pelo senado, e ser 
sanccionada, o que lhe pareci<1 ir de encontro é 
<foci ,ão e .pratica, que er.. de serem taes ob-

, jectos inteiramente da attr1buição das respectivas 
camaras. 

Adv6rtio porém que se a commissão enten,iera 
que as'iluas 1'Xl)ressõea devião ter uma inte\li-· 
gencia .condicion,,1,- em tal caso cumpria proced,llr 
a melhor redacçã .. , dizendo-se-no caso de con· 
tinuar ainda a suppres,ão dos· diarios-para q.ue 
toma~do a oamara Olltra de~beràçio_ o tbesouro, 

possa d~r o di'Í1heiro necessario. Para evitar. du
vidas . porém pareceu-lhe melhor supprimir as 
p ,lavras do art. 6° ~ 4•-c<>ntinuando a suppressão · 
dos diarios-accresceutando-se ao mesmo artigo-
fica au5orisada a despeza· com os .tacbygraphos e 
reolacçao dos diarios, caso a camara os estilhe-
~~ , . 

Accrescentou que o objecto era de importancia 
quanto ao contracto, que lhe pareceu que tinha 
sido ·feito com o tacbygrapho, o qual, a existir, 
devia ser cum-prido. 

e> Sr. May pronunciou.se contrà a suppressão 
dos correios, q uerando que o seu numero se reduza 
011 por morte, ou quand<l por falta .de cumprimento 
de seus deveres forem d_es pe,lidos, 

:llostrou a necessidade qu~ ·havia destes homens 
para os serviçós das differentes secretarias de 
estado, que cs chefes destas repartições se acharião 
muitas vezes embaraçados e serião obrigados a 
f 1zer grandes de3pezas, e a lançar mão de h ,,mens 
advtinticiameilte para levar uma circular impor
tante, ou outro q11alquer aviso 011 oflicio de 
urgencia. , 
-:rirostrou que na verdade em outro tempo as 

ordenanças fazião este serviço, mas que se achára 
nisso algu.m inco ,1ven,ente, e peior teria sido se 
n,fo s~ tivesse adoptado o expediente de os des
pachar para ajudantes de milícias depois de 
certo numero de annos de serviço na qualidade 
de ordenanças . · 

Fez mais algumas refle;?.ões .sobrs a quantia 
designad~ para os subsidias e mais despezas das 
camaras legislativas. · 

o .sr . . Oastro e Silva. informou que ares
peito dos diarios a commissào nada mais fizera 
.do que guiar . se pela lei do orçamento do anno 
passado. 

· Não julg_o11 apropriad~ a oaeasião 'para tratar 
d,, que.stão ácerca do contracto que se dizia 
celAbradp com os tachygraphos. 

Q,1ant11 ás despezas · do corpo legislativo .fez 
ve,· que a quantia orçada era a ,mesma dos mais 
annM, a qual sempre tein chegado. , 

Ooncluio mostrando q11e a commissão não ·podia 
ser incrijp,1da por nlio ter feito exteuslva a sup- · 
prossão ao pesdoal das secretarias de estado, 
porque por uma lei do anno passado se tinha 
ôado uma grat,flcaçào aos officiaes das secretarias 
emq11auto ellas se não organisavão, e por isso a 
lei do orçamsnto não podia tratar deste negocio, 
apezar de que respeitéra C; principio, dizendo qtte 
flc,iria em observancia o artigo da lei de 1880 que 
prohibe que se ·admiLtã.o novos empregados nas 
secretaria•, exceptuaolo o offlcial-maior. 

1''urlio apoiadas as 11eguintes emendas : 
Do Sr . Pedro Oavale~nti, 
« A.' qu ,,ntia marcada p·ora as despezas do curijo 

jurídico de Pernambuco, accresce,ite-se-4:000$000 
p,ira se estabelecer a bi bliotheca ma11dada crear 
pelo decr~t.o de 7 de Dezembro de 1830. » . 

Do Sr . Reze»de: 
" A.dditamento á emenda do Sr. Pedro Caval

ca»ti -,- Comprehende se nestaijuantia 800$000 de 
ordenado do bibliothecario nomeado.» 

o Sr. Ml:ni .. t.-o da Fazenda advertlo que 
a r.ommissà11 não contemplára a despeza neces
saria para o concerto da casa do. senado, que 
deve t,\lvez importàr em .16:000BOOO ou 17:0008000 
para a tornar capaz de servir; sendo necessario 
que o orçamento autorise esta despeza para se 
fazer desde já, · 

Achou desnecessario dizer-se que o expediente 
àas secretarias das mercês seria feito pela 
secretaria do lmperio, porque as graças são 
registmd,,s nas secretarias por onde são expe
didas, e sendo coueervado o expediente na se
oretaria do impãrio, viria a transformar-se parte 
della. em secretaria · de mercês, e contin~ar-se·hia 
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a onerar as partes com emolumentos áem neces-
sidade. · · 

,Quanto aos correios, !ez ver que erão diversos 
os .serviços em que erão empregad,,s, e que sendo 

· abolidos e sab,;tituidos por permanentas,- con-
. verter-se-hião 9s permanentes em c,,rreios, e 

como a mudança vinha a ser i,irnplesmente de 
nome, e pareci11 que a innovação não vinha a 
interessar muito a fazenda public<> ; votou contra 
o artigo. ,. , 

o Sr. Duarte Sllva disse que a commissiio 
não tive_ra conhecimento da despeza de que se 
carece para concerto da casa do senado, e por isso 
não. apontára, accrescendo que • devendo esta 
despeza ser foita desde já, cumpria votar pum 
ella um credito supplementar, e não podia ser 
in~luida na· lei d" orçamento, qua tem de exe-
cutar-se para o anno de lt:133 a 183t. . 

Quanto á bibliotheca de Pernambuco fez ver 
que conhecend,J a commissão ó desejo •.Jus a 
camara tem de promover estes estabelecimentos, 
.orçára em 20:000SOOO a sua despeza, quando o 
presidente pedira apenas 18:360/JOOO. 
· Pelo que respeita á secretar,.. das mercê<, 
lembrou que por occ•sião da discussã-> do decreto 
para a abolição desta secretaria, houvera muitas 
questões na camara, não passando o mesmo 
decreto no senado p,ir se attender que era oneroso 
ás partes o andarem de uma secretaria para 
outra, podendo achar tudo reunido em um só 
lugar, sendo por temor dessa opposicão que a 
commissão maodára passar para a secretaria olo 
imperio este expediente, atte ,_,dendo a que, devendo 
ser conservados os ordenados.. dos of!iciaes res
pectivos, elles poderião ser empregados neste 
expediente. . 

O Sa. GETULIO offoreceu a seguinte emenda: 
« Para subsidio dos de putari "s, 240:000SOOO; para 

dito dos senadores, 183:üOOH000.11 
O MESM~ SENHOR fez vêr que cumpria orçar 

para o estado completo e nl\o effdctivo, porque 
puderião reunir-se todos os membros e em tal 
caso o governo devia. ser autorlsado a !uzer a 
despeza legal. 

o sr. o,utro e suva fez vér que a quantia 
orçada peln com111lssdo Ili.ó hoje, tinha chag11<io 
para pagamento dos subsidlos, e que não ounh,.,oin 
utlll<111de em se augmeutar o computo orçu•Jo\ n 
n90 ser para em resultndo llpt'eseuta.r ma. or 
debito. 

o sr. Piro• Ft,rl'elr,, dlRse quo II com
missii" tivera ein vlst11 removllr os correios, p111·a 
eoo11omis11r esta desµeza e diminuir os homens 
empregados neste serviço, porque de fa~ti> o 
numero é demasla,lo. 

Quanto aos Dia,·iqs, disse contlnuárn na 
marcha d11 suspensão desta despeza, que devia 
ter lugar, emqunnto a 11ssembléa geral não man
dasse o contrario. 

Concluio depois de mais algum~s reflexões; 
O $r. 1\<tontezuin.a dapoi!i de expôr o pes

eimo estado em que se achão 11s estradas da 
Bahia, e-. necessidade de promover a commu
nicação entre est11 prõvincia e ' as limitrophes, 
oflereceu a seguinte emenda, que foi __ apoiada: 

« Autorize-se o governo para despender a 
quantia dá 20:000H na abertura de estradas na 
província da Bahia, devendo nã_ sua execução, 
proceder-se ná fórma da lei. » · 

O Sa. DuA.RTE -SILVA fez vêr que as nossas 
rendas nã,1 chegavão para e$tas e outras des
pezas, aliás de summa n€cessidade, não sobe
Jando cousa alguma, quando _ain~a não e~tava' 
lncluidd na despeza a amort1zaçao da d1v1da 
das prezas. 

o Sr. Ferreira. de Meu.o disse que no 
caso de passar a emcenda relativ~ ao bibliothe· 

cario do cursQ jurídico de Pernambuco, estava 
resolvido a uff.irecer uma emendà no mesmo sen
tid,i a favor du bibliothecario de S. P11ulo, como 
pedia a jusfiça, pnr,iue se davão as mesmas 
razões, servindo ambas as bibliotbecas para os 
cursvs juriclicos, e tendo ambas igualmente um 
bibiiothecario provido no emprego. 

O .. Sr. oastro Atve~ ~ sustentou a 'naeessi
dade da suppress~o dos corr~ios, fazendo vêr que 
nisto havia alguma economia, nãú eoncordan do 
em 1ue os s,,lJados perm ,ne.ntes perderáõ a 
obediencia necessaria aus seus chefas, e il. dis
ciplina, se forem emprega,los nes\e serviço, não 
só porque serão alterna,los, como até por~ue 
il'ião dormir aos seus quarteis, como hoje vão 
os C/Jrreios ás súas casa~, ncaba,lo o expediente. 

Vot•rn pela suppressào das p~lavras =- conti
nuando a suspensão ão J)iar,io - para a camara 
se não vêr pnvada da fazer esta despeza, quando 
eoteod6r que é neceasaria. 

Ooncluio, propondo que as despez9,9 com os 
subsidios dos membros da camara lagislativa, 
fosse pago pelo thesourl) do Rio de J ,na1ro, na 
e~pecie em que se fazam nelle ta·•s pag·1ment0s, 
p.orque sendo nacion ,,l, esta despeza não devia 
ser feita nas provinc1as. 

o Sr. Pires Ferreira. oppoz-se á emenda 
que propunha mais 4:000S para o curso jurídico 
de Pernambuc,,. Quanto ás estradas geraes, fez 
vêr qu• se não podia marcllr cousa alguma, 
emquaoto se não mostra~se que se tinha esguta'1o 
os meios da lei das emprezas. 

Co11cluio, dizendo que a corilmissão tinha mar
cado um>< quantia sufliciente para obras publicas 
na Bahia. 

o s ... Montezuu,,a expoz o estad~ mise
' ravel em que se acbão as estradas da Bahi -1, 
existindo urn ver,\11,leiro contraste entre a cidade 
populosa, dê muito commercio e lu110, e e11tre 
11~ pesslmas estradas, e falta de meios de com
municaçiio para o interior, que se observa, 
apnnas alguem sabe da cidade. 

Declarou q11e não queria que se tr~gredisse 
a lel das emprezus, mas qu~ o thesolrro uacio
nal, se esgotados todos os meios determinados 
peln lei, n,'to h,iuvesse emprnzario, f.,s,e alho
ris ,do para se razer a olespeza por c•int,, do 
governo, passanuo elle eutão a ser o emprehen-
dednr. . 

Fez algum11s reflexões sobre o p•rigo que 
ameaça a cidado baixa da Bahia, de cahir sobre 
ellu parte ila cidade altR, devendo os 60:000ff, 
orçados. pela commissão, serem empregaclo:1 t11lvez 
nesta obra. ., 

Fallou · largamente sobre a utilidade de pro
mover os mtiios de communicaciio, e disse que 
se hojH se despiss•m as casacas pa,.a se fazerem 
estr,,das, daqui a 10 annos haveria meios para 
sustentar o maior luxo, melllora,1,10 muito o 
paiz e augmentando, consideravelmente_ a sua 
riqueza. 

O Sa. CAR~Émo LEXO offereceu a seguinte 
emenda: , 

« Com os correios da mar. e terra, até 180: OOOS-. • 
Foi apoiada. 
Adiada a materia pela hora. 
Levantou-se a ses~ão. 

.. 
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l!le,-são em t.8 de Julho · 

l?lllllSIDENCU. DO SR. LIMPO DE ilREU 

Approvou-se a acta da Rntecedente. 
Fvi á commissão_,.encarregada das contRs do 

tutor de 8 . M. o lmpArador, um olllcio do Sr. 
ministro do imperio subm-,tteodo á cqnsideração 

', da camara uma representação . do. thesoureiro da 
casa imperial, M ,in,,el Ignacio , Soares Lisboa, 
ponderando .a_impossibilidade em que se acha de 
satisfazer a uma portaria do tutor de S. M;. o 
Imperador e suas augustas irmãs, por se acha
rem fóra do seu poder, e do respectivo escrivão 
os livros e documenlos de sua responsubili· 
lidada. 

Farão ás commissões de justiça criminal e 
constituição as representações do juiz de direito 
desta cidade; da camara municipal da capital da 
província do Pará; da de v11la Franca da mesma 
província, e dos- habitantes da chiada, de Belém 
do Gr.ã-Psrá-., 

A' com111issão de petições os requerimentos de 
José Militão ,da Rllcha e Francisco Antonio de 
Souza Barros. 

Approvoli -se um requerimento do Sr. Ribeiro de 
Andrsda para se pedirem ao governo informii.ções 
écerca do d&stino 9.ue tiverão os 400 e tantos 
contos de . notas falsas do · banco, vindas dt1 
França, e apprehendidas pela alfandega desta 

_ eôrte. · ' 
Ldrão 0 se alguns pareceres, dos quaes farão uns 

approvados e outros adia los. 
Continuou a discussão do orçamento da repar-

tição do imperio com as emendas apoiadas na 
. sessão antecedente. 
· O Sr. oaetano de Al.nielda ;,bservou 
que a emen.ia do Sr. Montezuma olierecida na 
s~ssão antecedente - para se applicarem 20:0QOS 
na construcção ou reparação lias estradas da 
Bahia - nenhum beonflcio produziria, por ser a 
quai,tia em extremo limit11da para uma provfncla 
tão gra11dn, e que tem tantas estrada•, par11 o 
que bastava lembrar que a estrod11 do Sant'Anna 
de 6 pRra 7 legu11s de extensllo tora oroadn om 
250 :OOOROOO, 

Doclarou porém, que ni\o duvldarll\ votQr pola 
e111on<l1.1 Re alia fosse apresenLa,lu r11mndo so Lra· 
tasse das dttHpezas pruvlndao• da Il11hla, porquo 
o nobre ora,ior estavn convenoldo de que Hem 
estrailas o Braz\l m\n pódtt prospurnr, e por leso 
lhe parecia pouco tu,lo quanto se votass~ para 
este fim, sendo de opinião quo se dovla votar umo 
quantia para cada provlnuia, nut.Jrlsando-se os 
respectivos conselh.is gernes, quando não ohe• 
gas,em · as rend,,s provi11claes, ~ proporem um 
tributo qualquer para sa construire,n as estradas 
da que carecem.. ' 

Oontinuou mostrando que as estradas da Bahia 
não puditio entrar em linha de comparação com 
as estradas de Minas que communicão com o Rio 
de Janeiro, porque .são construidas á ~ústa da 
taxa cha,nada de portagem, a qnal até ao an110 
p1<ssado entrava no thesouro, e não se ap~li~ava 
a favor das estrsaas,quando tendo o Sr. m1mstro 
do imperio pedido para este fim um credito 
supplementar, o nobre orador, nà· qualidade de 
membro da co·mmissão, nproveitára s occasião 
para .fazer co,n que aquelle dinheiro _tivesse a 
applicaçào que lhe era ~estinada; deseJando que 
em todas as mais prov1nc,as se estabelecessem 
taxas de portagem, para assim cada uma dellas 

· tratar do melhuramen'to das suas estradas. con• 
correndo para isto aquéllerque gozão do beneficio 
deUas. · . 

pazas devião sabir dos fundos nacionaes ; mas 
como por ora se nãJJ trata de_stas estradas, e 
mesmo o nobre orador se persuadia que se tra

·taria dellas muito ta~de, porque· os brazileirys · 
estão. t,:atand'> de partidos e divisões, em lugar de 
promoverem a prosperidade de seu paiz; entencieu 
que, como·fica <lito, a emenda do Sr. Montezuma ao podi'a ter lugar quando se tratasse das das- · 
pazas provinciaes. · · 

Disse mais que desejava que houvesse igualdade 
a respeito das províncias, sendo este o motivo 
por1 que no anno p11sst1do offerecêra uma emenda 
pars se ·applicsrem certas quantias para obras 
publicas em todai, as províncias, não duvidando 
concordar em que neste anno se appliqúe para 

.. este fim maior q Ufl,Dtia. - 1 ,, 
Sustentou a emenda do Sr. Castro Alves 

offerecída na sessão antecedente a respeito do 
pagamento do subsidio dos Srs. deputados, por 

· entender que não âévia continu.ar a haver -a des• 
igualdade de receberem os Srs. deputados .do Rio 
de Janeiro 6 mil cruzados em notas, entretanto 
que o nobre orador recebêra em 1830 um ·vRlor 
equivalente a 9,000 cruzados em notas, em 1831 
8,000 e tantos, e tinha de .receber este anno 7,000 
e tantos, havendo até alguns Srs. deputad<Js de 
Pernambuco que mandárào vir a prata para o 
Rio de Janeiro, e receberão 15,000 cruzados; 
desigu,,Hade esta que devia cessar, uma vez que . 
o subsidio era dc,sígnado como despeza geral, 
não só por ser injusto que os Srs. deputados do 
Rio de Ja.ijeiro e alguns outros, cujas províncias 
são pobres e não Lêm meios para pagamentos 
dos subsídios, recebão no thesouro nacional 
6,000 cruzados em nota,, emquanto outros se
nhoreM recebem maiares quantias, como por que 
o subslJio nito é um ordenado, mas uma ajuda 
de Cllolto q11e a nnQão dá aos seu• represen
tante~, para gastarem no Rio de Janeiro durante · 
a sesello ordluaria, extraordinaria quando a 
houvnr. 

.Ounoordou tambem com a emenda que propunha 
11 qu,1nt111 do 4:0008000 para a bibliotheea de 
Pern11111buco, duveu~o porém conslgnar ,ee igual 
quantia para a blbllotbuca do curso jui'idieo 
de S. Paulo, que eatá em ldentieas circum-
st1111ch1s, ·· 

o l!ilr. Oornelro Leão RUstentou a sua 
omo11d11 para 110 consignar a quantia de 180:000S 
para 11,s doRpnzas dus con:eloe maritlmos e terres
tre~, fozundo ver que a qttantla de HO:OOOff 
nllo ohog11 (lllrll estas dospezas, como sabia.. por 
exporlonoh, nil.o havendo tou11do na distribuição 
doH HO :OOOH uma quantia su!lfolonte para metade 
dns dospezus do correio de M111a•, cujo expe· 
diente tem augmentado muito depo1e que foi 
sanccionada n resolução para que os periodic<ls 
não pagassHm porte; tendo chegado a ir do Rio 
de J,ineíro 4 e 5 malas, em consequencia do que 
foi necess~rio aug,nentar tambem o numero dos 
pr,>i,>rios, não só, para esta capital, como para 
diversos pontos daqutilla pre>vincia. 
-Acérescentou qu,e, não só por ter ' crescido a 
despeza, como ·por que era necessario . dar orde0 

nado ao administrador do correio ds Minas; que 
até agora o não tiuha, tal vez os mesmos 180:000S 
não chegassem. · · 

Advertia que seria differente o caso se houvesse 
uma estrada geral de norte a sul da Brazil, que 
cortasse todas as províncias, a qual depois se 

- fizessem ramificações, porqul então estas des-

Quanto é. emenda do Sr. Montezuma advertio
que não tendo a commissão projeclado · algumà 
estrada ou canal que se pudessem cbainar g•raes, 
para que se lhes houvesse de consignar uma· 
qua11tia pelas des?ezas geraes, cumpria que as 
estraclas, para cuja construcção se pretendiào d~r 
20:000S fossem feitas como na pruvincia de Minas, 
concorrendo aquelles que se aproveftão dellas, 
com uma quantia que reverta a favor da fabrl• 
cação das .mesmas estradas. ·• 

o Sr. Ledo propôz que o /overno ficasse 
autorisado a despendlll' até 20:006 nos trabalhos 
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prepar.atorios para abertura de estradas geraes 
e canaes, fazen,lo ver qwe, antes de começar 
·es.te trabalho, é necessario levantar plant"s e 
examinar os terrenos, etc., para o qúe cumpria 
que o governo tivesse á sua disposição a somma 
nec3ssaria : não duvidando accrescentar que no 
caso de não haver emprestimos, o governo pudesse 
exigir razoaveis prestações dos que se servirem 
dessas estradas e canaes . · . 

Advertio que tendo a commlssão contemplado 
os canaes no numero dos objectos de despeza 
geral, · esquecêra o canal ua Pavuna, obra magni
fica que pode servir de norma para as outras 
obras deste genero; causando pena o perder-se o 
dinheil'o e trabalho empregado n ella. ' 

Requereu portanto que se applicasse alguma 
somma para a contfnuação · desta obra, não sõ 
podendo incluir est• despeza nos 100:000S consi
gnados para as obras dó Rio de Janeiro, pela 
r,azão já referida. 

Perguntou se nos 140:000S para os correios se 
havia eliminado a quantia de 4001! dada a David 
Jewet. como inspector dos mesmos correios. 

Foi apoiada a seguinte emenda, 
Do Sr. ' Souto: 
« Com a continuação da abertura e aperfeiçoa

mento da parte já começada do canal da Pavuna, 
e com o reconhecimento do terreno e mais ope
rações necessarias, que provem a possibilidade 
e vantagens do canal desde o rio Macahé até 
Campos, 30:000SOOO.» 

o Sr . Ribeiro de Andrada disse que 
se devião conservar os correios das secretarias, 
porque estando marcadas por lei as obrigações 
dos guardas municipaes permanentes, não de
vião ser encarregados de obrigações diversas, 
ás quaes elles poderião ·até não querer sujei
tar -se. Achou po1·ém que dous correios para csda 
uma secretaria de estado bastariíio pera o des
empenho do serviço, e _p or i•so propóz que 
depois da palevrn do ~ 5° - expediente - se 
accrescentasse -e dous correios - levando-se à 
columna correspondente a despeze annual, que 
elles devem fazer-se. 

Apoiou a suppressão daR palavras que dizem 
respeito ao Diario da Cama,·a : 1°, p,,rque a 
camara podia variar de opi11iiio; 2°, por4uo acre
ditava que mais ou menos estava em pé o trato 
feito pela camara com os Lachygraphos ; 3°, 
porque dizendo a lei que continuará a ter vigor 
o artigo do lei tle 1831, que diz que á camara !lca 
a distribuição das so bre8 das suas despozas, 110 
caso de a carnara mudar de opinião a este res
peito, podia applicar as sobras ao yaga~iento d~s 
t .. cbygrnphos, e dospeze de redacçao e 1mpressao 
dos . úiarios. · 

Propó:.1 que se eccrescentasse que Q governo 
:ficaria autorlsado a des pender com as academias 
medicas do Rio de Janeiro e Bahia, o excesso 
que pudesse haver no caso ,de passar a lei, a 
cuja discussão o senado está procedendo, e que 
é n•tural que seja sanccionada. . . 

Entendeu que aa despezas necessar1as para 
concerto da casa do senado deviiio entrar nas 
despezas provinciaes. 

Quanto ás estradas e canaes, fez ver que uma 
estrada geral não podia ser principiada por_uma 
. ou outra provincia, mas suppunha a existencio 
prévia de um systema de estrades approvado 
pelo corpo legislativo, e applicações dos fundos 
para sua execução. · . 

·Accrescentuu que os 20:0008 propostos pelo 
Sr. Montezuma nade fariào a C..vor de estradas 
ou cl\naes, por ser em extremo ~imit11d1?, 
Pereceu-lbe que o canal da Pavuna n110 podia 
entrar nas despezas geraes, devendo s'ómente 
ser objecto de despezas g~raes _um systema geral 
de canaes pera todo o 1mper10. 

Oppoz-se a que se elevasse a maior quantia a 
'i:OKQ 2 

despeza de compra de livros e gratificação dos 
empregados das bibliotbacas, não só por que 
convinha attende r ás nossas circumstancias, cl'l'l'.no 
por ·que com eçando ag'>ra as bibliotbecas, a 
compra de livros a ttve ser gradualm ente feib para 
a boa escolha delles: nã,, sendo o numero dos 
livros. das mesmas bibliotheca tão grande que o 
pezo do trábalho dos respectivos empregados seja 
tal que mova a camara a augmentar desde já 
os ordenados dos bibliothecarios. 

Duvidou que pndesse ser objecto da lei do 
orçamento a abolição. de secretaria do registro 
geral das mercés creada por uma l•i anterior; 
parecendo-lhe até inconveniente que passasse para .. 
a secretaria do imperio, que tem já a seu cargo 
a cbancellaria · mór , dando a esta secret;;ria uma 
multidàü de cobrn dores de emolumentos q:.e terião 
de fazer escripturação, etc. ; donde resultaria 
oonfus~ . · 

o Sr. oàrneÍ.ro da Oun11·a. fez ver que 
se se adaptassem todas as emendas ficaria o 
projecto em discussão uma nove lei peior do 
quA a proposta pela commissão . 

Quanto ás estradas nrio lhe ·pareceu que sé 
,,pudess em faz_er com utilidade publica , emquanto 
o nosso · paiz es tivesse com tão pouca população 
no ce"tro, nem mesmo emquauto continuar o 
methodo até agora seguido, não b~vendo até 
quem saiba calçar ao ruas, e carecendo nós de 
pedras proprias, que aliás ha na ilha de Fer
na~do. 

Reconheceu que as estradas são de grande. 
utilidade pera o des envolvimento do commercio 
interior, mas que era ínuito mais urgente applicar 
r emedio á moeda falsa de. cobre. 

Declarou- q11e votaria que todas as estradas e 
Cana.es fictt.ssem incluidas nas desp ezas geraas, 
porque havendo no Brnzil apenus 5 ou 6 pro· 
vin cii.s rlcas, sendo us mais pobres (mas apezer 
disso tão nocessarias como as g1· .. ndes ao co1·po 
de que siio membros), a coustrucçiio do Hstrad11s 
e canees, devia ·ser p1·omovida Lauto a favor de 
u111a.11 como de outras, o que não acon tuceria ee 
cada uma provincia tivesse do promover 1u 
eetmdas e ·cennes pnr conta de eun despeza par
ticular ; injustiça esta que 1.hlrla occa~it\o n liavo1· 
crimes entre as provlncias, 

Pulo que reepoHo. 110 pug11111onto do subsidio 
doe memb?<ls ,to corpo loglsll\livo, ,llgso qu·i con, 
sidorarla o Brazil muito mulH feliz se us dilos 
membros não recebessem tal subsidio, o quo lhe 
parocln impussivol, por orn, allontns ntt nossas 
clrcumstnncias, o à distancia em quo multus Sra . 
deputados se achõo de suns familias, o que os 
obrigava a fazer muito maior despeza. 

Accrescentuu que hoje muitos senhores que 
mandassem receber os subsídios por sues 
províncias ftcuri ãoem peiores circumstanclusse não 
se tomasse uma medida sohr0 o cobre falso. 

Ooncluio "fazend o algumas refl exões para mostrar 
que estaria promptu a concorrer qu,1ndo houvesse 
necessidade, para salvar o Brazil a 1·0spe1to do 
cobre falso, não tendo o nobre orador cedido ·'tJ 
seu subsii!ii, em consequencia de ter ficado pobre 
durante o tempo de quatro annos em que estivera 
preso na Bahia. 

Approvou-se a emende do Sr. Ribeiro de An
drada a respeito dos correios • 

o sr. Arau;jo Lima se oppôz á emenda re
lativa ao canal da Pavuna fazendo ver que sendo 
parti~u)er o con~modo, , particular tembem devia 
ser o onus. . 

Ponderou que não estando completo o numero 
de lentes dos cursos jurídicos, cumpria aup:mentar 
a prestação para os mesmos cursos, porque aq uelle 
numero tem de pr&encher-se em breve ; e igual
mente que cumpria providencie~ sobre e_ ca~a 
onde se deve estabelecer a bibllotheca, -e !Jla1s 
arranjos para isto necessarios, achando -se ho1e 011 

- 11 
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livros amontoados cm uma casa pequena por não 
estar a junta de fazenda de Pernambuco auto
torisada para fazer esta despeza. 

o Sr. oa.stro e suv ,~ advertio que existimlo 
a .favor da receita geral um saldo de 154:000$, e 
devenqo deduzir-se delles 115:0008, das cathedraes 
que tinhão passado para a despeza geral, restava 
apenas o saloio de 89 , 0008 ; donde se via que se 
fosse a 11ugmentar-se mais esta despeza por meio 
das emendas que têm apparecido, absorver-se-hia 
o saldo, e apparecia um deficit, que não sabia 
como supprir, a não ser por novos impostos, que 
não podem ser augmeutados nas circu[!lstsncias 
actuaes, além de que assim se perderia o beneficio,. 
que a .commissão tivera em vista, nlliviando a 
agricultura. 

Pedio qne se nttendessà a que no projecto 
em dislius,ão se achava auymentada a despeza 
de 887:9828 a respeito da .ei anterior; e que 
o p:.gaQiento da nossa divida passiva absorve o 
terço da. renJa. · . 

Oppôz'-se ã emenda relativa ã conservação dos 
correios das secrelarias ; mas no caso de- não 
pássar, a suppressão .. proposta pela com missão, 
delllarou que votaria pela emenda do Sr. Maciel, 
escolhendo de dous males o li-.enor. 

Julf<OU necessaria ,a suppressão proposta pelo 
Sr. Montezuma a respeito dos Diarios da. Ca- . 
mara, porque devia ficar -lhe livre o mandal-os 
continuar se assim o entendesse conveniente. 

Quanto no re·paro de não se ter orçado a despeza 
nececsaria para as academias de medicina, fez -ver 
que a comm issão não sabia se passaria a lei, e 
por isso se limitãra ao que existia ; · incluindo 
porém nas disposições geraes um artigo para que 

·toda a despeza decretada pela asse,nbléa geral, 
ainda não comprehendida _na lei do or,;amenlo, 
pudesse ser fiJ.ita pelo ministro respectivo ; estando 
assim tiradoJ tot1os os escrupulos. · 

Pronunciou-se .contra a emenda do Sr, Getuliu 
a respeit11 do subsiiHo dos membros do corpo le
gislativo, porque, suppondo propõr-maior quantia, 
propuzera menos do que a commissão, que or
çára _ a' somma que chegava justamente para estas 
despezas, diminuindo nellas 7:0008 de ajudas de 
custo, considerando que muitos senhores virião 
de mais perto. . . 

Quanto á emenda do Sr. Castro Alves para 
pagamento do subsidio 110 Rio de Janeiro, lembrou 
que jfl em 1829 o nobre orador snstentára uma 
emenda sua neste sentido, a qual níio fôra appro
vada, ml'.T«trando naquella occasião a desigualdade 
que · existia nos pagamentos feitos no Rio o nas 
províncias, e que até por uma razão de delica
deza se devla ter adoptado··a sua emenda, porque 
existi pdo então grande agio entre as províncias, 
poderia dizer-se que o corpo legislativo, lucrnva 
com o mal, porque -delle tirava proveito em seu 
beneficio ; · votou portanto a favor da emenda. 

Disse mais . que ,não constando ao corpo legis' 
letivo, .nem ao ,governo. se já tinha tido lugar 
a subscripção -para -compra de livros, a_ commis
são não podia ter em vista esta despeza :. que, 
·não existindo ainda bibliotheca, não havia razão 
para se marcar ordenado do bibliothecario, e 
muito mais sendo de SO0S, entretanto que o do 
Rio de Janeiro que tem muito mais. ·que fazer, 
ganha 600S; parecendo mais justo que se dessem 
ao do Rio os 800H, e ao de Pernambuco 600S. 
Pareceu-lho porém mais util e economico ' que 
algum dos , lentes substitutos· servisse de biblio
thecario, mediant-e uma pequena gntificaçào. 
(Apoiados.) · 

Informou. que havia no projectn um erro, por
qu" a commls•ilo tratàra neste lugar sômontA dos 
co, reios do torra, levando à repartição do mn.-lnha 
os correios marltimcs na lmport11n~it1 de 400:000H: 
que para os de terra o Sr. ministro do lrnporlo 
)iavla pedido 126_:000S; ma11 considerando II com-

missão que não podia chegar esta quantia, porque 
não ha vião sido contempladas despezas que se 
acc_!clsavão na tabella respeotivn, elevára a pres
taçao á somma antecedentemente votada, atten
dendo ao mesmo temJ.lO a que não se devia eleTar 
muito, porque se contmuasse a mesma afflueacla, 
seria maior o producto. . 

Declarou que , se pas's11sse a ·emenda do Sr. 
J',fontezuma para se darem mais 20:000S para 
estradas da Bahia, o nobre orador votaria para 
que esta quantia fosse consignada p·ara prepa
ratorios, ,porque para estradas era insuffioiente. 

Lembrou que em 1830 se tinh~o consignado 
40:0008 para estradas da Bahia, em 1881 60:0008, 
e outros tantos hoje se consignavão, o que fazia 
o computo de 160:000S com que jê.se,podia fazer 
algum melhoramento ás estradas daquella pro-
víncia. · 

Entendeu que a continu&ção do cnnal da Pavuna 
devia ser feita por conta da despeza particular, 
porque a commissiio incluira ·nas despezas geraP.s, 
estradas ij canaes geraes, o que se não dava 
a respeito do canal em ·questão. . . · 

Quanto ã secretaria das mercês fez ver que, 
sendo o orçamento uma lei, podia revógar outra 
l!li, muito principalmente á vista Jas preceden
tes leis de orçamento, em que se tlnbão abolido as 
lntendenclas de marinha, capellanias, comman
dantes de armas das províncias, etc. 

A respeito do curs'.l jurídico de Pernambuco, disse 
que cumpria eliminar da despeza geral os orde
nados do~ professores de rhetorica e francez, que 
devem entrar nas despezas particulares ; com o 
que lhe pareceu sufficienle a quantia consignada 
pela comm_issão, igual á do ·anno passado. 

o sr. sou-to disse que veudo que havia 
passado o cap: 1°, em que se inclu ião os canses 
na despeza geral, propuzera a sua emenda para 
a continuação do canal da Pavuna, que conside
rnva util, e necessario até para servir da escol11 
aos nossos engenheiros, quanto ao modo pratico 
de se fazerem estas ob,·as. 

Disse mais (!Ue para este canal cabia apenas 
a preetação mensal de 600$, donde resulLava 
que se e,itava deteriorando a parte feita .por !alta 
de meios; e que para prevenir este m,,1, e mesmo 
afim de se concluir quanto antes, trabalhando-se 
nelle com mais força, para mais depressa produ
zir os proveitos, que delle devem resultar, qulzera 
que se applicasse a esta obra 80:000ff ; como 
porém tinha apparecido opposição, e o nobre 
orador queria prevenir questões, pedio licança 
para retirar a emenda. . 

Ooncluio fazendo algumas rellexi5eR sobre o mao 
esL11do em que se achlio RR pontes, rua~ etc., do 
Rio de J~ueiro por não terem us camaras muni, 
cipaAs m~ios bast11ntes para estas despezas ; e 
mostrando os soccorros e dijspezas, que o Rio de 
Janeiro tem feito com as mais províncias, das quaes, 
liquidada a conta, t,lvez' tive$se de haver grossas 
son1m11s . 

A camara consentio em que o Sr. Souto retirasse 
- a sua emenda , · 

o Sr. Montezu:in.a se propoz a ofterecer,de 
novo a emenda do Sr. Souto, por entender · que 
s_egundo a votação _da camara a construcção .-dos 
canses pertencia á dijspeza geral. · 

Fallou a favor da conclusão do canal·da' Pavuna, 
. mostrando a utilidãde que devia resultar da 

construcção de eã\radas e- canses, não só ao 
Rio de Janeiro, mas ao Brazil todo ; sendo o 
nobre orador de opinião que se devia . reduzir a 
outra despeza o mais possível para se applicar 
11 renda em grande parte nas est,·adas e canses, 
pois daqui resultaria em breve espaço grande 
11ugmento de riq:ieza publica e particulRr. 

Quanto á sua omenda de 20:000$ para obras publi
ca'!.! disse que a quantia parecia mnls ou menos 
eumclonte eogundo o plano que cada cada um ·Sr, 
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deputado tinha na mente e no coração para 
satisfazer as precisões do Brazil, mas que a 
referida emenda não tivera em vista n ab~rtura 
de estradas ou· canaes, para o que não chega vão 
os 20:000#, e sim o fazerem-se trabalhos pre
paratorios que não podião pertencer sómente 
aos emprehendedores, que coneeberião um ou 
outro plano para uma ou outra estrada ; mas 
ao governo, a quep:i incumbia conceber o plano 
do todo, sendo esta uma das principaes attri- . 
buições do .Sr. ministro do imperio ; para o 
que julgou dever-se dar m il..o larga, afim de 
elle applicar o dinheiro que lhe fosse consignado 
em mandar engenheiros tirar as planta$, etc., 
sendo publicados os trabalhos no Díario do 
Governo, para que os emprebendedores, vindo 
ao conhecimento de que esta ou aquella estrada 
lhes offerece maior. vantagem, possão mais.facil· 
mente propõr-se á sua construcção. 

Advertio porém que se se entendesse que 20:000S 
erão poucos par11 isto, o nobre orador proporia 
que se dessem 50:000ROOO. 

Offereceu a seguinte emenda: , 
« Qllil se antnrise ·o ·governo a despender até 

. a quantia de_50:000S com trabalh,1 s _preparatorios 
. a um bom e util systema de estradas geraes do 
imperio, exame de terrenos e ·averig~ações esta-
tísticas, etc, o que terá lug,:,.r desde Já, ficando 
outro sim o ministro do imperio obrig,1do a dar no 
relatorio que tem de apresentar na sessão segui'!te, 
conta mui circumstanciada do que houver feito, 
e dispen:Hdo a este respeito . » 

o sr. oarnetro Leão entendeu que apezar 
d~ sQ poder ene11beçar na despeza zeral a construc
ção de canaes, porque todos elles podem ser de 
utilidade publica, ni!.o se devia decretar <lespeza 
alguma para isto, imitando -se nesta parte. o 
exemplo da Inglaterra, onde, em- consequencia 
das vantagens que tit·ou o primeiro emprehen· 
dedor de um canal, que constru10-· á sua custa, 
estas emprezas se reproduzirão CO!)Siderll.velmente, ' 
cobrindo-se a Inglaterra de vias hydraullcas, 
em quanto poucas deetas vias tem a Frauça, que 
pretAndau tazel-a9 á custa da fazenda publica, 
reconhecendo porém ultimamente que é melhor 
o metllodo seguido pela Inglaterra, encarregando a 
uma companhia. a conclusão de um canal princi
piado à custa da nação. 

p .. receu-lhe portanto que se devia promover a 
-abertura. de ca.naes no Br11zil por companhias 
nacionaes, e estrangeiras, intervindo nisto as 
autnridades por meio dos necessarios convites. 

Offereceu a seguinte e1nenda, que foi apoiada: 
11 O governo fica autorisado a contractar com 

qualquer companhia de nacionaes, ou estrangeiros 
o acabamento do canal da Pavuna, estipulando 
o direito de passagem que as ditas companhias 
devem perceber de cada uma daa embarca.~ões 
que se servirem do dito canal, com attençao á 
sua lotação. » • 

-o Sr. Rezende pronunciou-se contra a 
emenda que propunha que fosse feito pelo ~h:esouro 

. do Rio de Janeiro o pagament_? do,s subs1d1os. dos 
Srs. deputados e senadores, nao só porque e do 
interesse dos provincianos _o opporem-s~ á cen
tralisação, como porque nao havia razao para 
se proceder assim a respeito. das pro_vincias q_ue 
não ctirecem de soccorros da . capital, ~Ulto 
p·rincipalmente quando por-lel é pe~mi_ttido receber 
o subsidio na cõrte, on nas provm·c1as, 

Fez varias reflexões para mostrar que passando 
a emenda, não háveria a pr·etendida. Jgualdade, 
não. .~6 porque os . senhores que hab1tao a c.õrte 
sabem aonde poderàõ achar melhor mer.cado p_ora 
os obje·ctos de que carecem, · como porque _ têm 
muitas outras v:anta.gens, que_ não· têm os o~tros 
senhores, inuitos dos qua.es d1spendem . mais do 
que o subsidio. . 

o sr. Oa•tro A.1ve11 sustentou a sua emenda 

dizendo que não estando os presidentes autori
sados a fazer despezas gernes, mas achando-se 
is to incumbido ao g)verno central, e sendo geral · 
a despeza com os subsídios, a.o governa central 
incumbia pagal-a, 

F,,i apoiada a seguinte emenda : 
Do Sr. Pires Ferreira : 
" Supprima-se a despeza com o subsidio dos , 

deputados, e sua importancia fique applicada 
para pagamento . da divida publica. » 

o sr. Oosta Ferreira comquanto reconhe
cesse a utilidade das estradas e canaes, oppô1.-s0 · 
à emend& do · Sr. Montezuma, n.ão só porque nos 
falta por ora a população necessaria para termos 
boas estradas, como porque, se o Sr. ministro do 
imperio encarregasse a .um engenheiro o plano 
de uma estrada do norte ao sul do Brazil, não 
sendo passivei que elle examine as localidades 
por entre m·11t,,s virgens e capoeiros, o resultado 
seria iautil gasto de dinheiro ou a apresentação 
de. um plano imperfeitissimo. 

Fe~ ver mais a impossibilidade de conservar 
estradas que não são frequentadas,ficando cheias de 
matto e perfeitamente iuutilisadas no espaço 
de dous mezes havendo trovoadas. Apezar 
de rec,mhecer que era injusta a emenda do 
S,·. Castro Alves, não duvio.lou votar por ella, 
para se não attribu ir a interesse particular a 
opposiçiio que merecia ; parecendo ao nobre orador 
mais conveniente d-:iterminar q:ie os Srs. depu· 

, tados pag,1ssem lOS uu 20S por cada um dia em 
que estivessem ausentes da côrte. 

Propoz a suppressão do art. 7o, por não .se dever 
autorisar o pagamsnto de uma despeza illegal, 
qual a da Flora Fluminense. 

F 8Z algumas. reflexões sobre o máo estado da 
bibliotheca publica desta côrte, onde .não · achára 
quasi livro algum com capa, e as estantes sem vi
draças,, encontrando bem conservado apsn• um 
volume da traducção de Pope feita por Targini ; 
não poo.lendo. o nobre orador attribuir isto a.q., 
clima, porque achava bem conservada a livra.ria 
dos padres bentos. 

O Sr. Ledo disse qa.e se se quizesse em
pregar um meio airoso para dissolver o corpo 
legislativo, devia vota1·-se pela emenda do_ Sr. 
Pires F arreiri\, não só porque em consequenc1a da 
falta de capita.as . nenh1;1 m Sr ,deputa.do do ~razil' está 
nas circllmsta.nc1as hoJe de abandonar os interesses 
de sua familia para vir ao Rio de Janeiro, como 
.porque este emprego ainda não é CODl!iderado entre 
nós com a decencia, decoro e venffl"açii.o que 
cumpre, sendo muito de suppõr que quando um 
membro do poder legislativo tivet· a con9ideração 
de que goziio os de "Inglaterra, não queirão mais 
receber subsidio. -

Quanto à emenda do Sr. Oastro Alves, fez 
ver que se não tinha encarado o negociú pela 
sua verdadeira face, porque os Srs. deputados 
do norte é que recebiào 6,000 cruzados, e não 
os senhores do Rio de Janeiro. e Bah ia, etc. ; e 
quando devesse haver nlguma reflexão a este 
respeito, seria sobre a indemnisaçiio da differença 
para menos que recebem em consequencia do 
depreciamento do papel. . . 

Apoiou a emenda do Sr. Montezuma, dtzendo 
que talVHZ • s•ia um meio · de chamarmos popu
lação para o Brazil o formar um systema ge, al de 
estradas. Não achou porém necessario este systema 
ácerca dos canses, uma vez que não digão respeito 
a- 4 0.\1 5 províncias; 

Obsenou que devendo a extineção das taxas .e 
emolumentos ter prfociruo o aUiviar os contri
buintes a commissão llito devia ter conservado 
os emoÍumentos dá secretaria das mercês, .não 
só porque não . parece proprio que .o .governo 
receba estes pequenos direitos de braçagem, que 
erão dados aos .o.fficiaes .respectivos em ·cõmpen
~ação dos peqilenos ordenados ,ue vtinciiio, como 
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porque a mesma commlssão propuzera a extincção 
de outras taxas tambem por insignificantes. 

O Sr. Dua:t--ce 81.l.va jnf,>rrnou .que"' os 
dinheiros que se gastárán com a Flora Fluminense 
estão pagos, não havendo outro l'ecurso senão 
accusar o ministro que assim dispoz dos dinheiros 
nacionaes sem estar para isto autorisado, e que 
a despeza de que tratava a eommissiio era do 
armazem, julgando ella que devia ser autorisado 
o Sr . . ministro do imperio a dispôr desta obra, 
.para fazer cessar esta despeza de_sde já,---0U: tro, 
cando exemplares com obras jdenticas, ou em
pregando o expediente qg.e julgar melhor. 

Quanto á secr.etsria das mercês disse que con
tinuando os l'.espectivos officia.es a perceber orde
nado, devião continuar tambem no trabalho, não 
tendo a commissão proposto a extincçào dos 
emolumentos por já estarem a élles ac_ostumadas 
as partes, nem mesmo " extincção total desta 
repartição, por ter encontrado obs•aculo na occa
sião da discussão áo projecto respectivo, dizendo· 
se que às pJ1rtes era mais commodo achar tudo 
reunido em uma só casa, do que andar pelas 
difl:erentes repartições. · 

o Sr. Oosta Ferreira sustentou a -inutili
dade· da emenda do Sr. Montezuma, rep·etindo os 
argumentos que já havia produzido; e fallou 
sobro a necessidade de responsabilisar ao ministro 
que mandára fazer a despeza da Flora Flumi
n~nse, sem edtar para isto autorisado, 

O Sr. Ribeiro de Andrada disse ·que nin
guem desej•va mais do que o nobre orador qne 
se puzessem em pratico. as e~tradas gera.es e ea
naes gerae~, que entendia depen,ierem' tanto umas 
como outras de um systema geral : porque todo 
o mundo sabia que se considera "êm estado de 
barb~ridade o povo, cuja communicação entre si 
e entre_ os mais povos não é a. mais facil pns
sivel; e porque sem canaes e estradas é superfl.uo 
pensar em commercio interno, e .sem o com
mercio interno superfino é pensar nQ externo ; 
parecendo-lhe porém qué o me.io proposto não 
produziria entre nós este resultado, porque não 
temos engenheiros -com os cunhecimentmr tbeo
ricos e praticoa de todas as sclencias proftssio
naes, que dizem respeito .a estra,1as e c,maes, 
para poderem ser eucar·regados. de um systama 
geral a este respeito, não bastando o simples 
conhecimento da geometria e calculo para este 
fim. · 

Não se oppôz porém á.. continuação do canal 
da Pavuna, que devia passar para a despeza 
'provincial. 

Concluir, fazelldo algumas reflexões sobre ter-se 
mandado lythographar a Flora Fluminense sem 
ter primeiram<inte sido presente a _alguns dos 
primeitlDs botanicos .de Paris para fazerem as 
correcções nece,sarias, afim de não sahir, com as 
imperfeições ~e neste. obra se notão. 

o Sr. :n.ebo.;ca" fez ver que ambas as emen, 
das sobre ·_subsidio dos deputados não podião 
passar, a do tir. Castro Alves · por ir de encontro 
á lei da!! eleições, a do Sr. Pires ·Ferreira por 
ferir a constilt1ição. Para tirar delias porém toda 
a utilidade possível, prevenidos estes inconve
nientes, propôz que fossem lançados na acta os 
·nomes dos senhores que votassem a favor- de 
q1rnlquer dellas, para reverter a favor do thesouro, 
·ou a differença -do valor da- moeda em que re
cebessem seus subsídios no Rio de Janeiro ·a res-

. peito daquel\a que -- circula nas- suas respe,;tivas 
províncias, ou a importancia de seus subsídios, 
Megundo votassem a favol' ·· de . uma ou outra 
emenda, · 

o Sr. Souto pronunciou-se fortemente contra 
o modo porque se havia descripto o corpo de 
engenheiros do Brazil, suppondo-o muito igno- · 
rante, sem que se tivesse attendido a que este 

· mesmo · corpo tem . feito trabalhos, que lhe dão 
direito a se fazer nelle uma opinião bem ihversa, 
sendo o _ meslI\o canal da Pavuna, que tantos 
elogios merecera hoje na casa, feito pelos enge
nbeiros brazileiros. ·, 

c,mcluio dizendo que não era por si que fallava, 
mas pelo corpo de engenhe,iros, no qual embora 
o governo transacto mettesse alguns indi_viduos 
que nunca tinhão sido engenheiros, existião_ offl.
ci>,es que têm gastQ muit'l tempo e muito di
nheiro para adquirir meios de saber, e os quaes 
não _ esta vão na penuria de conhecimentos que se 
suppunha. (Muitos "poiados.) 

o Sr. Ribeiro deAndrada respondeu que 
' não atacára o corpo de engenheiros, pois fallára no 
ger11.l, dando o Sr. Souto até prova de que o 
nobre orador tinha razão, quando dissera que 
naquelle corpo existiiio iudividt1os que nunca 
tinhão sido engenheiros. . 

Continuou sustentando a sua opinião sobre a 
falta. · que ha de conh,cimentos theoricos e pra
tico_s das sciencias profissionaes de estradas_ e 
canaes, não tend" o governo transacto mandado 
estudar prati~amente o systema de estradas e 
canaes, a não ser por um ou oatro estudante 
que , mandou á Europa, ' 0 sobre os quaes o nobre 
orador n\da queria dizer. 

Ooncl11ida a dis~ussào foi approvado o .art. 4° 
- os §Si l•, 3°, 4° e 5° com a 1• parte da emenda 
do Sr. Ribeiro de Andrada -'--§ 6° a.!é as palavras
- suas actas - com a 1• ·parte . .da ameada do 
Sr. Jfontezu·ma sobre a suppressão dos diarios 
- ~Si 7•, 8°, 9°, 10. e 11. 

J.l'ui igualmente approvadii a l• parte do art. 
5• até as palavras - do registro geral das mercês 
- regeítado _o resto do artigo. 

Approvou-se tambem os arts. 6° e- 7°. 
' Levantou-se a sessão ás 2 e meia horas da tarde. 

Sessãc, en1 19 de Julho 

PRl!,SIDENOIA DO SR. Ll:MPO DE ABREU 

Approvada a acta da antecedente, foi ás commis
sões de diplomacia e orQBmento um offl.oio do Sr. 
ministro dos negocios estrangeitos, subrnettendo 
á. consideraçM da camara, uma represenLe.çi'lo do 
marquez de Queluz que pretende ser indemoisado 
da ditforença do cambio porque foi pago· na qua• 
lidade de plenipotenoiario b,·azileiro. 

A' dê camaras municipae·s 011tro do Sr. ministro 
do imt5erio satisfaz,mdo a requisição da cam!lra 
em oficio de 2 do correute, com a remessa de 
val'ios officios da. municipalidade de S. S11lvador 
de Campos.· 

A' de conselhos geraes um ofll.cio do presidente 
do conselho geral do Pará, acompanhando os 
trabalhos do mesmo conselho . 

A' de petições um requerimento de Fraooisoo 
Antonio do Rego. 

A' secreiaria um officio do Sr. ministro da 
marinha ministrando_ esclarecimentos exigidos 
é.cerca do cofre das prezas. 

Outro do mesm,, senhor satisfazendo á exigencia 
da camara · ácerca dos .escravos das inspecções 
e feitorias da pro:vincia_ de Piauhy, que vierão 
parB esta côrte. . · · 

Outro do_Sr. ministro da ·guerra'c.om informa
ções sobre a reorganisação dos pedestres e.m 
Matto-G~osso. · • ""' 

A imprimir as emendas feitaa pelo senado á 
lei que fixo. as forças navaes pra o anno financeiro 
proximo futuro; -

A câmara fioou inteira.da de um offi.cio êm que 
o respeeti vo seeret,,ri,> participa que o. senado não' 
tem podido dar o 80U consentimento á resolução 
da camara. do~ Sra.' de11utactos tomada sobre 
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;resolução do conselho geral de Pernambuco auto
risando a camnra municipal do Recife ·a esta

·belecer um ceiniterio. no campo de Sánto Amaro . 
De outro do mesmo senhor participan.do que o 

senado adoptou e vai dirigir á hnperia.l saµcção 
uma ,-esolução de assembléa geral, ordan,<ndo que 
o semi11ar10 de Olinda llque sendo collegio . das 
artes prepara to rias do curso j uridico, e Je outro 
do mesmo sel1bor oommimicando a adopçào de 
varias outras resoluções que passão a ser dirigidas 
á sancção imperial. 

O SR. -1° SECRETARIO deu conta de outro officio 
do senado tendente a.· saber se a camara dos Sra. 
deputados convém em que na resulução tomada 
sobre outra (jo conselho geral de S. Paulo, ácerca 
da instrucção primaria s.e insira a palavra -
mestras...:.. em vez d'e mestres. 

A camara conveio depois de breves refi,,xões. 
Recebeu-se com especial agr,.do a felicitação 

que á camara dirigia a municipalida,Je dâ villa 
de Qlleluz pela r~u,1ião da'assembléa geral. · 

A requerimento de Francisco Marques Lisboa 
se lhe mandárão entregar documentos seus exis
tentes na casa. 

Foi approvado ó seguinte requerimento do Sr. 
Rodrigo Monteiro : • · 

« Requeiro que quanto antes seja · presente á 
illustre commissào de orçamento o re'luerimento 
e· documentos juntos de Manoel José de Mello, 
da villa de Guaratinguetá da provincia de S. Paulo 
para os tomar na devida .consideração. " 

o Sr. Mon1;ezuma disse que a experiencia 
tinha mostrado que segundo o regimento da casa 
os trabalhos ,,ffluem _p<1r tal · ·maneira qne uào é 
possível decidir-se tudo,dentro das qúatro b,,ras 
ae sessão ord\naria, porqu.e presentemente as 
commissões se acbão extremamente sobrec11rre-

- ga,J_as de negocios p 1rtic11lares, e a me-a e,tá 
cheia de pareceres a respeito dos mesmos nPgo
cios, entretanto que em c~sa e pelo caminho us 
Srs. deputados erão rogados a miudo por muita 
gente que pede a decisão de seus negocios, rAce
bendo até carta~ pedindo por fayor que se decida 
tal p11recer, etc. ; o que, . além de cumpungir o 
coração o mais. insensivel, era incompatível com 
a dignidade da casa, podendo dizer-se que a 
camara decide com promptldiio negocfod sómente 
que têm patrono. -

Par11 prdvenir que possa ter lugar tal incul
pação, e para que a cama,·a não esteja sempre 
em posição tiio desagrad11vel, pareceu ao nobre 
orad,,r que, 011 . se devia accresc~nt,1r uma hora 
ás sesHÕHs diarias para adiantar os negQclos das . 
partes, ou rRfurmar o regiment>1, e~tllbelecendo 
o modo pelo q11al se possu diminui.r o expediente 
e tazer cont que não venhão mais A ca111ara 
cer'°s e detarmlnndo" nRgocio• ou requerimentos. 

Mas porque a mudança do rogimento nào era 
passivei, porque não se podem estabelecer por 
ora as se•Rões como em nutras paizes conRti• 
tuclonaes, com,, Frnnça ou Londres, porque tudo 
entre nós está montado differenteinente e depende 
de tempo o insinuar ao povo a m,,neira de obter 
justiça, quer ácerca ·de suas queixas, quer da 
sustentação e cumprimento dos sous direitos, 
entendeu que se deviã,i estipular cinco horas dia-
rius par" cada sessão; -

Accrescentou que a experiencia tinb~ móstra.:lo 
que quatro mezes de sessão não bastão ~ra a 
imw~nsidade de leis regulnmeotares que ha a 
fazer, para que a nossa constituição seja ·· execu
tada, sendo na opinião do nobre orador esta a 
razão porque o- povo se acha tão afllicto e não 
está satisfeito com a actual fórma do governo, 
porque não tem conseguido todos os bens que 
della esper.ava, não por culpa da camara, u·em do 
mesmo povo, mas porque é in;ipossiv..,i. concluir 
tantos e tãu import.11nte8 negocios em quatro mezes, 
com qllatro horas de '*3Ssão diaria. 

Attendendo porém ao grande incommodo ou 
q11asi impossibili,Ja le . de p,1derem os Srs. rlepu
tados apr,,sentar-se na carnara 1ntes das 10 horas 
até porque nos · paizes quentr,s é mais propria á 
manhõ. para a meditação, julgou que a sessão· 
em lugar de acabar ás duas, devia acabar ás 
tres horas d-, tarde, sendo as quatro ou cinco 

. horas as mais proprias para jantar e para o 
descanço. 

O Sr. Ferreira. da .veiga louvou os 
b_ons desejos do Sr. M,,ntezum'4, a vontade que 
trnha de que os trabalhos da camara fossem os 
mais completos possíveis, e que se concluissem 
em uma sessão aquelles trabalhos que estão in
cumbidos à mesma camara, attendendo porém o 
que a pratica tinha mostrado que dep,iis de quatro 
b,iras de trab11lho os S1·s. deputl\dos esta vão tão 
fatigados que nã,, podião· fazer obra capaz, porque 
não bastava trabalhar, mas trabalhar bem, ,,dver
tio que outro ,neiu havia, que sendo mais facil 
preencheria melhor as vistas do. Sr. Muntezumn, 
~ era não fazer discursoa de tres quartos de hora 
sobre aagatellas, nãll gastar inutilmente o tempo 
em longas digrossõ,,s, lugares communs e phrases 
cbõchas, e não apresentdr requerimentos inuteis, 
com qne se us,wa tomar o precioso tempo, pare
c~ndo ao nobre orado,· que <lesta maneira des
empenhar-se-hia aquillo a que a camara _ está 
obrigada, sem ser necessa·rio o inc'remento da hora 
que se tiuba prnposto. 

O Sr. Re,;ende pareceu melhor que se aug
ment11sse uma hora Htn uma ,Jas seRsõas da semana, 
prin,:iµiando então as sessões ás 9 horas. 

Reconh.,ceu tambem a necesai,lade ,te se deci
direm muitos pareceres que se achàfl sobre a 
mesu. 

O Sr. Pereira ~lbelro ponderou a neces
sidade .Je se adaptar uma me.tida a favor dos 
q11e requerem legalmente, porque do contrario se 
tornaria illus,iria a g11rantia co,1stitucional ,le cada 
um cidadão requürdr · e representar a favor do 
seu direito ;"'lembron que havia. · alguns cidadãos 
de províncias lougi nquas, que estã,, no Rio de 
Janeiro ha 5 ou 6 annos esperando pela decisão , 
de seus requerimentos e que ainda não furão 
atte11didos. . ' · 

Votou pelo requerimento do Sr. M.,ntezuma. 
O sr. o,...,tro o S1lv~ julgou ser mais 

conveniente que houvesse sessão nos dias sau-
tos. 

L~mbrou demais que poderiR simplificar-se 
m111to a decisão ·de certos negocios, ficand,, o 
Sr. presidente autori•adJ para mandar offir,lar ao 
governo afim de se obt ,rem os esclarecimuntos que 
exigissem 11s cornm1s•ões. 

o Sr. M:onte.GUID.a. nijo achou conveniente 
principiar a sessdo às 9 horas, pela raziill q11e já 
eiq1uza1·a. .. 

Qu1into a dizer-se que OR Srs. deputadj>S depola 
de 4 h,,ras de trabalho est·,vã" füt1gaãos e t\ilo 
podiiio tomar boas deliberaçõ~s, di~se quij lhe 
puecia que 11s•1m não era porque todos que têm 
analyaado as condiçÕ•R segundo as quaes o espirito 
bu,nano se deve dirigir para ·não cançar, concnrdão 
em que isto se póde conseguir varianJo consta,1-
temente de objecLo. ' 

Não lhe pareceu eonveniP.nts a emenda do 
Sr. R-.zende, porque o augmento de Utnll h ,ra da 
sessã<J em um di« de catl.11 semana poue11 utili-
dade podia produzir. ~ .. 

O Sr. Ferreira. de .Meno. dissé que 
pretendia votar pelo requerimento e a não passar, • 
pela emenda, p"rque· recõnhecia a . necest<idade 
dd se t,atar de muitos negocio:s .que .estão pa• 
rados. 

Declarou porém, . que não esperava bem algum 
de q·1alquer das medidad propostas, .havendo já 
mostr.ado um Sr. deput.ado que de m.auhã uão 
chegava o temp'l para. alguns senhores virem 
antes das 10 horas, aâbendo-se demais pur exp-i-
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riéncla qüe liloda . que chega o . tempo paril. . o 
Sr, presfdént• e algutRas pessoas màis se apre
sent11rem na camara ás 10 horas, muitos senhores 
vêm 20 mi,,.utus depois, 

Pareceu lhe por isso que o melhor meio _ de 
poupar tempo, e de remediar tão gr>tve mal, era 
não fazer longus discursos, e digressões recheados 
de lugares conimuns, e perder a cómichão de fali ar. 

Lembrou que o nobre orador fôra um dus que 
na . sessão passada f!z.~r.a ·µ,m _requ.erimento para 
aúgment~ de _um~ .hora_d~.~essao, m11s ~econhecen 
por ~xparienc1a a 1nut1l1dade desta med1,.la, porque 
apparecera o mal, quA pro~uzira ,os mesmos etl'e,tos 
emi ttindo-se l«ngu issimos discursos, cheios de de-
clamações e invectivas. .. . ' 

O .SR. ÉRNEST<! pedio .que os requerimentos 
fossem á · comf!liSsãn respectiva, e que a , camar.a 
tratasse da ordem do dia. · 

Foi 11poiado o adiamento. 
o · Sr, oustodio Dias votou contra o 

adiamento. observando ·que elle produziria unica
mente pPrda de tempo, quando se tinha em vista 
aprov<>ital-o. 

Lemb,ou ,que se não tivessem havido grandes 
discureoe sobre 'o voto de •gracas, se não· fvsse 
manifesto o desejo que tem apparecido da parte 
de algúns senh-~res, que procurào retardar tudo, 

· e fazer odioso esta 11:overno, ter-se-bia aproveitado 
um tempo .cuja perda se · lastimava. 

Votou contm o adiamento. 
ri Sr. Oast.ro Alves disse que o adia

meuto era prudente, e tendia· a mt1nos perda de 
tempo, podendo a com missão apresentar os· seus 
trabalhos, dAp•lis de haver pensa·do bem sobre a 

. mataria. Achou o-egocio de t ,mto maiR in.tAr11s1'& 
quanto .a experiencia tróba mostrado que as pro
rogações não dão bom , resultado. · 

,Fpi r~geit•do .o adili1nenio, e depois de mais 
alp;umae refl.exõés, approv><da uma emend11 que 
olf~recera o . Sr. MHllo Mattos, para que ás 
qnartiàe·f.t1ir'às ·houve/Isa se·s,s.ii.o até as ó horas pàra 
dei:isio de negocios de putas. 

Entroú ·em d1sc.11s~ão o seguinte: 

CAPITULO III 

Ministdrio dos ·negocios da justiça 

« Art, 8.• ~ ministro e secretario de estado 
dos negocios d11 justiça, é . Rulorisado a dispender 
em todo o imperio no anno financeiro J.o lo de 
Junho de 1858, à 80 de Julho ·de 11384. 

« ~ l. o· Com a secretaria · de 
eetaão e seu expediente. Dezenove 
contos duzeotH ·e dous mil réis. 
Supprime-ilea despeza dos correios 19:202ROOO 

« § 2. 0 Oum o tribunal supremo 
de justiça e relações existentes. 
Dusentos· e sele contos treseiltbe e 
setenta e quatro mil réis: . . . • 207:87411000 

. ·a ~ 8 .. • Com despezàe eventuaee. 
Oito contos de réis. . . • • . . • 8:0008000 

Somma •...• 

• Art. 9.• ·Fica abolida a con
tàdória da-' in'tendéncili geral da 
po!'icia e seus empregadós vitali
-cios ficaráõ nddidos à s~cretaria ·da ' 

4tmesmà'policia, eaíqua·nto niio · to-
rem de novo' empregadi>lh -

a ·Art.- 10. Os impostos que:érão 
arrecadados ' pela contadoria ex
tincta, P".ssaràõ à cargo ·do the, 
souro nacional. Os emolum;,ntos 

· que ·fazião pa.rta dessa rehdà serão 
·arrecadados pela liecr~.tarh da po
licia e recollíidonnenealmente no 
wesoúro oaoroaal. 

28!: 5768000 

o sa·. ·Du.i.RTÊ SILVA. lembrou que tendo-se 
vencido. que as· cathedrBes passassem p,ra as des-. 
pazas geraes, devião eontemplar-!!e nestA capitulo, 
quaudo se tratasse da sua ·redacçao. 

o Sr. Soares da Rocba disse que ten:do-ee 
augme11tado os ordenados a quasi todos os empre, 
gados, .igual contemplação merecião da assembléa 
geral os conegos, . que e.stãci sobrecarregados de _ 
trab~lh.o em consequenciB da lei das attribuições 
da regen.cia, que prohibio promover estes bene
ftcios, accrescendo a isto que a congrua dos 
mortos, que · antigamente era d.istribuida pelos
conegos, hoje revertem , a favor do thesouro 
nacional. 

Offereceu a seguinte euienda, .que· foi .apoiada: 
« Qu~ se arbitrem congruas dobrada·s aos conegos ' 

e dignidades das Sés.» · 
O Sr. oustodio· Dias disse que estava 

persuadido que o serviço actual dos con•gos se 
tem com efieiL11 duplicado, mas como Deus atten·de 
t11nto á. reza consonante . como á oração partie11lar , · 
e qu~ se deixa~ de _haver co_neg,is não perig•rá 
por 1ssu o chr1st1ams ,no, pois desde o principio 
de ..'lUa instituição não houve conegos, e entre
tanto o · christianis1I10 nã,• deixou de existir ; 
puderia diminuir -se o trabalho dos conegos, . 
fazendo com que não cantem tanto; antes do que 
augmentar uma di,speza C!Jlll que, a nação não 
póde na crise financeira em que se acha. 

O sr. Ferre1rà. de Mello declarou que 
não queria entrar no exame da utilidade, ou não 
_utilidade da emend11 do Sr. Soares da 'Rocha, 
mas se limitava. a mandar uma em enda addit iva,: 
que' julgava S>lr de justiça; para que o augrn ento 
proposto -pàra as congrilns dos · coneg11s e digni
dades . das cathedr11es do Brazil. diga respeito 
tambem aos ordenados dos m·agistrado§!; que os 
têm mui limitadll s, quando os seas trabalheis 
se ·têm augmeutado C0IIHideravelmente, em con
sequenoia me·smo do estado convulsivo em que 
temos estado ; sendo necess,.rio p.or este lado 
tambem que a camara concorra para a indepen
denc i.a do poder ju,lici~rio, que tanto · deve influir 
na, proeperid,.de do Brazil. · 

NRo exporei mais r~zões, · confiado na ju'ltiça 
da camara. que avaliando ae razões da emenda: 
do Sr . Soares da Rocha, e aé que me moverão 
a redigir minha emenda decidirá o que julgar 
mais ·conveniente. 

A ernenda é concebida nos seguinte termos : 
" Que os augmen_tos da congrua dos conegos 

seja extensivo aos ordenados dos magisti:ados do 
1:mperlo, excepto os membros do supremo 
tribunal de justiça , » 

Foi ap"oiada, 
o Sr. :a·ezende . pronunclou:se cootrfl a 

emenda que propunha que fossam dobrados os. or
denados dos. conegos, querendo antes. que se lhes 
restituisse . aquillo que a lei lhes tirou. Oppôz- se 
tnmbem à suppressão dos guisamentos e fabricas, 
d1ze11do que s commiséão estava enganada quamlo 
supponha que a assembléa geral, augm'entando 
a congrua doe parochos, julgàra comprebendidos 
na .. ouva . congrua · os gliisamentos e fabrica.s, 
porque esta ,despeza é um onus com q11e o ,estado 
tem carregadt, para a . .,protàção do culto cat.holico 
que a cons.tituiçiio determina que seja ·mantid.o 
pela nação, 
· Mandou á mesa a seguinte emenda, que foi 
apu!a,la : ~. . · 

« ,Conàerv,em-se às . clithedraes, os guisiime:ntos 
e fabric•s,r cousas que ~ commissiio. sµ,ppriaiio.
Restitua -se aos empregados . das cathedtaes a 
distribuição que .se lhes . fazi.a dos emolumenfos 
e congruas doe lugares vagos. " · 

O Sr. Oarneiro ·· da Ounha ponderou 
. qué9fazendo-se justiça a uns, cumpria tawbem 
!azel·a a outros que têm mais trabalho, e de 
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quem depende a fortuna . do · cidadão, e sua 
segurança individual, niio tendo ordenadns suf. 
ftclentes os magistrados, contra os quaes m.uitas 
vez&s se gritava, não contra todos, porque havia 
excepções muito honrosas, mas contra aquelle.s 
que mereciiio censura ; e por isso cémvinha 
augmental-os, o que se não -tinha feito ainda, 
por se estar esperando pela reforma do poder 
J'udiciario. · . 

Pronunciou-se contra o augmento das congruas, 
não só _pelo mão estado de nossas finanças, c,,mo 
o nobre orAdor não podia ser ~eneroso á cust11 
da nação, como porque a instituição d·os conegos 
não teve. lugar para manter a religiâ3, mas para 
luxo ; accrescendo a isto que a maior parte 
dos .conegos têm cadeiras que lbii.s rendem além 
da congrua. · · . • 

Quanto aos guisam.entoa .e fabricas, lembr,ou 
que no .annci pas,ado _se tinhão nivelado as coo
gruas dos parochos, do nort'A com os do sul, e 
qus _tratando -se hoje de prupõr ui:r.a emeoda que 
havia favorecer tanto aos parochos rico.a como 
aos pobres, isto · envolvia 'injustiça, al#m d_é que 
sendo estes guisamentos e fabricas n:ui insigni
ficantes para os parochos, vinhão a -pesar sobre 
as rendes da. nação. 

O SR. GuERR.\ Apresentou a seguinte emenda, 
que foi apoiada: 

" Que a congrua dos coadjurores seja do 
50~000.)) 

O SR. PIRES FERREIRA. achou que esta emenda 
era inutil, porque hav,a lei em que se 1 .. cluia 
este disposição. 

O Sa. GE_TOLIO propoz que se augmentasse na 
quantia consignada para a relação da Bahia, 
1:500ff do <.>rden>1do do Sr. desembargad .. r Vdga, 
que por engano não viera contemplado no orça
mento, co, templando-se dous mazes por ·ser 
deputado. · 

o Sr. Caetano de Al:rneida votou contra 
as tres .primeiras emendas que havião sicto 
oft\·recidii's, não só por ser grande a deflciencia d.u 
tbesouro e não estarmos .em circumstáncias tle 
augmentár o deficit que ha de uppareéer, como 
porque, SA a camara attendesse à~ necessidades 
dos empregadps publicos, outros baviiio que mais 
careciiio deate augmento, como os empregados 
das secretarias das provlncias, e mesmo em 
outras reparti~ões que trabelhiio de dia e de 
noite, e apenas têm de ordenad'O 1008 ou 2008 
por anno. 

Entendeu que era de justiça attender aos ma• 
glstrados, mas cm tempo contpetente. Depois de 
ter passado o codigo do processo, havendo já . a 
provinela .te Minas feito uma proposta para se 
darem então aos juiZQS de direito 1:500S, o que 
o nobre orad<lr ainda ,,cb11ova pouco, deven<io, 
talvez, elevar-se a 2:000S. entretanto julgou 
melhor que ficasse competindo dOS · cons.lh '. ,s 
gemes o fazerem a ASte respeito suas prop .. stas, 
segundo ';'S circumstancias µecul,ares Jas _prov,n 
cias, deseJando o nobre orador quõ os magistrados 
tenhão superabundantes meios de sub8istenc1a. 

Quanto aos cunegos, que mal result11. de que 
continuem a ter · 800R ? Se elles não quizerem 
ir à Sé, que falta sente o publico? Perdoem ,me 

• o . fallar eu as·sim ; folio com a co·nvicçiio do 
meu ·coração; digo 'o que sinto . Que deterio• 
ração, que falta sente a nação de que os conegos 
se reunlio ou deixem de ajuntár-se ? Se não chega 
o que. ora ven~em, deixem-se ficar . e!,11 suas casas, 
mas ·não .van10s nós onerar a naçau -.com uma 

· somma enormíssima, com · o augmento das con
gru"s dos conegus. ·.Não est..mos em tempo de 
adular classes, nem o . povo é tão ign9rante .que 
creià que se não se, dér mais. dinheiro aos coneg-is, 
hão -de vir sobre eu., castigos,. etc. Qua11du bou ye 
terremoto na America,- ;hespanhola, andavão , os 
frades dizendo: é ·. castigo por vos· terdes rebel· 

lado contra o vosso 1ei 1 . Niio estamos neste 
tempo. V-,to contra- a emenda. Qua11do ' 'ée tratar 
de augmento de ordenaçlo, attenda-se a todas ·as 
classes. . ·. · 

Pronunciou-,se .tambem con.t,r.a .a eme11;da qqe 
propunha a congrua de 50S p .. ra os .coadJutores, 
não só porque não siio toçlos · os coadj utores que 
siio pagos pela nação ; havendo em.Mi,iias apenas 
2 ou 8, existindo aliás 110 parochias, ·como por
que parecia melhor supprimir os re:0:dimentos 
destes J?OUcos, do que ~ar 50S a todos, c_om ó 
que se 1a onern,r a n6çao .com pn11co ou nenhum 
be1>eficlo dos coadjuto.res, accrescend9 a isto que 
os vigarios têm rendimentos com que costumão 
pegar os coadjutores.. · . · 

Q,,nc\uio dizendo que iie se quizesse at,ender 
á classe ecclesiastica, então melhor era ·· elevar 
as congruas dos. parocho·s a& 400S ou .600S,.porqlie ' 
elles· .. trabalhão, são curas de almas, e l~Ili inuito 
trabalho com a administração dos soccórros es-
pírituaes. · · · ' · ' · 

o Sr. ·aezend.e disse _que o discurso que 
acabára de ouvir, o convencêra de que o Bruzil 
carece ser federado, porque se arg11mentava, de 
umn província para todo o imperio,' co1110 se as 
circumstancias das -provincias fossem as mesmas. 
Mostrou qile no norte sempre se têm _p:ago 
cPngruas áos coadjutores, e que elles têm direito' 
á sua percepção . .. 

Fez algumas reflexões para mostrar que · era 
inexactó dizer-se que os éo'negos são 'd·e- puro 
lux~, t~ndo ~ido estabelecido ~esde o prin~ill!O 
da 1grt>JB, · cuJ o governo tem sido como o c1ffl, 
a respeito dos coriselbos geraes. · · ' 

Continuando, mostrou que as cadeiras de ,co
negos erão um · premio estabele.ci,lo p~ra · os 
p~rocb.os, que .acabando do _trabalho p11storal, 
vao descançar. · · · 

Advertio finalmente que se eriio desnecessarios 
devia acabar -se com alies, mas no caso con· 
trario, cumpri\ dar-lhes meios dé honesta subsis
tencia. 

o sr. Guerra disse que se se tirasse o 
guisHme,1to e fabricas aos · paro_chos, e •ates 
fuss"m obrigado" a · fazer esta desp-za, 711ut1li
sar;se-~ia o •ugmento da congrua; que se lhes 
h'avia concediâu, sendo obrigados a; comprar 
cera e as mài's cousas · necessarias para-decencia 
do culto. · ·. 

Mostrou quanto é oneroso o serviço dos pa• 
rocbos no SMrtão, sendo muitas · v~zes chama.dos 
para ·uma confissão em 'dl'stanc1a de 111U1tB8 
leguas em alt11 noite, além lle que hav&ndo 
naquelles lugares falta de tudo, · a C>tsa ?os 
parochos serv-e muit".'s ve~,s de hospital; botica, 
etc. coUl o que uiuito dispende, quando aluis 
não' ha uma só frííguezi11 do · sertão ·que renda 
600HOO0. · · • 

Ouncluio dizendo qne mesmo por B!lr parocho 
(aliava li' ·este respeito com conbecnnento Ae 
causa, não advogando o._ nobre orador a propria 
causa, · porque 11u11ca .-v,vêra da su~ congrua, 
inas II füvor daquelles · que trabalha'? e · ,muito 
sJffrein; sem terem os necessarios meios • . 

o ·sr. soares da Rocha: - Perg~nt~~ei 
se nós somos brazileiros, _. quaes têm Jlirado· 
defender a religião aatholica, apostolic_a roma!)& t 
Parece-me · que todos ilós · démos -- est~ Jurameuto: 
pôderã··haver' nligião sem ·culto externo, , e ·e~te 
decentà '? P6'd'Ei haver decencia sem haver · meios 
para el)a t _-Chmo_ 'pois _hesta ca111ara 80 diz ';!U8 
não se · embaraçao ·que ·os c,megos rezem? ~is ,a 
moralidade que prega111os.ao 'po,-o, e depO_\B diz se 
que ,tu lo está i,nmoral I Destes .e . outros exem
plos é· que n9s .tem resul,tadv çs mal_e.s que 
suftre111os .e have.~us de ~.,:trr.,, . Reape1te;se .a 

. religião, emb11ra se nij.o siga ~s.•~~mente, ,P.a.ra 
darwoa' o exemplo ao po:vo, para . 1111rmos, felij;,11 - . 
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neste mundo. Sem· religião não pôdo h_aver so'. · 
eiedàde. _ . 

Fez mais algumas _reflexões - sobre a justiça · 
que lhe parecia terem os éonegos ao augmento 
própo_sto, e advertin que admirava que aquelles 

,-·senhores q_ue as•entavRo que os conegos _sômente 
servião para luxo, fallassem· em conselhos ge
raes, quando·o ,que estavamas hpje adlliittindo 
era aquillo 'mesmo que existia na igreja desde 
o principio · da sua cre:ição. • __ 

Quanto II guisam·entos, ·ad vertio que as catbe· 
draes . tinl;lão tao,beoi-· guissmentos, e se o artigo 
fosse concebido na -ge·nerahdade em que se 
achava, poderié. entender-se que licavão· abolidos. 

C11ncluio mostrando'· 1\. necessid,ide da çon
servação ·dos gtiisamentns e . pediudo licença para 
retirar a · sua. e111enda, - d iz>'ndo _que deixava, a 
caniara o decidir comei melhor entendesse. 

A camar.. consentio na retiràda da emenda .-
O SR, COSTA FERREIB~, disse que não sendo. 

os_ coi:iegos de in-tituiçii.o divina, com·o saberia 
o homfm que tive!IB8 meros_ rudim!lntos da 'qis
toria ecclesiastiçli, não se podia dizer que fallar 
contra os cónegos ·era· fallar contra a religião. 
· Fez vêr_ quanto seria " desejar ·que . revertessem 
a favor dos parocbos· o, ·rendnnentns que dis
frutào os conegos1 que pr,uco bem f_azem à reli
gião, nada Lrnb•lDâo e muitos dos quaes, em 
'lugar de edifcar, .causão escaudslo. 

o 'sr. cii:-rnelro da cunha lembrou.que 
o autor da lei das graça• não procurãra esta
belecer a religião sutire o luxo e habitar grandes 
palacios, mas com trabalho e pobreza veucêra · o 
reluctante mundo. 

Depois de mais algumas refüxões nsste sentido 
e de ter mostrado os graves males que resúltão 
a Portugal e Hespauha do seu ··clero, e· que são 
os bispos inglezes, euja fortuna se basêa sobre 
a desgraça de seus irmãos, que mais se · têm 
opposto ás reformas, disse a respeito dos guisa
mentos que ainda não v1ra forçar-se um eccle
siastico para aceitar o lugar de parocho, sendo 
estes lugares, pelo contrario, muito procurados, 
empregan_do-se até para .esfe fim as intrigas; e 
por isso o nobre orador não podi~ suppôr que, 
principalmente depois do aogmento concedido, 
elles se achassem Íãç, . mal aquinhoados, que 
se vissem na necessidade de largar ' as . suas 
freguezias. . _ - _ 

Continuou dizendo que o trabalho insano que 
se _h,ivia figurado poder.ia recahir sobre alguns 
daquelles .que _ s_,ach!'vão no -ceutro, mas .não era 
geral, tendo os pa,rochos das capitaes menos 
que fazer, e ll)Uito 1nai• aieioe. Entendeu por isso 
qrie era facil combater as razões coqi que se ~avi_ào 
sustentado as . duas emendas, .. até pelo preceno 
do Evangelho- Quoà _gratis accepitis · gratias 
dabitis.-Achou iujusto qu., se taxasse a camara 
de . m'enos religiosA, -e li.e não querer rêspeitar o 
culto catholico romano, porque ' alguus· Sra. 
deputados se tinhão opposto ao augmento que_ 
se pedira para os conegos, por quanto era inex,,cto 
suppôr-se que o culto c•thulico romano perigaria 
se não se lhes désse di1,heir_o, que' as urgenciàs 
do.~àtado não permittem que se dispenda com 
elle. - · · · · 

ó sr. , Odorico depois de lembrar q-ue se 
.havia~hoje mesmo lamenta.do a ·perda de tempo, 
perguntuu. se se gastaria o.dia todo em falla _sobre 
us conegos, parec.,ndo-Jhe mais conveni_ente que 
se faz, m. discursos mais _pequenos para que >10 
não dissesse depois qtie a càmara nadf! fa~. 

O "Sr. cas~ro e SilTa principiou pedi11do 
110s Srs. deputados que antes de apresentarem 
emendas para augmento de despezas, olhassem 
para _ a "receita, · Mostrou depuis que havendo 
apenas o . saldo 'de trinta e tantos contos na 
rec_eita geral, se passasse ~ emenda que para 

s_s darem 600$000 aos oonegos, o que importava 
•em 40:000S de augmanto de despeza, appareceria 
_ jã um- deficit: accrescendo a isto que a emenda 

era extemporanea porque ainda se não tinhm 
di~cutido o projecto Je reforma a este respeito 
apresentado nesta seSBão ; quand-> porém _se 
quizesse augmenta1' as conp;ruas, . pareceu-li.te-
que devia Isto ter luga-r antes a favor dos parochos, 
que trabalhilb muito mais do que os conegos. 

Fez ver que era ociosa a emenda sobre guisa
meutos, porque a commlssão, quando tratava de 
fazer a suppres•ilo· dos suisamentos> e fabricas; 
que se davào para as catbedraes, mas sõ se limi
tàra aos p11roch11s, cujas congruas tinhão_ sido 
elevadas a 200$000 : não sendo além disto occasiàó 
de tratar de gulsamentos e mesmo das c:011gruas, 
por ser desptiza provmcial, res_ervando-se a co_m
missiio p11ra dar os necessarios eschuecim~ntos 
para quando se discutirem as despezas provinciaes, 
não tendo duvida em concordar em que tuiJo fique 
no antigu estado, recebendo os vigarios a congrua 
de 50SOUO, continutndo os coadjutores a receber 
25SOOO. 

Disse mais que a emenda do. Sr. Ferreira d.e 
Metlo devia ficar r1>servada para lugar cumpe~ 
tente: que R commlssilo orçára .em 207:374SOOO a 
despeza do Lrib>unnl supremo ; e relações, levando ã 
folh ,, respectiva os urd~nados dos aposentados : 
qu", tendo 11 commlssrt11 proposto a abolição da 
contadoria dn li,t1rndencia geral da policia, lem
bràra que os rnn,lime11tos e emol•1mentos fossem 
arrecadados e recolhidos ao lhesouro, sendo" sua 
import11nc1a de 60:000S, e por consequencià muito 
maior do que os amulumentos da .secretaria-! das 
mercll8, que ee tinhilo abolido na sessão antece-
dente. , _ _' _ 

o sr. Getullo disse que · sendo impossivel 
que a 111agist,,tura viva com os pequenos venci
mentos que tei11, e que muito se lhe diminuirão 
pela lei do tbesouro, deixando os Juízes de fôra 
de · perceber 400SOOO, e outros de 100/i.OOO que 
venclilo, além doe respectivos ordenados, comu 
pr,,curadores da r,izenda, licnndo reduzidos boje 
a 200$000, ni\o produzindo a braçagem 50/1000, 
cumpria tomnr,ae a esto respijito uma providencia; 
p11ra ~cujo flm uft'ereceu a emenda abaixo tran
ecripta. 

Apoiou a emenda do Sr. _Guerra por convir 
Igualar a sor\e dos , coadjutores, v·endo hoje 
com éongruas un~, e outros niio ;· para os jui1.es 
territorlaea 1:2008 _para os desembargadores da 
relaçãu ito RlJ do Janeiro 2:BOOS, não havendo 
d_iff~rença de ordenado entre o~ aggravistas e es
'travagantea. P,1ra deeambari;iadores das relações 
de P~rn-,mbuco, Bllbla e Maranhão, 2:400HOOO. 

Foi appróvada, 
•o SR. DUARTE SILVA disse que desejava qtie 

o Sr. Guerra reservBBSij -a sua emenda para 
lugar competante, 

O SR. REZENDE pedlo que se lhe informasse se 
na despeza geral so achava incluído ó -salarto 
dos desembargadore11 extravagantes.1 

O SR. LEssA observou q,uão triste era ver mie- , 
·turar-se a religião com os conegos, e perder-se 
assim inutilmente o tempo, quando _havia pouco 
s,e pedira a prorogaçào da BBHSão para . tratar de · 
negocios que ha tanto tempo pqndem, 

O Sr , Ferrelra"de Mel.l.io, depois de ter 
. obtido licença .para retira'r a sua emenda, disse 
que se havia d& ,.-Jgum modo considerüdO que o~ 
guise.mantos e f~bí-icas pertenciào : aos pnrochos, 
quando alguns parocbos que · se têm apropriado 
deste dinheiro têm commettido .um abuso da . 
legi,laçoio actual, que os inhibe de serem fabri · 
quelros, não podendo portanto , dizer-se que se 
tirã-> aos parochoa, porque não lhes pertence; 

Pelo que respeita á emenda >4iue elevava a 
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congrua doe eoadjutores, lembrou que Isto estava 
provld,inclado por lei. .. . 

O' meu illustr,i amigo o _Sr . . Caetano d.e Alm:eidll 
foi arguido de pouco religioso e de pregalior -da 
lmnioralldade I O Sr·. deputado que fez está 
Argui9ilo o niio conhece de·-perto, aliás con_vencer· 
se-bi.~ de que é b .. stanteme,1te religioso e _moral 
(apoiados) ; elle o tem mostrado por factos. 

Disse que se atacava á religião l o que tem a 
religião com a congrua dos conegos? Quem não 
c.onbece a fraqueza deste argumento; cujo uni_ço 
fim talvez é lançar o od_ioso SQbre a parte con
traria? Diga-se - nós os conegos queremos ter 
tanto- (muitos apoiados), mas não .se diga que 
quem se oppõe a este augmento é. immoral'e não 
tem religião. Não nasce a immoralidade da casa; 
p_orque um Sr. deputado se opuôz a uma medida, 
que julga não convir aos interesses·da nação ou 
onerai-a sobremaneira, na~ apertadas clrcum
etanciae ,financeiras -em que se acha. 

O Sa. PEREIRA. RrnEiao disse que t~ndo-se 
augmentado o ordenado a todo'S os ; em pregados 
publicos, cumpria que a lei fosse igual para todos, 
augmentando-se aos co·oegos. 

O Sr, Monte:,,uID.a pedio que se' lhe infor
masse se se incluia no orçamento o salario dos 
desomharg11dores extràvagãates, e tambem ·sobre 
a quallftoa9ã•l dos desembargadores consºtantes da 
rtJb9i\o M., porque viR contemplado em exerciclo 
etYuoUvo os Srs, Oandido José de Arnujo Víanna 
e Jon~uh11 Marcel! ino de Brito.,deséjando saber 
o que se entondlR por exercicio eft"e~tivo . 

O Sn. OAsTno & SILVA disse que a commlssão 
não podia dar mais esclarecimentós do que os 

111ue conRtavilo do relatorio, que leu na parte 
respectiva. 

O Sn. MoNTEZOMA disse que não tendo obtido 
os esclntecimentos que esperava:, votaria contra 
tudo, por não estar bast_antemente instruído 
sobre - se no calculo da commissão se tinbão 
incluído os desembargadores extravagantes, e o 
que entendia . a respaito dos desembargadores 
que não estavão em effectividade em Pernam
buco, se erão pagos oq não, se são considerados 
como v9ncendo, etc., por serem muito impor
tantes todos os ·esclarecimentos relativos··a contas, 
esclarecimentos que poderia dar o Sr. ministro 
da justiça, se estivesse presente, o que pareceu 
ao ·nobre orador que não tinha lugar por ter 
entrado em voga o não virem os Srs. ministros 
assistir ás diecuesõe91\ e até. não· responder aos 
officios expe<J,idos em nome da camara pedindo 
informações, como lhe .pareceu que acontecia 
com o Sr. ministro da ~fazenda, que não só ilão 
mandára , esclarecimentos pedidos , mas até 
achando-se na casa, na occasião de se app_r~v!!r 
um requerimento para fazer novamente reqms1cao 
de informações só pedidas, nem ao menos quizera 
dizer cousa alguma ou declarar os inconvenientes 
que encontrava em os fornecer. 

Continuando fez •;e1· que antes de votar 
despeza alguma convinha eei:nerilbar as d_espezas 
o mais possível, attenta a d1ffi.culdade de tomar 
contas encontrando-se •té muitas difliculdades; 
todas, 'de grande momento, a respeito da appro
vação do parecer da_ comlI)issão . de_ contas, e 
n11da havendo feito . amda a comm1ss110 encarre
gada de ir examinar o· _thesouro, com o que o 
nobre orador tinha em vista sómente mostrar a 
di.fficuldade de tomar contas, e não- increpar e 
mesmn commissão. · 

Pedio que -sã lhe explicasse. o . que são dee)lezas 
eventuaes na repartição da: Justiça, porqu~: se O: 
nobre orador não fosse convencidq,d'a necessidade: 
dellas1 as ~ão approvaria. _ . . 

Disse mais, que na po~l:çao da .. camara, ou 
·na do nohre oradilr-.seria, tal,ve~ melhor nãJ> votar 
despeza 11lgum11 par~ ,111~., EI _n!l~ . '1!ll~~o para 

1'.I'"'º a . . 

as outras repartições, por lhe parecer que a 
camara não era tratada com B devida consideração, 
e que se fazia alarct·e em se praticar hnjd.!!_bso
lutamente o contrario daquil[o que se praticava 
ántes · -dd 7 de Abril, ou o · qu9 se Jizia dever 
praticar-se, e se instava para que se· pratie•eee ; 

: parecendo ao nobre .orador que quem quizesse 
deslustrar por acinte o d\a 7 de Abril não obraria 
de_ outra: maneira, não lauçaria mão de um meio 
mais ·capaz de chegar ao seu fim. Deixou ã ca
mara o decidir se isto podia acreditar o dia 7 de 
Abril, ou antes não desgostaria de!le a nação, que 
esperando a reforma na sua admiuistrnção e nos 
princípios della, desesperaria no Brazil úm 
governo bom, etc. . 

Passando a fallar sobre · as emendBs, fez ver 
que sentia que se- houvesse retirado• a emenda 
relativa á congrua dos conegos, não porque hoje 
vencem, mas porque se lhes podia dar tal vez 
mais metade ou quarta parte. 

De passagem. notou que .!I' pergunta feita por 
um Sr. deputado-o que·tetil a religião d<' commum 
com os conegos-podia ser feita a respeito . de 
tudo quanto é. culto exterior, porque se fosse l\ 

. olhar-se para o que era a igr~Ja nos, primeiros 
seculos, ver-se-hia que talvez a maior parte, das 
cousas que hoje pertencem _ao nosso culto exterior 
não exlstião então: não sendo os apostolas dos 
primeiros tempos _da igreja o _que· são hoje .os 
nossos bispos e arcebispos ; e quando se .quizesee 
reduzir tudo ã simplicidade da igreja antiga, ad
vertia que cumpria ·de cima para baixo,. e não 
pelos pequenos. 

Quanto á emenda sobre os coadjutores disse 
que desejava que passasse pela consideração que 
lhe merecia o seu autor, e que não ·passasse por 
ainda ter na lembranca as razões a este respeito 
expandidas no anno passado. Não se conformou 
que os guisamentos · passassem para despezas 
provinclaes, e hz ver a ju_stiça das observações 
do Sr. Soares da •Rocha a este respeito • 

Declarou que não se votava pelos guisamentoe 
porque pertencião aos parochos, · mas porque se 
Julgava que erão essenciaes âquil!o. P!lra que s~o 
dados ; e porque nagarem-se ás 1greJ11s os g1u
same11tos era obrigar os parochos a . fazer esta 
despeza com oµtra receita que não têm. . 

Disse que se oppuoha ã em_enda do Sr. Getullo, 
não yor·que quiiesse privar a m11gistratur11 do 
Brazl dos necessarios· meios de Rubsistencla, 
porque sempte a respeitãra muito, fallando nella 
desde a assembléa constituinte com a maior ve
neração (não olhando para individuas, mas pata 
a couS'a, por ser o poder judiciarlo .poder pro. 
tector) e hoje a venerava e respe_itaVll. tauto·maie' 
quanto ó Sr. ministro da justi'ça fallãra .coiitra 
ella no seu relaiurio .; mas porque não esté. bem 
montada, e · deve -ser reformada. 

Observou que· todoà-911erião reformas,' e· tambem 
o nobre orador, que· Jã havia· declarado que n·ão 
queria as reformas politicas, mas . sómente as 
necssarias para a exacta observanc111 da constl
taição, parecendo-lhe que, as políticas não erão 
exigidas pefos. povo_s ; m~s votãra _semp~e p~las 
;reformas _da adm1mstraçao, por nao s,er poss1vel 
que· as não quizesse 111µ homem . que telli olhado 
pará a nossa · admlnistra~ão, desde 1808 até o dia 
7 de Abril;· tempo durante . o qulil continuarão_ a 
·lipparecer os homens d_a · 11ntig11, escola,_._e,~,e tor~o 
sustentando, d~ man:eua qll'ê ' .a ·· admmietr.açao 
pouco mlidoil ; ' send'o' esta· a rlizãci pórcjué_ um 
francez, fallando , o nobre 01;11dor_ na ~evoluçao do; 
Brazil; respondera· ·- que, no Brazd, nao hollvera 
revoluçíio, m~s. ·apenas mud_ança de• nome~, Isto 
é·: de reino uoid·o p·ara imperio; _ e .de, D. Joao VI 
p~ra imperador do Brazil, ·, :· . . . 

Mandou · emenda para se euppr-1m1r. o §· 8° do 
art. 8°, . · . . . . ' ·; : · ._. · . · ,. ' ,. · 

cfsí-. oa'iitr~ e stf~,f. e~~!fcoit ~1i ôflô!J?#; 
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_ de despezas evenfü,aes erão empregados eni · di

versas obl'as em .. todo o imperio. 
Declarou que Japyassú e Chichorro não tinhão 

sido contilmplados no .orçamento por pender o seu 
negocio çla decisão da cama.ra. . 

O Sr. Pires Ferreira advertio que Sll pr~
tendia transtornar a ordem na classificação das 
despezas, porque as congruas erão óhj ecto de 
despeza particular: que se não haviãó supprimido 
os gn!samentos, mas removido pa~a as despezas 

-provinciaes-que além de · ser a congrua dos 
coadjutores uma despeza. provincial a commissão 
tivera em, vista o que informára o conselho geral 
de Minas, de que só 10 ou 12 eoadjutores oa
quella. provincia cobrão congruas. 

Disse mais que era uma desgraça quàrer-se 
attender mais ao .interesse particular do que ao 
publico, exigindo-se augmento' da congrua dos 
conegos, e querendo-se · tirar o sangue aos povos 
para alime.ntar a. ociosidade. (Muitos apoiados; J 

Quanto ao Sr,. Arauj~ Vianna e . Marcellino de 
Brit9, declarou que. 1\ commissão ·calculára no 
estado completo, bem certo de que o Sr. ministro 
da justiça não havia de fazer ·uma despeza il
legal, mandando-lhes pegar o ordenado de desem
bargador emquanto estivessem ªli!- exercício de 
presidentes. : 

Ooncluio dizenqo que .queria refor)'.Ilas politicàs, 
economicas, judiciarias, e todas·· as que fossem 
oompativels com I! felicidade publica.,.. (Muitos 
apoiadps,) - . 

o lfi!lr.-óarnelr•Leão disse· que syulpa.· 
thisando .com a classe dos desembargadores, de
sejava que :se lhes augmeo~sse o ordenado para 
que tivessem m~ios · de decente subsistencia, e 
por isso votaria pela emenda, que estava na mesa. 
se nós tivessemos j~ o poder jndiciario consti
tuído ·como manda a. constituição, que quer que 
sà estabeleção<jurados: porque do contrario seria 
augmentar ordenados . a um poder·· que não -é 

, aquelle _ que .a constituição determina, mas se 
compõe _de magistrados, que costumavão julgar
nos até aqui. · 

Quanto -ao 11110 se dissera sobre os desembar-. 
gadores, ..lembrou- que até aqui er·a. modà fallar 
contra elles, justa ou , injustamente ; e hoje era 
moda fallar a favor delles, .no que o nobre orador 
acreditava. haver excesso, tanto da parte da
quelles que os .desacréditavão .a torto e a direito, 
e censurando,os fóra' de razão quizerão ganhar 
popularidade' por este moq_o ; ·como da parte da-• 
quelles que hoje os _elogiao tambem a..arto e a 
direito sem attender aos erros que alguns com
.mettem. , 

Tornando a fallar nos ordenados disse que a 
providencia do. codigo do processo que diz que 
os presidentes em conselho marcaráõ os ordenados 
dos, juizes de direito co'!'forme as locali(Jades, 
era a melhor qU:e se . podia adaptar. 

.Mostrou a possibilidade de diminuir a ·numero 
de desembargadores das rel:iç<$es, devendo reser
var-se para quando isto tivesse lug,ir, e fossem 
distribuidas as relações pelas diversas provincias, 

, o marcar,se-lbes um · ordenado sufficiente. .Pare. 
prevenir porém a desiguálde.de dos vencimentos 
d~ desem barga:dores, offereceu à seguinte emenda. 
quê' foi apciada: 

« Assigne-se a cada um dos desembargadQres· 
das relações . 1:SOOS de ordenado ; .cessando os 
vencimentós · a titulo de propicias, e ajudas . de 
custo. » , · . 

O Sr. OdÓrioo depois de algumas palavras, 
que se lhe não ouvirão, disse que se a lei da 
regencia não· tivesse sido tão , restricta, talvez a 
admlnistração tivesse máis ·amigos. 

1Votou_ a favor.da em.anda .do Sr . . Carneiro Leão 
por não achar motivo pare. -que os desembarga
do_res das ,rel~ções .. de" um!IB provincias venção 
mais dq que· Ol!I ·da outras. · · 

' Quanto . ao que dissera o Sr. MÕn~ezti~a-s~bre 
o ·seu amigo francez, de que o Braz1l na.o tinha 

. feifo revolução, vei · ver · que o nobre· -orador 
não era deste voto, bastando para isso.o acharem
se reunidos os Srs. deputados na camara, e ·cada 
um poder dizer livremsnte a sua opinião :. pare
cendo haver alguma ditférença em gozar o Brazil 
felizmente _de um governo representativo, e estar 
antigamente sujeito ao governo absolut-o de •D. 
João VI,. tempo ém que terià sido punido de 
forca aquelle que ousasse- tiXprimir livremente· os 
seus pensáment6s. -

Portanto, quando as cousas não ·correm muito 
ao nosso . paladar, d~vemos ter pa.ciencia. Eu 
hei de ver o Sr. deputado · ainda pertencer á 
maioria; quando tiver desfeito · certas .nuvens 
ha de pertencer "á ·maioria, porque eu conheço o 
seu coração, sei o que foi eoi Coimbra, ·muito 
amigo da liberdade e da federação; hoje pensa 
que a cousa ainda nãõ pôde ir assim, ha de 
mudar. 

O Sr. Mlnis-tro da Fazenda· disse que 
tendo -se-lhe feito· a inculpação de não haver dito 
cousa alguma por occasião de se veneec um 
requerimento :pedindo . esclarecimentos que ' já 
havião sido exigidos á repartição da. fazenda, 
era obrigado a responder que i.a verdade S. Ex. 
se achava presente quando se fizera aquelle 
requerimento, Dias como pelo regimento se não 
podia fa1lar senão depois de lido o requerimento, 
i:;. Ex. esperára que esta leitura. tivesse lugar. 

Disse mais que tendo o Sr. ministro da justiça 
muitas ve!!Nls de prover a. cousas extraordinarias -
e muito lmportantes,- era muitas vezes obrigado 
a faltar_ ãs sessões da · cam~ra, podendo acontecer 
que tivesse 'hoje negocio gravisslmo que o o_bri• 
gasse a ficar em casa. 

Pelo que respãita á observação de que, estando 
os Srs. Araujo Vianna e Marcel!ino de Brito em 
commissão, havião sido iuoluidos os seus orde
nados de desembargadores - no.. ministerio , da 
justiça, advertia que devendo executar-se a- lei· 
daqui a um anno, podia acontecer que estes 
senhores já não estivessem em ·commissão, e 
então tinhão direito. á percepção de seus -orde
nados, passando á effectividade de seu exercicio 
nás relaçõ.es. 

Quanto a dizer -o Sr. -Montezuma. que votava. 
pela emenda · que dava maior ordenado aos 
desembargadores, por fallar o Sr. ministro da 
justiça_ mal -dos mesmos desembargadores, 
pareceu a S. Ex. que não havia razão para o 
Sr. Mootezuma se queixar do Sr: ministro da 
justiça. . · 

Eu desejava que o Sr. depµtado chamasse 
á sua lembrança o estado em que nós estavamas 

-quando 11 actual administração se encarrego11 de 
dirigir os negocios do estado, á ponto de que 
nem as sessões do corpo legislativo erão-nesta. 

· casa 1 a assembléa geral julgou cónveniente 
mudãr para o paço, em consequencla do. _estado 
em que se achava esta capital. A admin_istração 
cooseguio restabelecer a ·ordem e tranquillidade 
publica, vencendo innun'Peravels difficuldades, 
e hoje gozamos da maior segurança .que até ao 
presente temos tido no Brazil. Por isso a admi
nistração não deve merecer o odio do Sr. de
putado. 

Disse o _ Sr: dep~tado que esta adm~nistração 
perversa fazia odiar o dia 'i de Abril. Posso 
tranquiJl!sar o Sr. deputado . e dizer lhe franca
mente que todo, o coração verdadeiramente brazl
lelro ,todo o coração abrasado no amor da patria. 
não p64,l de1xar- de_ gloriar o dia I que. elevou ao 
throno o Sr. D. Pedro lI; e que só um . coração 
co,rromjiMo ou nimiamente ignorante , poderá 
_quérer preferir, a um governo nacional, o dominio 
de Pedro . I. (Innumeraveis ,apoiados.) 
. 0 $R. MoNTBZUW explicou q11e ' S; ~- ile en• 
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., gânára porque não sõ não usára das expressões 

-n.\lmi~1Í!traç~o per".ersa-nem me~mo do pre• 
tento 1mpe1fe1to . faria (odiar o dia 7 de Abril). 

Concluio repetmdo a parte respectiva de um 
discurso Rntecedente. .. _ · · -

Concluída a d~scussão foi ~pprovado o capitulo 
com a emenda dos Srs_, G:etuho, B.ezende e Ribeiro 
de A.ndrada, pelo que respeita aos correios. 

Levantou-se a sessão ás 21/2 horas. 

Sessão em :10 de Julho 

. PBESIDENCI.!. DO SR. Lil'4FO DE A._BllEU 

. Lida a acta da antecedente, foi .á com missão 
encarregada_ de propôr medidas para melhora· 
manto do meio- circulante um .ifficio do Sr. 
ministro da fazenda acompanhando varias officios de 
presidentes de províncias, e juntas ·de faz~nda 
ácerca· da moeda de cob,·e. 

A' de justiça eivil outro 'do Sr. ministro do 
imperio_ submett~ndo á consicteração da camara 
um oflic10 do presidente do Pará, em que participa 
não querer a esmera municipal daquella cidade 
contribuir com a·3• parte das suas rendas para 
o fisco, e negar-se· por isso a -junta de fazenda 
a verificar e prestação destinada pela lei do 
orçamento para obras publicas. 

A' de camAras municipaes uma rer,resentação 
da municipalidade de Macabé. 

A' de pensões e ordenados um requerimento de 
·D. Xavier Alvim Gomensoro. · ' 

A' secretaria um ofllcio do ~r. ministro do 
imperio enviando a C'onsulta da mesa do desem
bargo do paço, em co·nsequeneia_ da qual foi 
jubilado o professor de latinidade da villa de s. 
João d'El·Rei Manoel de Paixão JLPaiva. 

A camara ficou inteirada de um officio, em que 
o Sr. secretario do senado, participa terem sido 
sanccionadas as resoluções seguintes: 

1• autorisando o governo a recrutar 1;500 
homens em todo o im perio ; 2• autorisando os 
parochos ·e curas de almas de Minas a passarem 
certidões sem preeedeneia de licença. de autoridade 
ecclesiastic·a ; 3• a que eriga· a paro chias diffe
rentes curatos nas comarcas do Ouro Preto-.Rio 
dAs Mortes-.Rio das Velhas-e Serro do Frio; 
4• incumbindo aos · juízes de paz . da mesma 
província _ alguns encargos policiaes ; 5• erigindo 
em freguezias as capel111s de Sant' kllna-S. Gon
çalo-e Senhor do Bom Fim da Bahia ; 6• esta-

:l belecewlo casas dé detenção em Santa Catharina 
pi,ra os viciados e criminosCIB. 

Foi approvada a proposta. feita pela commissãó 
de policia de .José Francisco Xavier- de Castro e 

--José Joaquim da Silva, para contínuos das 
, galerias. ·· _ . 

Lerã:o-se alguns pareceres de commissões, que 
tiverão diversos destinos. 

Entrou em discussão o seguinte: ' 

OAPITULO IV 

~ M inisterio do, riegocios estrangeiro$ 

« Art. 11. O ministro ' e secretario de estado 
dos negocios estrangeiros, é autorisado a · dis
pender no sono financeiro, do 1° de Julho de 1833 
a.80 de Junho da 183!. · 
• « § 1. • Ooin a secretaria d e es• 

tado e , seu expediente. Dezesete . 
contos de réis ............... ·.~... 17:000$000 

u S_upprima-se .a despaza dos 
correios.· 

a § 2.° Coin as legações e con• 
solados em paizes estrangeiros, 
comniissões mixtas, e mais ,das• . 
pezas extraordinarias"'8 àventuaes .. , . 

Oitenta e um contos seiscentos ·· 
e noventa mil réis .... : .... .-..... 

« Além do cambio respectivo 
com que serão pagas taes despe· 
zas pelo-- intermedio de casas de 
commercío, com quem o 'governo 
continuará a tratar para esse fim •. 

Somma ...•.•.. 

81:6908000 

98:690$000 

<1 Art. 12. O art. 37 do tit. 8• da lei de 15 de 
Dezembro de 1830 (que fies em vigor) compre
hende o corpo diplomatico e consular. 

« Art. 13. Ficâo abolidos os consulados geraes 
de França, lnglatetta e Estados-Unidos da Ama
rica, p~ssando suas funcções á, cargo das legações 
respectivas. 11 

o_sr. ·oarn eir_o da Ounha ponderou a ne 
cess1dade de poupar os dinheiros nacionaes que 
n~o. estamos em_ circumstancias de gastar' sem 
ut,l!d'.'de, e por 1~so propôz que o ministerio dos 
negoc10s estrangeiros ficasse ao ministerio dos 
negoci<1s do imperio supprimido o respectivo or
denado. 

Fez algumas reflexões sobre .a inutilidade de 
termos encarregado de negocios na Bolívia e 
alguns outros lugares. 

_ . o _s,:. ~ebouQas depois de ler o art. 181 cfa 
consti~u1çao, observou q.ue .ª organisaciio das se
~retarJas de estado dependia de uma lei regula- • 
mentar, e por isso não podia ter lugar a innovação 
por meio da emenda. proposta. 

O Sr. Calm.on perguntou se nos81:690/1000 se 
achão ou não incluídos os 3: 0008000 pertencentes 
aos consules geraes que farão ·supprimidos. 

O Sa. Du.t.a'1'E SILVA respondeu, se tinhão 
su_pprimído, e igualmente as despezns com os eor
re10s, passando as pensões para a repartição da 
fazenda. • 
• Ü Sa. ÜALMON disse que desejava saber se a 
1llustre commissão havia incluído na parcella de 
81:690/1 (!S ·o_rdenados dos consules geraes, _caj,it 
euppressao vmha proposta ; porquanto deseiava 
votar com todo o conhecimento de causa ; e de
clarou á camara .que tendo dado como membro 
d!< commissão diploma'tica o seu voto ã illus,re 
commissão do orçamento em favor da dita sup
pressiio e economia,. estava todavia na resolução 
de retra:ctal-a. . 

Concluindo disse que sómente annuirla á eco• 
nomia · de 6008 quando muito, desejando que o 
l :OOOfl do coosul geral <4,s Estados-Unidos pas
sasse para o respectivo encarregado ; e que os 
2:0008 de iguaes empregados em Ing!atena e 
França passassem para addidos âguellas lega
ções que houvessem de exercer as funéções con
sulares ; sondo pottanto toda a economia de 
6008 que_ demais vence o addido de Lo'ndres cujo 
ordenado é de 6008, 

O Sr. Duarte Silva disse que a camara 
linha adoptado o pr,incipio de não estabeleoer ordac 
nado ao corpo diplomatico, nem destinar ·os lugares 
onde nós devaT_Ilos ter ag~n~es,Jor entender que 
era melhor ' deixar a.o· _l)'.11n1stro o .nomear estes 
agentes para os lugares onde mais convém que 
os tenhamos. ~ - · . 

Informou qne a commissão julgára que a quantia 
orçada ·era. bastan.te para as · 4_espezas desta 
repartição, incluindo de mai11 no orçamento .- a. 
quantia de 10:000S para despezas extraordinarias, 
de que o ministro poderia dar alguma gratificação, 
além de mais 1:000S em attenção ·ao diminuído 
11rdenado do encarregado dos negocios dos Estados
TI n idos, assentando porém, _gile uiio se podia 
marcar precisamente qu~ o 1-:000S era para este 
empregalio, porque era contra o systema seguido.J,Ia 
camara, · 
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o sr . . Pires ;F~~elr,'I, _a(j.mirou-jle de · que o 

Sr. 0almon em tão -breve espaço .tivesse muda~o 
_ de opinião, exemplos que E nobre · orador nao 

seguiria, emquanto se o na.o convencessem _por 
meio de razões, não podendo col!cordar _ por isso 
que ' se augmentass.e de .um lado as despezas, 

. ee podià fixar unia regra invarlavel, e JlOr iasô 
era melhor deixar que o gqverno · obrasse_ como 
melhor entendesse. _ · 

que por . outro lado se dimi_uuião. , . 
Declarou que pqr uµ:i _ engano se orçára de mais 

1 :OOOS ; e pareceu-lhe que o ordenaào dei nos~o 
agente diplomatico _t;IOS Es~11,dos·PQ.id9s chegaria 
muito com o_s emolumeutos do cons:u.lad<l, 

-0 sr: Oa1JD.on-declarou que nunca teria pejo 
de -reformar sua .opinião, sempre q:u.e melhor 
informado o:u. tendo aprofu.ndado 111,ais qualquer 
assumpto, .devesse_ em conscie~ci!' alter11r algum 
juizo ou voto. que tivesse em1tt1do ; que emfim 
elle nil:o se presava de obstinado e testarudo, e 
de fechar os olhos á luz da verdade quando ella 
lhe apparecesse. · 

Quanto à q:u.estão disse que tão mal infor
mado ·h_avia sido, q:u.ando de:u. o sea voto á com
missão · do orçamento, q:u.e poucos dias depois 
-só:u.lÍe que não -era exacto o que se dizia ácerca 
da reunião do consulado geral inglez á legação que 
existe· naguella c'ôrte; que julgava um pouco incom
pativeis· ·as füncçõ'es' consulares _com as dos chefes 
das legações principaee, co~o as de Londre!!_ e· 
Pai'lz; sendo porém de oplmão que taes funcçoes 
fossem e&ercidas por addidos ás ditas legações, 
a6.m _· de evitarem-se os confiictos de jurisdicção 
e sceiias de. escandalo que têm havido entre alguns 
m1nistroa e consules geraes, - .altanados ou !gnô
rant.e.s ; so:tir.e o, que di.sse que sentia não ~atar 
preseµte o S_r. ministro ,dos n~gocios éstrangeuos, 
para dizer- o que tem havido a es,te respeito, 
mõrmente em Lo.odres; que a respeito do pro-

-dueto dos emolumentos o illustre deputado estava 
enganado·~ porque os nossos consules, por falta 
de uma tabella de emolumentos ou talvez mesmo 
de um regimento, pouco-ou nada pe_rcebiã_o.-
. A'.s 11 .horas e )!)eia, recebido o Sr •. ministro 

do.a neg<;ícios · est_r11ngeiros !)Om . ~s fo_rmalidades 
do .costume,. continuou _a d1scussao. 
:.o sr. M<>~iezuJD.a vot,lu contra a emenda 

que propi.nha a reunião do .ministerio dos negocios 
estrangeiros ao do imperio ·: 1°, .porque o 'governo 
póde fazer estas ~educgj:ies e reuniões, sem ne
cessidade de lei alguma, podendo o governo 
entender, como ja · pratica, que os negocios 
publieos administrativos podem ser dirigidos 
por 2, S ou .4 reparijções, e qu11ndo ci não teça 
decijlidamente póde conseguir o mesmo fim, 
estabelecenllo interlnam~nte ~ pasta.dos negocios 
estrangeiros ao Sr. ministro d<J' i mperio, o que 
lhe. pareceu que antigamente se fazia, não porque 
fosse como regra estabelecida de. não haver 
senão 6 ministerios, mas porque estav·a em uso 
ach•r-se sempre reunido o ministerio dos negocios 
estrangeiros, 110 dúS negocios do Interior; 2° 
porque não se póde determinar isto pe!a .lei do 
orçamento, e po~que se a ass.eD)pléa ger~l enten
de~se que devia tomar Ul;llil. deliberação a 'este 
resp~i~, ·c~itjpr!a que 11ãó ~e-·limit~~se , sómente 
I\P ·Íllh'iister10 doe nego_plós estr1111g•iros, ~avendo 
ó nobzie · ora!lor concebido o pla11<1' de com pôr a 
nqs·sa administração em 8 repartições 00111 o que 
haveria mais uniformidade na admlnist_r11çã6, do 
qµe_ lhe . pare~ia haver hoje. Fez · neste lqgar 
11\g\J.ma~ r~éx,õeil s9bre·11 co,,len}~!l,êla ·411:upid~de 
de principio ·nos membros dlL .. ildm101straçao, 
c!t!.~~?- ~- é.X.efplf ae· ~n!'l~~~ffa.' . . r 

. ·.vó.1qlvé9n~I! .. 11 e.u.PPre_seão \IP 1 1s, PArqµe 
não ;coniit•nM llP · n~P.f/l o_r11(\1tr q_ue ex.i,tiss§m leis 
qu~ , :~9.uv11s11,em . ,çr,eado 11s : . legaçges, .11eo;i. que 

- o\u\gasa11m Q go,y,émo 1\ nome~r ,:9.S·.I\Qnsqlel!, &]I. 
Jgf!ul/!r ,PII .co!l_~ql11dos, ,p9d11n.do iulgl!~ m~Uwr 

".l!lllPr,g!lr e11~arrega!i!l!I .\ie . ·ruigoctqs ª'°-U!l\ lug11r, 
consules em outro, addidos milicianos 1!111·. 1111'.!8 
leg~ão, addidos de linha em outra legação, não · 

Continuando, disse que lhe perecia que oe 
·consulados não .podião ficar unidos absolutamente 
ás legações nas grandes nações : sem grave 
inconveniente do oemmercio, e ·qu& se se lhe 
mostrasse que- istó era possivel nas grande_s 
nações, o _nobre ,orndor . deduziria uma· con!ie
quencia muito dilferente daquella. que deduzião 
alguo:s Srs. deputados, e era que · os consulados 
não são necessarios, como parecia ao nobre orador 
depois da lei que reduzia a 15 °/0 os direitos de 
importação, e depois dos tratados . celabrados com 
as differentes nações; resultando antes da e:i::is
tencia de alguàs consules o dar!)fu occasiiio-: a 
treco de notas :entre o nosso ministro e o · da 
!)ação respec.tive, etc. ; podendo o Brazil tir.ar 
alguma vantagem dos- ·mesmos consules, quando 
se estabelecerem melhor, mediante .um regimento 
que se lhes deve dar:' e qu_ando e&pirarem , os 
prazos dos tratados existentes.. -

Notou que no capitulo nã6 havia um só para -
grnpho onde se mencionassem os 10,ooosooo de 
despezas ·eventuaes, em que fallára o Sr; Duarte 
Silva; quãndo o llQbre orador jnlg11va que isto 
era neéessario para melhor se poderem tomar aa 
contas a este miuisterio·.. _ . 

o·sB. DuA~TE S1t-vA lemliroú que no orçamento 
vinha mencionada esta quantia, dizendo a lei
tanto-de q:u.e deve dar conta. 

O Sn. MoNTEzu:r,u. disse que não duvidava 
que viesse no orçamen1o, mas na lei nada se 
diz.ia a este_ respeito. , i 

Perguntou qual era o estado dos negocios das 
prezas feitas em navios nossos na costa d'Africa 
pelo cruzeiro inglez, que têm sido _reclamadas 
pelo governo brazileiro, mas sobre as quaes não 
tem havido decisão alguma, o que lhe pareceu 
que devia nascer, ou de muita negligencia .Àll•' • · 
governo do Brazil nesta parte, ou ô.e ter o go
verno inglez fechadQ..., os ouvidos ás -uo.ssas recla
mações baiui.adas . na maior justiça ; não querendo 
o nobre orador aflirmar que,isto fosse o resultado 
de uma destas causas, apezar de ent~nder - que 
uma dellas existia, por ser inconteetavel .que 
ainda quando uma, o:u. o:u.tra reclamaçã!) niio 
tosse fundada em justtça, não era passivei. que 
todas sejão injustas. 

.Disse mais que nós devíamos reclamar á nação 
ingleza o qu't diz . respeito aos nossos interesses 
do modo porque elles têm procurado os seus, 
pois os inglezee têm optido do seu_governo até 
ameaçar-nos com represalias; os reclamadores 
inglezes têm podido conseguir do seu governo a 
reméesa até da uma nota extraordinaria ao corpo 
diplomatico, como foi aqúella que chegou aqui 
ba po:u.co, aonde se marcavão 6 mezes para con
clusão da liquidação sob pena, não sei de que; 
mas o Sr. ministro o dirá •... o que fez· com que 
o Sr. ministro logo dissesse _á commlssão liqui
dadora-tenha cuidado, olhe que dão só 6 mezee 
e cumpre que o negocio esteja decidido até este 
tempo que se r,os mar~a ;-os reclamadores pqderiio 
co,1seguir isto do se:u. .governo; o governo inglez 
pôde fazer isto e exigir de nós tão grandes saori
fipios, abater a nossa dignidade nacional, s.nóe 
não poderemos levantar a voz com dignidade '. e.
coragem para dizer que nos pague aquillo que 
é fundado nos tratadQs que não soffrem a. ~enor 
interpretação, cuja letra é . mais -olara que a t.az 
do ,dia? Havé·mos de. ijer constantem~nte pup1llos 
de nações esttangeiras? Porque nao podemos 
nós !aliar aos inglezes como Eolles fall.io ·com
nosco'I Pot · ventura -no 11eoµlp XIX ee -. qeo\dem 
iodas as questp~s p_ela éspada -e canhão. T Jllq. · 
creio que· agora . tia . pequenas DIIÇQQB ~ID 01ttrBB 
garantias aléll,l .,daq1,1.eJla~ da propr\a for.QI!. • · 

Não vimos nó1 a Belgica defendida pela·Ingla-
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ter~a- . e · Frariçii ,contra . todos os princípios .anti
s.oc1aes suste'!tado_s pelas tr.es potencias do con
tmente? E nao foi v1ctoriosa ,a cRuaa da Belgica f 
Não tem sido geralmente a · marcha das grandes 
nações terem interesse em sµstentar as pequenus ' 
par.a que: .o equilíbrio social se conserve por. esta 
maneira? 

Mas, senhores, demos que nada disto sej.a; 
!aliemos claro, não ,poderemos conseguir boje 
tudo quanto· de ju.'!tiça nos pertence tempo- virá 
em que nós o consigamos; mas entretanto seja 
ao menos lançado sobre o governo que assim 
apoia a injustiça, o labéo que merece. 
· Disse mais que no tempo ·passado o governo 
portuguez pedira pagamento de presas mal feitas, 
e fizera reclamações ao governo i11glez, o qual 
se vlrára para um e· outro lado, mas pagára 
afinal, entretanto que o Brazil tendq a justiça 
da sua parte, não ·pôde conseguir ai,nda. 

Fanou tambem sobre as reformas, parecendo-Ih.e 
que as -politicas não são necessarias, mas sim 
as ~dmin istrati vas, ·bastando ellas para a pros, 
pen4ad.e e felicidade do Bra1.il, e a divisão das 
aespezas em nacionaes e provinciaes, oão pela 
maneira porque as havia dividido a commissão, 
por sér· ab.sol1;1tamente illusoria, mas por um 
modo mais claro e de mais amplo des~nvolvi
mento sobre o clamor dos negociantes · da Bahia 
por não terem sid.o embolsados das presas inju, -

;an!ente feitas pelos inglezes, e indenwisacil•• Jos 
p)"~Juizos que soffrêrão muitos habitantes .tia Btihia 
na guerra· da independencia. · 

O ·sr. Min'istro advertia que a respeito dª 
liquidaciio das presas, o seu relatorio fôra o mai8 

explicito possível. 
Disse mais que a liquidação das presas se 

achava ·atra:1.ada porque os membros da com
missão disputárão entr.e si sobre a lntelligencia 
de um artigo do· ·memorandum, tendo sido neces
.aarío compôr a commissão de novos membros, 
os ·quase ll.nalmente se ajustàriio sobre n lllaneira 
de entender o 'memorandum; que a demora que 
tem havido neste negocio tem sido motivo de 
forte censura da parte doe interessados, escre
vendo ultimamente o governo inglez da maµeira 
a mais positiva para que se apressasse a li.qui• 
dação, em consequencia do que, . assentando o 
governo que devia abreviar o negocio quanto 
possível, uma vez qµe havik prome11sa feita pela 
administração de ,fl•gar as presas e de estar em 
liquidação dêsde 1828, recommendára a possivél 
brevlàade à commlssão. 

Quanto àii reclamações· feitas contra as prezas 
tomadas pelos inglezes, e julgadas pela com
missão m1xta de Serra Leóa, declarou que não 
podia dar esclarecimentos defini ti vos dos ultlmos 
passos que a• este respeito se têm da.do, havendo 
remettido á camara os offteios que podia mandar, 
e entre alies uma griinde notá feita pelo nosso 
ministro em Londres que lhe faz muita honra, 
e oa .qual expendeu os fundamentos das nossas 
reclam•ções de um modo claro e energico ; não 
achando apezar disso justioa, e bom acolhimento 
da parte dl) governo lngl~z, 

Disse mais que, a commissão mixta da, . Serra 
Leõa julgava sem appellaçil.o, mas o governo 
brazileiro _ deu recurso aos inglezes dep,ois de 
julgadas as prezas pelos nossos tribun!lSB, res
pon.dendo a isto o ministro . in.glez, que na 
ver.da,de 9 :flrazil tinha dado estes, recu~sos, mas 
tae.s recursos . eriio de sentenças profeliiidas P•.los 
nossos trlbllnaes, quando que a commissão mi:da 
era ~o~pQsLa d8 brazileiros ·e inglezes .. Entretl\nto, 
advert10, que, ainda . quando ni\Q fosse p_qs_sivel 

1CQJlsegµir alguma co.usa do minl~t.erio inglez, 
~_ lega,yàO •. Q Ille.l\O,~ faria, tud.O. Qll~\'.lt!} estivesse 
~ ,,~~o Jl'@ra ult~ma~, .o. ~egp,cie> a~> l!_lel~~r ma
neira poss1vel; parecendo-lhe portanto nao me-

recer o mlnisteriçi accusaçiio illguma por , ter ~'Ido 
frouxo na· gerencia deste negocio. · · ·. 

Çoncluio _faze!'dú mais algumas reflexões .sobre 
a mconvemenc1a de accumular as fWléções de 
consules aos diplomatas, ·e __ sobre os ·Bd<lidos que _ 
S: Ex. entendeu que dev1ao ser pagos, .porque 
n1nguem deve servir sem receber o competente 

_ orde~a~o; e -finalmente sobr.e alguns diplomatas 
braz1le1ros, a quem se dev,e ordenados atra• 
sados. 

Foi apoiada a seguinte emenda do Sr. Monte-
znma: . . 

<< Propondo que se mande liquidar por um.a 
commissão composta das pessoas as mais dlg11as 
ao arbitrlo e conhecimento do governo o montante 
das reclam11ções d ,19 prezas br.azileiras fe1tis 
pelo cruzeiro- inglez na costa d'Africa, e · cujo 
pagamento tem sido já exigido do governo inglez. 

O @r. Oal:m.on:-Lisongelo-me de ver, Sr. 
presidente, que as opiniões submetttdas por mim 
á camara-·no meu segundo discurso, ·acabão de se·r 
corroborado pelo voto do ~xm. ministro. EUe 
mosr.rou7 que erão incompatíveis, .até certo ponto 
as funcçoes consulares com as dos <ihefes das 
nossas principaes legações-que os . addidos 1iriio 
aptos para servirem de consutes geraes - que 
assim .ev1tar-se-b1a o coofücto que tem havido 
entr_e os consulados e legações, por falta sem 
duvida do regulamento que eu offereci a esta 
camara, e cµja discussão já requeri-que emfim 
os emolµmeotos, que· ora percebião os cons'ules 
do Bra.zil, reduzião-se á nada ou quasi nada. 

.E taeH forão as razões sem que nos tivessemos 
combinado, em que firmei a opinião que ha 
pouco emitti. 

Concordando ·porém, nesta parte com o Exm. 
ministro, sinto muito não poder conformiir-m11 
com slle ácerca do que dis11e sobre ·os. nossos 
addidos de 2• classe.-S. Ex. julga :conveniente 
q~e ee pague aos addidos , pela razão de 4110 é 
mister dar ordenado a quem trabalha. EBta 
opinião,'Sr. presidente, unlda·ã pbràse de-addidos 
de 2a linha-de que se servia um de meus illustres 
collegas; como que conspira a laoç/lr certo ar 
de mõ!a, ou desfavor sobre os· 11ddidoa de 2• 
cll!lise, ou daguelles que servein gratuitamente, 
sem remuneração, ou ordenado algum e a taxar 
a sua instituição de ociosa, e · de pueril o go
verno que a adaptou. Senhores, o governo do 
Brazil, nomean!lo ta3s. addidos, seguiu o 9xemplo 
de nações mui cultas. Na Ingla~rra, ·frança, 
etc., não ha addido algum que receba or~eriado; 
aquelles que o recebem são secretarlos· e não ad
didos. Addidos são naquelles paizés, os , jovens 
da classe rica que se propoem a •eguir, á propria 
custa, a carreira diplomatica, fazendo o necess~rio 
tirocínio nas légBções e smbaixlidKB. E será 
esta pratica digná de censura e de irrisão '? Tem 
de que e11vergonhar- ss o governo que a ado·pta:r? 
Será illiclto o proporcionar a um ·pai rico esse 
meio de educar seu filho para servir na , diplo· 
maci8l de seu paiz? Niciguem o 'dirá. 

Agora, Sr. ~residente, · fallar9.1 · de um neg~cio 
que apenas foi aventado pelo ·11lustre deputado 
que me precedeu devendo aliés · ser um· pon:cfr 
mais averiguado. · . : ·, ·· 

Vou falinr do desagrad11vel negp.cio das, v.resas 
de Serra Leôo , que . os s~bdi~os p?~z.\leiro11 
reclamão do ,governo llritanqjco. · lj:u niiq ubr;11rei 
n·esta camara coino .alguns_. me~brpil ·do p_arla
ment~ inglez, q~e , ,talr.~z e~ insp1ra!\ps p,~l~li 
ne~oc1an_tes de Liverpool, çle"figur~odo o~ fMtes 
e 1nvect1vando contra . 9 nosso govo.rn9, .1Q~~1gao 
e aguilhoão ós ministros da su~ .riac~.Q, pli,r~ .11ue 
exijão a força o.u hnjiip de, ,;i'x,tcirqi;ir .. 49. . qrli;il 
a enorme .som ma tia 10 011 12. milhões ~ crilsiliios 
.por 'indemnis.a,ção . da. 8 presas do,J\i_o: d~:.· l>:·.:~111 ... 
·~q sen.do, mteressadq n_q C0JOIJ\l\~!ll9, .. ~!:l\ei!! !I 
toda· a' espeçie de tranilaéçõea deaili 1111iúrezà, 

... 
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inspirado unicamente pela justiça que favorece 
aos meus concidadãos, e · oom perf~ito conheci.
manto' de causa, por haver tr>1tado destâ mllttiria 
no meu ultimo ministerio, com alguma .euBrgia 
e zelo como se verá das minhas uotas, se algum 
dia apparecerem, eu obrarei diver~amente ;· eu 
sómente lembrafei sem invectivar quanto a esta 
cama1·a, e toda a nação brazileira deve coadjuvar 
com seu voto e linguagem, os esforços do. go
verno actual do imperio ,afim de · que est.e obtenha 
a devida reparação das injurias e damnos . soft'ri
dos pelos noss_os compatriotas da parte do 
cruzeiro inglez em Serra Leôa, ou da parte de 
um gll'verno, · que. recusando fazer · nos qualquer 
especia de reparação, obriga-nos a que lhe pa
guemos a ~om_ma~enorme d_e que acima fallei., 

Sr. pres1.Jente, nada . menos ' que 19 navios 
brazileiros forão,tomados pelos-cruzadores inglezes 

• nas paragens d'Africa ao norte do Equador. 
Alguns destes navios forão tão injustamente 
apresados, que desde logo forão reJaxados pela 
commissão da Serra Leóa, mesmo q11ando niio 
era· mixta, . quero dizer, quando não. havia nesta 

-commíssão nem juiz nem commissario. !>razile·iro. 
que protegesse os direitos de se11s comp,<triotas, 
quando emfim Pra toda ingleza. Outl"os navios 
porém, s.enJo jµlgadll$ boas presas não o farão 
com. justiça, nem guard!!das RS cláusulas da con
venção e instrucções de 28 de Julho de 1817. 

T.ratámos ha mais de 5 annos de fazer valer ante 
o g0verno britannico a justiça dos subdi,j;os brazi
leiros que forào esbulhados da•uas propriedades, 
e que têm direito·· perfeito .a ser iudemnisados. 
Este negocio creio que foi inceta~ mesmo no 
tempo do e.xcellente e dig,10 ministr" G. Canrung; 
mas é certo que debalde temos feito reclamações 
á lord Duedley; mas debalde ainda a. Lord -
Aberdeen, e talvez debalde até hoje a lord 
Palmerston. Os ministros succedem se · alli uns 
aos outros; e posto q,ia mudem .de principieis 

.. politicoe são infelizmente invariavels quanto ao 
ppnto de não reparar o damno soffrid? pelos !Iºª~ºª 
concidadãos. E poderei eu crerá vista da JUsl1ça 
e llluslraoão do gover.no inglez, qu.e esta recusa 
continue? Niio por cert8'> . · 

Eu sinto, Sr. presidente, não poder referir á 
camar~ . as circumstancias . do apresamento de 
cada ulh dos referidos !lavlos : sinto não poder 
ler aqui as notas bem lançados e energicas, 
que o babil ministro que hoje temos em :Loµdres, 
tem passado a este respeito; afim de· que todos 
nós e .toda a na.oão pudessemoà .avaliar até. qu, 
ponto tem sido desattendida a justiça d& nossos 
compatriotas. Releva comtudo referir para que 
resutte, e sobresala aos olhos . do mundo toda a 
iojuetiça que se no.li tem feito, ·o seguinte-que 
alguns dos navios apresados e reclamados forão 
capturados em camlnbo, ou muito antes de se 
approximarem à costa cl'Africa-que outros o forão 
sem ter escravos á bordo, outros sem que .tivessem 
os a_rranjos e utensis necessarfo~ para o trafico, 
outros. forão tomados por navios do commer·· 
cio . armados, cujos commandantes não tinhão 
graduação alguma militar, e por consequencia 
contra a letra expresse do trRtado, outros sendo 
relaxados,. depois d.a mais lnj usta detenção, não 
raceberão Indemiíisação alguma:..-emftm;·seahores, 
seria longo enulllerar todas as viol~ções · e de
pradações,_de que fôra victima·o nosso commerclo 
nos ~ares d'Africa. _ 
· E qual é, senbores, o governo que assim tem 
obrado cqmlioscoT E' o mesmo que lleclarou pelo 
orgão o:flicial do minist.ro· Oauning, â praça de 
Liverpool, que · o governo britannico reconhecia 
o bloqgeio de Buenos-Ayres· · e não protegeria 
áquellea que· tentassem . violal-o; é o mesmo que· 

·nega- ainda o ·prlncipio de que-a bandeira cobre 
a car11a,-é ·o . mesmo que defende ainda o outro 
prin.01pi~· de ·que é vil.ido o bloquei~ de facto ; 
é o me1mo que não tem revogado aa 1111aa °".âdns 

em cMúelho, muito embora o estejão os decretos, 
-.de B~rlin _ e Mil/lo, que lhes darão origem; é 
emfün.·; quàm em mauifesta opposição a.is seus 

. declarad,is.principios; obriga-nos a GUe lbe pague
mos sommas enormes por indemnisação de presas 
julgadas boas até mesmo pelos principias geraés 
do ,!ireito maritimo, ou de navios capturados, 
porque acintemente querião violar aqu.elle blo
queio. 

E com quanta usura exige esse pagamento 1 
. Elle será feito, como se pretende,- á vista . do 
Jeonino e famoso memorandum · assignado ·por lord 
Ponsomby l , 

Sr. presidente, eu não posso foliar nesta 
mataria sem a mais pron,unciada indignação; nem 
sei--se u~n coraçã~ brazileiro, que se não infiamme 
ao lembrar-se ou _ouvir o que temos soft'rido. 
por causa das presas do Rio da Prata e da Serril 
Leôa. Se nós não podeinos usar ainda da-ultima 
mtio rHgum-se não podemos ter no Tamisa uma 
Ganges, uma 174rspite, uma esquadra ei:nfim; 
se não podemos _ sustentar a linguagem éi_a arro
gancia nem médir•nos com · quem faz valer o 
direito da força, podem()s ao menos clamar e 
protestar á face do mundo conlra as injustiças 

-que nos são feitas; podemos· emfim mostrar à 
Europa quanto soffremos a .um governo, cujo 
carro mercantil temos ainda de pucl:íãr por 18 ou 
14 annos. _ .,,,. . . 

Mas, senhores, custa·me a crer que um go, 
verno tão illus1ihdo, em cuja illustracão e jus
.tiça todos e eu mesmo tanto confiamos, prosiga 
na carreirá de desatteuder-nos, como tem feito até 
hoje. Continue o Õosso governo a inst .. , não cesse 
'de urgir e tornar a reclamar. Não creio qne seja 
indestructivel o argumento de que se tem servido -
'o governo británnico antes, vejo que 11,\gumas 
clausulas das instrucções (mórmenta as do artigo 
13) a que tenho alludido, nos são favoraveis. 
Avente o nosso governo a idéa de um encontro , 
no pagamento das presas do Rio da Prata pelo 
montante que re~lamámos das presas da Serra Leôa. 

Senhores, não é deesp_erar que em desprezo 
da justiça universal se nos faça a injuria de nem 
sermos attendidos. As nações pequen11s (como já se 
observou mui bem nesta casa), além da garantia 
que lhes resulta de EtUas proprias forças e relações, 
embora pouco consideraveis, tem ·uma outra 
garantia de muito valor, e ve!n a ser a moral, 
9110 todas as nações _grande~ e pequeqas, pór 
111teJ110sse ·comrnum nao deixao de prestar-lhe. 
Além disso, no estado !ICtual da. . civilisação, ha 
certo decoro, certo amor de justiça, que ainda os 
governos menos •inceros ou. mesmo corrompidos, 

- ou desej iio ou affectão guardar e manter. 
Não se faz com muita facilidade um insulto ao 

boin senso e á moral das nações. 
Em consequencia de tudo quanto tenho referido, 

voto, senhores; a favor da emenda que propõe 
uma commissão para liquidar as presas da Serra 
Leôa, em011da que me obrigou 1\ fallar e que é 
justa; desejando ao mesmo tempó que não desis
tambs de continu_ar a reclamar e com energia e 
franqueza a reparàção dos damnffll soft'ridos pelo 
comm~rcio brazileiro na costa d'Afríca. 

O Sr. Pires Ferreira. sustentou que eríio 
neceasarias as reformas políticas, administrativas 
e judiciarias. · · 

Quanto a não se achar boa a divisão da des·
peza ·feita' pela commissão,- diss(l que desejaria 
muito· que o Sr. Montezuma emittlsso a sua opi
nião sobre a maneira de a fazer melhor, podendo 
mui~o bem ~ontecer que· o nobre orador a . 
apoiasse. ~ -. · 
· Niio · achou que fosse ..agora o lugar ·proprio de 

se tratar âa reunião das secretarias. 
Fe.z VJlr que os emolumentos dos ·consules não 

erão tão dimin11tos, como se havia dito ; que -ti~ 
nhamos algunã agentes diplomaticoa em lugares 

-
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para .onde não temos communic;ção commercial susp it d 1 • f ' 
e tº· rtanto _tunorava que utilidade podia resultar' e o e gue_re_r - avorêee, o governo lnglez, 
d " pOO'que. os pr1nc1p1os do nobre orador erão bem 

a 1, como, por_ exemplo, de termos um enc·arre- conhecidos, des~e a discussão do aiino proximo 
gado de negocios em ·Bolívia; e finalmente que passado a f'.espe1to.das presas inglezas, .disse que 
os addidoã erão descoberh nova para acommodar o Sr. Calmou havia lncrepad~ demi1siad,unente 
afilhados, tendo sido nomeado:1 para estes lugares o governo bri~annico, P?rque. fôra O mes_mo go-
moços que ainda não tinbão completado sua vemo braz1le1ro qu" v1olàra os princípios por 
educação, e por isso não podião aproveitar-se do elle adoptados, quando, tendo communic .. do a.o 
tirocínio diplomatico.. • · eucRrregado de negocios dos Estados-Unidos por 

o Sr. Mtntatro disse que a questão do occasião da intimação do bloqueio do Ri~ da 
encontro das prezas tinha sido encetada em outro Prata, os princlpios que o governo do Brazil 
tempo pelo marquez de Aracaty, qus tratava este pretendia sustentar a respeito do mesmo bloqueio, 
negocio muito bem, mas que a proposição fõra e. ~l!veo~o-lbe . o dito encarregado de negocios 
constantemente repellida pelo gabioete.inglez, 0 dmg1do 1mmed1atamente depois, uma nota em 
qual tem regeitado tud.:i . · que sustentava principios inteiramente oppostos, 

Peio que l'lispeita aos addidos disse que em O governo _b~~zileiro, longe de ee conserv~r firme 
algumas legações é indispensayel ter um homem em sua op1111ao, e de desenvolver os ditos prln· 
que substitua o secretario, e muito mais nos clpios, respondêra . ao referido encarregado de 

· Estados-Unidos, porque Já temos aJJenRs um en- negoeíos que os pi:incipioã enunei .. dos em sua 
carregado de negocios, e se faltar fica. deserta a nota se acbavão de accôrdo com, a opinião do 
repartição. 1 overno do Brazil - de não exigir das nações 

· Informou ê. camara que · dizendo-se até agol'll ·. neutras senão aquillo mesmo qus . o encarregado 
que era nece•sario acabar com os- agentes diplo- dos negocios d~s F;stados-Unidos áustentava como 
maticos na Europa, e estabelecei-os na Amarica, como· base da questão-'- com o que, fortes 01 
desejando o governo conformar-se quanto posslvel Estados -Unidos, zilmbavão Inteiramente do blo• 
cc:,m_ o vuto da assembléa geral, despachára agentB'!t queio do Rio da Prata ; seguindo-~e demais desta 
d1plomaticos para Oolumbia, Mexico, Bolívia, etc., reLractaçâo de princípios o entrarem as outras 
11:!.as depois cassará-· os dous primeiros despachos, nações a exigir a mesma cousa, di:clarllndo Mr. 
conservando ai:,enas as- legações onde podem ter Canning> por meio do agente diplomatico de !n-
algum prestimo e nso, e não nos lugares onde glat~rra Junto a esta côrte que - o gr,verno. 
em consequencia da anarchi:1 não têm os nossos braz1lelro ficasse na intel!igenci" de que a nação 
diploll!aticos _segurança de_ vida e propriedade. lngleza nunca se sujeitaria a princípios differentes 

Forao apoiadas as· segumtes emendas : daquelles sustentados pelo governo brazileiro a 
· Do sr·. Montezuma : favor de outras nações neutras, e ,que uma vez 

« Supprima-se o art. 13. - Declare-se neste oa- fixados, não entendia. que o governo do Brnzil 
pltulo .quê se dão 10:000SOOO para as despezas tivesse, díreito de a restringir ou ampliRr; pro• 
eventuaes. » testando desde já contra semelhante syatema e 

Do Sr. Antonio Àmaral : desigualdade, que o governo britaunico constan-
« Oom o começo de uma cópia autbentlca do temente repellirla •. 

archivo nacional portuguez na parte que diz res- Oontinuou- dizendo que se não tivesse b11vido 
peito ao Brazil. » ~ esta primeira declaração de•principio11 ao encar-

Dos Srs. membros da commissão, r egado dos negocios dos Estados-Unidos, teria 
havia a resalva fuadada no direito das gentes de 

« Art. 11-. Ao § l• diga-se-19:000$-ao § 2• dizer as outras nações que tendo os americanos 
diga-se...,. 79:6908000. » do norte recouhecido taes principios, a nosso 

O Sr. Montezuma. nada qulz dizer sobre ,favor, a respeito de seus bloqueios, para nós 
as reformas, por não ser objecto da discussão : sermoR tratados desta ou daquella fgrma, havia-
advartlo que não fôra bem percebido a respeito moa a«:mlltldo para com aquella nação os mesmos 
d11 divisão das despezas provincia.es e nacinnaes, princlplos a respeito do · bloqueio do Rio da 
sendo de opinião que a formula peh, qual a Prata: e que se as mais nações 11eutras quizesem, 
commissão havia procedido a ella, tornava ta.l poderião fazer o mesmo comnosco ; mas não 

' dlv\são inteiramente lllusoria não se conc"l!'dendo tendo assim obrado o governo d9 Braiil, e não 
§S províncias mais do que aquillo de que go- hnvendo um .s6 paragrapbo, dito ou proposição 
.zavao~oi,e; -t. por lijSO ·· o nobre orador quizera de escrlptor algum, e nem mesmo no dlrolto das 
que este principio fosse mais bem de•envolvldo · gentes, que estabeleça o principid oppoato, por 
para que as provlnclas possão tirar delle os bens ser daquelles . cousas a gue se chama direito 
e refnrmaR de que carec6m, e sem as quaes não lmper!e1to , era . clàro· que havia da parte do 
ficaráõ satisfeitas. governo lnglez toda a justiçn de dizer se- vós 

A,tvertio que oito snbl11 se o Sr. Oalmun, fal- tendes Mido os primeiros violadores doe prlncipioe 
lando S<> bre os addidos, se referia ao discur•o do que i11timaste.is no estabelecimento do bloqueio; 
nobre orador, quando, pílra desiRnar º" addidos se jà vos retractasteis, cvmo exigis de nós coua11 
pagos e não pago~, usAr&. ·das expre"sões - addi- opposta T . .. ' 
dos milicianos-e add,dos de liuba -porque não Disse mais que Isto poderia .talvez ser feito 
se podia deduzir dellas que tivera p•>r fim tratar com outra nação, mas não com a lngleza, cnjo 
a estB clas~e com menospreço, pois eriio estes governo se dirige pelo v~lo nacional; porque, 
os nomes ae-que os mesmos addidoij usavão sabendo os negociantes inglezes d8sla. con~adicção 
entre · si. da parte do governo brazileiro, não consen-

Fallou largamente para mostrar que ·não há; tirião . em ficarem 11ul2ito,i a princípios menos 
vendo entre nós, · como n11. França e Inglaterra, vantBJosos., .. · 
a · classe de nóbres, cujos li.lhos cadelas costumão Concordou em quúnão se devia ill\itar o exem· 
applicar-se . ás armas, aos empregos J?Ublicos, e pio de alguns membros do parlamento inglez, 

· 11pm , _especialidade à carreira diplomat1ca, dond_e em que fallàra o- Sr. Cslmon, e tambem que o 
lhes reeultã,1 honras e distinctivos, e vendo-se o Brazil deve fazer quant'ó puder para sustentar 
nosso góverno por isso ob~igado a nomear peões, os seus "direitos .em uma questão, de cujo lado 
como tem feito, forçoso· era pagar áquelles que e~tà . a justiça,,. mas advertio que nascia de retra.-
qnizessem applicar-se ê. carreira diplomaiic~, é. ctação, ie princípios em que fallára, o queixume 
excdpção de .um ou uutro ftlbo de algum homem do governo :11gl_ez, que havia querido retrogradar, 
rico, ,a -quem no caso de querer servir sem paga,. por bem saber . quaes são os interesses J.1U8 lhe 
se · devia 8'l,mittir ,plira .o ·. ti~einio , indicado. ·· : resul~ão , ·da. i1midde e paz com a 11ação brazileira, 

'Depois de · ter dec:larado que nã'.2, podia ser recommendando o ministro dos . negocios esu:an• 
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geiros da Inglatérra ao agente di plomaUco_ aqui · 
retf/l'ente, qu:e usasse d11. maior prudeocia', q11e niio .. iÍ'~itas~e , tj\le . iiã_ci __eseiriidêscii~sê, . <i.U:e' não 
P.r'àséi!niesé' c-óm _virúlen·cili sobre' a materlii das 
Jitesas..:... porque, a:e i~ten9ões ~-e$; M. B_rititn'nic-11 
nao erão romper d_e n:aneira alguma dom . a 
naç!Io braz_il'eir~..;.. fa~~o- este · que bà"in P,_r~vava 
co.m qu:11niii taz11_0 o nobre o_rador na sessao -do 
Jlmio proitimir passado asseverara que Uão tinlia 
m ~do: .. ae grávatàfii , dé . i'ei)raz11lias, porciue· ellas 
rin)'lca; -se . havião de· realie-ar; e porque se· se 
reà.ltéasâem o :Brazil tinha em suas ' mãos o meio 
de vinga'i-:«e · d'a . nação. ingleza,- cfo umll manei tá 
Q0Uff 88fttSSB dcf 8lt01Ilpfo; pedfoclo O' pagamentÇ) 

, d~p, pt'éaa'~ por' meio das represªlias ( o q~e iiiilica 
, acoi:lteeerrn, porque vendo o governo· mglez' a 

ciorist'ani:111. do governo brazileiro, havia dii recei'ar 
a~' é'ó'!~~qn~iiciàei que daqaj se podlãei seguir) 
e~:v:olytit' 11,J)'~n'Rs·_a dés'pez11 de m11ts' 800 ou 4:()0'.000S 
4!1ª a . rlaçaó terut- de f.zer, despe!,ª _l';Í/!i~u1ffcal'l)te 
q~a!)[d se tratá de 9ui!tentar a d1gindade do 
lr!J'ver'n'o , brazileir~. . . , 

'C'óil'cfüto daqui que a .admtnfstra'çiio· p11esa:da 
n:nl'recià . àmiitga ceiiàül"a, e que se . o governo 
iilglilz ·. io:er_e_cii ceosufà p"or· um hido; _não, merecia 
aqiiell'a qu:e' d Sr. Càlmori lhe quizera fazer. 

. 0~1:1tíir!1Jii:i~,ó disl:ie qile se ~obre -º o bje~to das 
presas feitas · na costa d'Afrtcli nao havia· meio 
de desçiilpàr o governo ioglez, hàviá tainbem toda 
a razão de inculpar o governo brazileiro ; porque 
muita gente; e gente . versada n esta questão, 
éstJ1vá persuadida" de que lord Aberdeen cederia, 
e que tinhli estás iote<rções, se <1 governo· brn
zileiró se não tivesse eovolvit.lo na questão por
tugu_eza ; mas eseand'11lisado o governo i_nglez da 
condúcta do governo br11zileiro, a respeito da 
q1Teétiie' J>ortugiieza -que·, ·se fosse ooss11, tinha 
uma r'tlziio de desculpa e mereceria antes elogios 
do que censura; procurava tirar delle uma especie 
de vingança, negando tudo qu·anto exigia o go
verno do Brazll, o que não fôra justo da par.te 
do · governo . brit11uolc:o ;' más nem ·por isso er11 
menos verdsdé que a· ailmlnistraçilo paes11d11 sa
crlfl.càr11 os· lntereese·s os mais caros da naçiio 
braz!leira:, não só nesta parte como nas enormes 
despezas feitas com a caus,, portugueu, que 
tátvez sejamos· obrigados· à pagar outra vez 

- (apôi dàos); ch'egando até ultimameute a reconhecer 
o . agi;rite dlplom11tico de uma regijnoià nomeada 
pelo tutor natural d11 rainh11, em culu nome 
o~~avà, eontra: todos os princlplos lembrados e· 
nad lembrados de direito publico, odntra tudo 
quauto aé tein escripto sobre 1\. mataria, e 11.nal
niente contra o que s·e tem pr1'tlcado nas nações 
clvillsadas, -q'Üe ouoea reconhece,ão o_.·prlnciplo 
de · ·que um tutor natural pude'&t!e nomer.r uma 
regenc1a e dar attrlbuições ~olltlc11e1 sendo tambem 
o governo brltanoloo o unlco qiie assim procedeu, 
porque o ... mlnisterlo do lord Welllogton não so 
nio quiz responder à p11rUcipação que se lhe fez 
da nomeação !lir tal rege·ncla, como até oilo quiz 
recouhec·er o mar·quez de Palmella como 11gento , 
diplomatico, chamando-o um Individuo particular 
qlie uiid'a tirrha _coiil os'·negoeiOS' do estado, tendo 
acRbadci' d seu cai'nctet cfe embaixador com o 
govei'ii.ó h:ltr'u.zo· de D'. Miguel, e, porqu~ o mesmo 
:i"J1%ine~til;.iílmell_li dér~ _ logo por acabadas as 

,, Nôt'óú rliisfa ócc'âsião quanto erà' digno de 
admirar-se -0. patriotismo que se desenvolve liÕ 
g/ivêrn.o' liiglêz; q~ér se;a cômp_osto· ~é ;yigs, quer 
de t'ór'ys-; havendo<1 alh ,certas m11X111ia8 que O' 
riolir'é o'tad'or q uerià ver na· nossn àdmfoistração · 
piifa ó .BrazH ser ' ~rliilc!é. . . . ' · 

· Páséâlkio ii susten'tàr . a · sua emenda:, disl!il qúe 
lii iiiedidâ 'que ntopulihli, era 11cdos11l.liàdii paios 
elic'tinto'rii!I ' de' ci{reítu publi.iid, dizen~Ci q:ue', quando. 
sé , _tfà~v'á· de o\:ljecto àesn liatutezài II Uqufda'çiio 
erit: i : prifr/ifr'â'. C'óiidiçãcí neêes&atia pa,ra ali exigir' 
o'J~~ ~~~'f"Pº~~ile'' ii~~ -,i.ttoc i~I~'; ,~!'.;,btiaêi 

liquida 8 certa· para 88 fundamentar a requi-
siçiio. . . · 

DeclRroli,qiie viS: os' inêonveilienfGÍI que b11via · 
nesta rii'edtda, · mas· não os aehcitt de- . grande -mo
mento reduzindo-se · \lPªºªª à despez11 das grati-
11.ca:ções· áfi pessoas de qlie deve compôr-se a 
c·ommíssão·; â qual devia ser compostà não s6 de 
negociantes para a .ccilit11bi1id11de, , mas, tambem, 
de magistrà:dos os mais abalis11dos, pessoa·s bem 
enteudidas na mataria p11r11 de·cidirem• da questão 
de âireito, à vista da letra . dps . . tratados,, do 
direito . da!( gentes e de tod11, a. legislação qüe pócle 
ter applicação, a , sem11lhante. q;ue.stã.o,. e. da qual 
resulta obrigaç_~o da_ parte Jo g.overgo ini)ez', ,d,e 
fazer _os pagamentos que reclama_ a nacao bra-
zlleira. _ / · . ·· . . · 

Pare'ceu-lhe· que feita E!sta nomeação',, ha'l'eria 
pesso·as que dà iYdm gradb se· offére·cetlião•. para 
esta· liqttid11çãó; mas-, como se devia supp-õr que 
fossem• P,Ollcas, cumptia que fie lhes des·s'e alguma 
remuneraçãoc,- <iali:ufadlll segundo as, bases adupta
das pel!) gõverno a respeito da Cllllmmissiio mixta: 
que está tratando da0 liquidação das prezas' tngle
zas ;, des·p·ez11 esta . muito· pequena- elir proporção 
dos grandes f~teresies' que dahl vãé>1 resn-lt11i"ao 
nosso commercio, e que de mais podia ser tfrada 
pro rata do valor das prliaas, quan-do· forem 
satisfeitas pelo governo logrez; fll'Zeodo ae'ein'r o 
governo brazileirci a pE),DIIS um adi'aotamen-fo das 
somm11s, que se devem gastar com a' com-
m iesão. · . · · 

. Quando o governo inglez soube_r _ <j_)la nós tra
tamos dii liquidar. nossas prezas fei tal'i nós' tn11~ês 
da Africa, estou persuadido que ha de encarar a 
questã o' de _ou:(ra fó~ma ; lia 'de ver o deslijo que 

· nós t emos de coutinu11r no prosegúimento d"11s 
nossas reel11m11ções, e firme certeza . em·- que 
estamos, de não abandonar ·a c11us11 ·· de liose·os 

, direitos, re11lisar-se -ha o que disse o Sr. deputado 
a resp e.ito da força mpral, que era necei!•ario 
que dessemas ao governo· brazileiro, para, ftrliiâdo · 
nella, tratar com o governo lnglez. · 

Ooncluio sustentando a necé'ssidade d·a sttp
prelisão do àrt. 13", para qué ftquê- à·. dlsposiçiio 
do governo nomear . agentes e consules como : 
melhor . entender: e· mostrando ,gue lia e~endg 
r11lativa a despezas eventuaes 0110 hav1a, -1ncon
venlente, couco-rdando netia os' as·nhores da com
i;nissiio. 

o sr. 01'0 .. ~on: -Sinto muito, Sr. presldeot'e, 
que. o .!Deu discurso, que aliàs me ·pareceu iqté
reasar II grande numãto áe nossos concida,:lão~, 
e que foi pronunciado por mim na melhor fe 
do m'undo, para sustentar uma causa _de justiça, 
e de grande interesse, oti para dizer tudo, de 
in_teresse nacional; sinto, digo <j_u9 um tal discurso 
fosse combatido pelo Ili uelre deputadn meu 
colleg11 pela .Bahia,. Responderei, Sr.. presidente, 
e com · precisiio és Ires objecções, ou argumentos, ~ 
que eUe prod_u:a'lo eontra mim, e que ma · parecem 
despidos de fundamento. Principiarei pelos addi· 
dos. 

Depois de divagar- sobre !li m11teria-, o illustr'! 
deputado coocluio dizendo-quem quizesse gastar . 
dinheiro seu tambem podia ser'nomeado addido. 
Oomo pois combateu a mim , que tinha._ dito o 
mesmo 1 ~ a que prol)osito· allego)l . a nobresa 
e a'r!stocracia inglezà, e de· .outras· ii.11ções, T Quiz- _ 
por ventura affirma·r que' pela rezão de -.não
te_rmoa' ·taes nobres e taes a,risto·cratlis, não. pode-· 
riamos ' . ter · addldos gr:1tuJ,tos' , , Qreio que não, 
porq 11.i, depois de• d-ivaglir muito . o· !llustre depu, 
tado conclaio como, jé- fiz ver: Além. dii que,. 
sen:horés,-o siDlples· facto de termos eiddidos; filhos 
de paes· ricos, ,o,iió prova, contra tudo qu.aoto ·.o· 
ill-ustre, depuitadó ql)iz trazer· aqui ~mó.c pará 
co~bàter, oa, lllenosaab"'1 essa pratica, eo~e uós ,t · 
De1xem:!'! '.l'Ortaullo: 6i c•sA iilcli ,eafllB, melo; .dl· 
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éducar seus filhos, ou de pôl-o·s utilmente em 

. tiro'cl'nlo diplomatlcu; . . . 
Disse tamliem o illustre deputado - que eem 

ràzão éu censurei o g&verno lnglez pelo que 
respeita. á reclamação que nos fez das prezas do 
Rio. dà Pra.ta.....;e para Isso allegou que o nosso 
governo; sendo o primeiro II violar os principias 
que· adoptára para aquelle ·bloqueio, como fez 

· por uipa notR · ao et)carreg11do de negocios da 
~merl_c11_.~o ,_ No~te, dav~ lugar a que o governo 
1nglez · tam bem os violasse. · · 

Senhores, ·torno a dizer que sinto multo que 
o méu lllustre oollegt1, como que justificando a 
um governo· estrangeiro, em prejuiz0 da justR 
ca·usa _ de: taµ.tos . compatriotas nossos, não ·se 
lembrasse qµe ·o nosso governo '!ão fez II violação 

.. de 'Prilicipios . qlie elle allegou, • ou pelo modo 
que referio.; ilendo·· certo, como sé verá,' que nós 
réconhecemos (desde que o bloqueio :· começ,,u ·a· 
ser effectivi:>) o grànde principio de reciprocidade, 
isto é, de obrarmos para· com os Estados-Un!J!os 
segundo o dire"ito inaritimo reconhecido por aquella 
re-pu~_lica·: ·o . mesmo em relação· á França ; o 
més~o em relaçãó á Inglaterra. 
.· .. fü~~~ emfiin o meu illustre collega a respeito 
!la· réclamà~ão das presas de" Serra. Leô11, aate o 
goverµo _ britannico,--qué lord Aberdeeri em repre-

_, BBlià da sua conducta do nosso governo, ou da 
sua lnterferencia nos ~eg(!cios de· Portugal, re
cusára attender á dita reclamação, querendo 
assim attribuk á administração passada a i~s-
tiça q~ aoff't·e·m os · nossos, concidadãos. • . 

Senhores, o lllustre deputado está enganado,.» 
parn convenCJ!l·o basta dizer-lhe que o actual 
ministro 1orll Palmerston, que ali/is favorece 

"ostensivamente a causa da rainha, que não está 
mal comnosco por causa de Portugal, que emfim 
tem feito o contrario do que ·fez Aberdeen, con
tinúa como ·este a não querbr fazer justiça. E 
sendo isto innegavel, poderá ainda o illustre 
deputado sustentar o que disserá? . 

Senhores, repetirei ainda uma· vez, senti da 
certo -muito que -ao ·.pelo· desejo .talvez de mo 

, .. combater, o illustre deputado faltasse _á justiça 
de..iantoa compatriotas nossos,. contra o ·seu modo 
de pensar, ou sua particular opinião, como devo 
crer. 
_o sr: Montezuma respondeu que o Sr. 

Oa.lmeo cettainénte· não havia -attendido ao seu 
discurso, aliás não lançaria sobra elle um odioso 
indigno Jo Sr;..{Jalmon, e do noblt deputado.-

Disse ó nobre deputad~que se tinha admirado 
de que, tendo o seli. disc1m,o· por tim sustentar 
principias, de que dependiào grandes interesses 
naclonaes, fosse por -mim combatido ;· mas eu 
esperava que elle mostrasse como pelos _prl nolpios 
por mim emittidos, tlnhão ~ido saorlllcados os 
lntereeees naoionaas ·; lato oiio mostrou do .ma
neira· nenhuu1a; ~arque disse que eu tinha.de
fendido a conducta do governo inglez, quando eu 
não fiz tal; attendesse o mau honrado collega 
ao meu discurso, que não havia de avançar uma 
prQposição indigna de ·mim, e contraria ao que. 
defe"ndi oo anlio passado, e que teve não menos 
<te tre11 votações na casa. Eu disse apenas que 
a conducta do governo inglez . não podia ser 
censurada pela maneira porque . o mett honrado 
cóllegá ' a, tinha tié.nsurado; · e que eu censurava 
t~·mb.em, mas nãó daquella maneira, fundando :me 
nos ·mesihos . principios · fiz difl'erença : de· uma 
propó~i9~0 _da ' out~a; posso censurar fu~dan~o:me 
em prlnc1p1os .~ohdos· ou falsos : eu mostrei que 
a · Iiliriha: ·· censura· era fundada em principias 
sol+élôà, e. p~etelidl "i>r<>Var, qn:à ·,a · cansurt1 do·~r
deput~do era fundada em pru,c1p1o!l falsos. Pó.de-se 
pensar por · isso que eu· nã·o• 'quiz · censurar o 
g\lver!}o , ing~~~; · gue: a:u_ quiz , def.e~der !'. ~ond!J_cta 
do'" governo 1nglez ? 'Nao ; o' que podia•· dlrer o 
sr. ··depütado · ã' .:/i.ile' 'ignorante dó"" dlrélto das 

TOMO' 

gentes, que pouco lnstru!do lias clrcumstancias
peculí9!es d<!_ n~gocio, eu tinh_a avançado cousas 
que nao erao J uetas, porque então ,da ,minha 
par~e cedia ; assim é que eu ·esperava ser com
batido, mas não- da maneira porque o fui· apre- · 
sentado o meu discurso em mui diversa luz, ,de 
u,ma maneira absolutamente opposta ao que . eu 
tm;ha sustentado, firmando -me em documentos 
existentes. -
. Dl_ss~ o nobre deputad9 q~e a pen as , o i,;vverno 

bra_zl)e110 declarou que. reconhecia o · prioci pio de 
recipr_ocldade; não ha tal: quando o ministro dos 
negocios estrangeiros recebeu_ a nota do encarre
gado de negocios dos Eatados,Unidos não disse 
que o gove~no do Brazil recorihecia .~s · principjos 
à_e reciprocidade, mas que-os principias en,ms 
c1ados em sua nota se acbaviio do accordo . com 
a opinião do_ governo do Bràzil-de" não exigir · 
d~s naçõ_es . neutras senão aquillo mesmo que o 
dito encarregado de negoci&s , susten.iavà. na. sua 
nota,--do contrario não ·se poderia tirar didto a 
consequencia que .tirou o. governo inglez; .quando 
mRndou pura cá ' uma nota diplomatica; sendo 
ministro Mr. Jorge Canning. O governo·brazilelro 
disse que ns prino,pios do encarregado de negocios 
dos Estado~-Unidos erão os . mesmos do governo 

-do Brazil, e que S. M;- Imperial ' não tinha 
intenção de os transgredir, nem usar difforente
mente com as -nações neutras.-· 

Ora, sendo os princípios dos Estados-Unidos 
di_fferantes dos do governo inglez, e aquelles uma 
vez adoptados pelo governo do Bro-zil tambem 
oppostos áquelles que declarou quando -intimou 
o bloqueio, qual é a consequencia 1 E' que. violou 
11quillo ·Que tiuha estabelecido uma - vez como 
regra. E' esta a minha logica. Sinto não -ter a 
letra da nota do encarregado lie "negocios .·em 
resposta a outra do nosso governo, p~ra sustentar" 
que o . que avanço é realmente verdade. E dir
lhe-hel mais que isto tanto é assim que o govérno 
do Brazil não teve coragem de responder á nota do 
governo inglez, quando disse que-não usaria de 
desigualdade a respeito das nações neutras-no jul
gamento das prezas; e ·que seriiio-·- sentenciadas 
pelos mesmos principias adaptados a respeito das 
outras nações que não respondeu, digo\ senão 
depois ds decidido ó negocio das prezas frRncezas. 
Por : isso bem longe de defender, censurei o 
governo i,pglez pela fórma .porque se conduzia 
respeito das represalias ,injustas, e pelo tempo 
em · que foriiQ pr,,postas, oão procedendo' mesmo 
na liquidação das sommas segundo a· generosidade 
da nação franoeza a Estados-Unidos; em ·uma p11la
vrn pelo todo df\ questão, e pelo modo por.qll'0 tinha 
sido tratado pela nação ingleza. E' isto muito' 
dlfferente do que aquillo que se me attribuio. 

Sr. presidente, estou isento de odiosidade em 
uma questão desta natureza, que tantas vezes 
tenho sustentado com calor que, bem a pezar 
meu, foi levado a ponto de offender o Sr. ministro 
presente a quem muito respeito ; foi esta a unica 
qµestiio em que -eu me apartei, pelo fogo e.. 
enthusiasmo que ·tomei nella, talvez ·de todas as 
formulas parl•mentares, e de · todo o respeito que 
eu· devo áqtflllle - que me ensinou ' a .pensar. 

. Quanto á outra observação do meu dllustre 
collega, elle não se exprimia , cow· exactidão 
quando referio as minhas palavras . Eu; não ufase 
como elle me attnbuio, que a represalia de lord 
Aberdeen era' justa; disse, siar que não obr11ndo 
oonforllie o· direito das 0gentes,,- e -conforme:p que 
devia o governo inglez· ao ·brazileiro, lord Aber
deen asséotára dever vingar-se da ·conduct11·., d9 _ 

· governo · brazileiro· a respeito··-da . questão ·- portu
gueza',' negando-lhe- a justiça · ·por tet, .. o ·governo 
brazileiro seguid<> uma política, que c,ffendia os 
interesse_s da Inglaterra; . " , , ·. , ,, , . 

Oonclnió' dizendo que de nenhuma .fórmà podia -
o governo traosacto' ver e salvo ,do , labáo· · que 
sobre elle devia- Çllhir,: 'e · que- o Jnobie, ,orad:tl', 

13· 
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quando se tratasse do parecer da commlssão, 
que desenvolve a responsabilidade.dos ministerios . 
daquelle tempo, emittiria sua opinião com a : 
mesma rranq1rnza e generosldad~, com que se 
portára ácerca da accusação do Sr: Clemente 
Pereira, não .. para lançar a esponja sobre / a cr~
mlnalidade. mas porque o nobre orador sabia 
comparar i attender as círcumstancias, que aug
mentão ou diminuem o gráo de criminalidade. 

O Sa. OAi:.YóN:-Eu nã~ quiz lançar ne!)hum 
odioso sobre o meu illuetre collega da Bahia. 

Concluida a discussão, retirou-se o Sr. ministro 
com as formalidades do regimento. · 

Procedendo-se á votação, foi approvado o <lapifolo 
com as emendas do Sr. Antonio do Amaral, dos 
Sra. membros da commissãó, do Sr. Montezuma 
quanto á nomeação da commiss.ão liquida.dora das 
prezas feitas pelo cruzeiro inglez na costa d'Africa, 
e Lambem a de suppressào do art. 13. A do . 
Sr. Cdrneiro da Cunha, ·roi . retirada por con
pentimento da camara, a pedido do seu autor. 

L~vantou-se a seasão b 2 ¼ horas da tarde. 

l!leHlo em SI de .Jnlho 
/ 

PRESIDEl'ICU, DO l!J\, LIM:I>O Dlil AllRBll 

Approvada a seta da• antecedente, foi á com
missão de pensões e or.denados um officio do SE. 
ministro do imperio submettendo á co nslderaçao 
da camara o resultado da inspecção de saude, 
a que 1<0 procedeu na província do Psrá nos 
empregados aposentad,,s por molestias, cujas apo
sentRdorias não têm sido !linda approvadas. 

A' com missão respectiva outro do mesmo Sr. 
sobre o estabelecimento dos lazaros. 

A' de · j ustlça civil outro do· Sr. ministro da 
justiça com um ojji.cio do juiz da ourôa sobre 
eonfiicto de jurisdicção entre a meza da corôa 
da 11upplicação e reverendo bispo capellão-mór. 
. A' de pensões e ordenados outro do 'l!lesmo 
seuhor com um requerimento âo conselheiro J~o 
Carlos Leal, com documentos tendentes a sua 
aposentadoria, e outro com o requerimento, e do
cumentos de D. Gertrudl!s Pereira do ' Lago, 
e'ir.i~idos pela camara. 

A commissão respectiva um requerimento do 
visconde de Goyanua com mais alguns documentos 
tendentes a insira.ir sua pretenção . · 

A's de constituição e justiça civil o de varios nego
ciantes:desta côrte. 

A' de petições os de Manoel Antonio Henriques 
Tota, João Carlos da Silva Guimarães, João José 
da Silva Guimarães, João José da Silva. 

A' de pensões e orde.nados O'·de Anselmo Landi. 
Ao Sr. l• secretario o de ·Francisco Xavier 

Coutinho. 
A camara ficou inteirada de um of!icio em 

que o respectivo l• seáetario participa que a 
resolução que d~clara o Si 4° do art. M da lei de 15 
de Novembro de 1881, e igualmente de outro em 
que participa haverem sido sanccionadas v.rias 
resoluções da assembléa geral, 

Mandou-se imprimir com ur~cia o projecto de · 
lei de eleições offerecido-pela commissíio especial 
respectiva. .. . -

Approvou.ee o seguinte requeriment_o do Sr. Lobo: 
« Que se recommende ao !fov.erno a indagação da 

causa que tem impedido que cheguem a esta 
augusta camara, as resoluções do conselho geral 
dá província da Parah):b& do Nor\e, promulgadas 
na proxima find11 sessao, afim de serem punidos 
os empregados que tiverem dado causa a não 

a-terem vindo as mesmas resoluções . . » 
Lêrão-se alguns pareceres de commissões, que 

üverão . .llversos destinos. --. 
Obtida a palawa, . disl!_e 

o sr .. oal.Jnon:-Sr. presidente, um negocio 
de credito -publico, que interaasa par~icularmer,te 
á minha província, obriga-me a tomar hoje a 
palavr~ para offérgcer um prójecto de resolução, 
que me parece urgente. 

A esmera sabe ·que pelo decreto .ile 27 de No
vembro de 1827, se mandou resgatar o cobre falso 
que circulava na. Bahia; e que os meios indi
cados para ·a operação do resgàte forão - um 
emprestimo, e emiss.ão de oedulas qu·e corressem 
como moeda - A necessidade de executar este 

· decreto com a brêvidade _ ·necessaria obrigou o 
governo a mi1ndar fabricar as cedulas na 
oflicina lythographioa desta corte; e disto, 
senhores, tem resultado um mal terrível. - As 
cedulas têm sido e vão se,1do falsitl.eadas de um 
modo escandaloso, até já foi apprehendido um _ 
estrangeiro, que, em certo lugar do reconcavo, 
as contrafazia em .. abundanciai e de facto consta 
que muitas . se achão em circu ação.• . 

Tão. grave mal continuará emquanto este papel 
moeda não fór substituído por outro de melhor-fa, 
brica, e mais ditficil de ser contrafeito, ou que, 
sendo-o possa desde logo ser conhecidó por tal. 
Com as. eedula.s em questão forão emittidos vales 
impressos que tombem entrárão na circulação. Não 
11ei se elles ainda girão ; mas é certo que até 
1830, o meio · circulante da minha provi'ocia com
punha-se in(elizmente de cobre falso - notas do 
banco-cedulas do governo-vales da•commissão 
do resgate- e fixas do co111mercio. 

Nem Hamburgo, Sr. presidente, [\a .época em 
qu~ se vio forçado á instituir o seu lí11nco, andou 
talvEftf a braços com um meio circulante mais 
incommodo, pãra não dizer .mais torpe.· E' por, ' 
tanto obvia a necessidade que chamarei ab'soluta, 
de remediar já e já o mal proveniente da muiti
plicidada de papeis, e ridículos papeis de credito 
no mesmo mercado. Além deste occorre outro 
mal que p11sso a mostrar. Pelo art. 2° Si 8° do 
citado decreto. Emprestimo que elle autorisou 
foi contrahido com bypotheca pa1•11 seu juro e paga
mento, nas rendas da alfandega e no producto do1 
impostos que se cobravao pela mez,:a da inspecçtlo: 
e pelo art. 3° determi"nou-se que as cedulas émit• 
tidas fossem amortizadas pela caixa filial ·df amor
tisação ou pela junta da fazenda. 

Não se havendo porém declarado em que razllo 
ou por quanto se faria annualmente esta amor
tisação, tornou-se comple~ameote illusoria esta 
excellente providencia; .tanto assim,,que já lá vão 
qu!itro anno,s depeis que taes cedulas forão emit• 
tidas, sem que se t'enba amortizado uma só. 
Desta falta deve necessariamente resultar um 
.inconveniente gravíssimo se por ventura reme
diado n1io fór. O papel-moeda, sempre máa 
po,que não é realiaavei, torna-se pessimo quando 
não é amortizado . E a falta de que me queixo, 
senhores, .. é pará lamentar, tanto mais quanto 
á vista do balanço dado em 30 de Junb.o ds 
1831, existia na caixa filial da amortisação da 
Bahia um saldo d.e 47:578/i que deve hoje estar 
consideravelmente augmentado. - , 

Finalmente, Sr. presidente, ha demais dos 
dous antecedentes ·males, que vão empeiorandu 
a . circulação . da minh,a província; _ella está 
ameaçada de outro de igual gravidade. O pr<>jectó 
de lei do orçamento que começamos a discutir, 
entre muitas providencias e clausulas beneficas, 
que contém e que muito honrão. á \\lustre com, 
missão que o redigio, credora em verdade de 
muitos elogios, · ·e do reconhecimento da camara ; 
entre outras providencias, digo, propõe a da 
abolição de certas alcav11laa, que'llllm notorio 
damno da agricultura, mórmente na Bahia, 
paga vão_ o assucar e tabaco ; abolição que desde 
Já declaro que sustentarei com todas as minhas 
forcas por ser juata e necessaria, · . 

Entrete,pto, senhores, entre as ditas alcavalas, 
que como ~pero, vão ser abolidas,, aohiio·a11 

• 
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comprehendidas algumas, que constituem os 
principaes impostos que se arrecadárão pela 
mesa_da inspecção, cujo _ producto está applicado 
pelo decreto de que tenho fallado, ao pagamento 
do emprestimo e amortisação das cedulas da 
Bahia. E como em assumptos de e.redito publico 
devamos ser nimiameute cautelosos e circum
spectos ; cumprindo manter as hypothecas esta
belecidas, ou removei-as com boa fé e clareza ; 
entendi que devia tambem occorrer ao mal que 
poderia resultar da abolição dos ditos impostos 
hypothecados, substituindo-os devidamentH. -Ora, 
todos os inconvenientes a que tenho alludido, 
parece-me que ficão bem removidos com as 
disposições que se contém na resolução que 
offereço. · 

Rogo pois á camara que tomando-a em sua 
consideração haja de dar-lhe o preciso anda
mento. 

Dito isto, leu o seguinte J.>rojecto de resolução: 
« Art. 1.0 O governo fará substituir, quanto 

antes as cedulas e valeR que circ1:1lão na província 
da Bahia, por notas do novo padrão que man
dára fabricar; prescrevendo a formula e divisão 
de valores que devão ter para que se diffi<iulte 
a sua contrafaccão, e. se facilitem as operações 
do commercio. _ .. 

« Art. 2. 0 A substituição será feita por uma 
commissão nomeada palo governo, composta de 
negociantes · e officiaes de fazenda de · inteiro 
credito, á quem a junta ou thesouraria de fazenda 
fornecerá as novas notas, depois de assignadas 
pelo inspector, ou escrivão e pelo thesourelro 
geral da província, e encadernadas em livros. 

« Art: 8. 0 A commissão, á medida que fôr 
fazendo a indicada substituição, irá remettendo 
á junta ou thesouraria de fazenda as cedulas e 
vales substituídos, devidamente relacionados por 
seus, numeras e valores, e juntamente os talões 
das novas . notas que emittir, para...9.ue se ,faça 
a necessaria conferencia,· e se 'lavrem os compe
tentes termos, que serão assignados em livro 
proprio pelos membros da commissão e da junta 
ou thesouraria. ' 

« Art. 4. 0 Não serão substituídos os vales óu 
cedulas, que no juizo da commissão, forem evi
dentemente falsos; e quanto aos falsífi.çados o 
serão unicamente em relação ao seu primitivo 
ou verdadeiro valor. E as cedulas e vales sub· 
stituldos, de_Bois da,: conferencia de que fràta o 
art,igo precedente ,serão publicamente queimados. 

« Art. ~-º O governo\ farll' des«ht jà amortisar 
uma somma doa referidos vales ou cedulas, 
igual ao saldo que existia na caixa filial da 
amortisação da B~hia; deduzindo-se porém a 
illlportancia de u,m semestre do juro, e pagamento 
do emprestimo contrahido em virtude do decreto 
de 27 da Novembro de -.1627. · ' 

« Art. 6. 0 As mesmas cedulas e vales, ou notas 
que os substituirem, . serão anoualmente amorti
sados pell\ . dita caixa filial na razão de 5 •/• do 
valor, que actualmente exista em circulação ; 
ficando assim declarado o art. 8• ~ citado decreto 
de 27 de Novembl'O.. _ 

« Art. 7. 0 A nenhuma outra despeza publica, 
por mais urgente que seja, será applicado o 
producto dos impostos destinados pelo referido 
decreto para o juro e pagamento do àmprestimo 
de que trata o a.rt. 5~, e para amortisação das 
cedulas, ou notas de que trata o art . 6•. E 

... no caso de que sejão abolidos taes impostos, . ou 
parte delles, app\icar-se-ba desde logo para o 
mesmo fim, uma -som·ma igual ao producto dos 
que se abolirém, deduzidos das renaas da alfan
dega da provincia.» ,· . " 'x:.: ·. 

Julgapdo objecto de' deliberação, foi á im,pri-
mk. · • 

o Sr. Rezen<Íe ·- Sr. presidente, todo o 
mundo sabe a situaéão · em que se tem achado e . ' . 

Rio de Janeiro e o Brazil todo : tudo hfdica que 
aquelles que promoverão o desaguisado dos dias 
8 e 17 de Abril ainda não tém mudado de re·s·o
lução ; pelo contrario elles se t.êm apre13entado 
cada vez com mais audacia ; vejão-se os periodicos 
que continuão a sustentar .e a promover as 
mesmas desordens, e a excitar os brazileiro s a 
ellas . Elles dizem publicamente que não é crime 
chamar o ex-impl!'kador, porque nenhuma lei o 
prohibe. · 

Eu , Sr. presidente vejo neste projecto to
dos os crimes reunidos ( muitos. apoiados ) , 
porque elle é contra a pessoa, e contra o tllrono 
do Sr. D. Pedro II; é contra a regencin do • 

' imperio, é contra a constituição, e contra a 
liberdade do Brazil ; e aqui vem muito a propo
sito responder a um Sr. deputado, que em outta 
occasião, fallando-se contra as desordens de 5 e 
17 de Abril, e contr5 os rusguentos e l'0staura
dores, disse-mas ninguem falia no absolutismo 
qoà é o que en mais temo. Eu · direi a esse· Sr. 
deputado que o absolutismo ha de ?ir na algibeira 
de D. Pedro, porque seguramente elle não póde 
voltar ao Brazil senão sobre as ruinas dos libe
raes, dos patriot!I!!, e pelo triumpho dos antigos 
columnas (muitos apoiados) que são o mesmo que 
os restauradores e os caramuiús : basta comparar 
a conducta dos seus escríptôs : as c,i lumnas ião 
abrigar-se debaixo dos immundoa farrapos dos pre
sos da cadêa,e os caramurús e carijós procurão mi
sera veis testas de ferro para seus autores esca
parem á devida responsabilidade. E' um gosto Sr. 
presidente, ver a doçura com que alies dizem, 
como eu mesmo tenho ouvido-or•, o Sr. D. Pedro 
já ,não é o mesmo príncipe de ántes de 7 de 
Abril-eomol Que garantia nos dão a esse respeito? 
Como é possivel que aquelle que ell\ 10 annos não 
fez senão malés já tenha mudado, e desaprendido 
em tão p<:.uco tempo? Porém elles estão enganados:~ 
o Brazil todo os conhece. 

Senhores, de ordinerio não leio senão os papeis 
de que sou assignante ; e eu não o sou do 
Caràmurú e Oa,·ij6: por acaso alguma vez tenho 
lido um ou outro numero. Todavia agora com
prei alguns exemplares dos ultimas para remeLter 
para a minha' província porque entendo que a 
maior guerra que se póde fazer a esse partido, 
é mandar para as províncias os seus escriptos, 
que tanto compromettem e arruinão , a onusa 
que defendetn: os brazileiros veríto nesses papeis 
a descoberto todos esses planos de restaura• 
ção. 
- Todavia elles dizem que nenhuma · lei prohibe 
proclamar a volta do ex-Imperador; e com efie\to, 
revendo o codign, eu não ache1 esse crime espe
cificado: como porém é preciso niio consentir 
que impunemente ee perturbe a tranquillidade 
pubijca, eu julguei a proposito apresentar o 
projecto que mando á mesa, e rogo a esta augusta· 
camara que haja de o tomar em sua consideração, 
e peço dispensa da impressão para entrar logo na 
ordem ·dos trabalhos. · 

Leu o seguinte proj ecto de lei: 
« Artigo unico. Os que por escripto, ou · por pa

lavra promoverem ou insinuarem a volta ao Brazil 
do ex-imperador D. Pedro, sejão el\es muitos .ou 

· s6 um, são declarados conspiradores, e co!ffll taes 
punidos com as penas declaradas DO cap. 1° do 
Lit . 4° do codigo penal." . · . 

Foi dispensada a impressão·, e ficou plira en_trar 
na ·ordem dos trabalhos. · · · • 

Fotão approvsdas sem discussão duas pl'Opostas 
do conselho geral de Minas sobre a creaçào de 
cad&iras de primeiras letras. , · \ . 

Segliio-se a discussão da· firoposta do mesmo 
conselho, para éreação de uma relação naquella 
provincia. : · , . . . . ,.. _ 
· Requerido o adiamento, fo1 reJ1i1tàdo. . · • 

Faltárão a favor da proposta os Srs: Carneiro 
Leão, · Ferreira de. Mello, Pereira Rib.eiro, Cae-·- , 
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slano, Oàetano de Almeida, Ferreira da "Veiga. Sr. Montezuma, concernente ,ã queixa da camara 

' Fallárão contra a proposta os Srs. Veiga, Castro de Rezende affecta à dita co111misaão. 
e Silva, Costa Ferreira, May, Monte_zuma, Soares Ficou para entrar 'na ordem dos trabalhos uma 
daRocba e Rebouças, fu,udando-s.e principalmente resolução do senado, recebi.la, ~m offi,io do res-
nas seguintes razões: 1.a,Que convinl:)a tomara .este pectivó secrl'tario, tomada sobre, .proposta do. 
respeito uma mediilageral' na conformidade da coo- Piauhy, creando na capital daquella província 
stituição não só para não haver relações com diffe, uma cadeira de rhetorica e outra de pbilosophia. 
rentes · regimentos, como porque a . organisação Mandárão-se entregar a Joaquim ,lulio _de 
actual do nosso poder judi.ciario não está · em har- Proença, documentos seus existentes na casa. 
monia com as·luzes do seculo, com a constituição Lêrão-se alguos pareceres de·commissões, que 
que quer a publicidade, e mesmo com a felicidade ti verão diversos destinos. · 
dos povos. 2.• Porque er.a . excessivo o numéro Pedida e venc_ida a urgencia; o Sr. Pires Fer::' 
propost_? de deaembargadóres. 3.• Porqu!' ..:ª pro- reira •apresentou a seguinte denuncia : · 
posta naoestava nos .. termos··da : const1tu1çao, por « Oonstando pelo officio do lll.inletro da marinha 
tratar , de medida geral; 'o que não. é das attri- da 22 de . Junho do corrente que no cofre das 
buições dos conselbos geraes . ,de prQvincia. presas se áchava depositada a quantia de 

Pronunciarão-se a. favor della .os Srs .. Carneiro 3Q2:.937fl852, inc.luindo 50_ apoiices .da di.vida .pu-
Leão, Ferreira de Mello, Pereira E,ibeirQ, Cassiano, blica no valor de 39:000fl, que por aviso da 
Caetano de Almeida, F. da Veiga, P. Ferreira, secretaria de estado dos negocios estrangejros 
e C. de, Miranda .• · ·, . .. se mandãra receber em 17 .de Agosto _de 1829. de 

,l,o Porque .a nece13si!lad~ da relação em Minas Guilherme Platt, em dapo~ito para seg~ran.çâ do 
era evidenle, para., livrar os povQs daquella pagamento -da letra que devia pela importancia '4 
l)rovincia da difficuldad~ e mora nofi! rec1J,rsos, ·do navio Rol> Ray· ; . constandç, pela certidão do 
e -igualmente para a mais prompta punição- dos escrivão da auditoria da marinha, de 12 de Jµlho 
criminosos, afim de que não fique alli grande do corrente, que aquellas quantias se achavão 
numereo delles entulhando as cadêas por longos embargadas a requerimento do proc_úfador da 
annos, como hoje acontece.. . corôa, soberania e fazenda nacional, em vir.toda 

2.0 Porque se n~Q oppunha â constituição, não do mandado do· poder judiciario; constando 'lla 
só porque a ~lação é objecto p_eculiar da pro- portaria dá 28 de Fevereiro de 1831 do e'r.-mi-
vincia, como porque a,mesma constituição manda nistro da fazenda o Sr. deputado Antonio Fran-
estabelecer .em cada uma tlellas as relações de que cisco de Paula e Hollanda. Oavalcanti, dirigida 
carecerém.. ao marquez de P&ranaguã, então ministro. da 

8.0 Porque quando se tratar da reforma do marinha, que &quelle cofre fõ,ra removido. para o 
regimeeto . das relações, seg.undo as luzes do thesouro p_ublico; e constanao fin.almente pelo 
seculo na conformidade d.a constituição a medida officlo. do ministro Interino da !azenda de :32 de 
seria igual para todas, ·não se remediando o mal Junbo do corrente; qu_e naquelle ccifre só .se 
ora existente com a rejmção da proposta, porque achavão as sc,breditas 50 apolices; por ter,se 
os mineiros continuarião a s_er julgados· pela lançado em receita e despendido. a qual)tia· depo· 
relação do Rio de Janeiro .onde está em vigór sitada que nelle existia, é evidente, pri~eiro, que 
o regimento antigo, ao me_smo.tempo que ficarião o ex-ministro da fazenda o deputado o Sr. Antonio 
sujeitos aos incommodos, e demQra jã mencionada ; Francisco de Paula e Hollanda , Ca:va.lcânti violou 
accrescando a isto que .quando se interpunha o o cofre do deposi_to. das presas, que, fiz.era passar 
recurso da revista .. muitas vezes .os habitantes para debaixo de sua gua,rda, e portanto q ~ estã 
de Minas, Matto -G_rosso, e ·Goyaz erão obrigados _ incurso nas penas· fulminadas pelo § 2f a'rt, 129 
a - vk tratar de suas causas na Bahia, ou nq do codigo crimiµ_al ; contra os inflais lieposit!'rl.ós; 
Mara_nhão-.. , , . , .. . . . segundo, que attentou contra, o livrs . exer.ci'cio 

4., 0 Porque o numero de desembargadores podia do poder · judiciario, fazendo remover a seu 
ser diminuído quando passasse o novo regi- arbltrio . o deposito dos bens embargados, a 
111ento. · fazendo inexequlvel o ulterior julgamentC>, depois 

5. 0 ,,Po1•qw1 se .esperasse por· uma medld.a geral de ouv.idoe as partes interessadas, com a distra-
nunca. a teriamos, co~o bem provava a dlseussão ção e consumo dos mesmos bens : e portanto, que _ 
havida em 18~0 a riisp~ito do projecto de relaçpes, estã incurso nas. penes decretadas pelo art. lo 
do qual, depois. de 4 dias de discussão passáriio da lei d& 15 de Outubro de 1827 ; e tl!rceiro, 
douS iartigos. .. , ~ .. .i'.l.ue abusou do poder, quando lançára mão de 

Dada a hora, ·11.êou a mataria adiada. uma ~u1ntir, não decretada por lei, e gastãra-
, Levantou-se a sessão. ainda que fosse para a fazenda pubiica,.;..con

trahlndo· por esta maneira um emprestimo forçado, 
para que não estava auLorisado e portanto, que 

-Selis'"'o.·em· .. -3 de Jalho tem incorrido nas ·penas decretadas no ~ ·30 do 
• , '"' art. 2• da sobredita lei de 15 de Outubro .ae 1827. 

« Nestes termos requ~iro que., !!li! .nomêe uma· 
PBESIDENOI.1. no SR. LIMPO DE ABREU commissão especial nos termos do art. 10 da 

·: ' , , mesma lei,. e que ã esta sejão remettidos a 
Appr.ovada . àc act'a_ da. . an-~ecedente, ,foi ã ,com, presente denuncia, e todos os documentos em 

míiisa~, ·_.de ca~aras,. munic1paes UI!} officio. do que esta se basea, e que se achão na·sacretaria 
Sr. m1ms.tro ·do 1mper10 sugeita_udo á .conajderaçi\o desta cam.!P'a, afim dé que se proceda, como de 
da, camara dos. Srs; . deputados. as posturas da direito. ,. . ., ' . • . 
municipalidade da villa de . S. João .da._, Barra de •« Paço~da camara dos dep1;1tad~s, 23 de .;i:ulho d_ e 
Oampo~, com a conta da s.ua receitá e.despeza 1~2.~o deputado, l':fen,a1io Pi.-_es Fe.-reira. » 
respectiva aos. annqs d!!- .1~29, 1830 e ,183i." Ficou· para ser remettidaá.commissãoasp!!Cial, 

A's de guerra e catechese · ,u11ti:_o dó mesmo que· se deve no1near na• confor.midade da .lei.; , 
1enhorr · oom UID ojjl,cio do > presidente. de, Santa Recebido O Sr •. ministro da, marjnba, com as 
Oathar na concernente é creação de um· cÓÍ:po -de formalidades do regimento, entrou em' discussão 
ped~1trea. ,. .: . . --. - o segilin'te, - · 

A de guorrn. o requerimento de Christoviio de . 
Abreu 0Rrvalbo o Oontreira11, 

A' do pet1ollo1 oa de DornQrdo Antonio I)µarte 
J'oilo Bor1101 Pereira, 01ulo1 Fallppe Ga_rgo11' é 
João de, Oa~pQa 'l'•ll01, , · 1 

-.• A1 .de CODIUtulgllo O doaumontÓ oll\reoldo' pelo 

OAP11'UI,O V 

MinistBrio dos negocios da marinha . 

« Art. -U., O ministro 'e isé~etarfo de estiici~. dos 
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' 

- negocios da marinha, .é autorisado a despender em . 
todo · o imperio no anno ftnanceiro do 1° de Julho 
de 1883, é. 80 de Junho de 1884. · 
• § · 1.° Com a secretaria: de, estado 

e seu, expediim'te. Vinte 
quatro . contos novecen-. 
to11 e oitenta e nove réis-

« Supprime-se a despeza dos cor-
.reios. . 

«. § 2.° Com a armada .e reformas ... 
CeI1to e _trinta . e cinco 
contos quatrocentos ee
sen ta e sete mil réis .•.. 

« § 8. ° Com o corpo de .artilharia . 
de mariqpa e reforma.-
dos. Oiteqta e oito con

: · tos .. 4e réis .•. • •........• 
« Supprime,s.e quar.enta . e nov.e 

contos quinhent_ps , e se-
' , , tenta e, .q,u,i.tro mil réis. 

« § 4. ° Com a academia da mari
n)la, .a,u,ditor.ia , cap_el, 
lania ,e offlcfaee de s.aude.. 
Vinte seis . contos. seis, 
centos- e oitenta e oito 

. mil réis ............... . 
« \ 5. ° Com a Jntendencia da 

marinha.~ Trin'ta e um 
· ' contos oitocentos. e oito 

mil réis· .. . . · . . _. ....•..... 

24:989S000 

185:467S0OO 

88:000SOOO 

26:6888000 

31:S0BSOOO 
« SI 6.• · Coin o 11rsennl da mari-
• . · nha. Duzentos .io ci11- • 

. coenta .contos de Téis... 250:000S000 
« Supprlme-sê·cfncoénta e um con-

. tos ' êàhto· e noventa -~ 
n.ove mil réis; 

• § '7,° Com gratificaçõ,es., .Quàtro 
· . c9ntçis' seiscentos e oi-

. tenta mil réis ....••. ; .. 
« § 8.• Oom navios arma.dos .e pa

quetés màritim'os. Qúa~ 
. troce'ntos cimtoá de réis. 

« Supprime0áe óiteiita eciribo·~ontos 
· · · ·e novecentos mil réis. 

« § 9. 0 Oom os' nàviQi- desarma
dos. Seesenffi' contos· de 
r.éis .. ; . • . : .••...•...•.. 

• Svprimé~lie trinta. e nm contos 
· novecentos e desolto· mil 

r .éis. 
« § 10. Ooni premios para. ajuste 

de marinheiros. Vinte 
contos de réis .......... . 

« Supprime-se . dez contos de. réis. 
«.i 11. Oom os pharóes é barcas de 

soccorro . é empregados 
das lotações dos .mi vios. 

• Quinze contos de réis,- •. 
·· « § 12. Com· os· estabelecimentos 

,., da marinha' nas pro.vin' 
ciâil. Duzén tos e· dezoito 
contos de réis •••... .' ... 

« Supprime-se os · ordenRdos dos. 
administradores, : escri-. 
vão· e• meirinhos da ex-· 
tincta consll'rvatoria das 

;i, Alagõas;-quando não te
nbâo . titulos vitalícios. 
Siio,compreh_fJ.ndidos os 
ordenados dos .emprega
dos- 011 extincta inten
dencia · da provln,·ia do· 
Rio Grande do Sul,que 
continúàré.õ a servir com• 

, , peténtemente." · · 
'' . • 

Somm« ....... . 

4:6806000 

400:0008000 

60:0008000 

~:000~. 

15:0008000 

., . 
218: ooosooo 

1;274:6328000· 
'; •. l ,C• · !. , 

,u Ar~, , 1-5. Fica ab_olido o , lugar de pHoto-mór
, dà:,barra em; todas nar provinclM do•l_mperio ;· e· 

o . de g11a.rda-m6r do lastro . na p_rovlncia de Per.-
nambuco. · .. ,,. · · · 

« Art. 16. -Poderáõ ser vendidos, desde já todos 
os transportes, que se não ·e[!lpregão ,·em carregar 
madeiras;· as embarcações de' gU:erra; que' éxí-' 
girem concertos ma.iore1, .de. metade de , seu-valor 
primitivo ; : .à. as que estão !ncapazes._de .n)lv.egl!,r., 

" Art, . 17. O · mestre da e~cola d.os a.prendizes, 
do. arsenal vencerá. 808000, em cada mez- que·· 
ensinar. " 

o sr. GetuUo notou que• no , .0rQa.mento 
lipreséntado · pelo Sr. ministro da marinba' ·haila , 
uma· declaração de · que o ,. guarda-livros da res- · 
pectiva secretaria não estava nelle cont~mplado', e 
por isso propoz -se . R mandar u_ma ·emenda. ,pa'ra. 

~que o díto guarda.-livros perceba os vencimentos 
que têcn os das mais secre.tária.s. ·. ·. 

Pedio que S. Ex. o informa.ase de ,.qual fole a 
reforma .que ftzera · na academia. -da, marinha,para 
que foi a.uto~isado . pela ,lei do orQamento•do anno 
proximo passado, e•sobre-a. qual ·na.da,dlsse -no seu 
rei" torio. Igua.lmente- perguntou se" estava· ex
tincto o corpo de guardas-m11rlnhae, ·e étn que 
lei se -fundara. pará isso. , · ,. · 
· o .sr. :Minl•tro respondeu que havendo a 

~e1a~dé~r:mJmta~11!ts~Mnt~:e~~rà ªJi~f:tTri~-
da g11erra se·. nomeá.ra uma. . -commissiio para. · se 
fa.zer esta reforcna., á qual julgára · eouveíiiente 
reunir as du&S a.cademias segundo o plano que 
jà fôra presente é. camara ; e que o corpo -de 
gna.rdas-ma.rinhas se não- aohava verda.deira.menta 
extincto, deixando ,apenas de ter commandante 
por ficar subordinado a.o ' quartel-general ·; pàra· ó
que o gov<Jrno e·sta.va autorisa.do . pela citadà, lei
do orçamento, ' que dizia que. elle : fa.ria a.·. , este 
respeito as reformas; que Julgasse conv6nientes •. 

O Sa. GETULIO , disse que a lei- não,autor!sé.i'a: 
a extincção do corpo , de guardas:_nia.rlnhas;· nem' a 
da respectiva âcademi~ que·. f0ra .. feita pelo Sr. 
ministro da guerra, a cuja repartição. nio éôm·-
petia. · · · ·· · 

o.· S~. '4m1sT~o .. · respon~e1l,, q~11 , açq11:~ci~i.~-ª 
o . gover110 autorisado .. para .. ,r.et9.rr,na.r ·a. a.cliij,em~á 
militàr e de m1p'lnh~;: &.n~1111q.er~i que. , ~tá'. ~.elb,~r. 
ráü'nir uma é. · outra, · com o que s,e,_ !1/lº .e~ti:t!,".. 
8Uiir.rr. a .ia· marinlia, , porgu!l n.ã".! _,s.e a~_l!l;>.~.va.,(l,\l,m 
CÓDl OS estucl,<!_S ,a;_qlle dt\rem atfl>gca!·B8 ali. pe~,.O_!IJ 
que se_ de11tlnao ao serv1ço ,do.m':'r; que, a W _n!ilO 
diJlB que· o l!r. m_inistr11 ,.da. m_aru~hll, re.t:or111~r~a, a 
acadeini!lo, .de marrnh~; e., o Sr. un'n;,s~to da;g1;1~rra 
a m)l!ta.r, maj!-qlle o_ gqyerll;0 . fic~v11: auto_r1sad~ 
a· ref<>rma.r a,s aca~e1111a_!1 ,D'!U1~ar . e d~ .m.11r,1nh~~ 
e por isso; fi;era a reuniao 1nd1ca,da,. l!)fl>me~~en,l;lo, 
depois á · co11;~,ld!lração da', c11m.~ra: o 4~c,i-et~; df 9 , 
de Março . d.e.ate . anno, p,elo, qqal_ se proc~.ileu á 
dita reforma'. ·_ · . : . . · · • . .. . . .. . . 

Q'11anto a.o. corpo .. de gu11r,daf.;mar.ln!)11s re~~tlq 
. que., não esl'8:v,a ex}\nc~; · m-~s,. ~1,~ra ,: ap,~:l!I\B 
• au'l;lórdlnado ,ao quarte~0gen~r,ii,.l, .; f~lll;.o· qqé,, a.e 
torn·alva desnecessa.rie1 o comma.nda.nte, e se p_o11'. 

: pa:vãCl_.deBMZa.!I d,e cplil~d~i',i,al!i ll,~!\,_.• refqpi;\!'-,il~ta 
P_~~a a qual .. ~a.m)>_ ~ll,l· e~tava autp~a_,<1.o ... !!_ gi;it_~!:n,P,, 
porque ª· lei dlZla qu~ § .•, ~1': '. pqd~ria.,, f!l!{er,_ ª· 

. reforma, n13sta rep\lrt1çao COflltanw: . qU:e : ne~, 
· e.ugriient11sse o . numfrO . de . e11,1pr,egado~, . . e.· li~\>. 

augáiani~~ae . tambem os, ye~c,imen~o(d11 ,cada . um 
deliei. . · · · · · · ·; 

o:sr". (;,1,etuuo, con.tjnuoq, a '. ,au&tentar ' a sua' 
opiniiio;:, pareg~nd0:-lh11r,qu~ . qu~nllQ " ª!ti lei ., dlzl•~ 

· o gp;vernp fi,ca : a_~tpq.a11do1., pa,r,-,, t1111 refpr~~:
de~1a., ente,g!f~.r-se'<",c~<il!>, ID\Dlstr:0 1 ni,., BU!l ;fllp~·r· 
·tlça.o •.. . . ._ . . . . · . : · ,_ .. . ; ,. , .. · .. 

QÜant~ , ao cpr~o .. 411 &\1;8r~~~-911~r).nhâ~,0d41~~~~-ºu 
qUI/ ~e.,~~\18~~~.J(!, d!3C/,'.~(<l,, C,,ltl\',\O,_ , .. 1, . ; , . 

' , o,s~. Oastro , 'e , .,su.va· DBt qu,alidade, ,!fe· 
, 111em}lro·, da -1 comm!saiio :do.,, orç~m:enta,• info'!"ll'OU;; .. 
' á cainara, que \inha pae.sad.o. para- ·<t m\nisteYlo · 

• 
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SESSÃO EM 23 .DE JULHO DE-1832 
da fazenda o monte-pio, pen~ões e aposentado
rias; e supprimir a . despeza co'!l os empregados 
da conservatoria do corte de madeiras; accrescen
tando á repartição~ da marinha a despeza da 
Hi:OOOS com pharóes e barcas de soccorro. 

Parac~u-lhe haver .duplicatà no artigo de des
pezà·-academia de marinha-q~e vinha orcada 
por esta repartição na importancia de 16:000S, 
quando esta academi_it _se achava hoje debat•> ~a 
Inspecção do Sr. ·mm1stro da guerra, · em cuio 
orçamento tambem vinha incluída . 
. Concluio dizendo que se . havia nos . 16:000/1 

alguma quantia para despezas com g1tardas-ma
rinhas, de-:ião estas p~ssar para o corpo da armada, 
supprimindo-se a parte "respectiva aos ordena.dos . 
dos professores da . academia. 

Farão apoiadas as seguintes emendas : 
Do Sr. Getulio : .., . 
« Qne o ,guarda-livros da secretaria de estado 

dos negocios da 1nari11ha seja contemplado com 
o mesmo ordenado que têm os mais guardas-livros 
das outras secretarias de êstado; » • · 
,.Do Sr. Maciel : 

« As pretas.e crias do arsenal de marinha pas
saráõ desde já a serem ·empregadas nos trabalh;:,s 
do jardim bot,inico, abatendo no orçamento a 
despeza que alli . se lhes tinha destinado. » 

o -Sr. Ml:nls'tro propondo-se a fazer algu~as 
reflexões sobre o orçamento que aprese11tára á 
camara, para que á vista das rerlucções feitas 
pela' commissãQ não se entendesse que S. Ex. 
pedira dé mais, disse. que havendo.a lei de fixação 
de forcas para o anno financeiro de 1832-1833' 
decretado que o corpo de artilharia de marinha 
constaria de 1,200 praças, S, Ex. não pud~ra 
deixar de contar com esta despeza, declarando 
porém no relatorio que julga"l'~ conveniente red11-
zil-o a 600 praças, . ópinião esta que fôra ado piada 
pela com missão de g11erra, a qual por isso calculára , 
com eHa diminuição, supprimindo a quantia de 
4.9: 5748000. , 

Declarou qu,e não havia a duplicata que .sup- -
puzera o Sr. Castro e Silv& porque Qjj 16:000S 
erão para pagamento de 55 guardas-marinhas, 
que existem e que· sã.o pagos pela academia de 
marinha, além éle aposentados que tambem por 
ella são pagos. · · 

Não pôde concordar na suppressilo _de 51: 1998 
no arsenal de mariaha, porque além das despezas 
correntes havia falta ·de pequen·as ~mbarcaoões 
para substituir 11,1 que servem de paquetes quando 
se inutilisarem, o que sô podia ter lugar· por 
meio di!'.construcção ou compra-havendo além 
,llisto necessidade . de fazer despezas com os arma. · 
zen·s que servem hoJd . par,, o apparelbo, etc.,
afim de não ser a nação obrigada depois a fazel-ós 
de novo ; e o quartel da ilha das Oobras, com 
que se tem gasto rn'itlto dinheiro, e que não 
convém dei_xar ari uinar; não sendo.. portanto 
e'xcessha a quatttil\_ de 800:000S ,iedida p_oi- S. Ex., 
attentas -as indispensavels despezas que indi-
cãra. . . 

. Pareceu-lhe tambem que no artigo-navios arma
dos--:-não podia haver a roducçiio propost11 pela 
commissão, a não qnerer o corpo legislativo .tomar 
hoje n1llll del~l>eraçil.o contraria ãquellà que tomàra 
por oceaslilo da llxàoilo de forças. navaes, decre
tando a .foroa de 1,600 praças, porque, á!lculada 
a despeza, cada uma praça gasta 28S86!l1ior mez, 
que maltlplloados por liOOO praçáã d!àvão justa
mente na quantia peltlaa por S. Ex. 

para conhecer a .despeza de cada uma-; sendo esta 
a razão porque S. Ex. calculãra conforme os 
seus anteuessores, sem comtudo saber. em que 
base se fundava este calculo ; podendo dizer como 
tudo que não era exagerado, porque se se fosse 
examirlar quanto gasta cada praça a bordo de um 
navib armado, ver-se-hia que é ainda mais. 

Ois~& igualmente que no Brazil - era a despeza 
ainda diminuta em comparação com a que se _faz 
na Inglaterrà, onde se calcula á razão de 7 lb. st. 
por praça, se attendermos a que somos obrigados 
a pagar mais aos marinheiros, á carestia dos 
generos, etc. ·· 

O mesmo disse a respeito dos navios desar
mados, a despeza de cujas praças não póde. ser 
calculada em menos de 27$ mensaes, não podendo 
portanto passar· a reducção de 81: \ltSS a não 
haver diminuição nas praças ·•necessarias pará 
balitear, e conser.,yar o aceio a bordo das mesmas 
embarcações; e então não resultaria economia da 
reducção. - • . 

Concluio dizendo que .devendo confüiuar-se a 
pagar os ordenados dos empregados da ex"'1cta 
conservatoria. das Alagôas, 'que tivessem titulas 
vitalícios, não podia ser liupprimida a somma 
destinada para este pag~mento, e 'portanto nesta 
parte não havia ecouomia alguma a _fazer , 

o Sr. Mact~t disse que nenhuma reducção se 
~ havia feito a respeito dos paquetes. _ 

Achou excessiva a despeza · de 8$860 para 
cada praça a bordo de úm navio armado, porque 
tendo procuraJo um certo numero de vnsos#tri
polados com lt500 praças, á vista dos mappas 
apressados no aono passado, fazendo a conta, ; 
praça por praça,"8chára qúe a despeza Importa.ta 
em 278:000S .li.ls quaes abatidos 17 contos e . tanto 
das etapas, restavão 1160:0001/ que forão abonados 
pela commissiio, que déra além disto 90:0008 l!ara 
objectos de que podem precisar as embarcaçoe s, 
o que ju-lgára bast~ate e até de mais, attendendo 
a que, tendo a nossa marinha sido muito nume
rosa em outro tempo, devião existir hoje armaze, 
nados muito_s objectos que podião servir, accres
cendo , isto que são muito pacificas os mares 
por on4e têm de navegar. . . . 

.,: Não quiz combater a idéa de que as guarnições 
dotl"navios desarmados não ·podião· ser diminu_idas 
sem prejuizo do serviço, apesar. de não estar in -· 
teiramente por ella, mas fez ver que ainda send~ 
necessarias 80() praças, divididos por ellas 60:000S 
sabia cada uma a 20/l, o que era muito bastante, 
princi~almente 11ttendendo-se . a que não era ne• 
ceasano conservar· nelles· ·priui'airdll marinheiro·s, 
mas -bastava que ho11ves~ um ou dous sendo os 
mais aprendizes dll" marlnheitQs. 

Faz neate lugar algumas reflexõe1 sobre II neces
sidade dll . consorvar nesta l'epartição, a maior 
economia, e, se fór possivel, Bxtirpar tod_os os 
abusos, para que, havendo guerra, que é quando 

·a . prevençãõ dos _abusos é muito mais dijlicil, 
estas e,stajão em !l,\nto menor grá~, quanto qienor 
costume houver áe · ós eoinmetter. . 

A.dvertlo que não ~odla ser notado,;,te exagerado 
o oa\c:ul11 das deapeza, de oa·da praça a bordo. 
de .· um navio armado, apesar de confessar que 
calcular com' exactidão 4uanto gasta cada urna 
praça em um navio armado era absóh1tamentà 
iniposslvel, porqne era·-neceffario exa,ninar quanto 
gastava uma , praça. a. bordo de uma fragata, 
corvata,'"brigue, eto., e, dep_qis· tomar o .meio teroio 0s 

O.intinuo11 dizendo que iíãG- sabia como, a não . 
haver grandes ~o·nstrucções 011 grande deleixo da 
parte dos mand!ldores se podião empregar no 
arsennl 800 e tantos carpinteiros . e 160 ·calafates ; 
l!l'endo tal vez conveniente que s. Ex. em uma 
embarcação qualquer, e sem dtin:iuctivo exterior 
que designasse o st111 lugar, passasss pelos navios 
que · estão em fabri~o no mar, para ver se os 
trabalhadores cdmprião -seus deveres (como o 
nobre or~dor fi.zera.2in out~o tempo); ,porque -sendo 
sorpr,rnd1dos, ser.1ao mais .-cuidadosos para . o 
futuro ; devendo resultar desté ,expediente aJllalor 
ba,ateza do trabalho na razão inversa do t'empo 
emprei1ado. :p.ata o . . concluir. -. 

Cont111uando disse que no anno passado_ se 
havia sust~ntado, -por occasião da . dis.cussão. do 
orçamiinto da nurinha q~e devlão · flaar sómente ... ... 
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dous . arsenaes, um no Rio de .J,meiro e outro 
na Bahia, podendo os navios que .11por.t11ssem a 
outras províncias, e que carecessem de concerto 
imitar o exemplo das.mercantes, ·que fabricão em· 
estaleiros particulares, indo o commandante para 
inspeecionar a obra, .o commissario ··para receber 
os generos e o escrivão para os ciuregar em 
receita, não tendo o respectivo presidente que 
fazer mais do que satisfazer as r.equisições á vista 
do pedido d.o oommandante, o que ap~sar de poder 
causar tambem algum mal, não podia ser tão'nocivo 
coino aquel!e proveniente de repartições, onde se 
estuda a maneira de commetter abusos. . . 
. Quanto aos ordenados dos empregad·os da ex
tincta conservatoria das Alagõas, dMJse que apezar 
de não haver economia immediata, porque 11 

.commissão conservára _os ordenados que existem,. 
havia esta economia para o futuro, porque em 
lugar. de serem taes ·empregados substitutdos por 
outros que tivessem . os mesmos direitos Adqui
ridos pelos actuaes, ir-se-hião diminuindo á 
medida que fossem morrendo, sendo a morte o 
melhor meio de reformas. 
. Achou demasiado o numero di 97 pedreiros 

para reparar os armazena, p~recendo bastante 
o de n. 20 ou 30, e, que por isso chegava a 
quantia mandada pela commissão. 

ôonciuio, tornando a fazer reflexões sobre o 
numero de carpinteiros que lhe pareceu exces
sivo; .. e .ácerca da necessidade de economias, 
citando o facto de um constructor da Bahia, que, 
com os restos da madeira de uma fragata, que se 
estava construindo, e . alguns aprendizes, em 
pouco tempo lançára ao mar . a eorvetà 26 de 
Feverdiro, bem construida e com uma economia 
extraordinaria. -

O Sr. Ministro declarou que tambem erli 
d.e. parecer que devia haver á' maior economia 
possível, estando persuadido de que ella coúsiste · 
em ser a despeza feita productivamente e com 
utilidade. · 

Fez vêr qúe .os operarias estavão hoje redu
zidos 110- numero absolutamente necessario; e por 
isso era impossível admittir-ss a reducção pro-
posta pela commissão. _ 

Reponheceu .que de facto os operarios se t:'lo 
fatigavão muito, do que S. Ex. fôra testemunha 
ocular, mas advertio que aproveitava II occasião 
para confessar que , pelo zelo e patriotismo de 
que é dotado o 11ctual inspector, o qual de 
nenhum modo podia consentir nos abusos em. 
que !aliava o Sr. Maciel, o mal se ia dimi
nuindo muito. 

Repetio o que dissera ~obre o numero de 
operarios, .. accrescentando que 250 :ooos· não erão 
sufflcientes para "pagamento dbs .~smos .-Qpera
rios, ãompra de madeiras, mataria.as, etc. 

Advertio que não 'fôra ben, entendido II respeito 
··aos paquetes, pois S. EX:. fallárR na necessidade 
de construir ou comprar embarcações pequenas, 
que substituão as que estão actualmente empre
gadas ,.neste serviço, quando ellas deixarem âe 
poder servir • . 

Sustentou-que era necessario dar uma somma 
para concerto dos armazena de apparelbo e 
outros, aliá~ para daqui. a. dous annos seria 
necessarlo fazei-os de novo. 

Oontinuou a expór ~o calcule em que•so fun
dára p11r11 o orçamento da despeza com os navios 
armados e desarmados, fazendo ver que era facil 
de veri!lcal-o com um pedacinho .de papel. 

Q,uanto . , aos materiaes existentes !.1º arsenal, 
disse que não havia uma pollegada de cabo, nem 
lona alguma, á excepção de uma pequana porção, 
·que fóra comprada havia,,ouco. - · · 

Ooiffll.ulo, dizendo qúe cu""{irià dar destino aos 
homens :que ficavão desempregados em conse
quencia da extlncção· da conservatoria das :. Aia-. 
góas ·(em: quQ S" Ex, : .·concor(lava) . allm ,de ;não 

.... 

ficarem sem . meios de subsistencla, depois de 
longos annos de serviço, e que a emenda que 
tratava · de empregar no jarclim botanico as 
escravas e crias da nação; seria conveaiente 
pela !Thonomia que dahi devia resultar, mas que 
a maior parte dellas erão casadas, e separai as 
dos maridos seria uma cr11eldade, ao· mesmo 
tempo que o mandai-as com os maridos seria 
inconveniente ao serviço publico. 

O Sr, Ma.olel sustentou a sua opinião - a 
respeito· do calculo da despeza que Jaz ..llllda 
praça em navios armados, · .tendo tomado por 
base uma frag•ta da 60,-3 corvetas, 4 brigues; 
5 escunas e 5 outras embari:açõas. · . 

Repetio tambem o que dissera sobre as praças 
de navios desarmados. , · · · 

Quanto so material existente nos armazens, 
fez ver que havendo muitos ferros, que custão 
mui caros, escusado fôra orçar qnantia alguma 
para esta despeza. · 

Decluou que s11a intenção não fôra offender 
o inspector ~o arse~al de marinha, de qnàm erá 
11,mlgo, e cuia probidade r~onbeela, havendo·;se 
o . nobre orador referido a outro tempo. 

Depois de· mais algumas reflexões qne · se lhe 
·não ouvirão, concluio dizendc que er .. tanto 
mais exacto o calculo da coR1missão, quanto 
S. Ex. expuzera que amortizára muitas dividas 
por haver administrado-com mais economia; 

o · Sr. Minbtro respondeu que por amor 
da justiça e para não se lançar o . odioso · sobre · 
o actual. inspector, de cujo zelo é patriotismo -
fallava, fóra obrigado a declarar que os abusos 
dos operarios ião diminuindo muito, não que; 
rendo dizer com isto que o Sr. Maciel bouvesse 
feito a menor oft'ens11 110 dito inspector. 

Continuando a !aliar ·sobre a despeza dÓs 
navios armados, declarou que não tinha em 
vista pedir de mais, porém o indispdnsnvel. Re• 
petio o calculo que exp11zera a este respeito, 
e o exemplo da nação ingleza. 

Concluio com mai" algumas reflexões, e . fez ver 
a nbcessidade de: angme11t11r os vencimen·tos do 
inspector e do ajudante ..do lnspPctor do araenel 
de marinha, que têm muito trabalho. 

Foi apoiada a seguinte emenda: 
« Na despeza dos pbaróes, accrescentem-ss 

10:000/1 para um novo ph11rol da B11ohl11, men• 
dado fazer i;>ela proposta do conselho geral da 
mesma provmcia, já "kanceionada. » 

O sr. Soares da nooha. disse que tendo 
a commissão dividido as despez11s em geraes e 
provinciaes, incluindo nas geraes a despeza com 
pbaróes ; e vendo {f' nobre orador que .a quantia 
de 15:000S · orçada, talvez · .não chegasse nem 
para as despezas ordinarias, julgára dever propór 
a emenda suppra para se fazer o ph111·ol da 
Bahia, sendo as razões em que se fundava, as · 
seguintes : - que achando se os pharóes a.ubpr· 
dinados á mesa da inspecção ou á junta do -
commercio,. varios negociantes e a dita mesa da 
inspecção, b'lvião representado sobre a necessi• 
dade de um pharol naqnelle porto, porque o 
existente é um candieiro multo mnl alimentado, 
em consequencia do que a mesma junta do com• 
mareio mandàra ordem para se examinar o 
local mals conveniente, que BA levantasse a 
planta e se orçi,.•ae a despeza, e depois de feito 
Isto, que · a mesa da inspecoilo útisse os 10:000/1 
em que tinha sido orçado o principio da c,bra; _ 
mu tendo-se mandadõ app\icar todo o dlnhelrg, 
existente nos cufres da inspecção ao resgate do . 
cobre falso, não se :fizera a obra - que vendo 
Isto o conselho proTrncial, fizera uma proposta 
neste sentido, a qnal fõra approvada pelo corpo 
legislativo ; devendo portanto õrçar,se a quantia 
necassuia para (azer a . obra; afim de não ficar 
a lei letra-morta, tendo o . nob!,'e °'8dor muilo 
medô .das :juntas de fiµe!ldas; e prjncipalmiúlte -
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daqut3ll'!, da .11ua ·província, a _ qual, apazar do ' -

·· utjgo , do orçame~to ··que ;aut~rUa ai! • dl!_ápe~lis 
decretadaB' 11or '101, p_oderra ·.dizer que naó', fô!a 
fi:tada•·q:amtia-alguma •para este ' firil'; e que n_ao 
havia ,,dinheii:o. · ·, · · · 

Fallon •contra as reducções que se' costumavão 
fazer ·na lei do ,o'rçamanto ; que· havião ;produzido 
alguns·· wáos resultados a respeito de indivi'diloa 
que tinhão ficado , privados -dos meios · dli· silblllil
tenpia: .que µa . ~ahia a_cabàra .. ha .pQuco de 
de~~p'ãfJ U:1* mórro1 ,<lo que res11lfo~. morrerem 
l!Jifl~~~~Si ~.,. F,oncl,uio~ suas_ rl!ff.exoe~ a .11ste · 
t118l!eit<?,, ~d1zendj1 9:ue na()_ .duv1d_arla vptar a. favpr 
de qüàesque'r e:il:1en~as, .. qlle prppazessem.,!l: cons
~!uc;;~o de, pli/1,~6.es nas qutra~ proyl11_c1ae1 1Jµia 
vez · que a respeito deilas a.e déssem a~ clrcum
stancias. de haver plantas levantadas, orçamento 

ff~}i i;i~m:iJrâ a ~boHçj!() _do 'iúga'r .~e pÚ9to- • 
m9r· ··da barra, de que traia !l. : .. al't . . 15, , par11. a 
conser;yaçãq · dos quaes .. merecem a seguinte 
êq$',Jn'.d~, /1úá t'âiii)>em .. fól !1,poiad11: .· . · 

,.!< };li!!!Jl!g~( d.o ._.ar\. _ lfj,_ . o . segµlnte :-- . ticão 
súbslst1ndo os , lug!lr/ls .fie .. pll9to e: se~. BJudante 
nas barras das provincias do lmperlo, onde 
óli ha. » · . 

Fci-,ão igu/l,m!lµté appladas as seguintes, 
Do Sr." Costa Ferreira: 
;, 'Para . ~ÓÚoeàçiio de boias .na barra e bahia 

do. Maranhão, 6:000S. -. 
~);'ará'' edificaç~ó. ele um pharol na ponta de 

Itâ~ç,loipi, na ba·rrà cfo _Maranhi,io, 8 :000S . » 
e EDiciljd'a ádditjva _à do Sr. ;Maciel:-Que os pretos 

càilàdos, .coni ) .uas m~lheres, passem a . trabalhar 
nó jardiih ·boti,inicp , desta clflade. 

- ri Ficiio ()ràb:ibiclas as presigangas , » 
Do Sr. Baptista ·de Oliveira: · 

. <1 A: déspeza com os ph'aróes, addlclone-se a 
quantia de 14;0008 para.compra de um phsrol para 
a barra -do . Rio Grande do 8'ill::' 11- · 

Do Sr, Maciel : . · . 
« Abonem"se · 20:000S para fazer um pharol em 

Cabo -Frio. 11 

O Sr. Pireil Ferreira notou que havia 
pilotos-móriis' _-~ô ~io de J~~elró, B~hi_a e Rio 
Grande, quando em qualq11'er destas barras · se 
éntriiv!i ·a · Ià'dâ hora; . · . ·· 
. D'~clàroú 'quê vo·tirla pelo pharol nas Alagóas 

e' olitrâ'à' provlnel'a:s, logo qiúi ·ror füildii â planta 
e feito o orçiimbn'to, ·e qile à co,nmiiisão .não lil
cluil'.B a: desJiéza daquelle que se deve construir 
na Bahia por lhe não ter sido presente · o orça
mento; tendo aliás sido o _nobre orador o primeiro 
em apoiar a_ proposta a este reli peito ; havendo 
de-maia-· muitas despez.ss •qus nio ·tinhão -sido pre-
11eo•tes . . é. óommissào, raziio 'por que · Incluira· na 
lei 'd art. 18. O governo fl.ca autori$a!!o o'mandar 
·pagar as dêspezas ·decretadas pela ass•mbl<la gera·t, 
, que nitó Jenhllo-&ido contempladas· na present, 
lei. . . . . . . 

Quanto à suspensão dos ordenados do Sl 12 
d·o , art. 14 lembroú que di,zlão respeito sómente 
aos · que nãér_. tivessem ·titulo de '. serventia v'itli-
lléi1k ·., ; _ · ,· •'·., .,. ,_ ,; . .-. ; .,. '. • , .,. · 
·,. Paréceu-lhe .que a neeeé~idade de: concerto que 
têm-os ,quartels e ·armazem da marinha• provavão 
o 11ou~ oui'dado que tivera- tido- a·-este, respeito 
•or g1>ver110· ·tt'ansaeto,. . tendo acontecido o mesmo 
'á ,,:1:éépeito . ,das ,obras· -feitas , na alfandega, que 
·cahlrilo ·daliVa· dQns- aonos, , . . · · ,:_ .; -- . , .. 

- _ ·P.toD'.uneioil-se ·•coritri:i·' a emenda- que propunhli 
a · pro1"bição ··daii . pr(lsiganga!l; não só porque' ,lilo 
·havia cad~as -ém terra, 1,-erli' lmpossivel·aúgmentar 
·li ' -,h.lsp~za ·á 'vlstaf'dos · i'ecur.aos que •temos pará 
-~e p_agàr;:colilo-por,que em tóda11 as nações, qulindo 
·-hama1.· grande,,:numero·• de , preaoll'; · como : acairte~ 
·c~ra ,li.• , .l:nglli\err11 ·.com, oa· jri1lo11eiroi • fran· 
,cczes. , ..... ,., .,. __ ., ·. ·, , .... ·,~. ,d·!, .. ,.,, .. ·d, , •.• J , 
· '·Ji?ea: v•i que a eatliahophe icontecida lia ~la 

. -
não podia ·ser attribuida â lei do orçamento, quer 
líliâ's dé<itétã'ra' 'mafor: quàiltia· pàra obirlis·; pu
blicas·· 'ilacjiieHa pro-vincili, niio ·Bil ·haven·do · tido 
éuidado '~Ili de a prevenir. . ·. . 
,· oonéltiio ' diz-endo que o '. pharol de Peruambttlio, 

que·· tí" o melhor que• existe • no Brazil, 'clístãrà 
14:000S', tendo sido . encommendads no 'temt5él' il'o 
governo provisorio por negociantes de muita '.P!º' 
bidada. · · ' · · · ' · .. . 

h 'sr. $oâfeio 0da Roobtl lemiirou que '!Jlb· 
dàrâ 'a súa ''.éme'naà ná di\•íàiió dà'lí. : ães":etas ' 

~1t1s~~ e~ft1i[~t:sa%9ítnt: -'_§t:a ~\~~~~~~lt 
o· pharol da Bahur, por estar .teto de conform1d&de 
eiifu : li' votaçãii' · ·da dilmàr1i; • ·. '> · · ·' 1 

Mostrou _ o perigo é difficuldlidei qiie hà na 
entrãdà1ió porto üa Bahia', prfüeipllfment'e deb'ai:t.Q 
aa; cerrà~iio ·di> sul, não sendd isto portlnjto "tã'ó 
faéil éomo: o 'figllravà o Sr. Pires Fefrefril. ' ; · 

Falloú tambeói sobré o·· incómmódo qüe resulta 
dos _ pi'ésos,_ de __ sé àchai'_étn nas pi'ésiga.~ltll,s', tl~s 
qua·eii· 'ss d1spendeu assim 001110 tias emtiarcacões 
que- as guai:fiãq gross!lé sgmnias, ·. qtl~ lô.d,~'rlio 
iiér ãpplicaílas á coilstrucçao . de' al~~1I1as _oa~ê~.s 
que tciilhiio á' segurança necessaria para_ ·terem os 
pre&ós.. · · . · . .. ' , · 

Forão apolad11s as seguintes _ emendas : 
Do Sr . Fe·rnimdes da Silvàira : ' · 
« Supprima-se o art; 15 que abole o. lú~ar ·,de 

piloto-mór da barr.a em todas 11s provinc1as · do 
imperio. » . · 

Dos Srs .. Netto e. Perdigão : 
cc Consigrie-se desde jâ a quantia _de 3:0008 pára 

fabri co e coriservação · de uma· éaUala para 'guiar 
as ~mbareações 'no rio de' S·. Francisco; dai\'dõ · o 
conselho "da provincia as instruoções 'n'eoêssa
riaa. » 

Do Sr. Souto ·: _ . 
« ~os SIS! 2• e 3• do art . 14. s~pprl!flão-se os 

reformados da · armada e da art1lhar1a da ma• 
rinha, que devem passar a ser pagos pelo -the-
11ouro naelonal. » 

Do Sr. Calinon : . 
« .Emenda ao Si l• do art. 14 .,. diga-se a 

26:1S9aOOO, etc., ineluida a . despeza ,a que se 
refere o ministro na nota-A-da tabella n; -1 :do 
seu orçàmento; » -
. O sr: P'i:'r~• Ferreira disse que erà de 
opirililci 11üe lili eetabeléceésâ 2 pharol ná morro_ de 
S. Paulo, e que a commissao não lnclnirâ esta 
despeza· n·o or'çdm9nto pela razilo Jà referjdâ : · · 

Quanto 88 presig•ng11s disse que qu·indo fõra" 
arrancl\dD 40 paquete inglez, no govern:o·, i>àra o 
que cilncorreu o governo provincial protesta1l4!> 
ao · coinmodor . d1i' esquadra lngleza que não se llie 

.fâtia mal algum, estivera preso eni uma pr~i
gi.n~ até ter sido mandado para Lisboa amor· 
ràdo; e pot illso tfnha experiencis a este respél~, -
assim · cómo •de muitas :outras cousas ; mas nao 
sendo -esta •a ·' questão·, limitou e se li ' dizer que seria 
neeessarlo - que · _rie considerasse que nit6 ·havia 
cadêas" .. ónde terl os ·-presos.- . · 
. -O Sr. Min1•tro ponderou que a· TI_!ICelisÍdàd& 
~e iilareâr ümii 9.u~titia pfü cônclüsãci -a~ _rrà~ata 
9ue se . eát~ c~natrulndo DO. Parã ha pqye anngs, 
e que, sé ainda levar CJ.Ul\tro . annoe .P!lra .~e .. con
e! ulr, ~na n~o sahir d.o estale_1rp est~r~ ar_r\ll_n~4a. 
. ,~Resporideu_a~ Sr. Maciel, que no an_no l)B,IIS~~o 
DI\D-;Jiagàrl!'. 41vi.ilas !'traf,dlls1 porque o orçamenis> 
ílxára :maior quantia do que a necessar-ia para 
as dei!pêiâs da repârtlção( miis por'que'; ri!t:o' ten~o 
êlitado completo o nümero de 2,000 pr~çai deêre~ 

· ~t~i~ \t11J~ntf P,~°or:ª a/J1~f a/rp~~!~iii!!~i! 
cie~ta ~~imln1;1,içiif ~à d~P,~,zà. i · · · , .·· ; . · · 

o sr, Ivloi>.t.ezu.nia ;éustentou a opinlilo.do 
Slll,··.Gettilio, il ·.respeito·. da, , acad~mla '.'.de marinha• e 
di · comp!ID'bia '.de ,, 8_11Udas-muinl1ãa, ·. ·pareoondo-
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lhe que á vista dos differéntes objectos que devem 
ensinar-se na academia militar e de marinha, 
não podia ser .. de utilidade publica a fusão dellas, 
referindo-se porém a este -respeíto·ao Sr. ministro 
da marinha por ser profissional DR mataria e 
poder por isso julgar com mais conhecimento 
de causa. · 

Fez ver que a conservação . das madeiras de 
construcção era objecto de 1tma im__portancia 
capital,~estando nós· boje reduzidos a nao termos 
quasi madeiras -Bli!ão a· grandes gastos, o que 
resultava do desprezo com que tinha sido e era 

· tratada esta parte da administração, quando 
aliàs o governo portuguez pelas leis que a este 
respeito promulg_àra, bem mo~trava quanto inte

. resse lhe merecia a conservHçao das mattas. 
Lembrou que. o_ Sr. ministro da marinha havia 

' dito em outra occasião que para a boa construcção 
das_ e_mbarcações era nec,ls'i!._ario que ho_uvessem 
madeiras seccas, o que nao era poss1vel sem 
havei"' lugar -onde se conse.,.em as madeiraq 
depois de cortadas, e por isso ' convinha que a 
administração olhasse muito para isto, princi
p1tlmente agora que acaba_rão· as conservatorias 
de madeira nas "!.lagôas e outras partes, d13se
jando o-nobre orador até que se nomeasse uma 
commissão para apresentar ao corpo legislativo 
trabalhos a este respeito . . Pedio que S. Ex. 
désse Informações sobre uma machina, que disse 
constar-lhe que existia na alfandega ha cinco 

. annos encaixotada, sendo aliás de preço, afim 
de ser aproveitada ou diw:-se-lhe destino 
· ' Pedio i-gualmente informações sobre uma por· 
taria de 29 de .Março do anno çorrente, que esta
beleceu uma nova fórma de tomar contas aos 
empregMos \le fazendâ nos navios arntados, 
,exigindo que taes contas se dêmllll seis em seis 
niezes, parecendo ao nobre orador que se navia 
violado a lei, e que a portaria não prodllóiia o fim 
que tinha em vista, porque em lugar de flscalisar ~ 
produzião efi'oitos contrarias. 

Sustentou as emendas dos Sra. Soares da Rocha. 
e · Perdigão, por" achar indispensavel . o pharol 
na Bahfa e nas mais províncias marítimas, e tam
bem a barca para o Rio de S . Francisco. Pare
ceu.a\he que a ~omeação do actual intendente da 
marinha era illegal, não se fund~a<lo para isto 
no alvarà de 1793, que nada divídirà acerca da 
questão .; mas no de 12 ge•Agosto de 1797, man
dando applicar ao arsenal "lia marinha desta 
côrte pelo nlvará de 1808, o qual alvará de 1797 
exclua o caso de poder ser nomeada para inten
dente da malinha. uma pessoa que não seja o:fficial 
de marinha. 

Disse mais que os officiaes de marinha eataviio 
na posse do direito de ser o intemle1,Le Ja 
marinha, um official da armada, não sabendo o 
nobre orador qual a utilidade desta mudan~, 
não podendo suppôr que fosso por economia, não 
só porqu~ este emprego costumava. dar-se em 
recompensa de serviços prestados pelo official 
a. __ quem era ctmferido, como por~ue, ~segundo o 
regimE!tito do intendente da mannha, na certas 
funcções que só· - podem ser desempenbadas,.poç 
official de D_1arinha. . . 

O nobre oraiior não quiz metter em linha de 
conta nesta · nomeação a ' melhor fiscalisação da 
fazenda, porque isto iria menoscnbar de a\#lma 
sorte os officiaes de marinha, o que S_. Ex. não 
podia ter em vista. de fór!J9Q algumá. 

Concluía dízijaPO que S. Ex. não tinha. poder . 
p'ara chamar ao serviço activo · o 'capitão da 
fragata Moncorvo, depois de ter sido reformado, 

,_ não pod·endo attribui-se esta reforl!la á ini-
,. mizade do Jllarguez d• Paranaguà a este official, 

não só porque elle lhe déra um posto de accesso 
_no· dia 7, no dia 9 o incumbira de uma com missão, 
•e no dia 12 o reformára em consequencia de se 
ter eseusado da commíssão dizendo estar doente, 
como porque os seua suceessores e 'o mesmo 

'rQIIO 2 . . . 

cons1lho supremo milita.r fôr~ constantemente 
contra a sua reintegração a eífectividade do 
posto. 

Declarou tambem que pelo exame a. que pro
cedeu dos documentos respectivos, .viera no 
conhecimento de que com effeito elle não .. 
pedira a sua reforma. . 

Ficou a mataria adiada pe1a hora. 
Levantou-se a sessão ás 2 1/4. horas da tarde. 

Sessão em 24 de .Julho 

PRESIDENClA. no SI\, LIJ.ll'O DE Alll\EO 

Approvada a acta da antecedente, foi a com
missão de pensões e ordenados um otlicío do Sr. 
ministro da marinha. sutmettendo á approvação 
da. calll3ra a aposentadoria concedida ao escrivão 
da 1• classe do almoxarifado do arsenal da ma
rinha da cidade da Bahia, João Antunes de 
Abreu. . 

A' de con.tituição um requerimento de Vicente 
Lupi que pretende i.,er naturallsado. 

A' commissão respectiva uma representação 
do marquez de Queluz é.cerca. da indemnisação 
que pretende de differenças de cambias. 

A' secretaria um officio do Sr . ministro da. 
fazenda acompanhando cópia dos decretos · e 
ordens, que autorisarão as despezas_ feitas com 
objectos do ex-imperador. 

A camara ficou inteirada. de um officio do Sr. 
ministro do imperio participando que fize"ra constar 

. ao conselho geral úa p•vinciado Ceará que a camara 
dos Srs, deputados, sobre parecer da commissão 
de guerra, l)ão annuira. a sua representação 
tendente a serem casa.tlt>s os decretos, pelos quaes 
Agostinho José Tbomaz de Aquino fôra promovido 
aos postos de tenente -corc.nel e coronel do 
regimento de cavallaria n. 33 da mesma província 
-e de ·outrã am que o Sr. Paraisa par\icipa 
que por doente niio tem podido comparecer. 

Mandarão-se remetter para o senado, á requi
sição do respectivo secretario, os documentos 
relativos ao estab8lecimento dos !azaras. 

Ficou para entrar em discussão depois do 
expediente uma resolução vind11 do senado auto
risando u governo.. para mandar acabar a. pont11 
chamadA da alfandega do Maranhão. 

Foi à commissdo respectiva o seguinte reque-
rimento: 11 

« Havendo requerido a esta ca111a11111 Domingos 
José Antonio Rebailo da cidade da Bahia, a 
necessaria confirmação•de um decreto, que obtivera 
<lú · pod.ir 'tlxecutivo. datado de 17 de Setembro de 
1829, concedendc.-lhe as ilhotas desertas de Santa' 
Barbllt'a e Corôa-Vermelha, nos · Abrolhos, para 
o estabelecimento de uma companhia que se 
havia. organisado para. · a pesca das garopas :. e 
sendo esta concessão {que já não é tão extensa, 
como fôra) de . grande utilidade para o imperio 
em geral, e para a província da Bahia, onde 
póde avulta.r···muito- o - commerc-io · do-·-p~seado-:· 
requeiro que a · eommisaão · ou com missões onde 
parar o sobred•to reguerimeuto e decreto, hajão 
de dar um parecer definitivo â tal respeito ; 
não sendo justo ·que continue a companhia orga
nisada a esperar, como tem feito por~ annos,
a decisão que tem solicitado ao .corpo legís, 
!ativo. • , -

a, Paço da camara dos . dep11ta.dos, em 24. de ; 
Julho de 1832.- Calmon. » 

Forão ápprovados as· seguintes : 
Do. Sr. Getulio : 
• Q11e nas quintas e sabbados ·de cada se• 

mana. depois do expediente se empregue' até ao, 
meio ~ia_ nas retolufiijls de . partes e pareceres de 
comlll1ssoef1. » 
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Do Sr, Maciel : 
« Requeiro se . peção. ao governo as informa

ções seguintes : 18 , a cnnta da despeza que fez 
a frag11ta Maria da Gloria quando foi comman
dàda pelo · capitão de fragata, Diog,, Jorg~ de 
Brito, nos artigos que correspondem aos que se 
incluem nos 288360 pedidos no orçamento da ma
rinha para despeza de cada uma praça ; 2•, a 
relação nominal dos pretos casados que existem 
no arsenal da marinha.» · · 

Lerão-se alguns pareceres de commissões· que 
tiverão diversos destinos. · 

Approvuu-se a resolução vinda do senado para 
a conclusão da ponte da: alfandega do Ma-
ranhão. . 

A's 11 horas recebido o Sr . ministro da ma
rinha,' conLinuou a discussão do 01·çamento . de 
sua._repirtição. 

A camara· consentio em .que o Sr. Getulio 
retirasse a sua emenda relativa ·ao guarda-livros 
da secretaria da marinha ; 'e o Sr. Fernandes 
da Silva sobre a suppressão do art. 15, pelo que 
respeita aos jlilotós-móres das barras. 

Forii.o apoiadas as seguintes ·emel!das : 
Do· Sr. Ferreira .de Mello : 
« Eleve-se a despeza com os navios armados 

e paquetes a quantia de ... . .• ':".. . 485:900800(1,. 
« C~n o~ n11vios desarmados a... 91 :900$000 
,, Com o arsenal da marinha a... 300:000$000 
« Com os estabelecimentos das pro-

víncias a............. . ....... . .. 264:0008000 
« Os ·ajudantes do inspector do arsenal do Rio 

de J11neiro e o ajudante do intendente da ·Bahia, 
pl!tceberáõ d'ora em diante os mesmos ven
cimentos que tinhão antes .da lei de 15 de De
.zembro de 1830.» 

Do Sr. Gelitlio: 
« Que se mRrque ao guarda-livros da secretaria 

da marinha o mesmo venêimento dos officiaes 
d aquella secretario.. » 

Do Sr. Perdigão :· · . 
« A 2• parte do Si 12, art. 14, redija-se da 

maneira seguinte : snpprime-se o ordenado dos 
administradores, aj11dantes do escrivão e meiri
nho~ da e.xtincta conservaturia das mattas oos 
Alagóas, cuntinuando-se o ordenado ao escrivi'io, 
por ter titulo de serventia vitalicia. » 

o Sr. Ministro respondea ás censw-as 
feitas pelo Sr. Montezuma na sessão anteêedento 
- que havendo aqJ1elle ·mesmo Sr. deputado, 
fallnndo sobre a reunião daa academias militar e 
da marinha, deixado ás pessoas entendidas na 
materia o decidir sobre a cu11veniencia de tal 

.,. reunião, S. Ex. se limitava a lembrar á camara 
que o pl,mo d~ fusão fôra feito por u~ com
missão, nom.iada pelo governo, ·composta - de 
alguns dos mais babeis professor.as das duas 
àcademias. · · 

Sobre o abandono em que o dito Sr. Montezuma 
suppuzêra que se· achava o córte de madeiras 
de ·construcção, que . o corpo legislativo . tinha 
abolido a conse.rvatoria das madeiras, e bom muita 
razão, porque a lei .-·dos juizes de paz déra 
áquelles magistrado!J,, ~opulares a inspecção, dás · 
madeiras do .construcçãfi, não ha.v.endo legislação 

• que melhor · possa preencher as 7istas do go
verno; não podendo a este respeito admittir-se o 
argumento da possibilidade de abusos, por que 
qu1tlquer que fosse a administração haveria. nella 
abusos, e muito maiores do que sendo este ne
gocio commettido i1os juizes de paz. 

Declarou · que não sabia como se h_avia sup
posto que ·o hnver madeiras seccas dependi~de 
um codigo de leis que determina~se o córte àas 
madeiras, porque tal•codigo só podia, tratar da 
conservação. das mattas, onere ellas não secca;v.ão,. 
mas nos arma'zens, e me'!tno nos estoleii;os, não 
havendo navio algum que se .. eonstr.ue na. Ingla
$erra,, o qual não esteja n'?. estale~ro o·. tempo 

necessario .para a sua ossada.e taboado ·respectivo 
seccarem, tomando-se até a precaução de· untar 
as extremidados com oleo para prevenir que lhes 
entre humidade : que ·não constava na secre
taria da marinha que existisse i'la alfandega 
a macbinà em que f,illára · o Sr. Montezuma,, 
vinda da Europa ou de outra parte, por conta 
da administração, que S. Ex . tinha a honra do 
dirigir: . 

Disso mais que não podia dar as explicações 
que . h1Jvião sido . pedidas a S. Ex. sobre a 
portaria d~ 29 de Março. deste anno , sem que 
prim·eirameri~ o Sr. Montezuma lhe apontasse a 
lei'· que ·- protendia que fôra vfolàda, e dissesse 
quaes erão os inconvenientes que havia encon
trado na.. mesma portaria. 

Quanto á nomeação do intendente da marinha, 
fez ver que, longe de a lei se oppôr a que este 
lugar seja exercido por um official civil, S. Eit. 
na mesma lei se fundára para .. fazer esta m,
meação, porque o alvará de 1793 e decreto que. 
vem,aannexo, em que se flxárão _ o,s ord:nados dos 
empl'"egados desta nova admrn1straiOO creli.da 
pelo dito ... alvará, estabelecia para o intendente 
da mariuha o ordenado de 1:0008, que naquelle 
tempo equivalia a 24,000 cruzados boje, e _por 
isso era impóssivel que a lei tivesse em vista que 
exercesse este lugár um official de marinha que 
jt\' tinha soldo. _ 

Disse mais aue, o alvará -de 1797 ,mandava 
que os intendentes de marinha dos diversos 
arsenaes do Brazil fossem officiaes de marinha, 
mas o alvará de 1B08, poRterior ao de 1797 
mandava que se 'pUzdsse . em pratica o alvará de 
1793 -( que deu nuva órganisacão á administração 
do arsenal da marinha de T:.isbua, e 110 qual 
se não diz que o intendente seja ofilcial civil ou 
militar), na parte em que não revogava o de ~ 
1808; donde se segu~ que não obrigava a que 
o intendentellla marinha do Rio de Janeiro fosse 
of!ich•I da armada ; 11.pezar de determinar o 
alvará de 1797 quEa.nas outras provincias 'Seja o 
intendente de marinha officiet da armada, por4ue 
fazenda alli as funcçjfos de intendente e inspe
ctor, era necessario que o intendende tivesse os 
conhocimentos necessarios de marinha para bem 

· deRempenhar este lugar, o que não se .dava a 
respeito do Rio de Janeiro, oºnde se acbaviio 
distl'ibuidas por duas difforentes pessoas as 
funcções de intendente e inspector. 

Tenho port·anto provado poremptorlamente, que 
o ~r. deputado se enganou quando suppoz que 
eu tinh~iolado ~ lei, antes. me cingi a ella. 
Persuadido que nao havia lei que .mo obrigasse 
a nomear ofücial de marinha para o lugar de 
Intendente, julguei que podia tirar da classe 
dos negociantes um homem que conhece os 
mesmos "negociantes, a quem elle se devia dirigir 
quando houvesse de comprar os differintes gil- . 
neros para o fornecimento do .. -arsenal · homem 
dotado de intelligencia, eâpacidade---e ' probidade 
a tod~ a prova, v~rsado no meth~do , de escrip
turaçao, mais propno p~ra uma repartição publica, 
além d·as out,·as. qualidades que reune em si. 
Eu sempr.e en~ndi que os empregos publicas 
não, são feitos parà utilidade d.os que os exercem. 
mas pa~a utili~ade da Jl•,cjio, e por isso julguei -
que devia pedir a este liomem para aceitar o 
lugar de intendente da marinha, rogar, itl6tar 
para que elle o , aceitasse ; e como niio 1uiz ceder 
com . ª" minhas rogati:ras e instancias; dirigi-me 
para este fim a uma pessoa da intima arnisade 
delle, ..plira que cedesse, o. que cooseguio depois 
de muitas in?~ancias. Só depois de eii '!'!lr ido á 
sua. casa m.uitas vezes,. e de todas . estas instancias 
minhas.e de · um. seu. amigo intimo é que aceitou 
o lugar, q,ue com tanta_ honra, zelo e patriotismo 

-tem de!'empenhado. Eis como foi a. nomeação · do 
a_ctual mtende.nte da marinha,. a q)la~ tein mere
cido tanta censura. de algumas pessoas, . e. da . .. 
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qual me dou mil parabens (apoiados) ; devendo 
co!]fessar ã camnra que se alguma cousa tenho 
feito no meu ministerio, devo ao zelo, patrio
tismo e honra das pessoas que concorrem para 
este fim. · 
_ Oontin?ando disse, que n,enhuma das obriga

çoes do mtendente da marmha exigia que elle 
tivesse conhecimentos profissionaes de marinha 
para o que l?edio qu.e o Sr. Montezuma exami• 
nasse os regimentos ém que vêm marcadas estas 
obrigações-que ainda qu1rndo S. Ex. tivesse 
avançado que os o:fliciaes :ie marinha não ~rão 
em geral os mais proprios para exercerem o 
lugar de intendente da marinha, não teria dito 
um absurdo, porque para bem exercer este em
prego é necessario sem 'bom guarda-livros, e ter 
outro,s. conhecimen_tos praticos, que não pôde 
adquirir um offic1al de marinha entregue a 
estudos mais transcendentes, e trabalhos mui 
onerosos; não podendo tal proposição;ier-desairosa 
aos mesmos üfficiaes da armada para defender 
os quaes S. Ex. mais de uma vez erguera a 
voz no augusto reci-nto da camara, mostrando 
quant~ são digno!!_ do reconhecimento publico e 
da estima da naçao ; do que bem se conhecia 
que S. Ex. não era capaz de lançar sobre a 
classe; a cuja testa tem a honra de estar, o 
ferrete da ignomínia que suppuzera o Sr. Monte-
zuma. _ .. 

Ooncluio esta parte · de seu discurso dizendo, 
qne poderia talvez dizer-sê que S. Ex. podera 
ter escolhido algnm official de marinha mais habil 
para ex.cercar estt cargo de intendente, ao que 
s. Ex. respondia que ten<lo entrado para uma 
repartição, cujos empregados lhe erão pela maior 
parte des~onhecid~s, e -tendo· o_ official que exercia 
as funcçoes de mtendente t1dli a candura de 
confessar · que nã9 era habil para exercer este 
lugar~ sendo aliás habii official de marinha e 
sendo dó dever de ~m ministro examinar, -antes 
de nomear alguem, a escolha que deve fazei·, a 
quaL.deve recrRhir em pessoa de sua confianca, 
mõrmenta. quando se trata de exercer funcções 
tão im1>ortantes, por que o ministro tem de res
ponder, ainda que moralmente, pela conducta do 
nomeado, e por issu · deve estar convencido àa 
probidade, lntelligencia · e zelo do nomeado , 
escolhera UIQ,a pessoa que conhecia, e na qual 
_concorrem estas qualidade.a. . 

Qnanto ao capitão de fragata Moncorvo, que fóra · 
refoi:mado pelo marquez de Paranaguãi disse que 

· queria suppôr que os successores deste ex-ministro 
quando indeferirão os requerimentos feit -. s pelo 
dito Moncorvo, para ser reintegrado à effectivi
dade de seu posto, não tinhão obedecido aos 
caprichos de quem quer 9ue fosse ; e que no 
mesmo conselho supremo militar não houvera 
poderosa iniluencia para consultar contra elle ; 
mas assim mesmo não podia dQJxar de affirmar 
que houvera wiolação de lei na rE\forma, que o 
Sr, Montezuma recontiecera que não f~ pedida 
por Moncorvo, e que o direito deste officiaNicára 
mteiro quando o governo lhe não quizera conceder 
o suldo por il\teiro, que elle, pedira por nada 
'ter podido conseguir a respeito de sua reintegração, ·· 
apezar -de · reiteradas instancias; 1°, porque a lei 
das reformas suppõa qu'e um officlal não é re
formado sllnão quando o pede, considerando-se 
a reforma uma graça, . dizendo a lei-os que 
estiverem em taes circumstancias a podtl1'dõ obter 
-não podendo portanto o governo ter inici!ltiva 
a este respeito da vontade do o:flicial para o 
reformar :-2°, porque a constituição diz ttue 
nenhum official · militar será. privado de sua pa
te!)te senão em virtude de uma sentença do 
tribunal condetente ; não devendo entender-se 
que quando a constituição diz-não poderá sei· 
privado da patente-isto diga sómente respeito ã 
carta do offlcia1, mas tambem, ·ãs regallas do 

soldo inherente a esta patente, o qual Jrel11 reforma 
de Moncorvo fôra reduzido a metade. 

Accr·e~centon que tendo esta violação de ·lei, e 
de constituição sido feitlr"por um acto do poder 
executivo outro acto do mesmo poder podia reparar 
a injustiça feita, e que S. Ex. não mandãra con
sultar o conselho su.premo militar porque elle 
jã tinha dito o que entendia sobre a materia, e 
não era de suppôr que tivesse mudado de 
opinião. . 

· Concluio dizendo que se achava um tanto em
baraçado a respeito do paragrapho que trata dos 
empregados da conservatorie. do córte das mn.
deirHs, porque ' dizendo a lei de 1793 que todos 
os empregados da repartição ,fa _mannh, são 
amovíveis á vontade do mon&rcha, era evidente 
que os nomeados at!\ a data da promulgação da.. ... 
lei de 11 de Outubro de 1827 não podião ser 
considerados serventuarios vitltlicios, ou proprie- ' 
tarios dos lugarns ; não sRbendo .mesmo S, Ex. 
se o corpo legislatiyo tivera em vista compre
hender naquella lei os empregados civis da 
repartição da marinha, 

o Sr. Mon.tezull'.X'a disae que o .alvará· de 
1793 determinava· que o lugar de intendente da 
marinha fosse amovível a arbítrio do gov&rno, 
e portanto fosse officio de commissão, não sendo 
esta a qualidade dos officios de fazenda naquelle 
tempo, nem esta a fõrma, porque''haquelle tempo 
se davão os officios de fazenda : daqui concluio 
que o dito alvarã apoiava a sua opinião de que 
o lugar de intendente da marinha do Rio ire 
Janeiro deve ser oflicial de marinha. 

Disse porém que o alvarã.de 1793 n·ada,deci· 
dira a este respeito, mas o de 12 de Agosto de 
1799, parecendo-lhe que o argumento produ'lido 
por S, Ex. fundado no alvará de !SOS .era um 
subterfu~io, porque este alvará dizia respeito á 
contadoria e ofliciaes da repartição, e não a ser 
ou não officlal de m1uinha o respectivo intendente; 
questão .esta que fôra decidida pelo alvarã de 
1797 que se não achava derogado. 

Reforçou o seu argumento lembrando que no 
anno passado não passâra na camara umn emenda 
para que o intendente da marinha fosse offlcial 
de fazenda, com o que o corpo le~islativo tinha 
annuido decididamente a que o rntendente da 
marinha fosse official da armada. Declarou que 
na sessão anteoedente não quizera dizer que S. Ex. 
tinha querido menoscablft a classe da marinha, 
e repetia o que então havia dito. 

Disse mais que o lugar de intendente âa ma· . 
rinba seriR mais bem desempenhado por um official 
de marinha, e havia até impossibilidade de algumas 
de suas funcções serem elll!rcidas ·por um empre
gado civil. Nada querendo dizer acerca do bem 
qÚe o actual intendente tem desempenhado o--seu 
lugar, porque s6 podia decidir-se por .factos, 
limitou-se a lastimar ql!§ este empl'ego estiv~sse 
de tal fórma que fosse nece'ssari:tt fazer grande.a 
esforços para conseguir que um cidadão o acei
tasse, porque a ser eate .. exemplo seguido por 
todos os homens de merecimento, concluir-se-hia 
daqui que os homens de merecimento não que
rem servir ao governo actllal, o ·.que de certo er11. 
uma condição hem triste para a actual adminiK· 
tração. -Declarou l!l)rém que lhe parecia que á este 
respeito· o Sr, miltistro estava enganado. 

Passando. a · fallar sobre o capitão de fragata 
Moncorvo, disse que S. Ex. estava enganado, 
quando suppunha que 1,1s __ reforma,s sõ se dão 
quando se pedem, porque havia muitos ·exemplos 

. em contrario, sem que todavia · se pndesse dizer 
que houvesse injust~em reformas de Pedro ou 
Paufo. • .. · · · . ., 

Concluio daqui qne a reforma não . · (Ora de 
encontro á lei; Depois de •haver repetido alguns 
argumentos a esta respeito produzidos na sessão 
antecedente, disse quê 'frouvera ·engano ·enr S; E'x. 
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suppôr que o nobre orador ·fizera depende~ do 
codigo de leis; que trate do córte de mJdeu:as, 
a secca das mesmas madeiras, porque "ªº· du_as 
cousas absofütamente distinctas, tendo o dito 
codigo por fim conservar e augmentar as mattas 
para qua em um paiz ~omo o Brazil n~o nos V~· 
jamos em circumstancms d:e ter madeiras mais 
caras do que em outros pa1zes. 

Lisongeou-sa muito de concordar S. Ex. com 
a opi niii.o do nobre orador .a· respeito da necessi
dade de seccar as· madeitas -antes de as empregar ; 
havendo nisto grande cuidado ·na Ioglat~rre, on_de 
se nãõ deixão sabir os vasos immediatamente 
dos estaleiros, para que sequem bem e se 
empreguem todos 08 meios de prevenir o dry rot, 
que tanto mal fizera !lntes de se cqnh11cido, como 
affirma Charles Dupin. • 

A respeito da portaria ~e 29 de Març'? di~se 
que tendo ella por fim obrigar os comm1ssanos 
da armada a darem contas da 6 em 6. mezes dos 
generos das proprias embarcações armad_as, e 
determinando a lei que regula a contadoria da 
marinha que os generos a cargo do commi'ssario, 
que apresenta as contas, sejão escolhidos nos 
armazena do almoxarifado , cobrando elle os 
recibos em fórma, etc., era necessario que os 
generos desembarcassem · dé 6 em 6 mezes dos 
navios armados para se fazer o inventario delles, 
consideração esta que mostrava a inexequibilidade 
desta medida, porque então S. Ex. nunca poderá 
contãr com uma embarcação armada ; parecendo
lhe que a mesma lnexequibilfdade existiria se 
a -portaria tivesse por fim mandar tomar. contas · 
a bordo. Accrescentou que os extra vi os da 
fazenda por este lado não dependem. t!luto . de 
tomar muitas vezas as contas aos comm1ssar10s, 
resultando antes· extravio em se tomarem muitas 
vezes estas contas, porque. se preparão muitas 
vezas. recibos, carregão-sa muitas vezes 10 e 
20 •/o, etc. . 
· Pronunciou-se contra o englobamento das des-

1 pezas, parecendo-lhe que · 88 devia imitar nesta 
parte a pratica ingleza, em cujos budgets. se 
J;!isUngua a força que opera no mar, ou acttva, 
que comprehende os officiaes de marinha, homens 
do mar, e embarcações, e a despeza com a 
conservação, e manutenção dos navio~ 11,e guerra 
armados, com artilharia, viveres, etc., e a força 
niio acti-va que obra em terra , entrando 
nella os offlciaes encarregados da conservação 
dos portos ; -despezas com os estabelecimentos de 
marinha nos mesmos portos, ofilciaes reformados, 
transportes, etc. · ' 
-Offoreceu a seguinte emenda depois de lembr~r 

que no almirantado de Inglaterra se mand11vao 
fazer as publicações que o nobre orador pro
punha, donde resultava saber-se se o governo tem 
a.forca que fixa a lei, e -poderem mais facilmente 
fal!lr-se os calculos; e concluio dizendo ,que havia 
grande . queixlf!he a respeito da exclusão até
certo pbnto 'tle officiaes brazileiros nos correios 

"maritimos, o que a ser .fundamentado cum,ptia 
que cessasse empregando-se os nacioµaes com 
preferencia aos estrangeiros. · ~ 

Apoiarão se as seguintee emendas: 
Do Sr. Montezuma : . 
e< O ministro da marinha fica obrigado a mandar 

publicar mensalmente no Dia.-iú do Governo: 1°, 
o numero dós marinheiros, os nomes e patentes 
dos offl.ciaes que devem embarcar, ou se achão 
embarcados nos vasos da guerra ; 2°, uma lista 
de . todos os navios de guerra, designando oa 
que ee aehão armados, os que não, e os que 
estão em constr11cção: 8•, os portos em que se 
achão vasos esta~onados, indicando a força e 
qualidade dos vasos estacionados. » · 

Do Sr. Getul!o: 
« Que o guarda-livros tenha igual vencimento 

ao 1>orteiro.-» . · 
« Os objecto_s que existem nos arsenaes, e que 

depois de exacta e rigoroRa inspecção se acharem 
não empregaveis ou inuteis serão · vendidos, e 
quando não haja comprador. terão o destino que 
mais convier. » · · · 

« As sob1•as qu.,a houverem em quaesquer ob
jectos de despezas pO'iteràÕ ser em pregadas em 
outros que faltem quando sejão determidados pcir 
lei, ou em ármamento para a armada, e ' em 
machinas uteis para o arsenal. » 

:Qo Sr. Pereira Ribeiro : 
« Que se dêm 6:0008 para boias na lagôa 

dos Patos na província do Rio Grande do 
Sul. » 

Apoiada. 
Da commissão de orçamento: 
« Ao !li 11-accrescente-se-com a obra do pharol 

do Maranhão 7:0008000.» ,., 
o sr. Ministro respondeu que a admittir-se 

que por ser :amovível a arbitrio do governo o 
lugar de int~ndente da marinha, devia ser exercido 
por um ofiicial da armada, devião ser ofüciaes 
de marinha os empregados das · classes, e até o 
porteiro, porqQQ. Ai.tas lugares tambem são amo
víveis. Sust&ntou a sua opinião " respeito da 
disposição do alvará de 1809. 

Quanto a dizer·-se que no anno passado havia 
sido rejeitada uma emenda que queria que o 
intendente fosse empregado civil, disse que se 
tivesse a honra de ser deputado S. Ex . . tambem 
se opporia, porque deve ficar livre ao governo a 
escolha do mais apto, não se devendo excluir. um 
official d_e marinha, que seja capaz da exercer o 
lugar. ... 

(,!uanto ao . queixume que o S'r. Montezuma 
dissera que havia por se preferiram para os cor, 
reios marítimos officiaes estrangeiros, declarou 
que não havia a bordo de taes paquetes um só 
official estrangeiro, e por isso era sem fundamento 
tal · rumor ou queixume, que aquelle Sr, deputado 
tinha ouvido. Pelo que respeita é. <lifficuldade 
que havia encontrado no actual intendente para 
aceitar este emprego, disse que longe de se poder 
tirar daqui a consequencia, que tirou o Sr. 
Montezuma, era mais uma prova de que n~m 
sempre os mais dignos são aquelles que se es
.furção por obter os empregas. S. Ex. não Julgou 
nc!cessario tomar mais tempo á cumara, pare
cendo-là.e bastante o ex pendido para provar que 
as suas razões havião ficado em pé. 

O Sa. MoNr1,zuMA. disse que o piloto do paquete 
da Bahia ~ra estt·,rnw;eiro. 

O SB, M1N1s·rao respondeu que podia ser que 
assim fosse, mas piloto não era officlal de ma
rinha. 

o Sr. Rezende mostrou a necessidade de 
conservarmos por ora as presigangas, emquanto 
não , tivermos prisões, que possão conter os presos 
que ha. Expoz o estado horrível em que se 
achão taes prisões, e ·que a ellas são mil vezes 
preferi veis as presig9cngas., apezar de · algum 
incommodo que resulta aos presos por estarem 
distantes di,o terra. · 

,Lembro11 q1111 tendo sido abolido em muitas · 
províncias o rugar.~e. int'l!ndente da marinha, 
nã9 era posei vel incôrporar a este lugar o de 
guardâ-mór do mar, como propunha a commlssão 
parecendo aliás ne'cessariu o lugar, porque a 
commissão não propu:1;era a sua eKtincção. . 

o sr. Oal.DJ.on, apoiou a emenda do Sr 
Getulio para se declarar o ordenado do guarda'..V 
livros da secretaria da marinha, e a do Sr. 
Soares· da Rocha para a construcção de um pharol 
na Bahia, c11ja despeza já está decretada, sendo ' 
da maior importancia um pharol na barra da 
Bahia para evitar mu!tQil naufragios que têm 
havido. . . .. . 

Sustentou tambem a emenda cw Sr: Ferreira 
de Mello, estando o nobre orado_r prom:pto para 
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votar- por todas as redueções nos mais ramos da , 
administração, menos na mAfinha, arma que deze 
sa~ _a nossa favorita, e da qual era palpavel a 
utilidade que resultava .ao Brazil. 

Làstintt111 que se quizesse economisar na despeza 
d~s paquetes, qú_e são de grandíssima ut ilidade 
nao só pela maior rapidez das communicações, 
como porque elles podem. servir de escolà e 
viveiro dos marinheiros. . 

Disse mais que tendo sido fixado o pessoal da 
armada, era forçoso conservar a despeza orçada 
do material calculada segundo a for~a que d·eve 
existir ; que o ajudante do inspe'ctor do arsenal 
do Rio de Janeiro, e o ajudante do intendente 
da Bahia tinhão direito de que I tl'lttava a dita 
emenda, porque sendo empregados lffi serviço 
que des_empe_?haviio . ant6,i, de lhes ser suspensas 
as · gratificaçoes, forçoso era pagar-lhes as mais 
gratificações. 

Quanto ao desenglobamento proposto pelo Sr. 
Montezuma, lembrou que no ministerio do mar
quez de Paranaguá se havia provado que era 
forçosa conservar este englubamen to, para que 
-fixada à quantia que se deve dispender com ·o; 
refortalldO~, não ficassem privado.de o ser aquell~s 
que dentro do anno em que deve ter vigor a lei 
compl~tassetn o tempo exigido por lei'"; concofduii 
porém em que este desenglobameqto tivesse lugar 
a respeito dos paqu .. tes e dos navios da arma,la 
o qu_e tr commissã_o ""dia propôr para 3• dis: 
cussao. 

Julgou-se obrigado a desfazer uma especie da 
criminação que se havia feito ao ex:presidonte 
da Bahi_a, ácerca_ da presiganga existente 11aquella 
provmc1a, e por isso fez ver que nos dias tumul
tuosos que accumulavão as cadêas da Buhia de 
llumeus, que. te!ltarão ~Iterar a ordem publica 
naquella provrncia, fôra rndrnpeni!avel lançar mão 
das prisões no mar, como o 11obre orador tivera 
occasião de verificar depois de maduro exame 
porque 800 e tantos presos 11xistião na cadêa d~ 
Bahia, os qua'l:s mais de uma vez tentarli.ll,. arrom-• 
bal-a, o que tem tido lugar muitas v~s; que 
estes presos das jauellas das prisões davão tiros 
de 11istola, atiravão com fundos de garrM&.s 
eobre' o povo, e oomm!)ttião toda a eiipecie do insul
tos ; em c_onsequencia do que a,;sustada a popu
lação da -cidade, e temendo que elles conseguissem 
o arrombamento, com~ corria. o boato, fôra in
dispensavel lançar mão de uma fragata que se 
mandou concertar por 4:0008 para recolher 'estes. 
presos, nâ4l podendo eam esta quantia ser reparada 
a cadêa da Bahia ; lliedidf\ que foi repuitnda de 
segurança por muita gente, e de que não se pudera 
deixAr de lancar mão, por não"!!er admissivel a 
accumulaçao de tantos homens tu'l'tlulentos em 
utna massa de população como a Bahia, e não 
haver outras prisões onde pudessem ser re·colhidos, 
tendo cahido uma .. parte da fortaleza do Barbalho 

· onde era imposslvel fazer uma prisão sem um~ 
grande despeza e gasto de tempo, quando as 
circumstancias não permittião, demor!).. 

Lastimou que não tivessemas ainda as prisões 
da _Europ~ civilisada, como na Inglaterra, Paizes
Ba1xos, França, etc., e fez -ver que não se fazi11 
o elogio ·das ptesigangas, mas cumpria desculpar 
o haver lançado mão dellas em -taes circumstan
cias, como meio mai'II prompto e seguro de LJ:an-

• quillisar a Bahia. "' 
Depois de mais algumas reflexões, retirou-se o 

Sr. ministro da marinha com as .formalidades do 
costume. 

o SB. SOARES D..I. ROCHA daclP,rou que na sessão 
antecedente não pretendera criminar o ex-presi
dente da Bahia. 

Farão approvados : -
O art. 14 com os ~ 1°, 2° e 8• até as palavras 

, -8:000S- regeltado das palavra11-supprima-se - · 
em~iante. . . ,.,. 

' . 
Os !\i!\i 4° e 5 até a11 palavras-50:000$-flcando 

~~~ovado das palavras - supprima-se - até ao 

O !\i 6°, as emendas do Sr. O'.lsta Ferreira e 
Maciel. , 

O~ !\)Si 7° e 8° até as palavras - 400:000H -
regellado das palavras - supprima-se - até ao 
fim. - · 

Os §~ 9o, 10, 11 a 12. 
Levantou-se a sessão. 

Sessão em 26 de Julho 

l'RESIDENCJA DO SR. LIMPO DE ABBEU 

Approvsda a acta da antecedente, foi á com
missão de pensões e orden!ldos o requerimento 
do padre Francisc" José da Silva, e um officio 
do Sr. ministl'O da marinha com outro do pre
sidente do Pará, d o qual consta o resultado da 
inspecção de saude a que alli se procedêra sobre 
o fiel aposentado da 3• classe dos armazena nacio
naes, Manoel da Conceição. 

A's de guei;ra e justiça civil outro do Sr . mi
nistro da guerra sujeitando á consideração da 
carnara uma representação de D. Therez,i de 
Jesus da Silveira e D. Maria das Dôres da Sil
'veira, que pretendefu o meio soldo de seu fal
lccido pai o major reformado José Thomaz da 
Silveira. -
- A' de constituição Ó requerimento de Joaquim 

Manoel Gonçalves de Andrade. 
A' de petições o do barão de Jacuting_a o con

sel~eiro Mun?el Bernard~s Pereira d~ · Veiga. 
A sec,·etaria um offic10 do Sr. mrnistro da. 

guerra com informações ácerea do requerimento 
de Bmz Ferreira Maciel Pinheiro, escriplurarlo 
da extincta rep,rtição do commissariado e outro 
do Sr. ministro do imper\p com varias offlcios 
do conselho geral da provmcia do Parâ, 

Acamara ficou inteirada de um offlclo do mesmo 
senhor participando baver-ss,. feito saber ao oon
selb.o geral da província de Minas que o senado 
não •tem podido dar seu consentimento a sua 
proposta creando uma aula de t<1cl!ygraphia em 
Ouro-PrAto; e ao de Pernambuco a mesma deli
beração ácerca de uma proposta sobre o ~stabe
lecimento de um cGmiterio no campo do Santo 
Amaro, e de outr'o em q11e o respectivo 1• secre
tario participa que o senado adaptou e vai dirigir 
á imperial sancção a resolução da carnara tomada 
sobre outra do con~elho geral de Sergipe, erigindo 
em ·,1ill11 o. povoação das Larangelras . · 

Mandáriio-se entregar a Ignacio Alves da Gosta 
documentos seus existentes na casa. ' 

A pedido de Ignacio Alvares ~nto, mandárão-se 
juntar o. um seu requerimento varios doc~en
tos que mais ofiereceu para instruir sua pra-
tenção . • 

Lêrão-se algu.;is pareceres de commissões, qne 
farão ~pro.:vados. · 
,...Sahirão el,,,itos para a commissão especial que 

deve examinar a denuncia .!)ada pelo Sr. Pires 
Ferreira contra o ex-ministro da fazenda o Sr 
H ,.illanda Cavalcanti, os Srs. Ernesto com 4.i 
votos, Lobo de Souzt\ com 37 e Oosta Ferreira. 
com 84. , , 

Concedeu-se dispensa desta commissão ao Sr 
""Ernesto, que allegou estar ligado em estreito; 

laços de amiz~de co~ o denunciado ; foi pC'rém 
d~'!\ege.de. ao Sr_. Costa Ferreita, qÚe pedia Igual 
d!spen~,a por Já ser membro de tres commis ~ 
soes. • 

Approvarão-se, adaptarão-se e farão á com
missão de reda~ão as resoluções, appro-vando a 
pensão concedida a D. Mathildes Emília de Vas
concellos Pinto Leal ; as aposentadorias conferidas 
a Agostinho Pereira da Costa, e padre Thomaz 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 09: 11 - Página 2 de 5 

HO SESSÃO E-M 26 lffi JULHO DE 1832 
d' Aquino ; · e as que autorlsão o governo a passar 
carta de naturalisação a José Fernan!T'es natu r~l 
da Galiza, ao padre Angelo Maria Oamponesqm, 
e a Carlos Adams. .. _ 

Segu.io-se. a ~cussão do parecer da comm1ssao 
·de constituição sobre o requerimento do Dr. 
Thomaz José Pinto Cerqueira, que pretende ser 
de!l)arado cidadão brazileiro . _ 

o sr. oarneh·o Leão notou que a com
missão não attendera R que o sup.plicante era 
füho de um cidadão brazileiro ; porque dando a 
constituição aos portuguezes residentes no Brazil ' 
pur occ .. ,iào da proclHmação da lndependenc1a, 
direitos iguaes aos brazileiros nuecidos no Brazll, 
não fazendo entre elles differença' alguma, podendo 
ser tanto uns como outros deputados, senadores, 
ministros de estado, e oc~upar todos os .\uirgos, 
era consequencia necessaria que os filhos destes . 
cidadãos estão nas circumstanêbs de gosar dos 
mesmos direi tos que os filhos dos cidadãos 11ascidos 
110 Brazil. (Apoiado.) Ora""-a c_r,nstituiç_ão_ diz no 
~ 2° do art. 6•. - São ·ci<ladaps braz1le1ros os 
filhns de-pais brazilei1·os, e 'os illegitimo~ de mãi 
brazilei,·a; nascidos· em paiz est,·angewo, que 
vierem estabelecer domicilio no imperin-é verdade 
que a coustituição usa da palavra-bra~iZeiro
e é verdade que não falln de cidada?, . ma~ 
devemos entender que ser cidadão braRlie1ro e 
mais alRuma cousa do que ser siJ11~ieso:!_ente 
brazileiro que não gosa de direitos de c1dadan, é 
nascido em_paiz · estrangeiro o requerente filho 
de cidadão braz ileiro, que·veio estab'Mecer domi
cilio no i11perio, e por isso acho .Jue está com
prehendido no citado paragrapho. Com~ porém 
pó de haver quem tenha duvida a este respeito, _nc~o 
que nã,1 de-ve _ pass!lr º• parecer da c~m~nss9:o 
(até porque o poder executivo, e o poder 1ud1ciar10 . 
poderá entender o co11trario, · ..}U pelo menos que 
este 1'9ragrapho não é claro, tanto que havendo 
este individuo requerido ao chanceller -da casa 
da supplicação licença para advogar, elle a negou 
por entender que -niio er~ cidadão brazileiro) mns 
que se deve adaptar uma resolução em ,que se 
declare que os filhos dos cidadãos brazile1ros do 
SI 4• do art. 6• da constituição si'\ç comprehen
didos rrn disposição do Si 2°, porque a mesma 
constituição a este respeito não é clara, e ao 

' corpo legislativo éompete declarai-a. 
Dito isto offereceu como emenda ao 12.arecer a 

seguinte resol11ção: 
" Art. Os filhos de cidadãos hrazileiros do SI 4° 

do art. 6• da con~litulção estão compreliendidos 
na dispoalçiio · do SI 2• do referido arijgo. >> 
-Ficou a materia adiada pela chegãda do Sr.• 
ministro da guerra. . · 

Recebido S. Ex. com as formalidades do re· 
gimento, entrou em ~iscussão o seguinte: 

CAPITULO Vl ... 
1ll inistei-io dos negocios da guerra 

- « Art. 1,8. O ministro e secretario de estado dos 
negocios da · guerra, é autorisado a despender 
em todo o lmperio no anno financeiro do 1° de 
Julho de 1883, á 80 de Junho - de 1884. 
« § 1. o Com a ·secretaria de estado 

e seu expediente. Vinte 2,. __ 000000,.0 sete. contos de réil!..... ,. R 

" Suprime-88 a despeza dos c_or-
relos. 

u -~ 2. • Coni o conselho millbr. 
Onie contos duzentos e 
dez mil réis.. . . . • . . . . . ,11 :210aooo 

1r § 8.° Com os commandos de 
armas. Vinte qúati:o con, 
tossetecentose cincoenta 

' e dous milréis.: • .,... 24:752/IOOôl" 

·« Suppime;se desde já o éommi:'-n~o 
das armas da provmcia 
de Santa Oatharina. 

« Si '1.° Com o estado-maior, offi-· 
ciaes de corpo~ officiaes 
avulsos. Oitocentos , e 
qui nze.contos seiscentos 
e noventa e sete mil.réis. 

« SI 5. o Com o corpo de engenhei
ros. Vinte dons contos e 
oitocentos mil réis ..... ·. 

« SI 6.° Com os corpos de linha, e 
ligeiros de Matto-Grosso. 
Setecentos o cincoee1Jta . 
contos de réis ..... . . . . 

« § 7.° Coro as divisões do Rio 
Doce., e companhias . do 
Marnnhão e Espírito 
Santo ... Sessenta contos · 

• de réis .. . ........... . - . 
« § 8. o Com a academia e archivo 

rnilitar. Treze contos 
duzeutos- e quarenta e 
nove mil réis ......... . . 

« § 9.• Com os arsenRes, e arma
. zens de artigos bellicos. 

Cento e setenta e sete 
• contos de réis ......... . 

« § JO. Com~s pagadorias das 
tropas e hospitaes re
gimentaes. Quarenta e 
quatro contos seiscentos 

-. e tres mil réis ......... . 
« SI 11. Com os reformados. Du

zentos e noventa contos 
seiscentos e um mil réis. 

« SI 12. Com diversas outras des-
pezas. Cem contos - de 
réis ... .... .... .... .... . 

« SI 18 . .&lom o pagamen-ro de sol
dos atrazailos nas pro
víncias do Rio Grande, 
S. Paulo e Santa Oatha• 

• 
rina, e os ven~dos na 
ulLimwuerra_. Duzentos 
e vinte um conta11 duzen, 
tos e setenta e seis mil 
réis ....... :·.~,. •..... ,... 

« Supprime-sP. a pen8ilo, tença, 
ordinaria, qualquer que 
seja sua denomlnaçi'io, 
que se raz pela folha mi
litar, ou púr outra qu11l, 
quer repartição, como 
Santo ¾ntonio. 

Somma .....• 

·« Art. 111. As secretarias dos com
mandos de armas do 
Rio de Janeiro e Ba'hla 
serão 'desde já orga1,1i
sadas como as das ou
tras províncias, com 
vencimentos ana),jjgos, -
. tendo a da cõrte mais ' 
dous amanuenses; os 
empregados vitalicios 
que ficarem sem tfxer-· 
cicio setiio addidos ás 
repartições que mais 
convier ao serviçe. 

« Art. 20. Poderàõ ser immediata
mente vendidos ou ar
rendados. coo. condi· 
çõos vantajosas os edi-

.• ti.cios que não têm 
serventia e· que se estão 
arruinando. 

815: 6978000 · 

22:8008000 

'750:000$000 

60:000$000 

18:24.9$000 

177:.. ooosooo 

44:6088000 

290:601$000 

100:000ROOO 

221: 21oaooo 

2, 558:1888000 
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Forno apoiadas as srguinles emendas:
Do Sr. Calmon : 
" Ao§ 13 -Suppriµrn.se a 2•parte do paragrapho 

ou a suppressão a respeito de Santo Antonio. » 
Do Sr. Getulio : 
« Emenda ao SI 4° do art. 18.-Augment~.-se 

-com o estado·mRior general-e o mais como está. 
« Ao. SI 13 do dito artigo a,µgmente -se depois 

da palavra-províncias-o seguinte, supprimido o 
resto do paragrapllo e diga-se-a saber : , 

« ·Para a província de S. Pedro do 
Sul. ..••.••••••.•••...•......••.• 

« Minas Geraes .•..........•.....•. 
« Matto-Grosso ..•....• .. •..•.• , • .. 
« S. Paulo ;o que se deve) ..••••• 
« Santa Catharina ..•...• . .. . ••.•.. 
« Espirita Santo •.•...••. •. ·.- . ....• 
"Pará .•. . . . .. . , .... . . .. : ........ . 
• Para as demllis províncias não 

declaradas ••••.•••.••..•••..••••• 
. ' 

« Que é a quantia qtfe vem na lei 
em discussão •...•... ... •.....•.. 

Do Sr. Toledo : 

80:000HOOO 
,30,oooaooo 
30:0008000 

9:431HOOO 
80:000$000 
2:4008000 
2:000$000 

19:-!45$1520 

221 : 2768890 

« Accrescente-se ao Si 13 depois da palavra
guerra-cujo pagamento principiará R ter luga_r 
logo que a presente lei fôr º-romulgada. » 

Do Sr. Baptistn de Oliveira: 
« Os commandantes de armas . da provincia do 

Rio de Janeiro, Bahia , Per, ,ambuco, Maranhão, 
Pará, Rio Grande do Sul, Santa ·catharina e 
Malta-Grosso terão deRde já. as gratificações e 
m.iis v enclmentoR que anteriormente percebião 
em virtude do decreto de 17 de Fever.eiro de 
1825. •. 

• O governo fica 11utorisado para reformar as 
secreturiaR deste• con11nandos da maneira que 
julgar mnis conveniente. ,, 

Do Sr. Gosta Ferreira: 
" Supprlma-se desde jl\ o commando das armas 

d11 pruvlncln do Maranhi\o. » 
O Sn. GE:TULIO podio ao Sr. presidente que 

oonvhl11sae o s,·. mln!Htro para responder aos 
queHltoe abaixo trnnRcrlptoa: 

1.• Qual !oi o motivo porque S. Ex ., niio con
templou 1111 reln~o dos 1·eform11dos 11quellee offi
olaee que o e11t1lo e os cont,m,pla como elfectivos 
ou avnlaos. 

2.• Qnnl o motivo pr>rque nito forno contem- . 
pl11Joe alguns oillclaos r eformados nns tnlwllnR · 
11proaent11das por i::l. Ex. 

:-l.• Qual o motivo porque vêm na relação de 
reformndos cifficiaes que já não são reformados. 

4.0 Qual o motivo porque s·: Ex. excluio do 
orçamsnto officiaes de alguns .corpos que estão 
em effecti vo serviço; ' 
. 5. 0 Que S. Ex. inform e para que provincias 
são os 13 auditores que S . Ex. contempla no seu 
u~amen~. . 

6. 0 Se s. Ex. tem concedido licenç,,s com o 
eoldo por inteiro aos . ciffictaes do exercito 6 
qual a lei em que se funda para assim obrar. 

7 . o se· alguns officiaes do exercito q4'1! estão 
exercendo empregos ~vis 11.ccumulão .o~ dous 
vencimentos. , ? 

8.• Se S. Ex. tbm posto em execução a dis-
posição da lei .de 12 d!! Janeiro ~e .17::>4' sobre os 
offici,.eR que. ser.vem empregos crv1s. 

9. 0 Se S. Ex. tem extinguido alguns batalhões 
dos creados pelo decreto de 4 de Maio de 1831, 
se por portarias, se por decretos. e qual a lei 
que antorisa S. Ex . para ,assim· fazer. 

10. Qual o motivo que S . Ex . . tev,i para con
templar os vencimentos dos empregados na 
secretaria do commendo das, armas da prnvincie. 
de Santa Oatharina como,_ província de l• ordem 
e• ·qual a lei . que o . autorisa. para isto. 

11. Se S. Ex. , tem mandado satisfazer aos 
empregados na secretaria do commando das armas 
desta côrta as quantias que vêm orçadas na sua 
taballn, e qual a lei em que se funda este paga
mento. 

12. Qual a lei em (JUS S. Ex. se (nndou·para 
extmguir a thesouraria geral das tropas Asta .· 
côrtll, e annexal-a ao arsenal. 

13. Qual f ,, i o auginento de ordenado que 
S. Ex. deu aos officiaes em pregw;los na pagadoria 
desta côrte, e qual -a lei que o autorisou parn 
tal, e se tem mandado pagar esse augmento antes · 
da npprov11çiio da assembléa. · 

14. _ Qual a lei em. que se fundou S. Ex. pare. 
creaçao de pagadonas em algumas províncias, 
que as não tinhão• e se já marulou pôr em exe
cução as pegadcrias que creou, e s1 autorisou o 
pegamento dos seus ordenados. . 

15. Qual a lei que autorisou· S. Ex. para 
augmentar os vencim en tos _dos empregados nos 
arsenaes do exerci tu, e se tem mandado pagar o 
eugmento que fez_ antes da approvaç·ão da assem-
bléa. · 

16. Qual a lei que autorisou S. Ex. para creaçíio 
de armazeu11 de depositos de a rtigos bellicos. 

17. Qual a lei que autorisou S. Ex . ·para ~rga
nisar os ped eslres · de Cuyabá em um corpo de 
ligeiros, dendo·lhe nova organisação. ~ 

18. Por que motivo S. Ex. contemplou no or· 
çame11to o sargento-mór Joaquim Alves de Abreu 
Picaluga. 

19. Por que motivo S . Ex. contemplou no seu 
orçamento o soldo ;>ara -o tenente -coronel José 
de Mello Pacheco de R ezende. 

20. Que se dimi11ua 2648 uo orçamfflto dos 
offi cines all#}lsos e effectivos por vir repetida a 
mesma .q uantin ao alferes Affonso Cordeiro de 

· Negreiros, havendo por isso duplicata. 
21. Se S. Ex. tem mandado abonar 208 ao 

presidente do consclbp de averiguaçã(\o,,dos officiaes 
pret,,ridos, donde se acha orç11da 11a lei essa 
quantia, e em que lei se fundou pare fazer essa 
lleRpezn. • 

22. Se S. Ex. tem mandado pRSSBI' a avulsos 
os otlieiaes elfoctivos düs corpos creados pelo 
decreto de -i de Maio de 183t, e dos avulsos para. 
effecllvos, e qual a lei que o euturisa pnra tal, 

. não sendo pllr motivo de vagas. 
O Sr. Mln.1,.tro respondeu-ao 1°, 2°, 8•, 18, 

l!) e 20, que se cin~irn ns relRçõos que tinha 
recebido das previncills, e d"s clifferentes estações, 
nn 'l"'l podei-ia haver talvez alguma inexac
t,dão, ,não seudo possível verificai-as todt1s. 
Declarou, porém, que se houvesse nellas al
guma cousa menos exacta não fôJ;II istp foito com 
fins sinis tros. 

Ao 4.0 , que S. Ex. não excluirll do areamento 
ofiiciaes de corpo em effectivo serviço. 

Ao 5°, que era indispensavel haver .. auditores 
onde houvesse- tropa. 

Ao 6°, que S . Ex. não tem coíl'lledido licenças 
COIJl soldo por inteiro. 

Ao 7° e 8• que não tem cumprido a lei de 
-1754 por estar em desuso. . • 

Ao 9•, que o governo estava-autorisa<4> por lei 
para podeT reformar o exercito. 

.. Ão 10, '.jUe não contemplára- os vencimentos 
'des empregados na secretaria do commando- das 
armas de i::luntl\ Catharioa como de província de 
l• ordem. 

Ao 11, que não mandára pagar aos empregados 
··· da secretaria do com1J\llndo das armas desta 

côrte as quanti11s orçadd na sua tabella. 
. Ao 12, que a thesouraria das tropas- não fôra 
extincta, mas novamente organisada, par.a o que 
o l(0Verno estava autorisado, dizemlo isto tambem 
respeito ao 'que_•ito 14. 
•Ao 13.e 15, que nenhum aüg!Dento wandára 

.;, 
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pagar aos officiaes empregados 11a pagadoria e do 
arsenal do exercito da córte. 

Ao 16, que a lei autorisava o governo a pro
ceder à reforma dos arsenaes. 

Ao 17, que procedêra á organisação do corpo 
de pedestres de Matto-Grosso, em consequencia 
da .lei de 24 de Dezembro de 1880. 

Aó 21,· que os 20$ pagos ao presidente do con: 
selho de averiguação dos officiaes preteridos· sahia 
das despezas eventuaes. . 

E finalmente ao 22, que o governo· tem pas
sado officiaes e:ffectivos dos corpos para avulsos, 
ou avulsos para effectivos, por entender que para 
isto o autorisava o art. 148 da constituição do 
imperio; estando resolvido a continuar nesta 
pratica todas as veze.s que o governo entender 
que é conveniente á · segurança e defeza do 
imperio. 

Disie mais que, era impossivel respon.ier de 
repente a tão grande numero de quesitos, mas 
S. Ex. d~ria mai~ amplas informações.em alguma 
das sessoes segum tes. 

Quando a soldos atrazados que se devem em 
diversas provincias do imperio, pareceu a S. Ex. 
que, .app1icada uma somma par~ este· pagamento, 
ella devia ser rateada pelas províncias, segundo 
sua maior ou menor divida. 

o sr. Getul.io esteve pela razão dada por 
S. Ex. a respeito do 1° quesito. Mas advertia 
que ella não podia comprehender os· officiaes que 
residem na côrte : não se conformou com a res
posta que ouvira é.cerca do 5• qnesito, porque 
sendo menor hoje o numero de tropa, orçava-se 
a despeza de treze auditores, quando antes havia 
apenas dez. -

Rareceu-lhe que S. Ex. estava enganado a 
respeito do que dissera sobre o 60 quesito, 
porque parecia ao nobre orador que se tinhãu 
concedido licenças com soldo por inteiro; não se 
lembrou porém do nome de algum offlcial que 
a tivesse obtido. 

Não achou exacta a resposta ao 8° quesito, 
porque a lei de 12 de Janeiro de 1754, longe de 
estar em desuso, se achava em seu inteiro vigor 
tanto que em consequencia della os marechaes 
occ~pados em emprego civil, accumulavào soldos 
e ordenados. 

Igual opinião teve ácerca da resposta ao que
sito 09, parecendo ao nobre orador que, depois 
da reforma do exercito a que o governo pro
cedeu pelo decreto de 4 de Maio de 1881,,. a 
qual fóra approvada pela assembléa geral'f não 
podia o mesmo governo continuar na reforma. 

Disse mais que o Sr. ministro contemplãra 
as despezas ·da secretaria do comm&ndo das ar
mas de Santa. Oatharina oJmo de província de 1• 
ordem. Que o ministro não estava autorisado 
para extinguir a· thesouraria das tropaH, não 
entrando na questão se a reunião della ao arsenal 
do exercito fóra bem ou mal feita, se a fazenda 

-publica terá nisto ganho , se as partes serão 
mais b~ servidas, etc., limitando-se o nebre 
orador 11' exigir 10 cumprimento da lei, que S. Ex. 
augmentára o numwro de empregados do arsenal 
do exercito, e, segundo o nobre orador ouvira 
dizer; 1ambem os ordenados dos officiaes da pa
gadoria, apezar de. dizer-se no decreto que lhe 
deu nova organisação, que este augmento ficava 
dependendo da deliberação da assembléa geral. · 

para avulsos, e vice-versa,, era manifestamento 
contra a lei. 

Offereceu as seguintes emendas : 
<!. Ao art. 18 § 11. Que seja contempladó na 

11ddicão dos reformados o coronel Manoel Alves 
de Toledo _Ribas, eliminando da quantia para os 
o:fficiaes avulsos. 

e< O mesmo _se pratique com o tenente-coronel 
Antonio José Victorino Ribas, por ser refor-
mado. . . 

cc Que se augmente na qutntia designada para 
os ó:fficiaes reformados, os soldos do coronel 
Miguel Theotonio de Toledo, por não haver sido 
contemplado. no orçamento, nem como official 
avulso; nem corno reformado .. 

« Ao art. 18-§S, 11 e 6. 0 Que o coronel José 
Eloy Pessoa seja centemplado na addição dos 
effectivos, eliminando-se da quantia consignad.a 
para os reformados. -

« Ao art. 18. § 6.o Que se augmente a quantia 
designada no orçamento para os o:fficiaes effe
ctivos, os soldos dos o:fficiaes da legião e pedestres 
da provincia de Matto-Grosso, e bem- assim os 
soldos· do brigadeiro Antonio José. Robrigues e 
do coronel Joaquim Alherto de Souza da Silveira, 
que não forão contemplados no orçamento. 

« Depois do § 3° do art. 18. Quando se approve 
a extincção do comw.anQ.o das armas de Santa 
Catharina proposto pela eommissão, se elimine 
do orçamento a quantia que para taes despezas 
vêm orçadas. , 

e, Ao art. 19. Que nas secretarias das armas 
desta ·cidaJe, se marque sómente a' quantia,esta
bgleciàa no decreto de 20 de Fevereiro de 1824, 
conforme já fóra determinado no aviso de 13 de 
Janeiro de 1829. 

" Ao S) 10 do nrt. 18. Que se supprima as 
quantias orçadas para as pagadorias que as não· 
tinl:ião, e só.mente se orça para as províncias do 
Rio Gnrnde do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Per-
nambuco, Pará• e Maranhão. -

<( Ao § 9° do art. 18. Que se supprima a 
quantia orçada para o_ arsenal de guerra em 
Cuyabá. 

« Ao Si 9° do art. 18. Que se supprima a quantia 
orçada para os armazene de artigos bellicos nas 
provinciaa. 

« Ao § 6° 1o art. 18. Que se elimine a q!lantia 
que vem no orcamen.to applicad& para o sar
gento-mór Joaquim . Alves J.e Abreu Guimarães. 
Picaluga, que se acha demittido de serviço como 
estrangeiro. " . 

« Que se elimine do orçamento a quantia que 
vem para o tenente'coronel José de Mello Pacheco 
de Rezende, por ser fallecido. 

<1 Que se diminuão 2648000 np orçamento dos 
offi.ciaes effectivos por haver urna duplicata no 
vencimento do alferes Affonso Cordeiro de Ne

. greiros. » 
Forão· igualmente apoiadas as seguintes : 
Da commissão : 
« Ao art. 18 § 9. o Supprimão-se as seguintes 

parcellas : · · _ 
e< De José Pedro de Oliveira, cirurgiãÓ: 

mór do exercito ••...•.•.•..••.•• ;... 950SOOO 
« De Jnsé Anton)Q de Queiroz Carreira, 

J meirinho da junta do arsenal....... 2oosooo 
« De :tosé Antonio,.>escriJíão di.t.l...... 200$000 
cc De Paulo Emílio Tiberio,"'fl.el.. ... . . • 2008000 
cc De Thomaz Antonio Januario, con-

tinuo ..........••...•..•...•....••..• 
• De João Oamoiro dos Santos ....... . 

1608000 
1608000 

Achou desnecessario um arsenal do exercito em 
.M:atto-Grosso, província muito pobre, que não 
póde com est,i nugmento de de~peza. Achou 
igualmente desnecessarios. os armazena de de
po'llito de generos bellicos em Matto-Grosso, etc. 

Negou que o decreto .de 24 de Dezembro de 
1880 autorieasse o Sr. ministro a dar nov\ 
orga~ie~çiiô ao corpo de pedestres da mesma ~ 

u De Francisco Hodrlgues Xavier, mes-
tre alfaiate •.•••••.•.••••••.••. , ...• ,. 

• De Manoel Lopes da Conceição , 
contra-mestre serralbeiro,, .••••.•. , • 

• De ~ntonio Soares Moreno, mestr~ 

16484.00 

1768~50 

182Uó00 
provmc1a. · -

Achou finl\lmente qtA o tirar ofllciaes effectívos ferreiro ............................... . 
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«· Quando já não estejíi.a. approvadaa pela as
~embléa geral os.seguinter, 

« Dê Maria Euphrasia de Sá, viuva do 
mestre latoej&o ...................... . 

11 De Anna Joaquina, viuva do mestre 
· pintor ..............••.........•...... 

« De Maria Joaquina, viuva do mestre 
espingarde-iro ...... : ......... . .. . .... . 

u De D. Ignacia Maria do Amor Di-
vino ..•...... ~ ....................... . 

Do Sr. Maciel : 

172$500 

216$800 

278S740 

1448000 

ir Abone -se a quantia para os artífices. » 
o Sr. Oal.n>.on disse que niio pedirá a pa

lavra para fallar sobre despezas militares, dis
cussão em que nunca tivera parte, não sympathi
sàndo com o mlnisterio da guerra, nem se julgando 
com os necessarios conhecimentos profissionaes ; 
mas queria sómente submetter á consitlfJ;ação 
da camara a sua 1tmenda de suppressão da 2• 
parte do.si 13, não se havendo até hoje daclÕ a 

,alguem . uma demissão tão eS"~epitosa, e com 
tanto apparato como a commissão propunha que 
se ~sse a Santo Antonio quando usava das 
segui.ntes pa.lavras-supprima-se a pensão,, tença 
e.ord1naria, qualquer gue . seja sua denominação, 
que se faz pela folha, · ou por outra qualquer 
repArtição, -eom Santo Antonio. 

Peço á camara que refiicta que o ob,lllcto é mais 
sél'io do que parece a muita gente. Qtll utilidade 
resulta desta eco11,omia de 12$ por mez? Jàanto 
Antonio já foi demittido no Rio de Janeiro, na 
:Bahia, etc . , refugiou-se em Minas, e lá mesmo 
querem ir eirel!Jlldal-o I Senhores, nada mais direi. 

O sr. Fe:rreira de Me'f!J.o ·disse que para 
desviar de alguma maneira o odioso que o Sr. 
Calmon parecia ter lançado sobre a pro·vincia de 
Minas Geraes, odioso tanto mais grave, quanto o 
m~mo Sr. Calmon costuma ser serio, e usar de 
grande urbanidade nas discussões, julgou de seu 
dever Informar que a ·carta de lei de 1751 ou 
1752 que mandára. erear na dita pr~inei" um 
regimento de cavallaria de 1a linha, trouxera o 
cunho da aversiio que a metiopole tinha ás 
colonias, porque em um doa seus artigos se dizia 
que devia haver todo o cuidado ·em que não 
fossem empregados nos postos ~nda de offlcie 
inferiores desse reglmentu os paulistas (nome que 
então ' se dava aos brnzileiros, fozendo-se entlio 
em Portugal apenas duas unicas divisões, um11 
de emboabas, como se chaníavão naquelle tempo 
os portuguezes, e outta de paulistas, que erão 
os brazileiros), disposição eina que se observou 
rigorosamente durante aquelles calamitosos tem
pos, sendo então tamoem contemplado Santo 
Antonio com o 11osto de c11,Pitão vencendo 480$ 
da soldo annual; os quaes conservou desde entãQ 
até agora que se pretendia supprimir esta des
peza, não por se querer perder o r.e8peito a 
Santo Antonio, pois o povo rnineito é baat.ante
mente religioso, e presta o devido culto aos Santos, 
que a igteja tem canonisado; e nem este respeito 
consiste em dar cm · c"'1servar-lhe o posto de 
capitão, mas porque este soldo tem servido apenas 
para. promover a immoralisaç·ão, appllcando.-o em 
proprio proveito aquelles que o recebem, sem que 
se lhes possa disto tomal!' contns pelos estrata
gemas de que lançavão mão, Ora, .Sr. presidente, 
terá San to Antonio precisão de ter aqui ag~ntes 
que delapidão seu so)<!o ? Será. a concessão do 
posto de capitão com 480S de soldo o culto que 
os verdadeiros christàos d .. vem pre11t&T a· Santo 
Ant"õnro ? Parece po'ls que com justiça· o conselho 
gorai de Minas propoz ··a ex~iucção deste soldo, e 
posto de cilpltiio. 

O Sn. 0ALMON respondeu. que a sua emenda 
nada tinha com o povo de Minas, mas com a 
oom!llisaão, sobre a qual, se o nobr.e orador tinha 

TOMO~ -

feito alguma censura, ella devia recahlr, !ipezar 
de lhe fazer os elogios qae merece • 

. o Sr. Caetano· de .&.bneida. apoiou a 
emenda do Sr. Costa Ferreira por ser um beneficio 
para o Maranhão a suppressão do lugar de 
commandante das armas daquella provincia, aléoi 
de fazer assim a economia de 4, OOOR de despeza. 
bt>je deenecessaria, estando a cargo do respectivo 
presidente os corpos de guatdas nacionaes, como· 
deve_m ficar ta~be~ dous ou· tres corpos de 
1• hnha que alh existem. , 

Oppoz-se á emenda tlo Sr. ·calmon sobre a 
pensão de Santo..Antanio, por julgar que era de 
necessidade supprimir-se esta pensão, · IÍ vista 
dos fundamentos em que ~e baseão as observa
ções do conselho geral de Minas, onde os Sra. 
deputados verião que este dinheiro é gasto inu
tilmente &II!. gyrandolas, foguetes ·e outros diver
timentos, sendo evidente que ·a nação não está 
em circurnstuoins de · dar a titulo de Santo 
Antonio a alguns homens que viv'em i!. custa 
deste Santo 4801/ annuaes, sendo certamente de 
preferir que esta quantia seja applicada a algum 
estabelecimento pio. · 

Advettio que Santo Antonio tinha diversas pa· 
tentes nas provincias, sendo generalissimo em 
Lisboa recebendo o soldo respectivo, quando ella 
não era applicado ao Santo, mas a alguns tratanto11 
que vivem li custa delle. 

Concluio dize.ado que o Sr. Ferreira de Mello 
certa monte não ouvira . bem o discurso do Sr. 
Calmon, que tivera)>or fim apenas supprimir este 
artig,) da lei do orçamento, não havendo oftendido 
em cousa alguma ao povo de Minas, dssejando 
o nobre orador · que o ·sr, Calmon ·que sempre 
falia muito bem, e que segundo o seu modo 
de pensar é o melhor orador da cMnara, houvesse 
de aconselhar aos deputados mineiros e dirigil-os 
em tudo quanto houvesse de questões melindrosas 
sobre a provincia de Minas Geraes. 
· o Sr. Ministro observou que a quantia orça· 
d'a para pagamento da força não estava em 
relação eom a força que a camara havia fixado, 
não sendo possivel que 750:000S chegassem para 
uma dospeza que monta a 808:000$, 

o Sr, o astro e Silva' disse c»JG a commlssão 
de 1'rçawento quanto á repartiçiio aa guerra nada 
mais fizera do que copiar os trabalhos da com
missllo de marinha e guerra, a qaem incumbia 

'81LStentar e dar as rnzões sobre as supressões 
que fez, não tendo a commissão de orçnmento 
podido fazer suas reflexões a este raspei to, por 
lhe não terem sido presentes as tabellas respectivas. 

Quanto IÍ divida passiva que se havia supposto 
ser parcial, e existir s4mente. no Rio Granja do 
Sul, Santa Catharina e S. Paulo, referio-se 
tambem á commissão de marinha e guerra, 
accrescentando ,que vendo a commiesào do orça- · 
manto que em igaaes circumstancias estavão 
mais provincias·, consagrára para esta despeza-
388:000S, e as sobras que pudessem haver das 
despezas provinciaes e geraes. 

Pelo que respeita IÍ suppressão daTpensão de 
Santo Antonio, informou que, vendo a commissão 
as reflexões do cbnselho geral de Minas, ss 
aproveitara dellas i;>ara propór esia suppressão 
pelos mesmos princ1p~, porque a eamara tinha , 
feito suppreslõ,ijes -identicas, como da11 tenças 
ordinarl'lls que s&-davão ao convento de ·santo 
Antonio, benedictioos _e outros. 

Entendeu que erão ociosas as emendas apre• . 
sentadas . pelo Sr. Getulio, porque quando se 
consignava uma quantia a qualquer dos ministe
rios, não se seguia que houves,11e obrigação de 
gastarw tudo, 11lém de que ofiiclaes effectivos 
poder1iio ~assar para reformados, o~tros poderião 
morrer llcando suas viuvas c;om meio soldo, etc., 
não sendo possivel prever todas estas alteraçõe1 
na lei., mas fazer apenas um calculo approx.imado. 

. 16 
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· SESSÃQ .. EM '27 DE JULHO DE 183! 
·Pronunciou-se tambem contra a opinião do Sr. 

Getuiio quanto i\..flassagem dos offlciaes e:ffectivos 
para avulsos ·'\ -.ice-versa_, porque competindo ao 
governo velar sol>re a segurança publica, e ·dirigir 
o exercito como melhor convier ao serviço~ era 
claro que estas passagens estavão na orbita da 
constituição, e o goveri;io não transgredia com 
Isto lei alguma. . · 

Concluio dizendo que a commissão propunha 
a suppressão do soldo do cirurgião-mór José 
Pedro da Silveira, ..12.or se se bar estabelecido fóra 
imperio ; e que ig,ial . suppressão propuzera a 
respeito de José Antonio da Oruz e outrras, por 
julgar que não poderião ser considerados como 
servenM!ados vitalicios, homens que podião ser 
despedidos por uma portaria do ministro :. e que 
a mesma c~mmlssão esperava informações sobre 
pensões dada a mestres alfaiates, etc., cuja sup-
pressão pedia. • 

Depois de mais algumas reflexões ficou a ma
teria adiada pela hora. 

Havendo-se retirado o Sr. m-inistro ·com as 
formalidades do regimento. · 

Levantou-se a sessão as 2 horas da tarde ..... 

Sessão em ~'2' de -:rolho . 
PRESIDENCL\ DO SR. LIMPO DE ABREU 

Approv,ada a acta da antecedente, fot'ã commis
são d e pensões o ordenados um offl.eio do Sr. 
ministro -do imperio_ slibmettendo á aprrovação 
. da camara o ordenado concedido ao padre l'ler--
nardino José Veiga, provido na cadeira de primeiras 
letras da vllla do Rio Grande, 

A' de poderes -com urgencia o dlpl~a do 
Sr. Gal;lriel ~ndes dos Santos, deputado sup
plente pela prõvincia 'de Minas Geraes. . 

A' de · cffl!mercio, industria e artes um reque
rimento de João Francisco dQ. Madureira Parâ. 

A' ·de saude publíea uma memoria ottereçida 
por Estephanio Warnault F. Bestbon. 

A' de p611lsões e ordenados uma representação 
de D , Leonor Joaquina Lobiio. 

A' secretaria um oflicio do Sr. ministro do 
lmperi_o satisfazendo a 011:igencia da.camara é.cerca 
dos escravos que se mandárão vir das fazendl\S 
nacionaes da provincla do Piauby e coionia de 
S. Leopoldo. 

Outro do Sr. ministro . da fazenda dando as 
informações exigidas a respeito d.o cofre dos 
depositas. · · · . 

A camara ficou inteirada de um offleio em que 
o respectivo secretario participa que o senado 
adoptou e vai dirigir â -sancção imperial a reso
lução tomada sobre outra do conselho geral de 
s. Paulo, marcando ordenados a professores e 
mestr8Jl de ;,rimeiras letras. -4 

Manãárão-se distribuir 100 exemplares das 
tabellas do .orçamento -da repartição da guerra para 
o anno fina'llceiro proximo futuro, recebidos em 
offl.cio .do . respectivo ministro. -

Ficou para ser tomada em consideração pelo 
Sr.. prea!dente uma representação do conde de 
Rio Pardo, &m que pede que se dê andamento á 
denuncia contra elle 'feita na qualidade de ex-
ministro da guerra. · . · . 

Ma~ou,se Imprimir o projecto de lei de na\u
ralisaçiio redigido para a 8• disouesii:o •.. 

Lêrão-se alguns pareceres de commissões, que 
ti verão diversos destinos. 

Entrou em di_sc~ssão 9 · projecto de resoluçã~ 
concedendo . amn1st1a· no · M:aranhao. 

o ·sr. :Re:Íiende observllll que tendo a am
nist~a por fim põr · e_m s~le'!cio todas as leis, 

,. co~tar procedimentos JUd_ic1ar1os, e'talvez mesmo 
destruir .oa ·etreitos- de 'ilentenç·as jl\ dàdaa,· eua· 

não podia ser objecto de resoluçiio.1ma11Je lei, 
que dev~ passar pelas tres discussões 1fa casa -

Pedio portanto -que se decidisse préviamente 
e• questão de oraem. 

O Sr. Soarei, da Rocha, disse !lue não 
sabia porque razão á aseembléa não podia fazer 
por uma resolução ·aquillo que o poaer execu
tivo poderia fazer por um decreto, se a attribui
ção de conceder amnistia ·não tivesse sido reser• 
vadl\,.â assembléa geral pelli lei que- marca as 
attrioulções da regencla. ' 

Ponderou demais a utilidade de se poupar tempo, 
e votou contra a emenda. · . 

o Sr. Rezende respondeu que quando o 
chefe do poder executivo obrava como ,p,11der 
mo_derador, como pão tinha que discutir, nem 
regimente a guardar, o conceder amnistia era, 
por assim _dizer, um acto da administração, e 
então não tinha lugar passar uma lei para est& 
fim, bastando um simples decreto, lll1lB estando 
isto reservado para o corpo legislativo, que não 
podia por um pro~to de reso!µção date.rminar 
a derogação de todas as leis existentes, a sus
pensão mesmo de prõcedimentos judiciaes e os 
effeito- de sentenças existentes ; forçoso era 
·observar o que manda o regimento, e tratar esta 
mataria ' com toda a circumspecção. 

O Sr. Oosta Ferretra admirou-se de que 
se não quizesse conceder á assembltla gerar o 
pai.ler fazer por uma resolução aquillo que o 
i,mperante póde fazer por um decreto, o · que 
seria concedei ã assembléa menos do que ao 
monarcha. . _ 

Concluio dizendPque desejava V6r decidido o 
negocio, porque no caso de não passar a am
nistia o nobre orador queria propôr á camara 
outras medidas para a provincia do Mara

·n'hão~ 
O Sa. HoLLANDA entendtJu que se podia con

ceder a amnistia por uma resolução. 
o sr. Rezende sustentou a sua emenda 

dizendo que se o governo tivesse a iniciativa e 
pedisse á camara a . approvação da amnistia, o 
nobre oradoJ.' J:oncordaria em que se concedesse 
por uma resolução ; mas não tendo o poder 
executivo tal iniciativa, devendo a concessão ter 
lugar por um acto legislativo, e tendo ella por 
fim a derc:-gação das leis Gitist,entes, a suspensão 
de proc!liimentos · j•eiaes, sendo mesmo um 
.obioe ao poder judieiario, que ,pela constituição 
é · independente, mau suppgissão de sentenças, 
cousas emfim de maior momento era. claro que 
não procedia o argumento fundado em que o 
poder moderador podia conceder amnistia por 
ullr" decreto. 

Coneluio dizendo que desejaria poder votar que 
por uma resolução, ·se desse a amnistia, qut1 pelo -
volo do nobre orador já teria passado. 

O 'Sr. Oastro ~:tves disse que sendo a 
· amnistia objecto de graça, e estando hoje com
mettida ã calfi'llra a attribuição de a conceder 
que antigamente"'8i'a do poder moderador, ne
nhuma duvida havia em que para isto bastava uma 

,.resolução. Ponha-se porém á votação se é decreto, 
ou não: quem quizer votará a favor; e quem ,não 
qutzer votará contra, e aseim se · decide a questão 
em· um momento, aieus senhores. 

Procedendo-se á · -votação .decidia-se que era• 
objecto de decreto. . - ,. , r -, o Sa. FERREIIIA DE MELLO pedi o que se .imer
rompesse a ordem do dia para se ler um pare.cer 
da commissão de poderes, sobre o diploma do 
Si:. deputado Gabriel Mendes dos ·Santos, que se 
acbava na sala immediatll. 

Lido e approvado o parecer, foi o Sr. deputado 
recebido com as formahdudes do -fegÍ'lllento, ·pres
tou juramento, e .tomou -assento na ·oamara . . 
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Continuou a primeira discussão do pr0jecto de 

amnistia. · 
o Sr. Pires Ferrelr.., ponderou que.sendo 

a impúnidade a mãi dos crimes, e CODvindo por 
isso muito tratar· este negocio com ponderação, 
examinando os excessos ·commettidos pelos cri• 
miposos, e circumstancias mais ou menos aggra
vantes de que forão acompanhados, cumpria ver 
a neta do conselho geral respeeti vo e mais infor
mações que se pudessem obter - a este res, 
peito. 

Leu-se a representação : do conselho geral. 
o Sr. Rezende:-Sr .. presidente, eu peço · 

que a camara considere bem no que vou a dizer. 
Se esta camarn apprová, se julga util e neees
saria esta amnistia, é impossivel que não appa
reça um artigo additivo fazendo-a extensiva a 
todo o Brazil, e a todos os negocios politicos ; 

a que ellas são applicadas está_ com força. grande 
e ameaçadora ; em tal caso nao aprovei ta,. e."'fi 
pelo contrario perigoso conceder-se ; quando porém 
um. partido como o exagerado que ho11ve nas 
províncias eommetteu algum. excesso, e que hoje ·· 
nada mais pôde, a amnistia á util, porque nada 
se ganha neste caso em mandar punir tanta 
gente. · 

e neste caso constitua-se a camara na collisão., 
ou de .se cobrir de vergonha, e de vílipendio, 
approvando uma medida parcial para uma pro
víncia, e não geral para todo .o imperio, ou, 
approvando o artigo additivo, vai cobrir o Brazil 
de desordens, revoluções e sangue que não sabe
·mos quando terão termo. 

Continuando lembrou · que desgraçadamente 
ainda existia Pinto Madeira no Ceará, e que no 
Braiil ainda havia partidos anarchicos, e assim. 
a tomar-se uma · medida geral, como o nobre 
orador entendia que devia acontecer, uma ve 
que concedia a .. uma província, por ser inimigo 
de parcialidades, talvez seguir-se-hião desordens 
e calamidades em muitas partes do Brazil. 

o Sr. Ribeiro de An.dra.da. disse que os 
criminalistas erão de opinião que uma amnistia 
ou perdão podia ser admissível quando o delicto• 
de que ê arguido o homem é filho, não de. gan
gr~ do coração, mas sim das paixões, ou por 
outras palávras-quando o deHnque~e não era 
reconhecidamente homem perverso, mas desvairado 
por paixões momentaneas-que a amnistia podia 
ser permlttida quando oa. criminosqs em grande 
massa ou em grande numero tiveriio por origem 
do crime' erros de. razão e de racioeinio, em que 
não teve parte o coração-quando finalmente o 
numero de criminosos-é maximo e não é possivel 
castigal-o ; sendo em taes .. circumstancias do 

·. legislador político, e até de seu dever, para que 
não deixe grande vasio na. sociedade, para que· 
o commercio, a industria continuem a prosperar 
fazer dormir a lei por um. momellto. 

Pareceu ao nobre orador, que taes são as cir
cumstancias do Brazil a respeito da maior parte 

Lembrou.que na assembléa constituinte declarara 
que não era opposto ã amnistia, mas col!lo. então 
se propuzera sómente para umas provmc1as, e 
não para outras, fôra de opinião que se esperasse 
para quando todas pudessem gozar deste bene
ficio. 

o sr. Pires Ferrelr!l, declarou que sem 
estar Informado das clrcumstancias dss crimes 
commettidos ; e de tudo quanto houve a este 
respeito, nada se podia decidir. 

Ooncluio lembrando que o barão de Bolow 
preso e ainda sem haver passado a amnistia faz 
continuas ameagas aos amigos da legalidade, e 
da ordem p11blica. · 

o Sr. Odorloo:-Se a cousa· é boa deve-se 
votar por ella ; e quando vier o artigo additivo 
nós examinaremos se aquelles a quem elle disser 
respeito estão nas mesma~ clrcumstaneias. E' 
muito generioo o dizer-se que, porque se vota a 
amnistia para o ~i:anbão se deve votar para 
tod~a as pro_vincias. Eu não quero dizer que ee 
não deva votar, m11s digo que isto se não segue 
neces8ariamente, porque taes e taes pessoas dG 
uma ou outra provincia podem estar em cir• 
cumstancias diversas daguella de que tratamos. 
Se bem me lembra o conselho geral da província 
dO Maranhão aflirma que não houve roubos, 
mortes, estupros, nem espancamentos, que acom
panharão a todas as mais desordens, qu~ tiverão 
infelizmente lugar em outras provlnc1as; e o 
conselho até aecreseenta que taes roubos, mortes, 
estrupos e espancainentos não houve por causa 
destes mesmos.homens que estão hoje envolvidos. 

Ora, suppunha.mos que se prop_?e a amnistia 
para outra parte e ·que se nao dao as mesmas 
circumstancias; pergunto eu-estará esta amni<itia 
no mesmo caso da que se pqjle para o Maranhão! 
E' claro que não ; se se Qrova.r "'porém que ·o 
caso é identico, hei de votar · pelo additamento. 

Parece-me portanto que a camara não pôde ser 
taxada de. parcial votando a favor da amnistia 
para taes e taes províncias, ou faotos, e não para 
outros. 

Eu tenho ouvido dizer, e tenho lido tambem que 
1111 amnlstiaa não elo b'tlas quando certo partido 

dos crimes politicos. -
Fez ver que a amnistia proposta não podia 

eizer respeito a Pinto Madeira, porque se tratava 
de homens presos, nem mesmo áquelles que O:om
mettêrão estupros, roubos e espancamentos, por
que taes homens não são criminosos de crimes 
.politicos; devendo fazer objecto da 2ª discussão 
o fazer-se as excepções neceasarias, segundo as 
cireumstanci"s que acompanhárão os ditos crimes. 

Ooncluio dizendo que quando talvez 2,000 pes
soas se achão presas nas diferentes provinaLwi, 
longe de se dizer ao11 juízes que as castiguem 
todas, porque nio se devião tirar dos selos das 
familia~ 2,000 almas, se devia lanç11r sobre 
el111s o balsamo da consolação por meio da am• 
nistia. 

o Sr. oua$od1o Dta,11-Sr. prestdente, 
esto11 persuadido que nada é justo sem que sei a 
util, e por !aso para se !!Oder discutir a utllldaªe 
do negocio c11mpre eumrnar a sua ju11tloa. Nao 
conheço justiça aenM no premio da virtude e no o_as
tigo do crime. Castigu.r o crime em numero exoess1vo 
de pessoas é na verdode· difficl\ ; e multaa yezes 
ê melhor sotrrer aqul\lo que se não póda reme
diar; m.as está o Brazil nas circumsLancias de 
ter tão grande numero de criminosos, Merecem 
elles por ventura maior attenoão do que o cidadão 
pacifico, cuja vida e propriedade periga, se os 
crimes não forem punidos? 

A representação do conselho geral do Mara
nhão dá a conhecer que estes crimes pratiead~s 
,por pessoas que estão hoje presaao- não-forao 
acompanhados de morte, espancame!lto_s, etc., 
como tem _acontecido em outras provrnc1as; mas 
deixaremos nós em suspenso a rep11tação daquel
les cujos processos ainda não forão senténcia~os? 
Poderá ser util o perdão a um preso ..9ue amqa 
não teve sentença definitiva? Creio. que só depois 
de haver esta-sentença é que pôde ter lugar a 
amnistia, porque antes não se sabe se se dà uma 
graça ou um perdão. 
· Estou persuadido que o soffriin(\nto' .desta pi;o
vincia nno será equivalente ao soffr1me?to de toda 
• nação,,, se os. P!!rversos se persuadirem. q_ue. é 
facitobter ann1st1a quando se commettem. cumes 
tão horrorosos como tém apparecido em muitas 
provincias. Nós vemos que ha desasocego e. amea
ças, e que existem até pessoas que parecem estar . 
confiildas em alguma cous~, e ás quaes é muito 
perigoso animar. Eu are10 4110 o bem. de U!!Ia 
provlncla tão ·remota nos merece toda a attençao; 
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mas julgo · que se deve adil!r · e;St~. negocio para 
até quando gozarmos de perJe1to .,socego . . . 

o Sr. Oosta Ferreira:-.,-Tretassà da eu
nístía pera o Maranhão e nade · mais: pergunto -é 
utilt~Respondo-é-porque assim o diz o conselho 
do Maranhão, que está t ao facto de tudo. Nada 
xnifl's direi. . 

Pr1lcedendo-se á votação passou o projecto para 
a 2• discussão. · 

o SR. OosTA FERREIRA pedío,a urgencia, para 
que tivesse lugar desde já. 

. certa e clara e litteralritente constitucional; e a 
respeito da disposição do SI 11 do art. 15 o 
argumento apresen~adt, tioda_ ap.enas uma illação 
tirada de um artigo que nao vers11va sobre o 
objeeto ; e neste estado de duvida o nobre orador 
se devia inclinar pelo lado da leb'.a da constituição, 
que diz que pertell'0& á assemb[éa geral a fixação 
das forças' ; e por co~sequencia ao -senado e . á 
camare dos Srs .. deputados, como ra\DOS compo
nentes da assemblén- geral. 

Concluio dizendo, que na duvida votaria \\ntes , 
pelo artigo, de que regeital-o. 

Não se -venceu. • 
Entrou em discussão a seguinte emenda do 

senado á lei de fixação de forças navaes para o 
anno financeiro de 1833-"'1834: 

"No art. 1• depois· dB palavra-activas-accres-
eente-se-ordinerias.» . , 

Foi approvado sem discussão. 
Seguio o artigo additivo que _passa a 2o do 

projecto: · · . . 
· « Estas torças em circumstancias extraordrn!lnas 
poderáõ elevar-se a .3,000 homens. Esta dtsP<;>:
sição poderá ter lugar desde já quando seJa 
indjspensa vel. » 

o sr. MontezuJna disse que considerando 
o artigo additivo_ uma hypothese, que ~a não 
conclu!~a no proiecto que fóra para. o sena~o, 
e que não existe mesmo segundo as mformaçoes 
dadas pelos governo, sobre as quaes, na fórma 
da constituição, se deve fixar a força de m!lr e 
terra se inclinava a votar contra este artigo ; 
mas 'considerando por outro lado a difficuldad~ 
que ha na reunião das camaras, e que esta lei 
é essencial e deve passar annualmente, vi:6-se 
na duvida sobre o modo porque deveria dirigir 
o seu voto. 
. Pedio que a camara tomasse- em con_side
ração a difficuldade em que ss achava. para 
to,1Dar um accordo a este ·respeito, apresentando
se de um lado a impossibilidade de passar a lei 
neste anpo; e de outro lado a inconstitucl_onali
dade do artigo additivo, que era at~ lnutil por 
que o mesmo poder executivo dizia que nlio 
havia estas circumstancias extraordinarias: e 
quando ellas apparecessem e a nação fosse amea~ 
çada de uma invasão, esta circumetancla extraor
dinaria salvava a responsabilidada do governo, 
que :11.cuva autorisado para em tal caso empre~ar 
todos os meios _necessarios pata repellir a lll• 
vaslio. ' 

o srl'l!!lebaatlão do Rego entendeu que 
o senado não podia ter a iniciativa sobre a 
fixação de forças, porque, dizendo a constituição, 
i 11 art . 'T5. - E da attribuição da assem biéa 
geral-fixar annualmente sobre a inforipaç~o do 
governo, as forças de mar e · terra 01'drnar1as e · 
extraordinarias - e dizendo o !11 2° do· art . . ~ 
que- é privati:va da camara dos deputa~oe a 
iniciativa - sobre recrutamentos- era evidente 
que o senado não podia senão augmentar, ou 
diminuir a· força fixada pela camara, mais não 
ioclnir na lei uma especie , nova, não iniciada 
na camara dos Srs. d~piltados ; porque importando 
o augmento de força o recr.utamento, o senado 
não podia tomar · á sua iniciativa sem usurpar 
as-attribuic;ões da càmara dos. Srs. deputados. 
.. _'Votou por;pnto contra o artigo por anti-consti-
tucional. . . : · 
· ·-o, sr. -Mon-tezu:n!'a disse que desejava 
saber se iinba havido caso · semelhante a este, 
como lhe parecia - havendo o_ senado augmentado 
a forca de terra, e tendo este . augmento sido 
regeltado na camara dos -Srs. deputados, Quanto 
ao argumento fundàdo em que a iniciativa do 

· r.ecrntamento pertence á eamara dos Srs. depu
tados, pareceu-lhe que não concluia inteirnm·ente, 
porque quando a. constituição trata da iniciativa 

; sobra · ' recrutamento, eatabelece uma doutrina 

o Sr. Sebastião do Rego disse que a con
stituição mandava fixar annualmente a força de 
mar e terra, sobre informações do gover119, e 
que esta· iniciativa não podia pert.anceP. so senado,• 
aliás o l!rojecto poderia .vir de la, o que não tem 
acontecido, p_orque de facto o senado não tem esta 
iniciativa. 

o Sr. oa1.:i:non- disse que acreditava que o 
senado havia reparado uma falta que a camara 
dos Srs. deputados hayia commettido, sen\lo ex
pressíssimo na nossa constituição que a assem
biéa gerâ.l deve lixar annualmeote a força ordinaria 
e extraordinaria, o que a eamara não fizera, fixando 
unicamente a forçá -ordinaria, com o que se não 
cumpria a constituição. Longe portento de achar 
o artigo additivo anti-constitucional, affirmou que 
estava na orbita dàs attribuições dei senado e nl/'l 
espirita da constituição. 

Quanto ao argumento fllndado· no SI 2° do art. · 
86 de que competindo exclusivamente á camara 
dos Srs. deputados a iniciativa sobre recruta
mento, o senado nãi> podilt atterai> a força fixada 
sem usurpar uma das attribuições . da eamara · 
dos Srs. deputados, porque o augmento de . força 
importava augmento de recrutamento ; disse que 
se hayião reproduzido os argument.os apresen
tados na casa pcir occasião de a camara tentar a . 
accusação do ex-ministro da guerra o Sr. José 
Clemente Pereira ; quando era evidente que fixar 
a força importa àutorisação ao governo para re
crutar, porque não se podia fixar força ·sem 
autorisar para .o recrutamento, aliás · sei;ia o 
mesmo que ex1Sir os fins sem aar os .meios ; 
donde se seguia que pertencendo pelo Si 11 do 
art. 15 da constituição á assembléa .geral a,attri
buição de fixar. annualmente as forças de mar e 
terra ordlnarias e . extraordinarias, era claro que 
a autorisação para recrutar era lambem da ini
ciativa da assembléa geral,. e não da oamara 
dos Sra. deputados sómente. 

Mas dir-se-ha que nesta intelligencía ha ma
nifesta contradicçiio para com o SI 2o-do art, 88-; 
não é assim, meus senhores; explica-se bem. 
Quando o citado SI 2° diz que compete á camara 
dos Srs. dep'\ltados o iniciar a lei do recruta
mento, é claro que trata da lei que deve marcar 
as qualidades, idade e circumstancias que se 
requerem nos indivíduos que vão ser recrutados ; 
as classes que devem contribuir para a defêza 
do,.estado ; as condições porque se deve regular 
uma conscripção militar, etc. E' isto que se 
chama uma lei de recrutamento ; e é esta lei·que 
deve ter a iniciativa na camara dos Srs. .l.epu
tad9s ; porque se a constituição quizesse que a 
.camara dos Srs . ·deputados sómente pudesse 1m
torisar o recrutamento, então sõ · diria que , a 
camara dos Srs. dep11tados é só quem póde fixar 
anl).ualrnente a forca ordinaria ; mas é o que 
_não vejo na · constituição. -

osr. oastro e ·Sn.va lembrou, que esta·ques. 
tão era bem semelhaq_te a outra - que se movera 
ácersa de augmentos feitos pelo senado ás des- . 
pezas decretadas pelà calnara~dos St:i. deputados 
na lei do orçamento, dizendo-s8'"-pntão que este 
augmento de despazas era uma invasão das attrl· 
buiçõ6s da camara temporaria, porque o augmeoto 
de despezas envolvia · o , augmento de Impostos ; 
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argumento este, cuja insubsistencia fôra demons
trada, porqua..do contrario a camara dos sena
dores se constituía um méro revisor das leis que 
a tal resp~ito /he fossem remettidas, não se 
podendo dizer que o senado collaborav~ na lei do 
orçamento e de 6.xação de forças, se llíe não fosse 
licito fazer nellas as alteraçõei.que julgasse con-
venientes. ~ · 

Votou.pelo artigo.-
ó sr. Ernesto se oppôz á intelligencla que o 

Sr. Calmon déra ít- constituição na parte relativa 
a poder o senado tambem iniciar sobre a decre
tação do recrutal!)_ento, fazend~ ver que fixar 
forças é muito ãifferente de autorisar o recruta
mento; e que da_ absolvição de um réo se não 
podia seguir que - fixada a força, o governo 
pudesse recrutar - e que a iniciativa sobre o re
crutament.:; podia ter lugar tanto em uma, como 
em outra camara. . 

Continuando lembrou que na opinião dos pu
blicistas, a grande bBse da liberdade dos povos 
em um govo_rno repre·sentativo era- a nação admi
nistrar seus bens - e concorrer para a factura 
das leis, pelas quaes a nação dispoe de parte do 
fructo do trabalho dos cidadãos, e exige que 
sacrifiquem suas vidas para bem da causa par 
blica- escorando-se ésies principias - na inicia
tiva · sobre i111postos-o sobre recrutamento-attri
buições estas privativamente conferit"as á camara 
dos Srs. deputados pela constituição do im-
perio. _ _ . -

Concluio votando contra o artigo. 
Dada 'a hora marcada para · esta discussão, 

ficou a mataria .adiada. 
Continuou a~aiscussão do orçamento da repar-

ti~o da guerra:. •• 
Farão apoiadas as · seguintes emendas· ,a 
Do Sr. May: -~ ..,. 
« O goçerno fica autorisado a abonar aos offi.-

ciaes de secretaria do conselho supremo militar 
uma gratificação \1e 20H annuaes a cada oflicial, 
e de SOS annuaes ao offi.cial-maio. emquanto se 
não fixar- definitivamente o melhoramento de seu 
estadõ actuãl, e dos escassos meios de sua subsis-
tencia. >> · -

Do -ilr. Baptista de Oliveira: 
« Emenda ao ~ 13.-0s soldos atrasados serão 

pugos immediatameate depois da publicação da 
lei, pelo que respeita á provincla de Pedrq.,» 

Do Sr. Maciel, 
« Se não. passar a emenda proposta pelo Sr. 

"13aptista de Oliveira proponho o seguinte - o 
vencimento do commanàante dos arsenaes do Rio 
Grande será igualado ao da cõrte.1; · , 

Dos membros da commis§jo do orçamento: 
«Ao~ 2•.-0 official-msior ,os oflici~es ordinarios 

e porteiros da secretaria do conselho supremo 
toilitar venceráõ desde já uma gratificação . que 
corresponda á metade dos ordenados que ora 
percebem, a qual cessará log06 que fõr extinéto 
o tribunal.>> 
• Approvou-se o art. 18 e respectivos paragra
phos, a emenda ·dQS Srs. mem~ros da commissào 
aos; 2°, do Sr. Gosta Ferreira ao~ 5°, ·do Sr. 
Maciel ao IS 6°, do Sr . . Toledo ao Si 13 - e aos 
arts. 19 e 20. 

Levantou-se ·a sessão perto das 8 horas':" -,,.-

Se!lsão em !IS-de Julho 

PRESIDENOIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Approvada a acta da anteeedente, foi á com missão 
do orçamento um offlcio d~ Sr. ministro do imp~rio 
com uma reprosentaçiio do conselho geral do Pará 
sobre a insuffioiencla da quantia votada pela lei de 
16 de J)eie!_llbro de 18~ para fflatriiooiio piiblioa, e. 

,. 
a respeito da desproporção em que estão os orde
nados d os professores. · 

A · camarat ficou inteírada de um offi.clo do 
Sr. ministro aa g__u,ern, participando que por in
commodo de saud'e não p11de~a assistir hontem 
á discussão do orçamento da sua repartição. · 

Outro em que o respectivo secretario 'participa 
que o sena<io resolveu que se ctlr!servasse o actual 
tutor de Sua Magestade o Sr. D. ·Pedro II e suas 
augustas irmãs. 

O SR. REZENDE:-pedio a urgencia para se tratar 
já da discussão de um proj ecto seu contra os 
que _,Rromovem a vinda do eJL-imperador. 

Nao foi appr,ovada. · 
Lêrão-se alguns pareceres da commissão, que· 

ti verão diversos _pestinos. 
_ Entrou. em discussão a resolução approvando 
a aposentadoria conc~ida ao desembargador João 
Carlos Leal. 

o sr. Rebouça,. disse que ~o caso de ser 
possiv.el '"fazer-se alguma alteração a este respeito, 
devia dar-se o ord·enado por inteiro, para que 
este digno mai:istrado não fosse nivolado com os 
qne são aposentados por tarem mal procedido em 
seus em'pregos; à,eseja11do o nobre orador que. 
se lhe informassem alguns esclarecimentos a este 
respeito porque estava muito inclinado a que se 
désse o ordenado por inteiro. 

Offereceu a seguinte emenda: 
« Oom o ordénado por inteiro. >> 

o Sr. Lobo disse que a commissão de pen
sões- e ordenados havia examinado attentamente 
o requerimento deste conselheiro aposentado e 
além disto se. informára das suas qualidados pss
soae,i de pessoas resid_entes _no Maranhão, na 
Bahia, nas qunes provi..llcias elle outr'ora servio; 
e desta côrte, tendo obtido dellas as melhores 
informações a respeito de sua probidade e da 
veracidade do ullegado no seu requerimento quanto 
ao seu máo estado de saude; e 4ue á :vista disto a 
commissão dirá o seu parecer sobre a appro
vaç,io da aposentadoria, não lhe .. competindo 
propôr u augmento da quantia estabelecidll pelo 
governo. 

I11formou que .o supplicante tinha 20 annos de 
serviço, .e se não tivesse passado para o tribunal 
supremo de justiça, onde o nobre orador julgaTa 
que não fizera serviço algum, ou mui pouco, teria 
de ser aposentado pelo mais, com o ordena,io por 
inteiro de desembargador .da casa da suppllcaçiio 
que não é igual ao meio ordenndo Cjm que hoje 
era apesentado; e como aposentadorias não si\o 
dadas parei que os empregados publicas conser
vem gra"llde fausto e luxo, que talvez ,possa ser 
de. ,Jijlidade publica quando em activo serviço, 
a commissão..entendera que estava bem remune
rado com metade do ordenado, não obstante as 
boas qualidades de que é ornado; par-:icendo-lhe 
ao mesmo tempo que não cumpria á cam~ra 
dos Srs. deputados o augmantar .as pensoes 
dadas pelo governo ; e qúe não era mesmo de 
rigorosa justiça o augmento da pensão a este 
magistrado. 

Votou pela resolução, 
, o sr. caetano de Al.niefda votou contra 
a emenda do Sr. Rebouças, fazendo ver que se 
os empregados publicos que têm prest)lllo ser
viço á patria, devem ser remuneradd!I, bem 
remunerado ficava este membro do tribunal 
supremo de justiça com a aposentadoria com 
2,000S, havendo servido !\este tribunal' 3 annos ; 
porque se elle tivesse direito a ser remunerado 
com o ord~nado-por _. inteiro não se saberi~ que 
remuneraç!fo se devenl dar áqyelles que servissem · 
10, 12 e 20 annos. Argumenta-se que o ~upplican~e 
é um magistrado recto e probo. e por isso se diz 
que se deve dar a aposentadoria com _ o ordenado 
p~r-inteiro de 4.,000ff. ,Julgo que elite argumento 
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nã: proceda. E' porque a carpare. reconhece a pas;ado para o· tribunal f\Upremo, seria aposen-
honradez, probidade e rectidão deste magistrado t.ado com o titulo de consefheiro, e então teria 
que o remunera 'tf'gundo os seus serviços appro• o ordenado de conselheiro-;. e u pela escala de 
·vando a sua aposentadoria, porque os m!\os em- antiguidade de serviços em lugar de chegar ao 
pregados não devem ser . ap.osentados; ..mas tribunal supremo, tivesse passado para o desem-
demittidos. bargo do paço, seri1t aposentado com o respflctivo 

Votou contra a emenda do Sr. Rebou~as. ordenado como o têm sido todos os desembdfgado· 
t b res iO. paço iocqpac/t~dos de servir po~ molesti!IS 

o Sr. Oarn.e1i 0 ·oit.eão opinou am em adquindas no eferc1c10 de seus empregos. 
contra a emenda, H .. pol"que o mesmo magistrado, · Oonclu¼ lembrando que no·· anno passado se 
cuja aposP.ntadoria se tratava de· approvar, re.· ~avião ~~lhorado as aposentadorias de alguns 
querera, não o ordenado por inteiro mas es 2/3 empregados do thesouro. 
partes, o que mostrava que elle meb'tno havia 
Julgado que o ordenado por .inteiro não em re- O Sr. Oosta ~erreira fez ver que era de 
compensa conforme os serviços por. elle prestados, justiça que este magistrado recto fosse premiado 
não devendo a camara eicceder -em generosidnde por -meio da aposentadoria com o ordenado por 
ao pedido do empregado que requer a eposen· rnteiro para exemplo dos outros, afim de terem 
tadoria, 2•, porque -a cama,r~ havia entendido que mais este incentivo para e> eicacto cui'hprimento de 
não pudia augmentar as'"' pensões dadas pelo seus deveres, vendo que a na.ção premêa os 
governo, mas approval-as ou regeital-as, porque homens virtuosos, e que têm prestado serviços. 
pela constituição ao governo compete conceder estas Concluía dizendo que talvez por modestia· não 
recompensas ~endentes de approvação da assem· requerera o ordenado por inteiro. 
bléa, quando não estiverem jà designadas e Votou II favor da emenda. 
taicad·IIB por lei ; usando até a constituição a o sr. Mello Ma t-tos-disse que não se tratava 
respeito (\estas recompensas dos mesmos termos de fazer justiça absoluta ou natural a este con-
de que usa. no art. 85 a. respeito das propostas, selbairo, e que era principio de julgar que nenhum 
ou resoluções dos conselhos geraes, as quaes a juiz deve julgar maia do · que é pedido, e. por 

• camara julgàra não poder emeudar, a•, porque consequencia tendo este conselhhiro pedido, os 
se concedia a aposentadoria porque o supplica11te 2 terços. do ordenado, devla-se dar o que elle 
é bom empregado, porque os mãos empre· pedia, bastando-lhe a glori11"'1e ter sido reoonhecidõ" 
ganos devião ser responsabilisados, e não apo· o '!eu bom Sdrviço, capacidiwa e rectidão, e de 
sentados. · .. ter sido trata~ na camara · dos Srs. deputados· 

Votou a favor da pensão concedida pelo governo. com tanta conezia, gloria a rnaio.r que elle. podia 
O SR, CARN:EIÍio DA- CUN:HA votou tambem ter. -

contra a emenda fundado nas nieslll'lls razões, OffAreceu a seguinte emenda, 
accrescentando ,que_ se se fosse. a 1mtrar no « Que seja aposentado com- duas terças partes 
merecimento das recompensas, ir-se-bia muito do ordena~o, conforme requereu. » .. 
longe, porque os serviços ordinarios ·não sjio o sr. May proriunc!ou-se contra as emondas, 
daquelles que de'l'.em ser recompensados. .. preferindo que se désse a este conselheiro uma 
-o sr. RebouQas disse que · até hoje os pensão pelos seus b1•s serviços, porque appro-

emprep;ados não dignos não só não têm sido yada a aposentadoria com.,ii ordenado por inteiro, 
demittidos, como têm sido aposentados com ~ camara teris. de preparar-se pg,ra vot.ar a favor 
ordenado por inteiro, e outros eom metade do da .aposentadoria de todos os membros áo tribunal 
ordenado, entrando neste numero magistrados supreiµo, que são mais velhos do que este, o 
aposentados por indignos: .que não vinha ao caso- que import~a em não_ menos de 170,000 eru-
d1zar-sa que o supplicallte servira 8 annos apenas zados. . 
n& tribunal supremo, põ!que ebtrára neste tribunal Disse mais que por via da regra os desembor-
pela escala de se!ls serviços, e devia contar -se gadores velho& da casa da supplicação não .erão 
o tempo que gastou no serviço de qtagistratura, aposentados no conselho da fazenda. .. · 
no qual se tornou phisioamonte incapaz de eonti· Concluio fazendo algumas refiaxões sobre oe 

. nuar a servir. . serviços prestados pelo supplicante no Maranhão, 
Quanto a dizer·• que a aposentadoria com na BllhiB, no Rio de Janeiro e na Asia. 

4:000S era muito grande, advertia que se deveria Depois de mais •lgurnas r~f!exões foi approvada 
ter lembrado quando se tràtara de estabelecer o a resolução proposto\ pela-commisaão. · _ ' 
ordenado dos membros deste ti;ibunal: mas hoje Entrou em discussão a emenda do senado à 
que se tratava de aposentar um destes membros re1uiução approvnl\do a aposentadoria de Fran-
se devia attender a que na quantia que se desse cisco Caetano da Silva, o ~l fôra"'!ipOllentado 
não se pralicassij uma eiccepção a respeito de pelo governo ~om 2/3 do o!'!mnado, e.,.o senado 
todos os empregados em ger~l, por quanto esta propunffll qne continuasse a vencer o ordenado 
eiccepção a · respeito dos membros do tribunal por inteiro. .. ... 
Rupremo se não estabeleceria se se tratasse da Foi regeitada a emenda, depois de se haver1>on -
lei das aposentadorias, determinando-se que derado que militava a respeito deste empregado 
fossem IIP.Osentados com ordenados por i11teiro a raziio tawbem de não poder a assembléa geral 
os· empregados inhabilitados de servir, on por melhorar a aposentadoria, mas approval-a ou 
molestias adquiridas nos exercicios dos empregos, regeital-a; accrescentando-se que o governo, que 
ou por velhice pois se se estabelecesse que os estava mais ao facto dos servrços por elle.· presta-
membros do tribunal suprelI!0 pudessem sómente dos, julg~a que os 2/3 do ordenado eriio· suffi-
ser aposenta~s cõm metade do ordenado, e ciente· recompensa. -. · -
acontecesse que . esta, melada fosse menos do .que Ficou atliada pela hora a discussão da emenda 
á aposentadoria com ordenado por inteiro de outros do senado á resoluç"ilb . ácerca da aposentadoria 
lugares- de magistratura, seguir-se-Ma desta ano• concedida II Joaquim J"ô'êé .Ferreira Chaves. . 
malia ·que os magistrados proc1:1.rarião suas Apprnvou-se o parecer da commissão de .poderes 
aposentadorias .,iios lugares menores: deixando de sobre~ diploma do Sr. Andrade e Lima, depu· 
prestar maiores .serviços no corpo dá magistratura, tado supplente pela província de Pernambuco. 
donde resultaria á nação o dot,,ado prejuizo A commissão era de parecer que o · Sr. deputado 
destes magistrados deixarem de lhe prestar podia tomar assento. 
ijerviços, e de ser obrigada a pagar ordenado Forão approTRdas sem discussão dilas propostas 
âquelles-que-fossem i,u,bstituir os magistrados do conselho geral do Ceará-removendo .,para--11 
aposentados. povoação da barra do Acaracu a fregilezia. da 

Aeóre11centou qul!. se o supp!iqante nio tives~e AllJ\of1la-; e eoncedendQ .uma gratitioaçãu aoa 
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fazendeiros, criadores e lavradores que alli cons
truirem em suas fazendas ou á margem das 
estradas publicas açudes de padra e cal. 

Do conselho geral do M11ranhiio a r~speito da 
bibliothee11 publica estabelecida nnquella cidade. 

Do de Minas Geraes sobre o vinculo do Ja-• 
guará, e creando um curso de sclencias monta
nisticas. 

Seguio-se ll discussão da representação do mesmç,_ 
conselho de Minas sobre a arrecadação dos direitos 
do ouro em pó. 

o Sr. O a etano do ,Ahnelda disse que esta 
representação devia seguir os mesmos tramites 
dos projectos de lei, e por isso devia ficar adiada 
para.ir às commissões de fazenda e conselhos 
geraes. 

Assim se decidio. 
Entrou em discussão a proposta do conselho 

geral do Rio Grande do Norte sobre um imposto 
na exportação do sal. 

o Sr. ~ezen.de observou que a mataria de 
impostos não era da attr!bulção dos conselhos 
geraes, e portanto não podia passar a pro-
posta. . 

Foi regeitada. . 
Seguio-se a discussão de outra do mesmo con

selho sobre a arrecadaçiio dos dlzimos. 
O Sr. oastro e SU,..o. disse que A respeito 

delata proposta -mijitava a mesma razão produ
zida contra a precedente, porque fazendo os dí
zimos parte da receita geral, não cabia DAS 
attribuições do conselho gemi o fazer proposta 
a este respeito, querendo que a sua arrecadação 
tenha lugar por anomataçdo, quando em todas 
as provincías este imposto ó administrado. 

o Sr. Guerra dlses que se não tinha opposto 
á regeição da proposta que tutav!ll da Imposição 
sob're sal por entender que fôra just!i, mas via se 
obrigado a sustentar aquella de que ora se tra
tava, bem·a pezar seu, porque lhe teria sido mais 
agradavel poupar-se a uma disoussão extensa, 
e de tratar de todas as representações vindas á 
camara sobre 'a arreoadaçdo dos dízimos_ na 
província do Rio Gran ie do Norte, arrecadação 
da qual muito se quehtão os povos daqu~Jla 
província, não sõ pela ·maneira porque este im
posto é alli administrado, como pelo deficii-q ue · 
desta administração resulta à fazenda publica, é 
do patronato havido o. este respeito; cousas que 
o nobre orador desejava pas11ar em silencio, porque 
não queria offender a pessoa alguma, sendo o 
seu fim a harmonia de todos, 

Entrando na mataria fez ver que aquillo que 
o conselho geral havia proposto era exigido pelos 
9a~aras, e voto geral dos povos daquella P!'~
vincia, que desde 26 do Julho de 1828 haviao 
representado e rec1amado esta medida, á espera 
da qual estavão desde então sendo grande o 
descontentamento por se nÍLII ter dado ainda esta 
providencia, e igualmente' grande o vexame da
quelfos povos, ·a ponto de terem apparebido no 
anno proximo passado 189 mandados executivos 
contra. homéns pobreR, para cobrança até de um 
tostão, quando as despezas deJJ,es importiio em 
mais do quadruplo do valor do dizimo, que por 
meio delles se pretende arrecadar. 

Disse , mais .:i,ue a arrecadação deste imposto 
por meio da administração niio é vantajosa aos 
povos, pelo que :fica referido, e nem mesmo a 
fazenda nacional, a qual não recol-he hoje aos 
seus. cofres mais de 14 ou 15:000$, quando· an
tilfl,mente .. estando este imposto arrematado rtlndia 
30:000/1, pagando-se então mem,s do que boje que 
se exigem 400 rs. por um bezerro, pelo qual em 
outro tempo se paga vão 100 rs,, etc. 

o sr. Lobo pronunciou:se conjra a resolução; 
dizendo que os · Inconvenientes ponderados pelo 
Sr. Guerra nascião da existencia· deste Imposto, 

• i ., 

no seu entender, i'ontrarlo â prosperidade do 
Brazil, que seja contractado eomo antigamente, 
quer ad.ministrado, como hoje, medida esta "'l_Ue 
não tem produzido os ·bens que della se esperavao, 
e que o governo tivera em vista. • 

O nobre nrador reservou-se para a discussão 
do orçamento da receita para propôr a abolição . 
deste imposto. ,. 

·O Sir. 0-a:1.:rn.on observou que quando a cll'
mara reprovava alguma proposta de conselhos 
geraes, não devia perder d., vista o as'signar a 
causa, e declarar a rnzão porque assim obrava, 
·afim de constar aos mesmos conselhos, . 

Continuando mostrou que a primeira proposta 
do conselho · geral do Rio Grande do Norte não 
fôra regeitada sómeríte por anti-constitucional, 
mas lambem por absurda,. porque querendo favo
recer o sal que produz aquella i>rovincia por 
meio da..,prohibição de introducção i:lo sal estran
geiro, estabelecia ao mesmo tempo um imposto 
sobre o sal que fosse exportado ; e que a se'gunda, 
idto é, a de que se tratava, tambem devia ser · 
regeitada, não aoJ, por ser anU-conslltuclonal, 
porque trata da arrecadação de um impo~to quo 
se reputa nacional, como por absurda, porqno na 
alternativa ou de entregar os povos a arrematantes 
sordidos ·que se enriquecem" á sua custa, 011 de 
haver o patronato e negligencia da administrRQllo 
do imposto dos dizimas (cuja arrecadação de 
qualquer modn que seja feita ha de ser onerosa. 
aos povos), caso em que a massa ganha, ficando 
na algibeira dos contrib11intes o que deixito de 
pagar, era sem duvida preferível administrar esta 
renda do que arrematai-a. 

o Sr. Guerra re~pondeu ao Sr. Lobo que não
podia conhecer a vantagem de se abolir o imposto 
dcnt d1zlmõs, ao menos pelo que respeita á pro
vi ncia do Rio Grande do Norte, porque em tal 
caso ficaria a provincia sem as rendas necessarias 
para su.as indispensaveis despezas, sendo o im
posto dos dizimas o que alli mais produz ; accres
cendo a isto que os povos, longe de o acharem 
odioso o pagavão de bom grado, queixando-se 
apenas do máo methodo, porqüe era arrecl\dado, 
methodo pelo qual eriio mais ve)IPdos os povos, e 
o 'imposto produzia menos. 

o Sr. o~rnetr.,.da. cunha disse que ii!i 
o antigo methodo 'tle arrecadar este imposto era 
mão, peíor era o que hoje· se observava; e que 
na collisão de e.acolher eutre dous males, cumpria 
_proferir o menor, que era certamente aq uelle q\1!t 
propuzera o conselho geral do Rio Grande do 
Norte, qv.o melhor conhece o que convém áquella 
provincia. · 

Expoz o grande desgosto dos ·povos pelos ve• 
xames e oppressão que ioffrem act11almente, em 
consequencia do máo metbodo da arrecadação 
dos dízimos, principalmente os habitantes da· 
provincia da P ,1rahyba da Norto, onde a junta 
de fazenda respectiva obrigára os contribuintes 1\ 
pagar o quadruplo do que antigamente pagaviio_. 
sujeitando ao dizimo os generos até que !leão nos 
celleiros, por delles não carecerem os lavradores; 
accrescendo a todos estes vex11mes e oppressões, 
o exigir a mesma j,mta de fazenda que o imposto 
seja pago em dinheiro, o··que era em ext:emo
oneroso, e mesmo em parte impossível aos lavra
dores do centro que Jtão achão facil mercado aos 
productos de suas terras. -

Continuou dizendo que não teria duvida· em 
votar contra· a proposta, se a camara reconhe
cesse a possibilidade de se verificar desde jlt- a 
abolição · deste impo~o, mas no caso contrario 
cnmrria que se deixasse que os conselhos géraee 
estabelecessem o melhor methodo de o arrecadar, 

.._do qual resulte maior interesse á fazenda- sem 
o gravame que .. o povo hoje soll're, porque além 
d!ls i!ll,onvenien tes . ponderados . a respeito da 
adminlstrll'§jio dos dizimas, -aocresce ·o· de · ·'se "Brre· 
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matar a parte que fica por cobrar, de sorte que 
são dous os males a que o povo está sujeito 
hoje; qu~ndo d'an tas soffria um só. 

Concluio dizendo q~ não acb.ava que·se ferisse 
a constituição, deixanau-se que os conselhos ge
raes estabelecessem o methodo de arrecadar 
melhor este imposto. 

O Sr. Ribeiro de Andradâ. 1embrou 
que _no anno de 1880 havia dito quanto entendia 
sobi,il · este imposto, tendo mostrado então que
dizimos-não são-tributos- e que são'incompa
tiveis com o· systema constitucional, embora os 
haja na..,.Inglaterra debaixo de outra fóima; e 
que qualquer dos methodos empregados para a 
sua arrecadação devia produzir os males que se 
ha-vião ponderado ; sendo esta a razão porque ~ 
nobre orador sustentára um projecto, que cahio, 
·no qu::il se propunha a substituição dos dizimas 
por um direito na exportação dos generos, apezar 
de reconhecer que o dito projecto merecia ser 
emendado. . · 

Adverti o neste lugar que . ainda . o governo 
não tinha mandado resposta de seus quesitos, . 
·que o nobre orador fizera, não só para substituir 
· este tributo por outro, como para fazer desappa
recer do nosso systemn financeiro tributos que 
gravão os capitaes, e fazei-os recahir sobre renda 
liquida. _ 

Pareceu-lhe portanto que, longe de se approvar 
a resolução que queria que se continuasse a 
cob~ança dos dizimas como antigamente, quando 
uma nuvem de dizimeiros opprimião i;:rande nu
mero de familias, !11zendo colossaes fortunas, 1\ 
caruara devia tratar quanto antes de substituir 
este imposto por outro qualquer. 

Concluio dizendo que 1'!8 algumas vezes. a ex
periencia tinha mostrado que õs contractos dão 
maiores productos do que as administrações, 
outras vezes ·se tinha · visto o contrario; e que 
a experiencia e motivos mui ponderosos havião 

. movido a camara a fazer desapparecer os con- _ 
tractos e arrematações entre nós, com o fito de 
ftlzer cessar a oppressão do po-vo, embora a nação 
lucrasse menos : que se as juntas de fazenda 
eriio tão corrompidas, que não. l!dmittião senão 
!lfilhado~ seus para administrarem os dizimas, 
tambem não admittirião arrematantes senão 
aquelles a quepi ellas quizessem dar o ramo de 
dizima: e que se a província do Rio de Grande 
do Norte estivera contente com a arrematação,'niio 
aeontecêra assim a todas as mais provincias, não 
querendo o maior numero dellas que os dízimos 
s~jão arrematados. 

o sr. Rebouças disse que assentava que 
as arrematações são preferíveis, não só para os 
contribuintes, como para a fazenda nacional, 
porque a experiencia tinha mostrado que os arre
matadores e arAcadadores desta contribuição fazem 
.de ordinario a collecta em virtude de condições, 
que prescrevem as juntas de fazenda, as quaes, 
como. cantão có'm o desempenho do contracto 
sobre. um quantia liquida e determinada, quando 
os contribuintes rer.orrem á fazenda publica 
decidem em virtude das ditas condições, · ou se 
inclinão de ordinario. a favor dos mesmos contri
·\)uintes; o -que não acontece quando a. adminis
tração é feita por conta da fazenda,' porque tendo 
!!ntão de -obrigação re.colher aos cofres da fazenda 
publica uma quantia liquida e determinada, 
para fazer entrar para a fazenda maiores sommas 
decidem contra os contribuintes e a favor- do seu 
preposto. 

A.ccrescentou q1,e demais, os contribuintes tí
nhão a seu favor,.,,,que nas contendas judiciaes 
os arrematadores "'!Ião mano& fortes do que os 
admi tJistradores : que como oSlllrrematadores têm 
de fazér uma guantiB certa, se o producto da 
ª~teca dação é maior,. vão alliviar os contribuintes 
.ew outro alium imposto-; e se é menor, vão 

sobrecarregal-os em outro algum imposto -na massa 
geral dos contribuintes : qne os .arrematádores 
são além disto pessoas de mais alguma consi
deração, que no concurso de todos os licitantes 
apparecem de uma qualificação mais moral ·em 
razão de seus ,haveres, e de consideração publica 
mediante -as fiançns que têm de prestar, entre
tànto que os administradores sendo. em geral da 
massa · dos arrematadores, -são della os meyilos 
moraes, e por isso tê[!l de exercer contra os 
contribuintes os mesmos vexames .que exercem 
os arrematradores de - uma maneira ainda mais 

. mesquinha;· sendo certo que tanto •uns como 
ou~ros subdelegão os arrematadores por meio da 
veuda ramos; e os administradores commettendo 
a cobrança a arrecadadores pareises. · Daqui con
cluio que da arrematação resultavão dous Bens: 
1°, a maior arrecadação, qµe é em favor dos con
tribuintes em geral, porque sendo a favor da massa 
das contribuições , dispensa o estabelecimen_t o 
de novos impostos; 2•, porque os contribuintes 
são menos vexi1dos. , _ 

Quanto a dizer-se que algumas admfm's'trações 
têm dado . maiores productos do q·ue as arrema
tações, lembrou que de ordinario, quando se 
institua um imposto, primeramente se arrecada 
por conta da fazenda publica, e só se admitte 
a arrematação quendo dá maior quantia do que 
sendo administrada a renda ; tendo mostrado a 
experie11cia que a -arrecadação é maior quan d_o 
se fa,z nas estações publicas por empregados, como 
nas mezas de diversas rendas, etc., mas não 
quando a arrecadação· tem Je ser feita em um 
vasto terrJtorio, por muitos agentes ou arreca
dadores. 

Mostrou não ser ex:acto o dizer-se que as pro
víncias. preferem a administração. á arrematação 
dos dizimas, porque a junta da fazenda da Bahia 
que tem os mais babeis financeiros da provin·cia, 
pedira que no caso de ter de"'·cO'lltínuar, esta · 
imposição, se fizesse a lj}lª arrecadação por meio 
de arrematação, e nunca, por meio da adminis
tração .por conta da fazenda, porque de · facto 
o producto por meio dos :prepostos da fazenda 
publica nunca chega a um terço do resultado da 
arrematação ; havendo até grande difficuldade 
em apresentarem taes prepostos .. as suas contas, 
sem o que njio se lhes póde fazer sequestro, 
que na fórma da lei depende da liquidação 
d~~L ' 
. Votou portanto a favor da proposta, não ficando, 
a assembléa geral, em consequencia de sua appro
vação, inhi bida do abolir esta imposição a de a 
substituir por outra mais doee, porqus em tal 
caso ficaria sem vigor. · ' 

o Sr. aezende disse que se persuadia cada 
véz mais da necessidade da reforma· da consti
tuição, para que os coneelho.s geraes providenciem 
sobre a melhor arrecadatação das rendas. pro~ 
vinciaes, em cujo numero o nobre orador entendeu 
que devia entrar o imposto do dizimo, por ser 
impossível admittir a este respe,ito um systema 
ge!'llr, porque as círcumstancias das províncias 
sijo diversas, e umas representão contra o sys
tema· dos dízimos, como S. Paulo, outras querem 
que sejão arrematadas como o Rio Grande do 
Norte ; outras preferem a. administração por conta 
da fazen<fa, etc. . . 

Não foi , de voto que se .abolisse este imposto,, 
pelo vasio que ia deixar nas. nossas rendas, · 
ficando .até algumas provinciàs quasi sem rendi
mento algum, como o -Rio Grande do Norte .• 

Entenrleu que a unica vantagem das arrematações 
era contarbm as · juntas de fazenda com 1HX1a 
quantia certa para suas despezas, sendó em todos 
os mais sentidos nielb.ores e mais beneficas as • 
administrações aos contribuintes. · 

Oppóz-se po_r isso á · ~ropo~a, e porque tra~ande> 
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el!a da arrecádaçãQ. de impostos,. não é da com
pete·ncia do-c<inselho resolvar a.este respeitp. 

O Sr. Lobo disse que talvez de hoje em 
diante apparecessem representações dos povos da 
Paráhyba, mas até 1) presente lha não const~..-a 
iwe os tivQssem feito; sendo- as instruccões- or
ganisadas pela junlo& de fazenda as• mulhores 
passiveis, com interea>10 da . fazenda ê resp?-ito 
á ·lei, e. á propri_efade: que na occasiiio de ter 
oi mesma. junta de cumprit. µma; provisão,. que 

.mandavll pôr em administração os dízimos, ouvira 
todos os h"mens entAndidos · na mllÍi!'ria, e só 
depois de ma\luro exame si,bre o modo d~ arre
cadação, e quantitativo qlle devia. estabelecer, 
dera umas instruoçõcls, n~s qmrni! dissera qtte Q!I 
criadores de gado entregariiío o dizimo em es
pecie, para sar arrematado em hasta publica, 
dando-se preferencia. ao contribuinte, no caso de 
querer ; e qu~ quando o ga ,lo não cheg~;;se a 10 
p- ser dizimada, paga.ri!i.o 40() t·~. em vez de um 
tostão, que pag,wão anti~ment'l, quando o valor 
do gado era mu1t,, me,ior . . 
· Continuou mostrando qufl era preferível a. co

brança do impost,, qu~ndo o governo vem natu
r,ilmente ás casas ae arrecadaçiio a termos um 
e1>ercito de cobradores que andão de porta em 
porta vexando o pov,,. _ 

Fez ma.is algumas reflexões ne~te sentido, e 
co.nti nuou mostrando '1 na as arrematações são 
mais onerosas ao povo; porqufl tratan,lo entiio o 
individuo de arrecadar a faz•rnda propria, emprega 
maior vigor na arrecadaçilo, ·"'!l por isso vexa 
mais. - -i. . 

Apresenton alguns ,ixemplos para prova'f' a ex
actidão do quEi avançava; votou contra a proposta 
por anti-constiwi.cio11al, e concluio. ponderando a 
necessidade da .aboliçfio do imposto do dizimo, e 
disse que.não estava inclinado o votar por novos 
impostos. • 

O Sr. 6ebouças su-stentou a sua opinião repe
tindo os argument,is que produzira, e accresoento 
que depen<iendo o Jilaior l~cro dos !'dminhitra
dnres, que quasi sempre são"bessoas menos qua
lificadas do que os arremataaores, de cobrarem 
mais porque descontão uns taptos por cento no 
corgputo ·da renda, são 't>s administrad~es que 
mais opprimem e ve1>ão os povos. 

• Depôi>< de mais algumas refle.Kõe, foi regeitada 
a proposta. 

]'orao approvadas as seguintes do mesmo con-
selho: · .. , 

Oreando freguezia a povoação· de Papary da 
villa de S. José. 

Dl vidindo em duas a _ fregueiia _ da villa de 
EKtrernoz. 

Regulando as férias das aulas de primeiras 
letra,; a grammatica latina, 

Do da Bahia, estubeleoendt um oollegio de 
letras. . 

Creando um contador parã a c'.lmant municipal. · 
Do ào Piauhy s,,bre ,1m cirllrgi,ão de partido. 
Forão regeita.Jas ·as seguintes: . . 
Do mesma conselho con.signando uma quantia 

para construcção de uma cactêa. na capil,al. · 
Observarão alguns senhores que esta proposta ' 

era desnecessaria, porque na lei do · .. orçamento 
vinha inclui.da. a quantia necessaria para esta 
obra. . ~ - . .. 

Do· dito ,ionselho, sobre multas impostas .pelo 
bispo do M:1ranhiio. 

Coneignanil.o uma fJ.U"ntia pai:a construcção de• 
·uma ca,lêa. na vil la.. de Partt nagúá. 

, Crearido nru corpo de guarda prbvinéial. 
Do da Parahyba, estabelecendo alg11mas me-

didas policfaes. - . ·-, 
Levanto~ a sessão ás S hÓras. 

TOIIO 2 

Sessão em;so de Julho 

PBESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

.,,A.' 10,.Jloras fez_:sij a _chamada_ e pouco depois 
se a brio a ses,ao, a que · torao. presentes 82 
Srs. cleput,,dos, fa.ltan<lo com c~uaa os Sra.: 
Maria do.Amaral,. Lino, Belisario, Pinto Coe

lho, Feijó e' Par~so, e1 sem participarem os 
St's. : Rabello, Pimentoii: Pau Ili,. Barros, Oorrôa 
de Albuquerque, Maree\lino de Brito, Mendes 
Ribeiro, ·.C\Amente Pereira, Paula S9uza, · Fer-
nandes· de Vasconcellos, • 

Não se achando ainda presente o,Sr-. secreta,-. 
rio encarregado de fazer a acta, o Sr. secretario 
Mello Matt<>N·fez a le1tuca dos .seguintes offlc!os: 

rio Sr. ministro do ímperio submettendo á 
consideracão da cHmnra um requerimento de Fran
ciscri de Sa'l!ta Barbara Garcia, em que pretende 
o lllgar de substituto da cadeira de língua fran
ceza do cursil jt1ridico de S. Paulo. - A' com
missão de instrucção publica. · 

Do indicado ministro, em resposta ao da camara, 
solicitando do _governo itn!)iriRl a indagaç·ão da 
causa p,,rque não têm chegado· á mesma c~mara. 
as re~,lluções do conselho g.;ral da -P arabyba 
do Norte, expedidas na ultima sessão.-A seere
ta.ri" para ser presente a. qllem fez a exigencia.. 

Do Sr. ministro ,da fazenda, fornecendo os 
esclarecimentos exigidos ácerc'l da pretenção de 
João Oomonós: - Teve .. igual destino. 
1'0 Sr. secretario do senado, participando 

que '!!'ste adaptou, e vai dirigir á imperial sancção 
varias resoluções da camara. · 

Outro do. mesmo senhor communicando que o 
senado não tem podido dar o seu consentimento
!!. resol11cão da camara, d·ando algumas ilicum
bencias aos j ,tizes de paz ; assim como á que 
crô,1 uma freguAzia na capella de Sant' Arma do 
Brejo Grande, tomadas ambas· sobre propostas do 
conselho geral· da. · provincia do Cear~. - Ficou a 
ca mara inteirada. . • 

A pedido de Francisco Jd!lé Pe.reira Lisboa 
tnnda.rão-se-lh~ entregar documentos seus exis
tentes na ·casa. 

Enviarão-se á 2a commissão de fa;,,and.a os re
querimentO's de José Silvestre Ferreira e Severino 
José Martins. , .. 

A' de estatistica um ofiiGio da camara muni
cipal dd Monte-M.õr da província da Parahyba 
do Norte, acompanhando uma. representação dos 
habitantes. da freguezia de S. · Pedro e . S. Paulo 
de Marnanguape. 

A', de · petições os requerimentos de Manoel 
:Mendes da Funseca, D. Henriqueta ERlilia Mo
reirl\ e or1tra, Rodrigo José de Figueiredo e 
Gu.st11vo Lenenroth. 

Ficou· adiado o seguinte requerimento d<# Sr. 
Lubo.J:e Sou~: • 

(( I?'rcjuairo qQia se. envid ao governo pcir inw
medio do ministro e secretario de estado aos 
negocios do-i.mperio;,,ps ns'. 22 e 28 do periodico 
Raio da Verdade, sondo o primeiro dito acompa
nhado do respectivo s11pplefflento, e datados de 16 
e 23 de Junh·o proitimo passado, sobra o estado em 
que se acha a provincia da Parab.yba do Norte, 
afim de que o mesmo governo dê as providenc1as 
q,1e julgar convenientes. 

Havendo chega.do_ o St. secretario que fez a 
acta, ltu-se esta, e foi approvl,\da.._ , · 

O ~Ii.. PrnTo P1nx.o'ro ma.ndo11 á mesa o seguinte 
oiicio que recebor,, d,i .Sr. ministro da . justiça: 

« Ouustando · ao g_overno · que as guardas nácio- . 
naes se estão reuni rido em differentes pontos dt 
cidad·e, que cresce a agitação publica, a trancjuil
lidade da capital exige que •v. ·S·. retire-se por 
algum tempo da. ca,nara/e· qué usando de 1111a 

-bem merecida .influencia· para:• cóm as'· '.ditas 
guardas, · e· reassumindQ,..O · ~ommando superior 

16 
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apresente-se ~ ~esmas para··~al:>er. a c~usa de 
semelhante rE!dnmo, socegar-lhes· os ammos e 
assegurar,lhes qu0 o ,irc,.ver[L-0 com. o apoio de tiio 
qualificados · cidadãos manterá a todo ó custo a 
seg11rança e tranquillidade da capital uma Jr.0Z que 

-·-S!i . coriae.rtem, como até ·agora, obedientes ás 
· aútoridades ·é/.vis. Do que ·encontrar dará parte . 

immédiàtamente, dando entretanto, as providencia.~ · 
que· a .urgencjá .das clroamstancias ;engir.-,.Deus 
guarde a-V~ s; muito.a annos.-Rio, 29.,de Julho 
de 1882.-'-- Diogo A.ntonio Feijó_.- Sr. José Maria · 
Pinto. · 1, , · ' · · . · , • 

Conveio a eamara em que o mesmo Sr. deputado 
se retirasse, não adoptan40 1Wl req_u.erimento, 
otrereetdo_ -p~r_a que /o offielo ~fossa remettido · a 
uma commissão'. ,., 

Foi âpprovadà a redacção da resolução éonfir
ma,i~o · a; pensão concedida á D. Mathildes Em ilia 
de ·Vi!'.seóncelloil Pinto Le.al, assiro. com.e:> a das 
qne .autorisão o governo a cón'cedsr carta de · 
naturali.sação a Carlos Adams e a J_osé Fernandes, 
natural .- de· Galiza'. · - · 

Approvou-se igúalmente o se1tuiete requed· 
mentq: ~ · 

« A commissão do orçamel!tO requer que se 
peção ao 'governo pelo .mioisterio da guerra, os 
seguintes esclare~im!!htos : . . . . · 

" L• S.e <í cirurgião-mõr do exercito José Pedro 
de Qliveira, que se acha .(ha annos) ,fõra do im· 
perio, está com lice'?iça, por que tempo, e se com 
soldo. . ., · . . 

« 2. 0 Se o desembargador José ·Antonio da Silva 
Maia; ex-fiscal . do . extincto lirsenali continúa a 
perceber o· ordenado .depo~s de finaa esta com-. 
missão, e p_or que titúlo. . . . , 
· " 3 •. • Idem, o ex,almoxvife, havendo sido in-

terino. . • . . 
. M.0 Q11al a .lei ou or(Ulm que autorisou a ·aposen

tadoria do.e. mestres alfaiate e ·ferreiro,. e do contra, 
mestre sérralheir.o. .: .. . . .. ·_· , . ,·, • : 
. . " 5.~. Id_eoi . pelo que! resJ!eita ás pensões de que 
~~i:o~ as v'.uva~ do latoeiro, pintor e e?ingar-

• « 6.0 Por que tit11lo goia pensão D. Ignacia Maria 
do Amor Divino. Ti · . 

Foi á commissão de commeroio, industria e 
artes o reque.rimeµ,to de Joijo .Carneiro .da. Silva 
Rego, apresentado ·pelo Sr. Rebouças, .. tendente a : 
ser iseri!o de direitos pOJ.'. .20 a~nos todo o ·algodão 
e matenas primas .necessanas. para , alimento 
de uma fabrica de tecidos de ,algodão que pra, 
tende P..lltsbeleeer. ... i4 • 

. Procedendo-sé á nometção de · um ·membro para 
inleirar a commiseão que . lem de. examinar . ,a 
den.uncia d!lda pelo Sr. Pires Ferreira cofftra o . 
t~·lilinistro da fazenda o Sr. _Hollanda· Cavalcariti, 
foi eleito o Sr. Alves Branco com 10 votos. 

S.Ag11lo-se a disc .. ssão•do . ar'tigo · adciitivo daR 
emendas ·do senado ao projecto de lei que. fixa as 
forças navaes para o anno linanc(liro de 1833 
e 1834. , . · . 

. ? ~'-".- Ouatodio Dias fpi de opinião que se 
nlJeit_assem as emendas do BQnado, porque não·,• 
te.mos . que ,temer iovnsão externa, .e as provincias. 
têm mo~trado qµe estã.o .com "-ni,mo· de . re.sistir 
a quaiguer pertur~açiió interna que possa · appa- . 
reçer, accresce.!i!l~ . a . ist.o que, , _,quando,. por um. 
accident~ ill!·Previsto oc:corressem circnmstan.cias 
e]!.traqrd\nnnas, a . camara votada _um credito 

. supplementar -para RS ilespezss ,.nii~~ssarias. pai-a 
ma1Jter as !orças ds que a 11açii_o .carecesse. .. 

com o outro artigo da cÓnstituição, que manda 
fixar as forças de mar e terra (~ 11 do art. 15), 
e então disse que, sendo a. fixaçlfo de forças aqui• 
valénte á autorisaçíio para recrutar, não sé podia 
entender o arL. 86 ~ 2° qua . dá iniciativa do 
recr11tainelfto á eam11.ra dos de\lutados ·,senão 
debaixo ·do ponto de vist11 de uma lei; regulamentar 
que declare as condições dos individuas sujeitos 
ao recrutamento, etc. O meu "'honrlt!lo collega· 
combateu esta idéa dizendo que a :fixação de 

"'forças não importava recrutamento, mas era 
mataria distincta; ora, parmilta-m e ·que· eu lhe 1 
diga : que em vez de eu ter sido contradictorio, o 
meu honrado collega ~borava em uma cootra
dieçíio · manifest>1, porque, se a fixação de forças 
não importa r•utamento, então · · approve-se a 
emendl, e está ·claro que o senado não violou 11 
constituição, e se, pelo contrario, quer que o 
senado tenha violado a cQDstituição, então . con-

. s~l1t! em que o art. 86, Sl 2° não está em contra- , 
dlCçao com o ~ 11 do.: art. 15, e ·que , aguelle ~ .i!• 
é só relativo á formalidade do recrutament~ e·não • 
á faculdade de recrutar. · 

Continuando rebateu o argumento · fundado em 
· que.o§ 2°. do art. 36 tr,ata, não de recrutamento, 

m,as_de.recrutamentos, fazendo ver que mais valia 
sacrificar ao interesse publico um - .s - na pa
lavra - recrutame·ntos- do que sustenta_r por 
causa de um - s - uai.a opinião exagera.da, da 
qual levando-se essa intelligeilcia s muitps outros 
artigos da constituição,como sobre impostos, etc., 
resultaria cahirem todas as attribuições d.o ses 
nado,. e ficarmos em um go;verno monstruoso. . 

Não q.uiz fazer mais reflexões a este respe.ito, · 
contentando,se_ em lembrar q'l':AI na .. llessão . de 
1830, . quando se organisou a cham&da. grande lei, . 
na qual vinbão ioclaj_das as .de fixação de forças, 
de mar e terra, o '"ll'enado, pela razão . dd .. que ; 
podia uma ssr .sanccionada, e não outra, para 
deixar ao poder mol!erador a necessari,1 latitude, . 
desentranhara as ditas leis mondando para a 
camara dos · Srs. deputados ·tres em -lugar de 'úma, 
eu1enda esta em q11e a mesm• cam11ra · conviera : 
~~mbrou mais, que tendo sido fixados 10 mil · 
·homens, o senado elevàra a f.i)rça a 12 m-il, ·· emenda· 
que tambem fórli approva•. ' · .. · 

~qu~temos pois um 'facto da approvação de 
uma maior furça fixada pelo senatlo ; no anno 
de 1830 não importava este augmento decretaçjio 
de .recrutamento, no ·anno ·de 1830 isto não era 
invasão de uma d'MI attribuições desta camara, 
neste an·no acha opposição a emenda do senado 
por esta razão, que então se não julgou haver 1 
Senhores, o que acho. de peior · em tudo isto é 
que não -assentemos em principias., e · que todos 
os sonas entendamos este ou aquelle a'rtigo. da. 
cGnstituição segundo as circumstanciaii. Nós ·· 
devemos ser firmes em pri1u:ipios, e seguir uma · 
marcha inalteravel. · · . 

Foi interrompida a discussão para ter lugar 
a leitura do seguinte · officio : . · · 

« Aug11stos e digníssimos senhores rep1*)en-
tantes da nação. ' · , .,. · · · · • 

~ . S:r,. Oá_1.~0D,,J!_DSte..itoq 'em resposta ao dis:-. 
curso . pr~fe,ndo .pelo Sr .. Ernesto, na sessão de 
Z'1. ,do . co_rrente, •que .,lo_nge de . ter :o .. senado violado 
a .conet1tuição, .. b.~v.i,a .repsra~ci .urna f!llta que a 
e~c'l),Rra, d!!ll)~rs •. . deputados tmna ,cpwmettido em 
nl/'.11.; ~sr _ha~o ;as forças e:r,tràord.inarias, couio a . : · 
COP}!t1tu1ção., determina •. ', · ,. '· · · ··, 

" Os memlli,os · da regencia permanente abaixo 
assignádos nas circumstaneiaiJ em que .9 .. estado 
se acha; depois . da demissão de um ministerio · 
da sua Ínais alta confiança; e da rec11sação óo·ns
tante · que tem encontrado ·· em·· todos. aquelles ,. 
ci~adãos,' de qullWI melhor ' esperavão ··para sub~ · 
stitml-o; 11creditando não poderem mais ser_ uteis· 
à patria · no cargo eminente-· à que ·o voto da 
asse.jpbléa geral da . nação os elevou·, vão pe-: 
rante a· augusta camar11 dos Si.\!. 'deputados 
dar, como lhes : cumpre; · •a sua demissão, ·afl,m 
de que os repr_el!._elitail tes da.~razil occo.uãi:i céir,i 

.. uma nova ele1çao, ao ·que exigi,-(> bem e ·' ordem. 
publica, , ' · · 

{J,ti!'i,,,,qqandp !81í~f •. 'at6'cÔ~b'.in~l.o ~ri.jl, t 2•, ,. 
« Os abaixo assignados estão persuadidos que 

1>utr9s muita. amigos da patria e de suas liber
dades podem desempenhar mais plenamente . as 
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attribulçÕQB que· lhes forem dadas pela consti
tuição 11 lei respectiva, ,que outros ·poderáõ ven
cei-os em habilidades e talentos polit1cos ; mas 
desafião a qualquer que possa · excedel-os em 
bóa fé, zelo e pureza. de intenções . . : · 

,, Esperão que a· este respeito a cam~ra dos Srs. 
deputados e o Brazil lhes farão justiça, 1e1ssim 
como que apreciaráõ · no seu devido valor o 
passo que as mais serias considerações políticas 
os o brigão a dar; . · • · ' 

« Tornando á ~id.a privada, os abaixo assignados 
não se julgão delonerados da obrigação. de coadju
varem .com seus tenues esforços á grande causa 
da patria · e da gloriosa revolução de 7 de Abri.! ; 
e contentes verão . no lugar que beeupariiô 
homens que mais á aprasimeuto geral preenchão 
os. arduos deveres, que lhes ·sã.o' impostos. 

« Os abaixo assignados no ac~o de requererem 
a sua demissão do emprego de .. membros da 
regencia permanente não plidem deixar de agra· 
decer francamente á eamara dos. Srs. deputados 
a leal <lO(U)eração que receberão · emquant,o nelle 
existião; e de fazerl·votos pela sorte do Brazil e 
pela eonsolidação da actual ordem. ae cousas. , 

<< Rio de Janeiró, 30 de Julllo de 1832.-Fran; 
cisco de Lima e Sill,a,,-José da, Gosta Garva.lho. 
-JotEo Braulio Muniz •. . » . • . 

o SR. RIBEIRO DE ANDRA.DA foi de parecer que 
este offlcio fosse à com missão de·. constituição, e 
c,ue os Srs. deputados. não .. devião desamparar 

.. os seus assentos . sem decidirem a questão. ·· 
o Sr. Paulà A.ranjo: - Sr. ·presidente, 

está chegada a crise qile . ha· _multo tempo se 
preparava, e com · que se ·nos tem' ameaçado; 
mas desenganem-se os ~nimigos d9 Brazil, ' 'o 
systema· monarcbico-consh\.i1cional ·ba· de ser sus
tentado (innumertlveis apoiados), emquanto houver 
um coração brazileiro, · o· despnta qne· portanto 
tempo manchou o . throno do.J3razil~ não ha de 
mais presidir aos·· _destinos na !)atria (innmhera
ueis tlpoiados ), o throno do Sr. D. Pedro '!!, que 
tem por base os · àoragõêli e o amor· de,:. todos os 
brazileiros, não ha· de ser usurpado (innume
raiiei:i ápoiados), e a marcba da liberda4e e da 
constituição não hll ' de retrogradar entre uós. 
(Innumeraveis a,~oiaáos. r · . · . . 

As circumstanmas são· criticas, Sr; presidente, 
e · ;po·r isso· : peço ·que se nomêe uma commissão 
espeeiiil mais numerosa, de 5 membros ou de 
7, 'para· nos · propôr ás medidas que se devem 
tomar nestas circurns.tancias. 

o sr; oa.stro Alves ·não j11lgou necessaria a 
nomeaçiio de uma commissão aà hoc, por ser o 
negocio pertencente à de constitu)ção, a qual 
devia dar seu . parecer sobre o .o bJecto. 
·o Sr. 'Rlbeiro de Andra.da. fez ver· que 

sendo objecto da questão · a · demissão · da regenoia, 
e· que regencial Uma regencia permanente, q11e 
não desmereceu de nós, devia ser remettído o 
offlcio á commissão de oonstituição, e não á 
coinmissão especial, que propuzera o Sr. Paula 
Araujo, porque Isto faria sómente demot·ar o 
negocio. · · · _ · ' 

Decidio-se que fosse nomeada uma commissao 
aà ·hoc de 5 membroll, e, a rll,g11'8rimento do Sr. 
Montezilma, que fosse ·o Sr. presidente que pro
cedesse esta nomeação. . . 

o Sa. PRESIDENT!i: nomeou aos, Srs, . 'Gàbrl~L. 
Mendes, Odorico, Pires Ferreira, Baptista de 
01~ veira e. Paula ,A~aui?: , . .. ,. , ._ 

O SR; PAULO AB,!.UJO requereu :que a camara 
se declarài!lsé · em sessão permanente até a decisão 
desta i_mportanta questão.:.' . . ... .. 

Depois ele algumas refl~xoe• assim se dec1d10, 
Pedindo o adiamento da discussão das lll!lendas 

do senado .não foi vencido,. 
'o 8'r. · Êi'>ie•to 'fé'z Yei' que o ~r, o.iàôii 

estava de accordo com a sua opfolão, de que 
á camara dos Srs. deputados couipéte a iniciativa. 
sobre recrntamento. . 

Quanto ao precedente allegado pelo Sr. 0almon, 
disse que não era identico, porque o senadn em 
1830 augmentára uma força;- fixada fio projecto 
approva,io na camara d()s Srs. deputados, e 
hoje havia inchlido na lei uma especie nova, não 
comprellendida no projecto, que para lá ·tit1ha 
sido reniéttido. 

O, Sr. Oarneiro . Leão advertio que os 
Srs. que. se oppunhão ã. eménda não havião dito 
que · a cousa não era necessaria, mas se fun
davão apenas em que a constituição dava á ca
mara a iniciativa sobre' recrutamentos, .. quando 
esta razão: não procedia, : visto que decretar o 
recrutamento era cousa muito differente de fixar 
forças. · 

Accrescentou que o &,. 11 do art. 15 da cons.ti
tuiciio, diz que pertence á assem biéa geral fixar 
as forças · ordinarias e extraordinarias, e era por 

. tanto claro que tanto pértencia ao senado, como 
a camara dos Srs. dep11tados . a iniciativa da lei 
de fixação de forças ; o que porér,n não acon
tecia a respeit.l da lei do recrutamento, cuja 
iniciativa a constituição expressamente diz que 
pertence á camara dos Srs. deputados, ..; 

Concluio mostra:ndo que uma lei de recruta
mento não era lei· dr ·1ixação, e que a eamara 
o entendera. tambem .. ssim q\lando accnsára l> 
Sr, Clemente. Pereira, porque, hnendo lei de 
fixação de forças, não havia· lei que a:utorisasse 
o recrutamento a que mandá.ra itroceder o dito 
ex-ministro da guerra. 

Votoll a favor da emenda. 
Depois de mais algumas refieli:ões, foi appro

vada a · emend~ do senado e tàmben1 as seguintes : 
« Arts. 2•, 8• e 4°, passão paca 8•, 4° e 6o,-d<i 

projecto. , .. 
« Art. 5• passa para o 6•, e redija-se .assim: -

Ficâo s11spensas as promoções dos officiass de 
saude, fazenda, apito, capella e nautica, q~e não 
forem itrdispensitveis para as embarcações de11l· 
gnadas no art. 1. • · · 

<1 Arts. 6•, 7•, 8• e 9• passã~ para 7•, 8°, 9• 
e 10. " 

E,ltrou em discussão o seguinte : 

o:..r1TUI.O Vil 

Mínístsrio dos r1egocios da (a.tenda 

« Art. 21. O ministro . e secretario de estailo 
• dos negocios da razenda, é a'ti'torisaâo a despender 

em todo o imperlo, uo ánno fieancelro do 1° de 
Julbo de 1883, a 80 de JunhQ de 1834,. 

« ~ 1.• Com a divida externa, na 
fõrma do quadro apre-
sentado, lbs. st. quatro• 
eentas e· quatro mil tre-
sentas e vinte, orçado 
o cámbio · a quare?lta 
médio nas differen1as 
thesourariatf por onde 
sejão feitas os remessas. 
Dous mil quatrocentos 
e vinte cinco óontos no• 
re.cento,i e yinte mil 
réis,.,.·.·,.............. 2,425:920SQOO 

« SI 2. 0 Oom a divi4a i~térna 
ftu1dada : Mil e quatro 
contos oitócentose trinta 
e seis mil réis.' ••.••... , 1,0Q4:836BOOO ... 

« ~ 8. o Ooin o tribu nat dô th&~ 
, . souro, thesourarias fi. 

Uaes, do ·stillo . e 4a 
dhan.eellarla, · exp11dien, 
tes, inclusive·" noventa 
contos de réfa ' \lara q 
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11ugmento _d~ ord_en~dos, 
aposentados e àdd1dos, 
na organisação das the
sonrarias - provinciaes, 
na conformidade dll lei 
d 11 4 de Outubro de 1831~ 
Tresentos e sete contos 
cento" e quarenta e seis 
mil réis. ( Veja-se _a 
tabella A ) . .• ....••. , -•. 

« Supprima0 se a despeza dos cor
reios a càvallo. 

« s; 4. o Com as alfandegas, e ex
pedientes das mesmas. 
Duzentos e - quarenta 
c,mtos cento _e oitenta 

~ .-mil réis. (Vid. tabella B.) 
« Supprima-àe a despeza do sello 

das fazendas. 
« § 5. • Com a!'mesa_s e administra

ções de arrecadações das 
re·ndas, seu expediente, 
supprimidas as sete me
sas novamente ·creadas 
na provlncia do Rio 
Grande do Sul, ficando 
. todavia o governo auto
·risado ao pagamento dos 
ordensdos das que jul, 
gue conveniente nesta 
e outras província~, na 
fórma da lei de 15 de 

- Dezembro de 1330. No
venta o seis contos· cento 
e onze mil réis. (Vid. ' 
tab. O.) .............. . 

« Supprima-ee a ,despeza das ad0 · 

..... · ministrações dos pro-
"" prios naeionaes, - que 
passa para- a despeza 

:provincial, e será dedu: 
· zida do rendimento dos 
mesmos. _ 

« § 6.• Com os ordenados dos 
aposentados de todas as 

· reparli_ções publicas, cu-
jas aposentadorias têm 
sido : appro·vadas pela 
assembléa geral. No
venta e uin contos . qui
nhentos e um mil réis. 
(Vid. - tab. D.) ........ . 

« $,7.• Com ()li empregados dos 
tribunaes e·_ repartições 
extinctas, e das que ora 
se extinguem. Cento e 
oito contos quinhentos 
e cincóeata mil réis, 
(Vid. tab. E.) .. . ~ ••.••. 

« § 8. • Com as peasõe~ até agorà 
pagas por todos os mi; 
11istérios tl differentes 
repartições, inclusive a 
folha extraordiaaria do 
thesouro, fi,tjeitas toda
via á approvaçiio da 
assembléa geral. Cento 
e trintà e ~e _contos 
setecentos e doze .mil 

• - _ · réis. (Vid. tab. F.) .... 
« SI -9~ • Com· as tériçàs, é · com a · 
- mesma clausula antéce

dente. Vinte contos du-
- . ze11tos e tres mil réis: 
- (Vid; tab·. · G.) ...... ; .• 

« § 10. Com o"' meio Soldo ás viu-. 
vas e filhos de militares: 
Cem contos de réis., .. 

C! f , 11. Com o · ·mQnte-pio · do 
corpo de ' artilliaria ~ 

80'1:146HOOO 

.. 
24.0: 1808000 

96:lllSOOO 

91:50IROO0 

108::>508000 ' 

136: 7128000 

20:20311000 . .. . / 

ioo,oooaopo 

marinha, e da armada. 
Dezeseis contos nove
centos e'. doza mil róis 

« § 12._ Com . as casas da moe~a 
do Rio de Janeiro e 
B:1hia , e expedient"e 

0 -:-(la _primeira. Q.uarenta 
e dous contos quatrocen
tos e trinta mil réis ... 

<C Si 13. Com a caixa da amortisa-
ção, e a filial da Bahia 

· e seu expediente. De
zeseis crintos setecentos 
e quatro mil réis,., ... 

<< Si a. Com a -junta · dei eo-mmer• 
eio. Supprimidos sete 
contos -quatrocentos e 
cincoenla e um mil réis 
das despezas de pharol, 
barcas de soccorro, e 
lotadores dos navios, 
cuja inspecção e empre
gados passão para a 
repartição da marinha. 
Dezoito contos seiscen
tos e sessenta e seis 
mil réis .............. .. 

« SI 15. Co·m a typographin na
cional. Sete contos e 
duzentos-mil réis .. ... . 

·cc Si 16. Com as grati~ações ás 
com missões de liquida
ção do _b_auco, e contas de 
Londres. Quinze co·ntos 
cento e vinte mil réis . 

« SI ·17., Com_ o pagamento de au; 
sentas, e das proprie
dades por-tuguozas, re
paros de ecliftcios do 
serviço nacional, rebn· 
tes, conducções e outras 
despezas eventuaes. Du
zentos e doze contos 
duzentos e quarenta e 
quatro mil réis ........• 

« SI 18. Com supprimento às pro
víncias. Duzentos qua
renta e quatro contos e 
tresentos mil réis .... _. 

Somma ... 

OAl.'iTULO . Vlll 

Disposi.çlfei commlffls 

16: 91280000 

42:4.80$000 

16:7048000 

1s,66Baooo 

-7:2008000 

15:1208000 

212:2448000 -- . 
244,sooaooo 

5,l0i:7358000 -

<< Art. 28. O _serviço dos correios das· seis 
secretarias de estado, que '."ficão exUnctos, será 
feito pelos guardas permt\nentes de caval_laria. 

«_ Art. 29. As pensões, tenças, monte-pio, _ 
meio soldo ás viuvas dos mililares, ordenados 
Jos_ aposentados, e -dos trlbunaes, e repartições 
oxtlnctas, que até agora erão pa~os pelos dif· 
ferJn_tes mi!}isterio!J", e repartiçÕ•S . publicas, 
ftcao desde Já _ á cargo do thesouro nacional, por 
9nde deveráõ ser pagos, depois de se lhes abrir 
o seu competen~e assentamento., fiC11n_do reunida 
em uma só folha a extraordi naria do thesouro, 
bolsinho e pensões. Os empregados das r epartições 

. ext1nctas, ~quanto não tiverem novo emprego, 
-cont,nua!êo á ficar sujeito~, e á diaposiçiió .dos 
. chefes das repartiçõe3 de onde sabirã<i. - · · 
· « Arl. 30. qs objectos que existirem nos-·arma
zens da marmha -!i .__guerra, e_ que dep_ois de 
exacta e rigorosa-_ inspecção, se acharem não 
emprega.veis, .ou inuteis, serão vendidos err1 hasta 
publica ; e quando não ha:fa comprador terão o 

_ desti .. o que mais cnn vier. . 
-~, Art. 31. As_sobras qµe bo11verem ém qúaesquer -

ob~ectos . de despeza da marinha e ~u,erra, poderáõ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 09: 12 - Página 5 de 19 

SESSÃO hM 30' DE JULHO DE i832 125 
ser empregadfls em outras, quando sej~o detar
minadas por lei, ou em armam~nto e ·· machinas 
uteis pal'a os arsenaes. » 

O S:r. Soares da· .ll.:>ob.a ·perguntou se 
a commissão attendera a um requ,,rim .. nt ,.i q,,e 
existh na casa ácerca do port,iiro da alfowlega 
da Bahia, que fi.cára • ~erh vencimento algum, 
depüis- dtl lhe te,1em sido tirados os emolumentos 
das capas. . . • 
' Lemb1·ou que o conselho geral da provincia já 
tinha ràpresentado a este respeito , porque o dito 

• porteiro não podia servir do ira·ça. 
Disse- tambem que deii.ejava saber se havia 

sido attendido ·um requerin'!'ento do thesoureiro da 
junta, cujó trabalho cresceu muito depois que se 
creou naquella pruvi1t'cia a. caixa fil ial do amor-

., tisaçã,.,,.e de ter passado a lei que ~ando"tl arplicar 
à,,.•mesma caixa os emolumentos dos depositas 
publicos, não sendo justo que ..tendo-se ~nsi
deravelinente augmentado o tra'b<1llrn ·daq 11elle 
thosoureiro, ell,i continue a s•·.rvir com o orde
nado de 1:2008000, que d'anted v,mcia, sem se 
lhe _dar gratificação alguma. - · 

O Sr. O astro. e Sll va respondeu que tendo 
o· governo sido autorisado pela lei de 15 de No
vembro -ili 1831, a reorganisar as alfandegas, a 
commissão julgara não dev.ir contamphlr no pro

'jecto mais do que o orçacl'!t pelÕSr. ministro da 
fazenda. 

Quanto á caixa da amortisaçiio, fez vor que 
a ·c.ommissão tivera em consideração as ddspezas 
q~e o m,esmo Sr. ministro orçára, tant,:f para a 
caixii de amortisação da côrte, como para a filial 
da Bahia. · , , • 

O Sr. Soares da Rocha sustentou que 
era necessuio dar or-denarlo ao p ,,rteiro da alfttn
dega da Bab.ia, q11B fic·1ri11 do contrario sem 
meios de subsistenci-1, fazendo vet· qite a quantia 
or~da para a ·ref,Jrma, ll que se deve prMe.der 
das alfand·egas, dizia sómente· respeito ao Rio dé# 
Janeiro. • 

Lembrou que os arr.amatante~ dos mais direitos 
da alfan,iega da Bahia j;ínhào dado -grandes orde
nmtos aos empregados que lá metterào alé,n d.os 
da · nação, e que haviã,1 lucrado 400;000$000 li
quidados ; á vi~ta do que er!l'•evi-J ente a utilidade 
de se m 11lhorarern os 11eu~ ordenados. 

Sustentou lambem sua opiniiio a respeito do -
thes1J11reiro da caixa filial da amotitisação. 

· o sx-. Lobo nãõ concordo11. na supprassiio 
das mezas de divtirsas re>1das proposta no art. 2:3, 
diz~ndo qp.e a_indó\ não b. 1via dattos para se pod,~ 
conhecer da utilidade destas adminigtrações· no 
Rio G'tantie por ox,,mplo; ·e que el1<1s têm pro
"<l,jdo bem nas províncias marítimas. 

o Sr. o,u1rtei.. Silva disse que no Rio 
Grande do Sul se tinhão creado 7 mezes de arre
cadação montadas com grande tlesp~za, ro,iHando 
a.+tumas dellas a província : que · a utílida le 
dellas não estl\va inteiumente demonatra,la, po.
rece11do antes dispensavel uma grnnd~ par~ rlellas; · 
em conseque,~ia do que a comrnissão deixfira 
contmuar no governo a autorisação •}Ue lb.e fôra 
dada dEl as crear ondEí achasse conveniente. 

Advertia q11e a commissão não orçára eu,iant i
tati~o algum para p1<ga1J1.ento das prezas, por não 
estar cabalmeete i11formaaa da somma que se 
deve votar para esta despeza. 

guma para pagamant'I ctelle, porque &.§ta divida 
ainda está illqu.i,ia., h ,,vend,) preS\HilpÇÕ i'S de que 
alg,una despeza se havia feito p•1r conta delle, 
e por isso a curnmissã•.• i'fiio julgára que vor ora 
pudessa ter lugar ~ste pagamento. 

O s;.. i\:Unistr <> dcl. Fa,:;enda. disse que a 
uossa ai-vida eictflrna c,Jnstava de um emprestimo 
contrahi,io por occasião d ,1 nossa independencia, 
o q\1al nos obriga,nos a pagar e,n- Londres do 
emprestiroo p,1rtug11az, por co11ta do q,ull ,-e não 
tem fei,j;•J pi.3arnent,;s nos a11nos de 1828, 1829, 
18:30 o 1831, unp •rtandú a despez,1 deste empres
tirno, nos ref<:l ridtJs quatro annos, em nào menos 
de 400,000 19s. st. , e <la. ernpre5tirno de 400,000 
lbs. st. cantrahi,I<> e,n lt!'?,'.1 ; e a commhsã·, con
Lt\r,1 aponas com o primeiro eJJltímo-eiaprestirno, 
quando podia acontecet· ·q ue t,v"sse lugar ·o pa-. 
gamento do ernprestimo portuguez, e por isso 
c11111pria fazer alguma alteração a e~ttl4"res
peito·. 

Qua11to á divida interna lembro11 que além da 
q11autia orçaJa cutnpria ter em conshlera~ão que 
p ,n· uma lei sancciona-la 110 an11 ,1 pa,sado, se 
determinára que o governo emittisse 3,000:0008 
em apolíces, peh.i..+ire~o da ultima vauda para 
pagameilto das presas, por,1uanto :i somurn orçada 
pela Cúmmissão s11ria apenas sufficienLe para 
pagar o jur,1 e amortísaçii. •J d,1 divi ,la, atê ao pre
sente liquidad•t, e não tlos 3,000:0008 que o go -
verno está autorisado a emittir. _ 

Accrescentou que se devia attendet· tambem a 
que a liquidação da divida interna ia em conti
nuação, incluindo-se nella uma somm ,1 mui 
con~ideravel que se deve · de umas letras sacaJas 

. p~lo Lhesouro por conta d6ooUma certa quantia. de 
dinheiro que o governo inglez tinha destinado 
pttra pagamento das irresas bra~eiras, pfll'te das 
q uails rl'\nJ furão satisfeitas, · pllr ter o rei de 
Portugal ~o outro destino a ,ist,i dit1he:ro, que 
o th11sou,·o estil ,,btigado a pagar, tendo os res
pectivos credores acabado de nncer 11ma sen
tença para que lhe seja pa~o, irnµ,1rtando esta 
divida em não m13 ,,os-·de 2-> ou 26-,000 lbs. st. 

Fez ver mai" q11e a divida interna se au~men· 
taria muito, principalrnente se. ni10 houvesse uma 
provi<1encia sobre a inddmnisação dos prejuízos 
causad<ls pela guerra da indeperidencia; provi
dei•a qu~ o corpo leg \slati vo princip1ára a tomar 
em cons-4,;leração,. e depois adiá.t·a. ,,tl ó pre,1ente, 
nno decid,n-1o cousa .alguma, e11trtttant,1 que o 
pod,·r ju,liciario tem tornado conhecimento das 
reclamações que se lêrn foito a l!~tfi raspeito, e 
no -pri11c1pi11 deálll anno, u1n neg,)ciante da Ma
ranl:ll'io cl1ama<!o M.iir11lle;i aloançnu 1tma sentença, 
pel,1 qual o thes,,uro publico flc,,u condemnado a 
p>il(ar n q11a,1fü.1 de 150,000~; havenrlll além disto 
outras muit ,~ reclarnRções, que ji\ têm sido ap1·e· 
senta,las ao pod ,- z< j uµ1ciario ; o que tudo provára 
a · necessidade de o corpo legislativo dar uma 
providencia a este re~peito, até porque o dito 
Meii'élles obteve a sentença referida, pela qual o 
thasouro fic,1u obrigado a pagar 150:0008 no 
mesmo tàmpo que uma pes~oa que reclamou a 
indemuisáção de prej,Urzo que soffreu dur11nte a 
gu:erra no ~ Granãe ,:1-o Sul, parecendo esta 
reclamação estar nas ,pies•nas circumstancias da 
de Meirelles, ainda n:ão pôde obter. 

.!' Sa. MINISTRO DA FAZh:NDA pergüntou se 
com a quantia orçada pela commissão para lfl· 
gamento da · divida externa se poderia pagar toda 
a de1;1peza qull com ella se deva fazer, ou se a 
commis:;ão excluira o que se deve.lo emprestwio 
po~uguez, desde que se deixou· de pagar. 

O sa: DUAl;lTE SILVA disse que a commissão 
orçava a quantia . c"nstl!-llte do qt1adro ; e quclnto 
ao emprestimo . portuguez uão fi.xár~ qu_antia at-

Passando a fali~ sot>r'e 1\.. despeza com o tri
bunal do thesouro, lembrou que os ofiiciaes da 
secretaria . dl'J' estad,i dos nego11ios da fazenda, 
inclusive o oflicial-maior, devião ter vencimentos 
iguaes aos das mais ·secretarias 9-e estado, porq_ue 
o trab 1lb.n · de que são onerados _não é •menor, 
antes _muito maior do que os das outras secre
tarias. 

Não concor?tou na · suppres·são dos · correios, 
e neu1 mesmo na sua rdducção, fazendü ver que 
não s'erv~ sórnenle para o llX.pediente_ dom_ inistro, 

. - m~s tam.oem para o serviço intern~ da casa ; q.ue 
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demais devem ter conhecimento da morada d~s 
fildividlios, devem saber lêr, ter alguma aprend1-
lláge11t, e serem homens que mereção . alguma 
confiança : accre~cendo .a isto que se :ficarem re
duzidos a dous sómente, não terião descanço 
algu ,n, e o eerviço padecerá. . , . 

Q ,anta á alfandega disse que os respectivos 
oflidaes não tendo emohrnrnn tos a\guns, e v~n
cendo limitadíssimos ordenados, estão sem ,meios 
de sub:11stencia, e parecia p1Jr\anto _conven\Allte 
au~m~ntarem'lle- lhes os ordenados; nao chegando 
os 100:000S, que o govArno fôra. autorisado com a 
alfond ega do Rio de Janeiro, para fazer as despezas 

.ordinarias, por ser imposswel redutir · o numero 
de fieis e agentes além da r~ducção 1á feita, sem 
que o serviço pad.~ça. _S . Ex. achou mais con
VP.niente que os venc1me11tos dos offic1aes das 
alfandega$ f,,s,em p·,gos na proporção dos ren
dimentos dellas, porque seudo ru.ste modo os 
empregados - das mesmas alfa.tdei;ras fiscaes um 
dos outros, · pelo empenho que têm em que -se 
augonentem as rendss ·publicas, para que cresção 
os seus salarios, elles obstárão ao grande · ex
travio d·a fazenda. 
· Achou des,. ecessarias mesas -de diversas r endas 
na rnaior parte das províncias, depois que pelo re
gulament,, publicad,1 a cobrança dos impostos está 
commettida a collectores. 

Declar,i 11 que não entendia bem 1" artigo que 
diz resf)e'fto aos proprlos nacioaaes, parecendo 
melhor que sese não queria quahouvesse proprios 
nacion·,es, se fizesse log-sta declaração. 

Qua:it<> ás gt,atificações, le111brou que a com• 
missão de exame da caixa de Londres tem de 
ultimar em . breve o se11 trabalho, e por isso no 
anno financeiro de 1833 a 1S3i, jé a nação não 
terá J e fazer esta despeza. 

Achou .Pecessaria melhor redacçiio no art, 22 
que diz respeito ás casas de fllndição e.m Minas, 
lembrando que casas de foudiçã.o e intendencias 
do ouro, são uma e mesma cousa. Fez algumas 
reflexões para mostrar qus este artigo não era 
necessario. 

Quanto aos arts.- !!<t e 25 lembrou que o g<1 -
verno pela lei de 15 de Novembro de 11:l31, estava 
autorisado para reformar as alfandegas, e p,,dia 
reunir as pequenas mesas de tt'lversas renda.s ás 
mesmas alfandegas e vice-versa, se assim se jul-
gasse conveniente. · -

A respeito do art. 26 declarou que não estava, 
convencido da utilidade de uma casa de moeda 
na provincia de Minas-Geraes, não sabendo mesmo 
que beneficio fará áquella província, não havendo 
alli uma povoação para onde concorrão os mora
dores dos diversos pontos da pr,1vincia com o 

· fim de tratijrem objt1cto11 commercia.r's, ou de fa. 
zerem transaeçõe.s lucrativas, - r011Ultanào daqui 
que se podia esperar que os possuidores do ouro 
em-pó levem este precioso me'tal à casa de moeda, 
de distancia de 20, 30 e mais leguas. 

Accrescentou . que para uniformidade da moeda 
não devia haver mais do que uma casa de moeda ; 
envolvendo o .seu estahelecffllento uma ' grande 
despeza, para que a moeda seja: bem feita ; e que 
a casa da moeda que se creasse .em· Jl4inas, seria 
imperfeita, e por consequrlncia abriria a "porta a 
incalcufaveis males, uma vez que o cunho da moeda,. 
se .prestasse á falsilicaoão. 

Lem,irou mais que tendo-se ma11dado crear uma 
casa de moeda em Minas e outra em Goyaz, esta 
creação nunc·a tivera lugar, sem duvida por se 
conhecer que era ímpossivel. , 

Achou o art. 27 pouco conf;u-me com a letra da 
constituição, por tratar da nomeação de empre
gados que compete ao poder executivo na fórma 
da constituição ; não · podendo . objectar-se a isso 
o baver pass~do uma resolução para que um 
me1r1nbo , cont1_nuasse a sarvir.este lugar, porque 
S"Ex~ entendia : que ,estas disposições erão con• 
trarl~ 4 constituição. · 

Foi portanto de opinião que este artigo i"~iio 
devia merecer a approvação da assenibléa geral. 

o Sr. l\'l:a.E>l.eJ. mostrou a . inutilidade das 
mesas de diversas rendas na província ão Rio , 
Gra ,,de dei.Sul. L ,mbrou q11e pela lei de 23 de Se
tembr•>- dd 1829 se mandárão amortisar 5 °/o das 
notas dll banco em circulação, e (JJIB tres annos 
se hav ião passado sem que esta amortisação ti

·v~stfo tido lugàr, nãil . podend<.1 s ervir de obstaculo 
o niio se achar liqui-dado o bancc,, porque est.9, 
liquidado ~uaóto basta para se cumprir o engaja
mento feito pela lei citada. Entendeu,- portanto 
que se deviã,, applicar para esta desn,eza 6~tooos, 
em que importa a amortisação de 5 °/o dos 
12,~00: 000$. de notas em circulação ; sendo esta 
smortisaçã,> tanto mais necessaria, .quanto 'lOU· ,,. 
vinha não deixar cáhir este papél em grande • 
descredito. . · 

Nã,, achou eX'llctas us re1it1xões feitas p_or S. Ex. 
a respeito do art. ~, porque netlê se não tra• 
tav'l de nwnear em!W'egqdos, m.as da applicação de 
empregados existentes. Fez ver que isto era mais um 
peso que ia carregar sobre. a nação, e que os l;labeis 
não devlão parar na carreira e"bs inhabeis niio 'de
vião coni.iouar a servir, embora fossem aposen
tados, p0rque as suas aposentadorias serão ·propor-
cinnaes ao tempn que tivessem servido. · · -

Fez varias refl -ixõesã este respeito, mostrando 
que empregados havia que nem ás repartições 
querião "ir, e sobre a injustiça de ·serem apos·en
tado's , com o ordenado por inteiro, homens vadios 
que não querião trabalhar, entretanto que se 
não providenciava ácerca da subsistencia de 
homens de offlcios e agricultores, que por inva
lidos se vêm reduzidos á miseria e suas res• · 
peétivas familias. 
. o Sr, Oa•tro e snvà. acho11 que a redueção 

dos correios ·da secretaria da fazenda era muito 
poss_ivel, porque no thesouro ha co,ueios de pé' 
que podem s.ipprir mui bem a falta-cios correios 
de cavallo, e além dedtes ha os dortribunaes 
elt'tinctos que podem s• chamados ao . serviço, 
porque para isto está o governo autorisado· por 
!01. 

Achou ocioso o artigo que trata das mesas de 
.diversas rendas, porque a lei de 15 de Novembro 
de 1830 autorisára o governo para crear , estas 
mesfà6 onde julgasse necessaria, donde resultarão 
qllll a respeito dS!f\lellas que o governo julgasse 
desnecessarias, podia negar a tiíua appra.vação. 

Fez algui:aas reflexões sobre as obsel'Wlçõe~ feitas 
por S. Ex. áoerca dos prog.rios_nRcionaas. • 

Mllstrou a necessidade de se abolirem as oaaas 
de fundJ.ção em Matto:Grosso e Goyaz, por não 
convir de mod<J algu~er ·naquellas provinoias 
tiio grandes .estabe1ecímentos, cujo rendimento 
não está em relação ás sommas que com elles 
se gástão, 

.Quanto á creação de uma casa de moada em 
'Miuas Geraes, declarou que à _ commissão havia 
sido presente. uma proposta do cons&lho geral 
daquella província, em que e:xJljl.nha as grandes -
vanta~ens que devião resultar, desta creação, e 
que, Julgando que ninguem melhor conhecia os 
interesses da província de Minas do que os,~e~
bros do resp"ctivo conselho jferal, a comm1ssaw 

. julgára que devia ir de accordo com •opinião 
·do m"smo conselbQ., parecenio,lhe que devia ·ser., 
grande r. vantagem da ,creação . de uma casa,.de 
moeda em um paiz· que produz. tanto ouro-, · · . · 

Acerescentou que a companhia do Gongo Socco 
paga 25 % do ouro que e:xtrahe das suas lavras~ 
e que além deste onde não devia ser sujeito ao 
incommodo e despezas necessRrias para conduzir 
-o ouro á casa da moeda desta côrte, afim de o 
reduzir a,.barras. _. · ; . , · 

Quanto ao art. Zi disse que nelle se •ão · tra
, teva seaão da prefereneia . que . devião ter os. 
empregados das casas de fUDdiçiQ Q i1;1teo,~e11,ci,1, 
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para servirem na nova càsa da moeda· de Mina11,, 
quando o governo. os julgasse babeis para isto. 

• Pronunclou:se contra a emenda do s,·. Maciel 
ácerca da amortisação de 5 •/o das notas do l,anco, 
fazendo -ver que o numero de taes notas não é 
superabundante no mercado, e que a sua con
tracção, longe de s&r util e . vantajosa, seria 
nociva, dimin_uindo os meiôs do troco indispen
saveis para o giro do mercado. 

Apresentou ,demais a razão maxíma de não 
haver rendas para se applicar a esta deapeza. 

o Sr. Lob·o não concordou na sbolicão das 
easas da fund.ição do ouro em Minas, Matto
Grosso e Goyaz, por entender que era indispen
savel a sua conservai,ill, dando-se-lhes uma me
lhor fórma p11ra ·as toruar capazes de reduzir a 
barras o 011ro . em pó, dando ao mesmo ouro 11m 
quilate certo e determinado, de · maneira que não 
h!}UVesse nem falsificação, nem engano. 

Fez varias reflexões sobre a utilidade que daqui 
podia resultar. · 

Oppoz-se tambem é. abolição das mesas de 
dive,·sas rendas creadas nas províncias mari 
tinias, ainda que pequenas, por estar persuà
dido que são de absoluta necessidade, não só para 
arrecadarem-se melhor os impostos dos generos 
de sabida, e m11itos outros, cujR 11rrec,1dàção 
està -ao alcance das mesmas mesas, como porque 
facilitão muito o expediente das partes. . 

Accrescentou a isto que ~e não de·vião abolir 
as mesas creadas quando se nãu tinbão conheci,~ 
ainda · os bons ou máoa resultados q11e alias 
podem produzir em alguns lugares , onde -esta 
creaçi1o teve lugar; havendo antes o exemplo 
do ·-grande augmeuto de renda, que teve a Bahia 
em consequencia da mesa alli creada. 

Concluio com varias refiexões contra o estabe-
lecimento de collectoree. · 

O Sr. Oarnelro da Oun11a disse que da 
questãO sobre as mes11s de di~rsas rendas não 
era proprio .. tratar agora, devendo reservar-se 
para quando o Sr. ministro der conta á camara 
da reforma feita nestas mesas de· ~rrecadaçi'io. 

Fallou contra a .creaçã.o feita p'Or algumas 
junlas de mesas de diversas rendas com grande 
nudtoro de empregados que vão sobreca.-regar 
a nação sem necessidade. · 

Ouncordo11 com II opinião do Sr. mlniRtro da 
fazenda quanto ao ordenado que dev~m vencer 
011 empregados das alf,,ndAgas. 

Apoiou a abolição das casas de foodiciio, 
mostrando 4110 não têm produzido os bens que 
dellas esperavão, p1·incip11lmente depois qud o 
povo das províncias a11riferas se desenganou de 
que o excl11sivo emprego na mineração nâu lhA era 
tão vantajoso como o exercicio da ind11stria, e 
producto dos trabalhos ilgi'Brios. Foi tambem 
de opinião que devia bave,· uma só casa d• 
moeda _no lugar )ara ond~,, _em conaequoH1cia 
das . maiores relaçoe~ com'l11erc1aes, concorre~se 
a abundaucia de metaes preciosos. . 

A respeito da sentença que alcançou do poder 
judiciario o negociante 'do Maranhão -Meirelle,
par11 exigir do tnesouro 150:000ff, lembrou qu,,nto 
havião soffridQ muitos dos habitantes de algumRs 

'provin~ia·s, s~m qu.e comt11do houvessen1 recla-
mado indemnisação alguma: ponderou II necessi-
4,lde de tomar aiguma providencia a este resp!líto . 

Sendo dadas ~ horas, interrompeu-se a sessão 
até · apresentar-se o parecer da commissão ad 
hoc , so~re a mens~gem . da regencia,,-,d~pois de 
haver a camara ·deliberado que se oflic1asse ao 
senado o ·achar-se a camara dos Srs. Jeputadue 
em . sessão permanente · por ter recebido o of!lcio 

, da···demissão da. regencia. 
A's 4 horas.e 2() _minutos .da tarde. continuando 

a se,ssão, a qµe .: assis~irão mais os S.rs. Marí11 do 
Amaral eF~r11ande)l_de Vaseoncell9s,leu o seguinte : 
offleió: · · 

« Illm. e Exm. Sr.-Te11do o senado notfoia do 
acontecimento, "1i11e V. Ex. comm11nica no· seu 
officio que acabo de receber, deliberou reunir-se 
hoje pelas 5 horas d_a tarde para da sua parte 
estar prompto a· concorrer com a camara dos 
Srs. deputados para as medidas que convierem, 
e logo que se reuna apresentarei o mesmo o:fficio 
de V. Ex. . 

« Deos guard~ a V. Ex . . Paco do ,;enado, em 
30 de Jullio de 1832. -Conae de Valença. r sr: 
Cassiano Esperídião de Mello Mintos . » 

Immediatamente depois leu o s ·r. seor~tarto a 
seguinte representação dos juízes de paz : 

« Augustos e digníssimos senhores representantes 
da nação.» · 
· « O. jui.zes de paz abaixo 11ssignados, instados 
pe. !o voto dos cidadãos de-!l~as ditlerentes paro
cb1as, e cheios de s,1hc1tude pela situação 
dolorosa em q11e se acha " capital e a patria; · 
ao . verem que uma- regeocia e um ·. governo pa
tri •tico, que pQl" tantas vezes nos salvou nas 
d,ffarentes crises que têm occorrid,,;·· se· r~tirll e 
deixa o tim ão dos negocios, vêm' ante vós, 
verdadeiros representantes da nação, supplicar
vos que tomeis quanto autes as mais energica• 
providenci,1s para o bem do paiz, cuja liberdade 
existe ameaçad" pela feroz facção restauradora 
e pAlos furores da impl!1,cavel anarcbía. 

« E' em _,ós, senh,,res, que está dep'l!!itada . a 
confiança dos bons ai,dad'!ios : de võs esperão 

•heroico e prompto remedia aos mal•$ i •npandontes 
'leste povo hónrad,1 e bnoso, · que vos ele~eu 
não para ser indiff~rentes a sell:< cl-.mores e 
soffrimentos, mas para dirigirdes com mão segura 
o leme da náo _do· estado, principalm«nte em 
circumstancías arriscad11s, como aquellas em que 
a nação brazileira f,,i lançada pela \m~udencia 
e p11Ja mal<i•de de homens incorrig1veis em 
ae11s erros. 

« Rio de Janêiro, 80 de Julho de 1882. -Joaa 
Silveira Pilar, juiz de paz supplente dá freguezia 
de S. José .-Antonio Correia Picanr;,o, ju z de 
paz supplerite da fregu ez,a de Saut'Alrn~.-Ma
noel Rodrig•,es Pereir'a da Cruz , j11iz de paz 
supple"te da freg11ezia do Sacramento, - Lui:z 
F.-ancisco Braga, ju,z de paz da fraguezia da 
Candelaria. -Manoel Teir,;ei.-a da Costa e Silva, 
juiz de paz da fl'iigu\zi" .cJ., Santa R,ta. • 

O Sa. P AULA ARAUXO, cumo relator da com
missão especial, leu o seguintA p• recer: 

« A commissâo esl'ecial encarregada de dar o 
seu parecer a respeito · da mensagem da regencia 
d'.l imperio, em qu" ué. a sua demissão do alto 
emprego para que fôra nomead", . passa a expór 
11 s11a opinião é.cerca deete objecto. 

« Ninguem de boa fé póde· duvidar que as Ôir
culnstanc1as em que nus acba,11'u.11.. sã" extraor
dinarN111; que a nação se achv, aborda de um 
abysmo pelas divisões quA infolizme,1te tê,u reta
lhado o nosso pai;, e µrinc1palmente pela exis
tenoia de um partido retrogrado, que, não 
contente com prégar abertamenté pel ,1 imprensa 
a restauração do detestado governo de Pedro I, 
tem levado II audacia ao ponto de empullhar 
as armas contra as autoridades legalmente con
stituídas, não duvidan-Jo derramar o sangue 
daquellcs que não p,,rtilhão seus ind4gnos sen
timentos. E' ._igualmente , manifesto 'qu• " governo 
não pôde lutar com v, ntagem contra tal partido 
com os meios que tem à sua di,ip .. s1ção, prin
cipalmente quando. a m,ii.,rta do · ,iena.J.o ·e parte 
da magistratura, pela sua eouducta · tem mod- · 
trado protegei-o abertamente ; de uode resultou 
não só a demissão de todo o min,sterio, que 
merecia a confiança da regencia e da nação, maa 
tambem a impvseil,ilidade -Je organtsdr outr:u; 
põrque -os. cidadãos mai11 __ illustrados e reeonhe
cidQs patrio,as, reeusão eólloearsse .em tão diffieíl 
e arriscado ·posto. · · · · . · · 
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« Vendo pois a co.mmissão que das cousas 

· acima exp·endidas não podem deixar de resultar 
os maiores males ; vendo irnminanta a· guerra 
civil a a a11archia, e ,.,,tolbando com horror as 
revoluções parciaes e d~srégradas qutt de certo 
hão de apparecer nas provinciad e de que póde 
resultar a o1esmemhração e ruina do imparia; 
julg" que só as m•1is energicas rnertitias p,,dem . 
Sillvar a nação e o· tbrono censtitucional . do 
Sr. D. Pedro II. E como estas não cahem nas 
nossas attribuições, nem . tão pouco ac·eitar, a 
demissão da regancia permanente, é de parecer 
que est'I. august" camara se converta em ·assem
biéa nacional, para então toma~ as resoluções 
que requer a crise actual, e que isto mesmo se 
participe ao senado. 

nmor da patria e liberdade, eu muito bem conheço ; 
é em verdade necessario que eu us~ de toda a 
energia, e força d'alma,-de que sou capaz.~,,r11; 
poder reoistir á t urrente de sua opinião; e 'mi pa
rar- me delle~, fazendo os ultimas esforços para 
tirar-lhes a venda que lbes cobre os olhos, e 
indicar lhes o · caminho d,, le~alidade, que cam 
ell r,s tenhv constantemente trilhado. 

·Sr. presidente, R crise em que nos. achamos 
é realmente grave ; _o mesmo di,c11rso· que ãcaba 
de fazer o nobre deputado (o Sr. Ernesto\ que me 
precedeu, assaz o mostrou. Elle expr·imio suspeitas· 
e fez accusaçõed; e é. isto o que constantemente 
t em,,.s visto nesta · casa: nós todos t emos feito 
reciprocas ac,·.usações uns aos outros·: caJà .um 
s11spei ta dos do partido upposto ; e crê que elles 
trabal-hiio e,n seu proprio interesse, nns do seu 
parti<lu, antes do que nos da nação e !WI liberdade 
de todos os brazileiros ; e estas mutuas .suspeitas, 

« Paço da camara dos deputados, em 30 de · 
'.),Julho de 183~--Francisco de Pflula . Ara~jo . -
--eervasio Pires Ferrei.-a.-Munoel Odorico Men
des.-. Gabri9e Mendes elos Santos. - Gandido 
Baptista ,de Olivei,-a,. » 

A.lguns senborq!jj, farão de opinião que se . 
votasse sobre á SU\l. approvar,ão ou rejeiçí\o, para 
evitar uma discussão longa, em que poderião 
app.arecer cousas que ainda irrita~sem mais os 
anímos, o que não convinha, principalmente na~ 
actuaes circumstancias_. 

·· que te ,n sido a pratieR consta .. te da casa, são 
as que h«je nos podem arrastar a meios extremos ... 
Mas, Sr. preside,lte, eu não quero fazer um 
lungo discurso, por ,iue o julgo fóra de razão ; 
,quero simplesmente indicar o que julgo. conve
niente 11as circ1Hnstancias em que nos uchamos. 

R,gó a V. Ex. que me mande uma luz (Foi 
satisfeito.\ ., 

Outros senhores se oppuzerã<> a isto, fazendo 
vêr que em materiR de tanta importa .. cia cumpria 
que cada 11rn membro da casa emittisse a ~ua 
opinião com· a maior _c\.ireZ>l. 
. Afinal foi retirado o requ~rimento . que havià 

sido apl;l:Sentado para este fim. 
O Sa. 1° SECRET ... Rlo leu a seguinte represen

tação, que de'pois foi remettida á comm1ssão 
especi11l. 
.• A corporação das guardas nacionaes , depois de 

tantos --sacrificios e esforços para snstAntação da 
orde$., acab~ de ver com magua, ·mas com resi
~naçao, a· demissão de um ,n1n1sterio nacional_, e 
da publica co11fia11ça, pela - opposição dH alguns 
membros da assé.rnbléa geral, e prin~ipalmente 
do St!uado, a todas 11s luzHs connlvent~s eúm a 
f ,1cçiio restauradora. Neste ~stado de geral · torpõr, -
a guarda nacional tinh,i. ain,la suàs esperanças 
postas em urna regenda toda nacional e leg9l· 
mente eleita; mas esta acaba d8 dar a sua, 
demissão, porque sem meios e tendo contra si ó 
senado, ni11guem quer inutilmeotA sacriâc:a.r·se . 
E p•ss~remos a ser governados por nosso~ 
inimigos? .. Veremos os satellites de D. Pedro I 
subst1tuire1n uma regencia e um govarnn aben-
çoado pela nação? _ -

• Au:;iustos e ,Jignissimos senhores represe11tantes 
da nação, em vós,e só em vós , que haveis sustentado' 
o governo, temos depositado nossa confiança, de 
vós esperamos que ,,os s,ilveis das insi·di ,s que 
nos armão os inimigos da ordem, fazei verdadeira- · 

·menle gloriosa a r evolução de 7 de Abril, tornai -a 
util á nação, ella abençoará vossos trubalhos, .se 
S]!slen~ardes o S_r. D. Pedro II, 0 nós, como cida
de.os .Jtvree e amigos da · patria, saberemos sus
tentar VO'l,Sas resoluções, 

« Rio, 30 de Julho de 1832. (Seguem-se ;;,s assig
-naturas .dos officiaes áe ~dos os batalhÕes.) " 

Pedido duas vezes .o adiamento para ser t'eser
yada a di~cussão dl?._ i,arecer para'o dia seguinte, 
rnt.~rromp1ds a sessao pernfanente, não foi appro
~do, e ent~ou o parecer em d,scus~ão. 

o Sr. Carneiro L-eã.o: - Sr. presidente, 
se e• uão estivesse ~om .. a cabeça fria, e não me 
co_osideras~e __ com bast ,rnto energia ' (!ara dize.r a 
minha op1111ao com liberdade e franqueza, não 
fall1ma n_est2- "tlceâsião, oppondo-me ao parecer 

· da oommissao_, que p~rl!ce ser 11poiado por alguns 
dos meus amigos, cuJas boas tntençõ~s, sincero 

Frei aos princíp ios que tenhn adaptado,' eu 
desejo ser coherente, · e não cnntrariar hnj e t odos 
os passos da minha carreira publica, concordando 
com cousas que possão ferir essas princípios; e 
a leg ,lidada ; por 1ssn mando á mesa uma emenda.
que me p,uece estar conf,, r,ne com os princi pios, 
e remediar os males actuaes . (Leu a ·emenda.) 

O parecer da commissão pretende que _ est<1 
camara se declare assemhléa nac ional. Eu vejo 
qus é o receio dos partidos extremoi, que tem 
pretendido atacar a ordem de cousas ~reada 
peio 7 de Abril, e o voto a favor das reformas, 
que é quasi geral, que move a commissão a 
.. presentar esta medida; mas ella não pensou 
bem ; nós não temos neceNsidade de ferir a le
ga\i,laàe e os princípios ; podenios fazer as leis 
justas, que for~rn necessarias para conter os 
partidus, e na constituição observad,, temos m'eios 
se,guros e leg;1es. para -darmos á nação o que ella 
pretende. '" · 

Já no senado passárão em 3• discussão algumas 
emendas ao projeeto de .- reformas, que foi desta 
casa, esperemos que alias nos sejiio remettidlts; 
e se não p_aracerern su!tici,i ntes, e fõr indispeo
savel que passe a faculdRde de reformar mais 
algu!_ll artigo da constituição, peçamos a reunião 
da~ camaras na fórma d,, c<>nst1Luiçào, mus níio 
a violemos, pois é nossa unica taboa de sal-
vaçáo. · · · 

Concluo dizendo que defenden_do a ordem legal, 
e a observancia das pri ncipios, faço um verda
deiro serviço ~ minha patría, e aos ·meus 
amigos. 

Offereceu como emenda ao pareoer da c6mmissão 
· a seg11inte: ' 

« l. 0 Que s·e dirija uma mensagem á regencia, 
-convidando-a a conservar-se no posto a qu'e foi 
elevada legalmente pelos .votos da assembléa. 
gera_l, assegurando-lhe que esta passa a tomar 
m ~d1d11s aptas e conducentes-a salvar a patria dl\ 
crise Actu,il. • 

« 2. 0 Que se convide ao senado por uma 
outra mensagem as que se · declare em sessão 
permanente, e ajude a · camara dos deputados a 
tomai' com brevidade medidas .aptas a manter·-' a. 
segurança publica. · ·· 

1( . 3. 0 Que ,• 'êommi~s~o já nomeadu· apres ante 
eme!}das 110 c,,d,g,, crimtnal, apresente um _codigó 
de processo e Jouas as maia leis que parecem 
convenientes para manter a liberdade e ·a segu
rança publica, e que _todas sBjão adoptadas imme- · 
diatamente e remettidas ao aeoado com recom!ll'en-
daçã:o 'de nrgencia. · 
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SESSÃO E~I 30 DE JULHO DE 1832 
« 4. • Que se peça ao senlldo a prompta remessa 

das eme11das por elle feitas ao projecto de 'reforma 
de cn nsti tui ção. » · 

o Sr. Ferrei:.C-,1. da Veiga: - Sr._presi
denle, voto cor,tra o adiamento, pu1·que por ·foai:l 
dia, se não póde prolongar a posição em que 
estamos. "" 

Quantos dias, Sr. presidente, .havemos de dar 
g,espectaculo que estamos d,indo, de vacillação e 
suspeitas mut11us? Deixaremos II capital entregue 
à dôr, uo susto? Hnvemo~-nos de seµarar nestas 
circumstancias? Dei:(llrem,,s pa,sar ,,sta no11ite ein 
anciedades e temores? Não devemos recaiar 
mesmo ',Ue neste . ·intervallo perigosos ex.cessas 
pos,,ão perturbar . a orJem publica? E' preciso 
que se tom,11 uma decisão sobre o parecer que se 

. acha nn mesa. Decidamos 84Ma que:stão nesta 
noite, tomemos definitiva deliberação sobre a 
sorte da patria. Adaptemos uma medida salva
dora e ju.sta seja qual fór; é isto mell~or dp qu.e 
conser-.i~s nu estado de oscíllação e incerteza 
em · 'I ue estamos. Não esperemos Rté amanbiJ 
porque as idéas de que uns e outr(l!I senhores · 
estão dominados, não bno de · ser alteradas por 
esta pequena demora. Não devemos, pois, adiar 
a mat,-l'ia, mas sim fixar uma deli&i!ração hoje, 
senàt1,. niin, nãr1 sei o que acontecerá em uma 
11osição tal como aquella em que nos acl:jamos ; a 
11os,a situ·.,ção não é sustentavel. 

o Sr. F'~reiri> de M<'>ll<:>; - Sr. presi · 
dente, oppont10°me ,10 adiamento, p,o,·que estou 
persuadido ·que a nossa posição não póde con
ü,11uar a :;ustent,,r-se assim por mais tempo. 

Eu julg·o, Sr. presidente, que uma qualquer 
medida energica dev,i tomar-se hoje ; estimarei 

..rnuilo que a decisão seja \Joa, o· que não posso 
dP-ix~r de -crer, porque me persuadn que a cornara 
ha úe decidir a favor dos brazileiros. Di.z-se que 
nãó ha perigo, Sr. presidenLe, pura algumas pes
soas é só pel'Ígo o imminente, não olbão para as 
circumstarwius que nos rodeào. Eu não me posso 
caµacitar de c1ue não haja perigo. R•cel'!'t muito 
a repet1'1;1fo ct,,s scenus <le 17 de Abril, em 4ue um 
partido r~staurador, de homeu ,1 fhlagae.s inimigss 
do Brazil apparecêdio lf"rmados em campo par,, 
destruirsm as nossas l~rdad~•- Homen~ que 
forão então apanhados cog:i as armas na rRã", e 
qu~ boje andão p~seando entre nós, rindo e 
zo111bau,lo dos brazileiros. • 

Oa partidos se achiio bastanten1ente irritados,..e 
entendo que se medidas en1;rgfcos, sejfl,J quaes 
forem, se não tomal'0m,.os· patriotas, v"rdudeiros 
.amigos da liberdade d11 Brnzil, hão de sofitior m uitn, 
e t11lvez acabum nos pati\Julos, suas vidas não estão 
..aguras, porque sabem q1rnnto afio odiaJos dos 
umigos do ex.-imperailor. Elles não~cvcm , al!ir 
na ,ede q~e files armão os absolutistas, os res-
ta.urador911o1 .. • 

Cràio que não é occasiào de to,1<ir na emenda 
do m"én ill11stre amigo Carneiro Leão, u quem 
respeito, e por isso direi-s6m_ente que me '.1~ponho 
ao adiamento; esta mataria deve d~mdir· se o 
mais breve possível, ·para que cesse a irritação 
dos lffiimos e cRrta acrimonia com que alg1111s 
Srs. deputados costumão adubar seus discursos. 

Um Sr. deputad(} continuc>U hoje a usar de suas 
costumadas · invectivas até contra a regencia, que 

. é inviolavel, e á qual di;;s,e . que nóã dlviam~s 
' ensinar á i.'ua• obrigações. A regencla sabe tao 

b"m s1111 obrigação como nós sabemos a nossa:-' 
O.utro senhor disse que se queria desabafar, 

e lançou um labéo S1)bre todos os magistrados 
po_pulares; mas emborà diga o Sr. derutado o que 
quizer.,os juízes de paz têm feito relevantes ser
viços. á nação, que os tornão benemeritos da 
patria e diguos de seu agradecimento, oxalà que 
o mesmo pudessemós -<tlizer dos outros magis· 
trados, a reapllito dos quaes faço algurmts honrosi.s 
e,r,:epçõeà. Tal,qez que a naçiio não tivesse a 

'l'OllO 2 

gemer tanto l Na-ia piais direi, Sr. presidente, 
porque o meu fim f"i declarar-me sobre o adia
mento, contrJ o qual voto. 

o Sr. Oarneiro Leão :-Sr. p'residente, eu 
julgo conveniente~otar contra o adiament11. 

Bom serfa, Sr. presidente, que pudessemos 
lançar balsamo sobre as chngas que rêciproca
me.nte temod aberto, todos estamos com as 
cabeças es~ldadas; por esse lado talvez devesse 
a hrnteria adiar-se, mas· voto contra o adiamento 
porque on,tendo que se de,ve Sf'cegar os espiritos. 
P@rsuado-me que nós -todos queremos a mesma 
cousa, estamos,.todos em boa fé, mas cheios de 
descünfianças uns d.,s outros, tutlos suppomci s 
que uns tri!mão 'llllntra os outros, este estado de 
c11Jj.sas não póde s11bsistir por muito tempo, 
·devemos pois progredir ·na iiscussão • 

· Não receio, Sr. pr;sidenteJ que haja assassi-
natos, nem actos de fero>cida:le,~lhs soo irn
preprias da briosa guarda nncionaf, a quem estão 
confiadas ás armas (muitos apoiados) ; elles não 
podem querer senão o 80cego e tranquillidaltl! 
publica, com a c1Jnsolidação da liberdade co!lsti- , 
tucional. · 

Na --.erdade, Sr. presidente, a frouxidão de 
nossas leis tem feito 00111 que estes cidadãos 
estejão continuamente com as armas na mão 
velando na tranquill.Wade publicR, e com - que 

' este.jào portantô todos os dias em serviço, isto 
não pó,le permanecer por muito tempo; é contra 
istl' que el~es repr~sP.ntão, mas elles não podem 
querer a violação da constituição, elles não 
podein querer senão a sua rnanutenç,io, e que a 
auloridad~ publica, revestida de força legal, 
possa suftooar todas as facções que· pretendão 
atacàr este codigo sagra.do . Donde tem vindo a 
força que tem tido o gov~rno para suffocar em 
totlas as províncias, inclusiv11,1nente na côrte, 
t -1 das as facções que têm apparecido? Esta 
força ntio vem sen>io d ,.,. ob,ervan,çl_a da colisti
tuição1 e d,, l~"li,la<le que a maioria desta casa, 
que nós, aqilel~s que temos defendido o governo, 
¼,a.mo~ constantemente sustentado. 

Portanto, senhores, ·acalU1em se os espíritos 
-vulcanisados, fazendo-se passar ao .menos alguma 
prunwssa de que tomaremos medidas aptas e 
conrluce.ntes psrn mant&r-se a tranquillidade pu
blica, parn evitar que as guardas nacionaes sejão 
contiuuadameClte lnccmmodadas. Não nos apar· 
temos, pot·ém; dos- principias qu.e temos aqui 
deíendi. constantemente, ist,> é, da 'legalidade. 
Torlos nos d!l._ maiuri,1 tamo,1 pugnado põr estes 
princípios, t,f1Tos temos <tito que não queremos 
srni!o as reformas legaes; seria, pois, absurdo 
de~manchar em uma noite o q110 t•rrto nos tem 

.,ji tt .;, .,do a conse.rvar. Não demos este passo, que 
nos arrastará u outros igual,oente mãos e peri
gosos. Nós podemos obter em breve as reformas 
legaAs; no seu.ado passarão em 8• discussão 
algumas emendas feitas ao projecto rémettido 
desta casa; , se mais. reformas sã\) necessarias, 
temus o remedio n0 att. 61; se se entende que 
é ·necessal'io que estas reformas "ª proceda já, 
dê.se á.r re>gencia · a attribuição de dissolver a 
camara dos deputa,los, venha nova camai'a, que 
em seis mezes póde estar reunida. 

Senl;J.ores, faça-se tu.d~o que exige o l>em da 
na~ão, mas pe1'1.i. . meios Je·~es . Tudo se p6de 
obter sem ferir T legalidlà,lle, · sem que seja ritos 
arrastados aos meios que temos nqui reprovado 
constantemente. - .. . 

Na constituição está o díreito de dissolver a 
c ·,mara · dos- deputados; a asseiOMéa geral 
não podia destruir este direito tirado á regencia. 
Restitua-se pois ao p11derºmoderador, á .regencia, 
que hoje O- exarce, esse direito Je disso.lver .a 
carnara dos deputados, para que se convoque .uma 
nuva cumara, para que seus membros venhão 
legalmente auto1isados afim de fazerem as 

17 
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reformas ; p11ra _ cuja de<:_retação defi,:ilti_ya não 
temos autorisaçl\o .• Eu nao tenho m_1ss!lo para 
estabelecer estas reformas, . te_n~o m1ssao .Pª:ª 
fazer leis conforme a coO"Stituiçao ; esta missao 
hei .de executar, e não outra. .. ..:. - . 

Concluirei, senhores, vot_ando contra o adia~ento 
porque é indispensavel que se. tomem ~adida~; 
e conjurando.-vos _a que tomeis em cons1deraçao 
a minha emenda, e que nos conservemos sempre 
fortes .cóm o· apoio da legalidade, que uos -fará 
vencer todos os obstaculos qu9. se opponbao á 
felicidàde .da patria. . • · 

o sr: P,,u1a Araujo: -·Sr. president.e, 
voto ta01bem (l!)ntra ,o adiamento, porqo.te me 
parece que ·lll! circumst'!rncias, .em que nos achamos, 
não so:ffrem delongas: devemos ad?ptar qualquer 
·medida, que possa s.alvar o Braztl._ ApP.~ar de 
ter ·ass.ign.ad.o a parecer da cem~1s!ao,_ n!).o sou 
teirnüso, s ou capoz de ced·er a razoea :. disto ft>nho 
dado militas (lrovas. No caso. portanto · de ~e 
julgarem bastantes outras medidas parn a feli
cidade d,, . minha patria , votarei por ellas , e os 
meus illustres collegas da comrniss~o .~ã<?.4'terão 
duvida em fazer o mes~o. 

Sr. pr.esidente, as eircumstaneias do Brazil são 
. as mais criticas poss'iveis I Eu tremo, Sr . . pre

sidente, com á idéa de revofoçã~ '!ª' províncias . 
(nJu'itos pp'oiados), _porque a considero como_ o_ 
principio da separaçao dellas, e da desmembraçao 
do imperio; . donJe resultará que, em lugar de 
sermos uma nação 'J,oderusa. c0mo podem.os ser 
em breve · se os brazi19iros menos occupado,..m 
promovei: partid9s, se dedicaren• mai_s á. ind.ustria, 

"'1.s . il'ttes e ao desenvolvimento de todas as fontes 
de ·riqueza de que abunde o '!S5SO pa,z ; em 
lugar, ·· digo, de serm•s .uma nação poderosa, 
seremos .o escarneo das outras nações ; fo~II!a
remos pequenos estados insigni_fie!}ntes. As .nnt1c1~s 
que . tenho ,de varias partes, sao, que se prepa_rao 
revoluções : são estas noticias_ que me ' fozem 
tremer ;· e ·· por isiw .achava que se esta CH~nra 
estiv·esse disposta a reunir -se com a parte sa do 
senarto, ·com aqu elles senadores que não se têm 
mostmdo hostis á liber.dade do .Brasil, poderia 
t omar medidas salvadoras approvando ,.mmedia
taniente as . reformas razoa veis, e disso! vendo.-se 
depois de decrtl\ar a c9nvoca~o de nova asse!?· 
biéa com . poderes de rever, altera! c,u nppr.i var 
d~finilivamente as mesmas reformas. Eu me 
iocli no para este laclo. · . 

Oxalá ·sr. presidente, que com estas medidas 
i,0s reúhamos todos : que as divisões e intrigas 
qnc existem entre nós, dcsappareção; e que de 
pa1·te a parte os homens dotados de b?ns sen
timentos, de amor pela liberd~de e fel\c1 ,iade da 
palr!,jl, possüu dar-se as rnaos, :_eumr-se, con
graçar-se todos, para luvar· a . naçaq ao gráo de 
I>.rosperidnde e glori11, a que pRrece destinada .pela 
natureza. • 

Concluirei aqui o nieu discurso, porqué""j t1Jgo, 
desuei:essario gastar-tempo á camara, falTlndo a 
meu :r~speita,. A - minha conducta ne. t empo do 
éx-impeq1dor é . assás co"hecida. _Nunca . lhe 
fa!lei; ~uilea curv:ei .o me~ joel_ho no ~~n:ipo em 
gue pa1a ,m.uitos era gloria ins1gn.e beiJar-lhe _a 
mão. Nada quer", nem pretendo do ·act!illl governo; 
.e só .aspiro a ver . a minha ,patri':l _livre e feliz: 
feto . conslitue toda a mipha amb1~ao. 

Voto . c&ôtrà o adiamento. · 
' o · Sr. ' Ferreira" de Mello :- Sr. pre·

sidente, eu 12,rocura!ei íallar sobre_ a mataria 
com ·. aquella moderaçao que . fór · poss1vel, e deJ
truir alguns argumentos .que me pareée que nao 
procedem ;. . · · 
. · ,o.• 'nobre . deputado ci Sr. Carneiro ~ei!_o, 
:que · offereceu a emenda ao parecer da ~ommissao, 
,deputado i cujos sentimentos.e inLeireza, de caracter 
muito· respeito,, fez a ,-devida -justiça áquelles 

,,que , ~~-ã~ de opinião contraria á :sua. ,·Elle, nos 

conhece de perto a mim e aos outros, e sabe 
que .nós somos, como elle disse, ama«tes e sin
ceros da liberdade da nossa patria, da constituição 
e dae leis ,- e porque somos amantes da liberdade 
da nossa patria que assentamos ·que . convém' 
tomar · 'uma medida. · energica qualquer contra o 

. partido r estaurador . que. .• tem o collo· alçado com . 
o maior atrevimento ; e ameaça sem reb.uço 
os verdadeiros amigos da libertlade. Mas disse-s·e 
(querendo-se · .de algum modo negar a existencia 
do partido restaurador) quando apparecou .elle ; 
eu responderei ão Sr. deputado. Elle começou a 
manifes tar-se ·no Brazil depois da noss11 regenera
CÍ\P, quaritlo se reunia a sociedade conservadora; 
que é a inesma dos_ c ,\tamurús,a q'l'la_l éª· anti_ga 
sociedade do~ columnas, que cootrnua ate .t.o;e, 
e hão de ir continuando emquanto sobr~ os 
·brazileiros não pesar o jugo tla restauração. ·• 

Sr. presidente, estará já ri scado da nossa me
moria o dia 17 de Abril 1 A11 1 não póde estar 
dos que ~,não o Brazil, ne·n . viuvas e -orpbii_s 
que ficarao dei'l'amando lagnmas pela perda 
daquellas pessoas ..que ~as caras_ e succum birã.o 
neste dia calamitosú lutando em favor da· patria. 
O partido existe e é n1111lz forte e a,revido 
para pr.icurar cavTr o nosso aby_smo. Elle, Sr. 
pl'esidente,está bastantement~ ramifiacado por todo· 
o impe_rio, a• cartas particulares ass\m o_d1zem .Mas 
diz-se, para que"hled1das extraordrnanas ? Bem, 
apontem-se as medidas ordinarias que poss,lo pro
mover o bem da nação;e sua seguranoa interna, e a 
camara votará pur elhs. Ouvi aqui elogiar II lei 
que passou nesta casa em 6 de Julho do a nno 
passado. _ -

S,·, _ presidente, a 11uantas contradicções está 
suj eito a11uelle que com os olhos ·fttos em fins 
particulares, tendo em nada .a prosper1da-de na
cional, comtanto que consiga seus fins ·• faz 

,opposição forfe e calorosa todas as_ vezes que 
a occasiào se o:fferece, servindo-se pura e;;te fim 
das armas que encontra. 

Sr. presid ente, o mesmo Sr. deputado da 
minoria que trntou hoje a lei do anno passado de 
l ei salvadora, em outras) occasiõe~ a mimo satrva 
sempre com o epithet,)1':e lei de sangue, le.i de Draoe-, 
só propri9,. dos tempos dos N~s, Calligulas, 
etc. , etc. Então era a lei cruel,""f!lbricada_pelos 
capti~os do poder, pelos quo hsongeavao a 
adm iptração ; assim se tratava aos membros 
da re p1·esentação nacional, que defend_ião uma 
!Uiministração. toda nacional e de cuias boas 
intenções estão persuadidos ainda hoje 1 1 1 Mas 
de que deve'!nos nós admirar-nos, Sr. presidente. 
Ignora:nos por ventura que desde. a eltai,ção ~a 
reg6!ici,\ ltigal appareceu um pt1!)1do d'ii' dest>~l · 
t osõs, segundo cre-i19, que uesde então tr~u 
cunstantemente para deitar abaixo ~a regencia ? 
I anoramos nós que o phmo. era -este-fazer sys
ttmatica e vigorwia opposiçào ao ministeriçi atê 
que se demittisse, e não achsntffl a regsnc1a de
pois outro . ministerio, .pol-a uas circumstaocias 
de se. demittir lambem ? 

Disse o . Sr. deputado que devemos nomear 
outr&- regencia, porque se os membros desta fossem 
feridos do raio não · leixariamos p0r isso de s~r 
nação. E' verdade, Sr . presidenie, mas eu faço ;hf
fórença entra a morte que resultasse de f..i-ri mento 
do raio ou morte que lhes sobreviesse natur·al
mente a serem arrancados do lugai·, cinde a le
galidade os collocou, pijlns facções queJlreterrdem 
occupar esses lugares": facções q11e ningusm dirL 
q11e não existem, e que tramito pela restauraç~dll" 
como e!lds têm elita nod pflNodicos redigldoa uo
baixo de sua. influencia. 

Lêa-se o Oarij6 ; alli bem claramente so diz 
que o Brazil só póde ler sal vaçiio com ll volt11 
de Pedro I. Aquelle periodico não cessa do l1111ç11r 
baldões ao; dia 7 de Abril, dr!endo qun nilo foi 
da approvação .da nação 1 E' em resultadl.l de 
intrigas .. tecidas por . inf11mes conspiradores que 
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alguns dos dignos patriotas de 7 de Abril forão 

.Para as cadêas; os seus sentimentos são conhe

.cidos ; mas per.ante a lei erão criminosos nquelles 
que foi-ão excitados por captivos desse tyranno 
que por 10 annos opprlmio o Braiil ; o, cons · 
piradores não apparecem, elles estão atraz da 
corlioa, mas a nação os conhece, ella. cedo ou 
tarde os votarã a e,xecrucao· _que mere·cem. -De 
muitos desses pati-iotas fui, e sou amigo ; las
.t,mo o que têm so:ffndo homens tão dignos, em
quanto os que tecem as intrigas· estão repimpados 

.no poleiro. Não fallo do governo, esse está nas 
agonias da mórte; fallo sim desses, assaz conhe-
cidos do Brazil inteiro, desses que todos sabem 
que tramarão a ruina de nossa patria desde 1822 
até boje ; elles se achào accumulando empregos, 
vencendo uns 20, outrns..30 mil cruzados ; é com 
este dinheiro que lhes poga a nação que elles 
bão de continuar · a promover seus planos ; · o 
dinheiro que lhes paga a nação chega · para 
escravisar os brazilei ros ; é com estes q !le estou 
em continua gt)erra, é · portanto a estes que eu · 
me dirijo, e não aos _!!Ossos dignos compatriotas, 
que ha pouco entramo para o lugar espi11hoso 
da regencia, e do mi~isterio em época de revo
lução, em que necAssariamente havião de appa.
recer cousas q11e os co·mpromettessem, ainda com 
as melhoras in tençqes tio mundo. 

Sr. presidente; se a revolução de 7 de Abril · 
tivesse sido completa, graves males se terião 
prevenido, não veríamos hoje ousados conspi
radores ·proclnmar descaradamente a restaura-
ção. · 

Tomemos pois mediclas, senhores, que livrem a 
nossa patria de tantos fl.agelló.s. Diz-s" que não 
queremos reformas á constituição, nós qu,e vo
tamos ·por ellas 1 1 Disse-se que nós queríamos 
prtlmover as desorde11s nas províncias I Nós que 
temos pugnado ·sempre pela ordem publica I Nós 
que µos temos empenhado em promover os meios 
de ·a, manter, somos riós que queremos fazer as 
de3ordens nas provincias I Tal arguição cahe por 
si·· inesmà ; eu mo persuado que a ~\la puerilidade 
é conhecida pelo mesmo Sr. deputado que a 
produzío. · · 

Mas, Sr. presidente, o Sr. deputwto quiz 
talv.ez dizer outra cousa; elle reconhecendo quanto 
soffrem as províncias, conhec~ndo que ellas não 
podem accommodar-se com a pessima administra
ção da justiça, qniz talvez dizer que as provin"ias 
desenganadas de que pelos meios legaes niio 
podem obter aquillo de que carecem, aquillo qne 
é indíspensavel pam a sua prosperidade, tomaráõ 
por suas mão~ o que se lhes ntoga. 

Na verdade, Sr. presidente, como poderáõ as 
províncias ac"ommodar-se com os nossos magis
trados. Nenhu.rnn _naçiio pócle ser livro, Sr . .. pre
~dente, sem que a justica seja imparcialmente 
distribuida ; e acontece isto e11tre nós 2 Para o 
fazer mais claramente, basta lembrar que o ·Barata 
que, embora desvaira,lo, tem feito serviços, foi 
conde·mnado a 10 annos de priRão· com· trabalhos, 
um homem . de · 70 p&.ra 80 ann·os I Entretanto que 
iim barão d.e tal conhecida mente criminoso foi absol
v1do 1 · Sou portanto de parecer, Sr. presidentH, 
que tomemos m·editlas en ergicas senão as provin
cias as toinaráõ por suas mãos. 
·.-Não me estou fazendo interprete das provincias, 
mRs· declarando aquillo que tenho observado 
com multas pessoas, recebo cartas das províncias, 

. lei<J"os periodicos, e estou, persuadido pelo que 
leio e ouço que ha uma urgente necessidade de 
se· dar algum meio .legal parit a socied.!liie se 
poder conserve,r; do contrario vai-se Jesõforonar 
o erJifüio social, destas dbsordens s·e aproveitarãõ 
os nossos inimig·1s; alies procuraráõ eosanguenüú' 
a patria : os· caramurús esforçar-se-hão por fl\Jer 
cnhir debaixp do jugo do ex-imperador a ge'.rrérosa 
nRoil.o brazileirn, digna de melhor sorte. Senlio(eé; 
11oud11mos aos nossos compatriotas; ·Jiétisiím•i nõ 

que digo e vaínos promover os meios de livrar 
o nosso -paiz de tantos males, que o ameação 
de perto, e· que - não forem curados de certo 
cahi~emos, ou nas ·voragens da anarchia, ou 
debaixo do sceptro de ferro da restauração, .que 
por múitos tempo far/1 a desgraça de nossas 
provinciàs. 

O Sr, Oosta Ferreira:- Sr. presidente, 
con fesso que bem a contr~-goato meu vou fallar, 
p()rque me acho atacado tanto no espirit.P como 
110 corpo pela quebra de minha saude~ que muito 
é que · aquella se ressinta, -quanto ··esta s~re? 
Ingenuamente o confesso; mas cumpre não ficar 
estatµa; força é .gue eu falle, ns circumstancias 
urgem; e se nece~sario fôr morrêr pela patria, 
para mim é cousa honrosa e doce pela patria 
morrer. # 

Sr. presidente, nós dev~mos tornar com tento 
o pulso ás nossas cousas; e atte·nder com muita 
circu,mspeeção llO nosso estado político. · 

Disse um Sr. deputà'1o, que nós devíamos adiar • 
n discussão do parecer da commiasão especial l 
'Esto11 maravilhado e não sou do mesm'> parecer. 
A experiencia tem mos'trado, Sr. presidente, que 
~u não sou daqualles que têm aferro · tenaz á 
maioria ou à minoria; voto segundo entendo 
em minha consciencia: poclerni ter errado, porém 
c_omo estou bem com a minha consciencia pouco 
se me dá ·desses . erros. Elles poderáõ nascer 
de minha cabeça, mas do coração ·não nat!'Cem. 
Para- qu,e adiar esta di.u,sâo, Sr. presidente, 
hoje em dia que os partidos estão barulhados. 
que.uns minão outros cootraminão·? E' este ~ 
esta,to em que dev~mos adiar a decisão desta 
mnteria I Daremos tempo a que talvez rebente 
o vulcão sotoposto. ·. 

M»s diz-se- achamo-nos cançados 111- Oh, Sr . 
presidente, é is to possivel? Estivemos aqui o~iosos 
todo o dia, estivemos até ás duas horas da 
tarde ; depois · forão os Srs. deput~dos para suas 
casqs; comeriio, dormirão; principiamos a traba
lhar ás Av~-Marias, e já nos achamos cançados ~ 
E' tão pes11da esta tarefa? Ah I Sr. prei!J.deote, 
se esta tarefa é pesada para os deputados brà"!ilo,iros 
qual ·será a !ove, · sr. presidente? Eu não sei. 

Diz· se que·niio ha perigo I E' noite, as galerias · 
estão apinhondas de · espectadores, as · familias 
estão desasocegad9.!l.; as tlj.opns estão com armas 
nas mãos, e não hn perigo 1 1 Eu não gosto· de · 
ver homens com armas nns m>ir,s : Fnllou-se aqi:fi 
em restauradores, Sr, presidente, tarde tornacrw:a 
luzir o nossu hor[sonte, por mais giros que ·'faça 
a ' ter1·a, um din C6rno o de 7 d& Abril ,:· ta1·de ,terá 
a nação outro dia, em que se possa rêfortirnr•: ,< 

Esse grando dia, dia verd,,deira11{ú\'t'é 2rúihi'onái~ 
foi perdido, como eu sempre· 'i.ifoàe ··JiaqA'àIIa 
occasiiio em que se discutio .. aqui '.ô ','ifrqj4i:tó ii.iu.í• 
tr~tava do, certas refor!l'at )![{S, ~n)}r~f!~~fJHfr 
blicos, pcoJecto que mu1t_os .seJ1horeJ1 . ilffi;e_ntnhao; 
e contra o qual fallá~ão . 11filfál;::i(qite ·.cV,sgrãç~c 
damente cabio .. N1:_s,~tf :- ;p·4R~i1~~: ',tlissf,~i.i" }l]i;e 
esperava ver. amda._dW·· Aºª.!1\Wa~w.~.\JS., .:~p!,.Jjitl~,s 
sobre esta tnbu1:i,a.,.·, i\ n6.s~.~,i;p 1:~JlÇ,a:s .,;-~~e.~pa'd.~~ 
e tambem aquf póiltas::. Déos··:quéjr,a .,qu'e'-~fiu :~(e 
eng_ane, mas ,Jegq\J;~r(,~._'~~ii/.i.'i~'~" ,<iüf ~f~'.<l?.ª1$ 
levao, eu ereto . . que os ,bberaes . do · Brazrl ·A;ao 
outrt1s tantàfj.'tiiiriíis'· . '' 'àBBicâ\i' ·'üe · vão 'êâfüi~ 
nhando ··ara' :o'.: 'ac'tili"ci'ci."~ ."·"''' : q_~, \ ·•C, _. ·' '°'.'''. 

Ah 1 sL ''tesfu~"te" ·t, . /i~ife"'Vii'éis!{ó "'está' <f? 
Dissi/i1L" ' G ~ê ~ .QS _'\.Jst'â' ''r!iái1.f~s:'" ' . O) 

. uiÍndo :pfüfo':Mad~ira ,·à\êá'p'à' "' ca "a' 
iriari'çàs"'- iIÍnoêe'nté's' ;"'li,uij,ll'çi:0, h 'nê:, '\J;'â.\' . '' 's!à 
matiio . homei:i• a san'gti'&''frTdt e' ·sh' · s:iiio· a 
nó º tl\i"·'e'S"i;miUl.-11 • tolfos~- os ,quiP•sé• ( 'enMntrao ; 
quaildo, a·g ,ii; 011.i•óÂplta:l • dri, h,~pe'riir,,sse ,Jousai prói-i 
eta·mn'r· ' a ·''P&dró''f -;-.lquahd.o 1sà r:eos1a11-Qs u.dizên,;.;
fórâ; •pátife"'"-.á''.qüewc·dafelfde'· a:1 ai:tual :órdem:,de 
CllilSBS\t::11 :-:-i·; ~;:;1.ti ; ,'.:f;j .. i·11.i:q ~iiC,J - -~);r;r·,::::, 1.1,tiA:_:;_ ~. -r 

é:,Perguü~ô 'eu, OSíh presideilte•; -0nd&ifstão .. este11 
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homens que assim procedem? Não aÍ1dão alies 
entre nós? Como á possivel, Sr, presidente, que 
esta machina possa andar do modo que está l 
Qual é o homem que tem tramado contra a patria, 
que tem sido castigado? Apontem ·me um só· eu 
desalio aos Srs. dep,utados que ID8o6pontem um' só. 

Ah l Sr. presidente, se · me é licito revolver a 
historia, eu não irei muito lünge ; irei á historia 
dessa nação que foi a nossa mãi patria . Pergunto 
eu, não principiou aquella nnção a sua reaeoe
raçiio cantando - Te Deum .Laudamos - ê não 
cantárão os Jiberaeti em breve-,De profundis ?
Assim no~ acontecerá, porque todo aquelle que em 
11tv~luções pára, mona e as matu. Os autores do 
grande dia 7 de Abril parárão, morrerão e com 
elles morrérá " s1rn obra. 

Q,,erião-se lomar medidas energicás ; dizia-se 
- alto Já - constituição e . mais co nstituiçào - e 
não S.Jl. toma.vão taes .medidas : fallava.-se em 

-reform"IS; mas ningu~m queria reformar, e-dizia-se 
,-;.·quem de•.ll,,J:eforma,c.é aca\deirinha e agua benta 
- ella reíor1!íou, mair' foi aos liberaes; estes farão 
de facto r.efo,.mados, entretant<> que Pamplona. e 
Olltros malvados que fingi~ arrependimento zom
bá~ão da nação 1 . Ainda b.em que alguns estão 
hoJe paga11do o crime de terem zombado com uma 
nação infeliz, mas .briosa e digna de melhor 
sorte. 

Sr. presidente, não é assim que se salva a nação 
..llrazileir,1. Todos os empregados nomeados antes 
de_"/ _de Abril e!ão da escolha_ de Pedro I, desse 
prmc1pe que . nao queria senao escravisar- os 
povos ; publicamentP, se dizia que existia um 
trama desse conselho do. estado, que ainda hoje 
me horrorisa ; ~e teve até pejo de formar al
gumas de. suas a~tas, assignar as suas decisões, 
provas de seus crimes. Olha-se para o senado e 
o que se vê ? Homens que estão .. exercendo o 
honroso cargo de sen~dor, e que são tanto sena
dores corgo eu sou, porque não fc.rão tirados da 
lista tri11lic0, como manda a constituição · ha 
no ,senado at.ú.,homens criminosos, que têm Íom
ba,to 1ine•1nemente d!! nação, e são estes homens 
os'qne hao de salvar o Brazil, · 

Se olhamos pará o poder judicia.rio, o que 
, vemos? O que fazem os juizes? Ahl Sr. presi: 

dente, 81' po_r vezes tenho clamado contra este e 
aquelle magistrado corrupto ; tenho sido atacado 
por isso, mas poder.áõ estes ataques acalmar-me? 
N~o : direi semprn tl _verdadti nua e crúa; embora 
m10has expressões !.1ªº _agradem . . j3ão os magis
trados que absolvemo P10to Madeira que quasi 
despopulou o ÇJeará, q~e hão de_ salv'ar a .nação? 
Muito tem solft·1do a11aç110 brazt l· 1ml Mas por que? 
Porque os sous deputados a não têm querido salvar. 
Senhl>res, devemos mudar de caminho e dô 
contrario direi b,. nação qiie reassuma ~s seus 
poderes, e que se livre dos monstr,Js que pretendem 
lacerar-lhe as entranhas. .. 

Ah I Sr. presiden.te, e é nestas circumstancias 
que se quer adiar a materia? Tl'abalhemos mais 
um.a, duas, tres ou mais horas, s.enhores ; quando 
~~tivermos cansados levantaremos a sessão ; mas 
nao vamos entregar-nos ao somno emquanto os 
guardas naciona"s estão c'om a~mas na mão. 
c_iue~eremos o nosso commodo com o incommodo 
alheio, Pouco me embaraça que eahii.mos daqui 
tarde. Se hl pavor de poder bnver algum mal
vado que assassine um 011 outro iliembro desta 
CRBBJ' teJihamoe pacian&la, silo os ossos d o offlclo · 
quem quer os commoáos, deve quere..L os lucom: 
modotr, e cada um deve morrer no e~u posto 
·-·~oto contra o adiamento. · · 

O _sr. cfdorlco :Mendes :~Sr. presidente, 
não 1~pu~ ao• Sra. da opposição os desejos de 
ver. trmmphar entre nós a facção restaüradora : 
mu1t~s de seus membros · conheço. su, a qudm 
respeito como bons patrii1\as ; mas no abalo em 
que me acho, e na triste posição .em que se me 

antolha o imperio, supponho que sõ medida& 
grandes é que o podam salvar. 

Um dos meus_ honrados collcgas não entendeu 
o parecer, quando pe1ísou· qWl. elle pedia uma 
assemblá_a constituinte_: nós tomos já eonstituiçãe>,,. 
porém sao nella precisas algumas reformus re
formas indi,pensaveis, p•Jr,1ue assim vamos r~unir 
debàixo de uma- só b,wdeira os que a mão á 
lib,·rdade e nborrecem o jugo - de D. P adro de 
B,,urbon ; a falta uestus medidas que 'a experiencia 
prova que devi ão ter sido tomadas .. em 7 de 
Abril, nos tem diviJ-ido pol' ta, maneira, que 
mal te,·emos com .que façamos frente a r) partido 
que nos pretende ngl'ilhüar. As nossas divisões o 
tem animado (muitos apoiados) ; e se não lançar
mos já mão de m eios pi oprios para fortalecer o 
espirito publico, t emo que passem á faétos as 
~uas_,amea~~s não só á liberdade, mas até a 
rndep"ndencrn da nússa. patria. (Muitos apoill'dos.) 

Fundado no que acabo de ex pôr, quero eu que 
a can,a.ra, composta de pessoas q11e tiverão os 
votos ~a nação, passe á provêr ao bem publico; 
e reumd"s, com<> quando em 7 de Abril delibe
rámos sem embargo de ni'io estarmos em numero 
legal! tomemos_ as medidas exlraordinarias que 
as c1rcumstanc1as requerem. Agora creio que 
estamos Am maior perigo ( muitos apoiados ) ; o 
part!d0 da resta11raç,, o cada . dia cresce, s~us 
e,scnptos, .suas ameaças e o seu mesmo despejo, 

.assaz demonstrão a sua fortaleza.' Um u ,,vo ün
pulsu á ,, pi11ião, um novo movimento, á qu e nos 
póde ligar : moderados, exaltados, todos querem 
a liberdade (muit os o:poiados); os ·restauradores 
é. que a não querem : co,itra alles•seja 11 u nião de 
todos os brazileii us . ( Innumerave16· apoiados.) 

As palavras-assembléa nacional-têm atemo
risadô algun• ,senhores que pretendem ver nellas 
a proclamação do systerna republicano e os !Jor
rores da antiga revolução de França. A commissão 
quer monarchia ( muitos apoiados), mas quer as 
r~form_as, e quer _por meio de leis fortes QompletP.r 
o glo_noso ·,• t.le Abril e impôr silencio á . facção 
hbert,c1d,. . Se houvesse um meio dentro <la 
coustituição p111a · r eunil' os .liberaes, a com missão 
com prazer se s ~rvir\'.' delle ; m ,1s julga e peusa 
que, pr_oclamando,;;e Já as ~efurrnas, é· qu~ se 
conseguu·á -aquello _fim, alem· de evitarmos o 
choque das provi nciâs, que estão amolando as 
ar_mas para obter:em por forçu o que o senado 
fr~amente lhes t ~m n egado.. ( Muitos apoiados, ) 
Nao será melhor cedermos á esta graude necessi· 
dade d~ r r.~ormar jTI a constituição, do que vermos 
aa provrnc1as cada u ma puxrrndo para seulad,1 sem 
acei:_tarem com os meios verdadeiros de salva'ção? 
E nau ficaremos assim sujeito, a todos os males 
q11e dev~m re~ultar de -tão grandes calamidades'/' 

Eu_ nao digo que º'! Srs. deputatl ,,s que 
pens110._de outl'o modo, sao movidos por maldarte. 
ou por rnteresse: alguns ba desses meus.illustres 
collegas, a quem muito prezo, e direi; a ·quem 
amo por suas excellentes qualidades. Mas se no 
dia 7 de Abril, nós argamentassemos tão-uentro 
da _constituição, não tínhamos ainda entre nós o 
ex-imperador P_edro _I? (Muitos apoiados. ) Se eu 
cons?ltasse sb a ~1nh.i vontade, esp eraria. que 
a mao ,lo tempo viesse trazendo pouco a pouco 
as reformas; porém como creio que o Brnzil não 
espora, e que, não pnssando alias, é infallivel 
li gu'!.rra civil, po~ isso ai;signei o pnrecor cm 
gur,tao., e voto por elle, porque desojo vel' o 
Braztl 111telrp, o nilo quo~o que no~sa pertlnaci11 
u retalhe. Nilo será mais co11vc1r11ente que ora 
1'.uçumo11 o que a nação quer, do quo estarmos 
á espera qu11 as praviBaias, no calor das con
vuloões, e _por entre ,Tpiniões encontradas, uma 
proclame uma cousa, outra uma cousa diversa, 
sem . podermos saber ond~ iremos parar?· 

Emquanto os Srs. deputados não mê conve,i~ 
cerem de que estou en: err.o, continuarei a vótár 
pel9 parecer d~ commissão. · 
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O SR. 1° SEORETA.RIO leu o seguinte officio : 
« Ilfm • . e Ex,n. Sr.-Sendo presente ao senado 

o ofi?.cio que V. Ex. me dirigio na data de h oje., 
part1c1 pando que a camar,, dos Srs. deputaú"s,_ 
em _consequencia de haver a . rngencia do imperio 
pedido a sua demissão, se havia de.clarado ~m 
SdSsão permanente ; sou auturisad,, a re!lf)ondel' 
a V. ·Ex. para o fazer presente na camara dvs 
S., s. deput11dos, que tambem o senado se tem 
declarttdo em sessão permanente, espêrando que 
d11 _ma,ma camara venhão as pMticipa~ões ,m 
proJectos que parP.cerem"'convenientes, afim iie 
que . o senado possa co11corr~r como altamente 
deseJa,para o bem geral e tranquillida<!Jl publica. 

« Deus •g11arde a V . Ex. Paç., do senado, em 
30 d_e Jwlho de 1882.-Conde de Valença.-S.-. 
Cassiano Esperid'tà'l de Mello Mattos. » 

o SR. HoLLANDA' ÜAVALCANTI offereceu a se
guinte em~nda ao parecer: 

" Pr?ponho que se respo11da â rnensageui tla• 
regenc1a POJi.U.\,\1!i deputaçilo desta casa, em que 
se lhe assegure que a carnar,1 fará todos o~ es
forç.os .P~ra coadjuvai-a no alto desempenlffi das 
attnbu1çoes de que se acb.,, a mesma rege.ncia 
reves tida na fórma da constituição. ,, , 

Fui apoiada. • 
T11mbem fo\ apoiad.i a seguinte emenda: 
D,,s Srs. Rebouças e Ribeiro-de Anurad ,1 : 
« Que s_e d~clare á r e~encia_ que esta augusta 

camara, fiel a co~1tuiç110, nao pôda aceitar . a 
U<'UHssão .?fforecida ! e para assim lh'o si8'1illcar 
se lhe da·iJa uma deputaçãu .. » 

A's 11 h"ras· da noite foi interrompida a SHssão 
perman1fntP. até. o dia s_Agui1,to ás 9 huras. 

Pelas 9 horas e 25 minutos do dia 31 de Julho 
·continnaurlo a discussi'io a qu~ forãn de tnais prn'. 
senisit.os Srs. B, lisario e Mende,s Ribeiro, offere
cerao-se as segui11t0s e111c·ndas que forão apoiadns: 

Dos Srs. Barros e F. da Vei.,a: 
. « Emenda substitutiva ao parecer da com missão. 
-Que snj,1 aceita a damissão da regeui:ia, e 
por uma deputaçiio se ltie dêm agradocimento9 
pr,los SPTViçrn1.,q11e prestou o,n tfo alto empre,go. 
Q_ue s~ conv,rte o senado para amann'i ao meio 
drn prriceder-se a. nomençàri da nova regencia. » 

Du Sr, Lessa·: 
« Que se respouda á regendâ qce a c,11nara 

dos deputado.s,. não julga · conve,,,°Jente aceitar a 
SUH rlemissão, mas antes l~uvando as suas vir
tudes · ri solicita ptll'a que continne a e.mpºregar os 
seus das.vel_os a bem da patria, emquanto II as
sem_bléa vai aloptar as medidfUI qua julgar con• 
vementes. » ._ 

O Sn. PAULA ARAU1,1 apresentou o seguinte pal'ecer: 
» A. comuiissão especial , ""carregada de interpôr 

o s.cu, pa .. ecer áctlrca da mensngem da reg~cia, 
estanao, c,,mo está, -conven cida de ·que a facç,1o 
·r estaurndora c,s(Ui vrz ,ganha mais força n ·ssta 
cõrte, ·.e qlle só "!nedidas energicas é . que nos 
podem ~alva-, assentou que propondo o parecer 
que tem servi,Jo á discussão, p.dia remediar os 
~ales tio estado: porque julgou que fazando se 
Já f\_S refo~mas, a nação reunida em opiniões 
ficana mais .,forte para resistir áquclla fucçii<l, 
llfos, . tendo a segunda parte do seu parecer des
agrad,,do a grande, parLe dos membros da oamal'a, 
~uma sobre toda resp& ns!S'bilid11de mol'al, qu~ de 
Justiça ~eve re~ahir s~bre ~eus 1!1embros, e não• 
sobre os que nao partilhamo as s flas opiniões a 
este respeito: e pe11s·a que ainda cabendo algu
mas medidas sftlvaãorns nos limites da consti
lu\ção, teí:n lugar a retirar o seu parecer, substi
tuindo-o pelo que submette á votação da camarn. 

PARECER 

. « Que se dirija umn mens'age!,Jl á regenoia, con
vidando-a perm:inecc,r no seu posto, por lljo 
reconhecer nem ·na aSllembléa, nem na regencia 
autoridaô.e-parll' uma dar, e a outra aceitai'. se-

malhante demissão ; e 1ue nomêe um minis.terio 
da confiança pt1b lica. ,.-

« Qlle se procure pelos meios legaes fazer 
passar em ambas as camaras as refo rm'>s con
stitucif)naes, pelo menos a que reduz a regen cia 
" uma só pessoa, vi sto já ter. pàsMdo ern ambas 
as eamaras, i,s dos co.nselhos . p'rovinciaes . 

« Qu~ se arlopJ,.e o éodigo 11,> processo, ·e as 
emendas já pr,,pr,stsa ao. cortigo criminal. 

<t Q,1e passadas estas medidas, e deixando a 
carnarn de estnr.em sessiio per.nanante, se, npprove 
a li,1 dcl orç11mento, M adapte urna medida pal'a 
melhorar o ineio cirr,ula•1te, e 'lue se emende a 
lei das guar,tas ,,acion,!les. -

,r E que finalment~ por uma lei se dê á ragencia 
o dil'eilo Utl dissolver a camara tlo,; deptltfld1is. 

<I P~ço da camara dos deputados, ~u 3 l de Julho 
d~ 18:32. - Manoel Odorico Men(tes . - Gaódel 
Mendes dot Santos.-Fi<ctnci.wo de PauldltArau}o'!" 
-0erva~io Pii·es Feri·eira. " · 
_ _,.R9ti~ado o pril~eiro parecer por consenti mento da 
01rmara, entrou em disc>issão o supr,1,traoscripto. 

o Sr. Ca.ln:>. on: - Sr. p!'esidente, pedi a 
palavra par~ emittir o met1 voto nesta impol'
tauLe questão, pot·qu« enten.lo que a Vlltacão 
symbul,ca nãu é bastute nu oocasiiio presente
Náo fare.i longo discurso, .!!ão m" servirei J.us 
mu il;Qs apontamentos que tomei, não r esponderei 
emfim a !ilguns argumeuLus que ouvi na discussão 
d~ houtem e de hoje, porque. por uma parte, 
niio tenho mais a g_llem co,nb ,t er, á vista do 
que já disserão outros oradores que me pi;tice
deriiu, e rn r outra part" desejoso, como estou , e 
jã o decl ,rei à ca,~ra, de vel' t er,n iuada quanto 
a11tes a presente sess1h permanent, , 01n ittirei a 
mó,· parte das observações que ,lesejava fazer, 
sacrificarei tudu ao tempo que convém· ~proveitar, 
e é predso ag<Jl'a·. Limitar-me-hei, pois , á questão 
principal, ist•J é, á mensag;,m tia ,regoucia,-.. 

Sr. présidente;e1H:istimo, e desde hon tem t enho 
deplorado que os c~fes do poder ex.oc'dti vo 
remettessem á esta cBmara a mensagem qt1e ora 
nos ocl!!pa; sinto infi,lit~mente 4ue os conse
lheiros da curôa lli'io tivessem desviado a regeucia 
d'o i111perio dti dar um passo que podia , e póde 
ainda ser fertil em consequencias funestas. Mas, 
ernfim, está dado, e só nos cumpre ago ra pre
veni,[ aquellas consAquencia~. Eu não crie q~mo
rarei em 1111aly;ar os princípios coustitueionaes, 
q11e nos devem,.1·eg1üar aa re.soluçiiu •1ue vamos 
tomar, direi sfflneut e qu.e, apezar de nãll esta? 
bem conveuci,1o dRll'"veracidade dos princ1pios 
tire.dos da constitu ição, e dos qnàes se servirão 
alguns dos met1s illustres collegBs para mos
trarem •1ue ·º ""' al'egt1nci" se podia <lemittir, nem 
a ca!1)"'"'1 acei tar a st1a <:temissão ; t9da-via julgo 
que e de s umuu convemenc1a, que e de grnnde 
imp0rtancia para a causa publica, 4110 nós admlt
tamos 'os mesmos princípios, quem dizer que 
esta cn111ara adopte, c,,mo regra. invnriavel, 4110 
a actual regeucia, escolhida pela representação 
nacional não póde, nem deve deixar o QOsto a 
que fõra elevada-Darei a razão, senhores , E' para 
,iwrn evidente, que nos estados que ainda ll}al . ou 
recenteme11t~ constituidcis, a orde.m e a prospe-
1·iüt1de são essencio.lment<i d1ipe11dentes da esta
biJi ,lade do ch'tlfe do guv~no. Ninfuear contestará 
esta ver,1nde, ,1ue sendo~ara em ~ircumstancias 
or\Li.narias, o é ainda mais nas actuaes do Brazil. 

Oo11vém que a regencía aait,a que está., como 
o carthaginez em '1Iespanha, sem espeTança de 
r.etirnda. E' necessario que ella não rep~a • o 
pásso, que infel izmente déN hontern. Ella deve, 
possuitta como está de s entimentos patrioticos, 
correr a fortuna .da patria, certa . de que a re-· 
prese11tação nacional, e todos os .brazilei ros a 
sustontaráõ. Direi me.smo que ella. deve cumprir 
o que di sse ( e em . minha-.opinião com uxactidão 
a nobreza), um das ministro demittidoE1 -,-que o 
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governo estava resolvido á sepultai:_,se debaixo 
:las ruínas da patria.- Esta resoluçao, Além de 
decorosa, é ulil à causa- publica, e vantajo~a à · 
mesma regencia·. 

Demais, senhores, não seria por . ven~ura U!Il 
exernplo- fatal ' que a mudança de um m1n1ster10 
impor Lasse a mudança da regenci~? Rngo _ á 
camara que reflictR nesta . observaçao, qu~ nao 
ouvi ainda nesta casa. Medite-se oo extensao dos . 
males ' a que exporiamus o Brazil, SI\ · estab.elecido 
o primeiro arest~, · tivessemos -de testemuohar 
repetidas ve.ze,s, uma .Wl" grande, como cr1tiC11_, 
e sem duvill:a calamitosa mudança. O Braz1l 
ficaria exposto irremediavelmente ao va~-vem 
das facções · o das paixões, sempre e!ll acçao, A 
cupula do edificio social niio tecn por bas~ o 
miriisterio: que este · seja mudado quantas vezes 
fôr c,mveniente; mas aquella, senhores, fique, _ 
conserve-se. 'Não seja mesmo licito tocar-lhe. 
Evitemos que alg11m ministerio, ide_ntifican~se 
·( como faria de ·certo, se o exemplo ving11!set com 

.. a regencia do imperio, possa · tornar-~e ( como 
esta é de direito) irresp:,nsavel de facto e.1mut~-.e\. 

Deixando emfim de allegar outras razoes, 
concluo votando pela 1• parte do parec~r d·~ 
commissão ; isto é, que por uma mensagem ou 
deputação se responda á reg.encia que nem ella 
póde tlar, nein a camara 9:ceitar a demi_ssão de 
que se trata. Cumpre demais, que a coniuremos 
em nome da p:1tria, para que não deixe o. s• 
posto : revistamill,a,- senhores, de toda .a força 
itoa.ral; e fique ella · certa de que sómente oa 
époéa em que a .lei a exonerar dQ, _govern'? do 
estado, deixará ella de ~rvlr á naçao. 

Sustentando .poréiu a 1• parte do parooer da 
commissão, eu me -o.pponhu, Sr ... pres1dente, á 
élalisula, .de ·que se úiga á regenc.ia- que forme 
um mioisteri~, que te11ha . a con_fian·ça -nacio·nal.:-
A regencia ·é e deve ser liberrima na escolha dos 
ministros; · tal é a "prerogàtiva _ que llie d,\ a · 
·constituição. E · ·é de certo pouco decoroso · o 
aconselhill-a para que nomêe ho~ens de con 
füinça · publica. ·Presumir o contri,,no serill fazer 
uma injuria indigna da camara e da r~gencin. 

Não tratarei, S1'/"presidenLe, d'às outras partes 
do r,arec.or da commis~ão. Envolvendo me,'!_idas 
que poderi1 ser discutidas em outra oceas1ao, e 
devendo, como é urgente, decidir-se hoje "ftlesmo 
o objecto da mensagem; eu me reservo pa,ra dar 

"Sobie ellas a minha opinião quando forem tomadas 
em· consideraçiio. · . _ 

-- Acabaria Rqlii, Sr. presidente, se não. lll_e jul-
-gtisse obrigado a combater uma prnpos1çao que 
ouvi à um de meus illustres collegas. · 

Diss·e~um Sr. déptttado que mudada a· admitiiB· 
tração; alie deixaria de ser deputado.· Senh~re~, 
nossa· missão não é defender· ou sustentar · 10,d1-• 

- víduós, .nem esta oú ·aqulllla administração : 46s 
somos chamados alrefender e sustent1u ·os princí
pios que · deven:wazer a felicidade do Brazir: O bem 
dos no.ssO!f 1:9nstituintes, o . bem da patiia .é o 
grande -objecto da nos8a missão • . Deixemos de 
excitar animosidades : ao contrario cumpre; mÓl'
mentH agora·, que acalmemos ·paixões, que'9'ejamos 

·conciliadores, que acabemos . com os partidos. 
Uma tat · proposição escapou sem duvida n_ó calol' 
do debate; e por isso eu desculpo ·ao meu 1llustre 
coll~ga;- e espero q,1e elle a não execute. 

Finalmente, Sr. presidente,· permitta a· camara 
que eu faça· uma "ieclarRçlio sobre o parecer ·da 
.1;om'tnlssilo apresentado honte,11, e _felizmen'1:e re
tirado· hoje ; declaração que eu pretendia fazer 
antes de ·votAr sobre · e\le : ·e tanto assim qne 
apezar de febricitante e incommodudo CQJ!lO ma · 
neh11vp. hontem, pedi aos Srs .' secretarios que me 
mand11ssem "Chari1ar á sala immediat(, onde des
eanç_ava, logo que sé pedissem v,itos, Vem a ser a 
deel_araçào de · que· pela minha part,e agradeço aos 

•füustres . membros ' da eommissiio espijlja\ o.,t;erem 
dado aquelle parecer/ '·.. ' · · 

Senhore3, posto que eu-esuv·esse resolvido a 
combatei-o e reprov,1-o, não posso deixar de 1oon
fessar, que sBnlelhante puecer foi mui util: elle 
reunio muitos brazileirol!"'de boa fé e ardentes 
am\aos do Brazi\ . Os· Hlustres ·- autores do pa
rece';, são, poi~, em minha _opiniã_?, bijnemeritos 
da patri11, pelo serviço que prestárao no· momento 
actual . (Muitos apoiados.) ·_ --

o Sr. Costa ""Ferreira: -Sr. presi!lente, 
não ficarei-mumía na presente crise ; vou v,llar 
nã~ para levar a palma aos illustras oradores, 
que sabem deduzir .com rigorosa logica os seu• 
dL;cursos e atavial -os com os dos deveres,. da 
eloquencia: Não é para isto, S.r. presidente,. que 
eu levanto a minha voz neste augusto racmto, 
é sim· para pagar um tributo 4ué devo á liaç~o-, 
parn enunciar o meu parecer sobre as questoes · 
de que se tem tratado. . . . . 

Sr. presidente, n ,io Í"1ll31 paneg:i,ncos, nem 
votarei ás furias o parecer hontem apresentlldo, 
para que se não diga que e• me assemelho a 
esisas grimpas que•se volvem_ ao soprar dos 
ventos .. A nação e esta camara. J~lgue p~lo_ meu 
procedimento passado, se sou . amigo ou, nao do 
arbitre.rio. • - - · 
· Levantei-1'.!le, Sr. presidente, para· votar ?ºn!ra 

tudo o que ~e acha na m·esa, menos \ primeira 
parte da eme11da do Sr. L~ssa.-: _ 

Vou fallar primeirameote sobre a emenda. da 
commissão: diz ell~ que se dirija uma mensagem 
á regencia, convidando-a ~ yer~anecer no .seu 
posto; e que nomêe um m1mster10 da eonfian-ça 
publica. _ · · . _ 

Quanto á primeira parte nada direi; ass!lz -se . 
tem dito, na minha opinião a_ regenc1a p~de:se· 
demittir e nós podemos acAitar a detn1Ssao, 
quer por mõlesti11s physioil.1!_, quer por molestias 
moraes. Cada um quando nao p6de com a carga, 
pôde largai-a. . . . 

Quanto · á segunda parte, . que _nomêe um m+,, 
nisterio da eon6,ança ~bhea: isto é de sua ... 
obrigação; não devemos ·re.:omm1mdar-lhe o que 
alia s·abe . qua•é do seu- dever ; .. ttão ff"i>reciso . que 
a calDJlia Ih~ aponte o fanai q1;1e ,..deve 5eg1~ir. 

Diz mais o parecer da commissao que se tação 
passar flf reform!ls á const!.tui~ão, pe_lo menos 
a que di"t respeito a reduzir a regene1a a uma 
só {fesima. · . . 

Sobre isto ditlli - depende isto de i;iós ? _A 
cama1 B jà fez O que pôJe, ·~ome_ou a . rw_r)C18 
'IIR fórma mareada. pelti const1tu1cao. . · . 

· Pelo •qlle diz respéit.Q· As reformas, não . po~sll'> 
deixar de fallar contra CI senado. Digi\_o emborA 

. que é bom ou mào fa\\ar a respeito do ·senado. 
Sou de(?ntado d9: nação,_ ~- por ·consequen?ia 
posso dizer a mm"ha · oprn1ao _ a "ttste · resp.e1to 
todas as vezes que entenda que · o sen,1do se 
iesorienta. Poderei errar, mas nem esta camara 
nem o senado, mã fará mudar de opinião em-
quanto JIU não fôr convencido.. . . . . .·· 

PassáriiÓ nesta casa as emendas á constituição'. 
Toda a ní'ção as reé\limil. ; sôa por toda a parte o 
écho do.s clamores · pela reforma, e. o qu~Jem 
feito o .sénad.o ? . Não sabemos . nós .tcidos que . o 
senado ctil'a sómente. em descobrir o .elixir do 
Parac:elso para se torn.• rem sGUB·-~smbr.osJlternos 
tios seus assentos? Qu~do . pois o senado se 
desorierita;~porqu~ ri.ão hei . de exprimir a minha 
opinião,? .Eu n\io- q11ero. avanç- - º: que o senado 
deve fazer, elle o sa~e. · .. , . . _ _ , _ _ , 

Sr. pres_ideilte,. aq,u_ ~e: disse qu_!! se calumma o 
eenado l -·eu perdoo o 1llus.tre deputado se fallou 
co,nmigo·, imitando ilisto iJ exemplo do legislador 
de Sparta, que soube . perdoar I uu't cida~ão que 
lhe tinha vazado um olho, o adm1ttio á sua 
amisada; mas ·tendo. eu falindo hontGm contra o 
s·imado, e. dizendo-sa-~oje que ·.-u o C!llumnio, 
cumpre-me mostrar os erro~ d,o senado. 

Diz o art. 48 da constituiçiio, -As eleições l}'l,rão 
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feitas . pela mesma maneira que as dos deputados, 
mas em listas tl'iplíces, sobre as quaes o impe~ador · 
esc9lherá- o terço na totalidade da lista.-E' 
isto o que se fez ? O ex-imperador nomeou mais . 
de ·nm senador sem ser tirado das listas triplices, 
contrà a expressa determinação do artigo da 
constituição ·' .foi accusado um senador perante o . 
sena,Jo ; a aceusação cahio o senado absolveu ; 
ferio ou··não. a eonstittuição ? E não fal!arà um 
deputado . con~ra o. se11ado, quando o senado fere 
claramente a constituição I negue o Sr. deputado 
o facto; mostre a falsidade do que eu digo, e 
eu estou prompto a passar por ealumniador. 
Quero porém que a nação toda saiba se o sou -
ou não: ella que me julgue. .., 

Continuarei a . analysar o parece..,cta com missão; 
diz elle-que se adopte o codigo do processo, e 
as emendas ao codigo criminal. P,\ra que jsto, 
S,r. presidente?. Perdôe-me . a illu;tre commissã.o; 
parã que isto ? Já n,io passou nestá camara ci 

. codigo do pI"ocesso? Já passou, e .jle acha no 
sifflado desde o ·auno passado; mas o que tem 
feitó o senado ? A ne.ção toda reclama, todos 
gritão · altamente contra O\ co, rup~lio dos magis-. 
trados. Têm-se dito mil vezes que a nação nnó 
póde ser verdadeirRrnente .Livte emqunnto não 
se instituir. o julgamento p"r jurados. Ora, o que 
fez o senado ? Alguns se1Jadores logo disserão : 
isto -não presta-sem qae ao menos tivessem Hdo 
o .codigo do processo; e muito . menos estudado. 
Entrou a sessão deste anno, e o que se tem 
feito ? . Todos os dias se diz-o senado não tem 
que fazer ;. mas entretranto. a nação geme ; as 
cadêas estão cheias ; e a corruvçiio-dos magia. 
trados é immensa. Não quero incluir neste 
numero muitos dignos magi8trados, que são 
excef!çlio da regra ; como o Sr. Ernesto, a quem 
eu n!}nca recu.snrill por me11 'juiz, . ainda que 
fusse meu inimigv. M11s qual .é o remedio a tão 
gritves males? O codigo do processo-: tem 91le 
vindo do aeoudo? -Não : diz -se que o i,enado 
medita l Entr~ta11to a nação geme; a nação 
soffre, formigão os' Pintos Madeiras e outros 
monstros, horror da huu11rnidade. 

Não me parece exacto o reparo do Sr . . depus 
tado de que a commissão propõe que estejamos 
em sessão permanente atê sar approvada a lei 
do orçamAnto, e medidas sobre a moeda de cobre· 
niio vejo tal no parecer da comrnissào . Q11é 
se approve a lei do orçamento é triais que 
necesaario ; é l uma lei vital, sem a qual a 
administração niio pó<le murchar. Medidi\s para 
o melhoramf<nto do maio circulante ha , muito 
que deviiio ter passado ; mórrnente pura ·as pru
vincias do norte. 

Que ss emendasse a lei das guardas nacionaes 
foi n Pl'.ioTeira cousa que propuz neste anno · 
mas foi . á com missão; e até hoje está o parecer 
por decidir; está pois. de nossa parte approvar
lhe as emendas que julgarmos necessarias para 
a adaptar às nossas cirnumstancias. 

Que por uma lei se dê á regencia o direito de 
dissolver' a camara dos deputados l Nunca lli'o 
dar~i, muito embora o dê 411em quizer. Tenho 
ouvido. a alguns Srs. deputados ·que se querem 
ir embora ;~bem, vão -se embora, nós chamara· 
mos os supplentes. · 

Diz-se que nós não podámos fazer cousa alguma 1 
Se nada pod,tmos . fazer, quem . o pó-ie raiar ? 
Supponhemos , que se iiio embora todos os 
Srs . deputados, como ficaria a nação? ~ 

Senhores, . outras são as medidas que .devemos 
adoptar no meu entender. A primeira· cousa que 
se devia . ter feito era dar uma amnistia geral, .á 
excepçi'ío de Pinto. Madeira, e outros que com 
atinas na mão estão tramando contra o systema 
11doptado . pela .nação,; porque dar amnistia a 
semelhantes monstros, séria qe louco, p,::,is long·e 
de se perdoar o crime, ·ir-se-hia animar a per· 
petrayão de ,cri,mes l!lais hor.rorosos. Devemos t~t 

caute!!l com as faccões qiMl estão com as armas 
~as mãos, se não quízerní•>s que · a ·nação · e os 
llberaas sejão sacrificadus. Além da amnistia é · 
necessario fazer quanto ª"les coro que_'repnnhiio · 
aquelle_s que delapi,làrào o~ bens da nação ; 
dete.rmrnar que os deputados não ·possão receber 
grnça alguma; reformar o conselho supremo 
WJlHar, carceando assim corpos inute,s, qu!j 
nao filzem senão ch11par o sangue lia naciio. · 

~ aliarei agora· sobr.o a emenda do Sr. Cal'iíeiro 
Leao ; estou conforme quanto à primeira parte 
e tambem sobre medidas que se devem tomar' 

,por9ue estou persuadido que álgumas são heces'. 
sarias. · 

Senhores, desengane·mo-nos ; se a regencia 
não é boa, se o min'lsterio não é bom, anda lhe 
devemos conceder; mas atar-lhe as mãos, e 
~grilhoar-lhe os pés, e querer depois que and e, 
isto não pôde ser. Alguns àoizem-constituição 
constituição ;-sim, eu 'digo o mesmo ; niio é · por: 
que-a constituição fosse jurada oa minha provincia 
como o foi nad mais? Para o Maranhão não 
foi oflerecida, foi m·andada jurar. Não sei 
porque fatalidade as queixas e gemidos das 
províncias do norte nem a(\ui têm sido ouvidas; 
as queixes e reclamações de . pr.oviucia do 
Maranhão se achi'ío nas commissões: nunca se 
attendeu a ellas ; e depois quando as provinciàs~ 
fazem alguma cousa, dizem-nJQ.J;em•razão-são 
desordeiro~ anarchistas .1 E' pois necessario que 
se tom~ algumas medidas; apontem-se mais 
algumas, e. n'ão digamos que não estamos em crise, 
porque isto não é assim. 

No Ceara um juiz de pnz, que estava vendo que 
um com·parsa de Pinto Madeira esteva tramando, 
qu~ixuu-se contra elle ao presidente da provi11cia; 
o presidente não foz bem ; devia tomar-algumas 
providencias ; mas grito:i-se logo-constitlliçrio
constituição-mas dizia-se: o homem està tramando 
-a isto se rnspondia-coustituiçào, constituição -
e o resultado foi pagarem os liberaos. Apon
tem-se meios para isto, CúlllO se salva isto; é o'"' 
que eu quero ; e não se diga geraimente
constituiçõo, constituição-quando Pinto Madeira 
assassiua barbaramente os liberaes ; quando o 
.magistrado qu~ absolveu , este monstro anda 
impune; aponte -se meios .48 lll!mel111ar isto, e de 
fazer ~om que -a palavra-responsabilidad~-não 
s i;ja uma palav .. a vã·. Não b"sta dizer geralmente 
-conslituiçãu-a coust,tuiçiio é boa, mas qu1mdo 
as cousas s11o extraord.i11arias, quando se trema 

. a favor de uma rostauraçii.o, cumpre" evitar o 
perigo, o tomHr mdclidas para prevenir tão grave 
mal. 

Diz-se que D. Pedrv está hoje occupado com 
grandes trabalhos, e é prova.vai que n1\o ~nha ; 
mas é nAcessario que elle venha para nos fa~r 
mal? Não, se11~res, basta que elle ll'!iinãe 
dizer ·- eu vou - ignoramos por ventura como 
Oarlos II teceu a intriga na Inglaterra? Aindn 
que o ex-imperador nã:> tivesse força como o 
principe Eduardo, não podia elle ainda fazer-nos 
mal ; · não sabemos que este principe saltou na 
Inglaterra com 5 officiaes escossezes e irlandezes 
ao sell lado ; e não ficou elle senhor dA parte 
da Inglaterra, rião . assc-lou aquelie paiz, não 
sacrificou gra11de numero de .familias? Queremos 
nós ~sperar que o Brazil chegue a este .%tado ? 
E diz-se que o Brazil não está flffi crise l Se 
isto não é crise, e"tão não sei .o que é; tem-se 

ss,.,d,, á espada innoeentes e desvalidos. e diz-se 
que 11àci estamos em crise l Algumaá niedidas se 
devem dar pois, mas não b>'s ta pro111etter ; é 
preciso que as de.mos, se queremos. que as c~usas 
caminhem, e se não queremos, declattimol-o 
desde jà: sejamos sinceros. 

(Leu o Si .2° da emenda do Sr. Carneiro Lello.) 
Isto são 1uedidas legaes ; Diry s para que ficare111 
estes homens ein sessão permanente? 1 · · 

· Diz o Si .3° da i menda que ~- oommiijsão apr@• 
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~~nté emendas ao código criminal-:-- salvar-se-ba 
coin isto a · nação Y Embora me ~ensurem· por 
fallar contra os magistrados corruptos, eu imi_
tarei que o exemplo do . cidadão grego dá,. mas 
escuta ; - de que serve dar o poder_ aos 1u1zes 
do modo que estão? E' dar maior amplidão a 
homens que têm abusado do seu poder; é cavu 
ainda maior abysmo à nação. Diz tambem o 
mesmo paràgrapho, ._que - a commissão apre
sente um cod'igo do processo. -O codlgo _do prq
cesl!tJ tem sido reclamado · desde que appàreceu n 
constituição entre nós, e desde o. auno pass_ado 
que se· ac_ha no senado; eu podia dizer como se 
tem tratado-no senado deste codigo, mas ·assento 
que é melhor remetter.me ao silencio. · 
._Diz o ~esmo paragrnpho - e todas .as mais 

leis que 1J,arecerem convenientes para· ma11ter a 
liberdade e se.lJirança ttublica,-:- Creio qui: deve 
fazer-se a necessaria a8pecific·1ção, e não dizer-se • 

• asai m em. gernl. · 
Diz finalmente o ·s; 4°, q1!'e se peça ao senado 

a prompta remessa das emendas por elle feitas 
ao projecto das reformas constitucionaes. · 

Sr. presidente, eu ·jà referi em outra. occasião 
que no senado_ se tinha chegado a duvidar que 
a reforma á constituiçiio tivessa passado neste 
caaiara pelos trnmites legaes, e que um senadcir 
até propuze.ra que se mandasse perguntar is~o á 
camure d,1s Srs. deputados 11 o que equ1val1a a 
perguntar-se-nos se esta vamos loucos I e d_izi_a-se 
-não se falle no senado I ll quando se diz isto, 
Sr. presidente? Quendo um senador teve o arrojo 
de diz.ar - caia . a naçaa, mas· não caia o se
nado I Ah, Sr. pres.idente, eu fallo e tenho fel· 
Indo contrn 'isto, porque não desejo que a nação 
diga - caia o senado, mas não caia a nação 
b,·azileira . ,Muitos apoiados.), Qua .. do !I_O senado 
se diz - devemos dizer como lord Wellmgton -
C•mar'llJas, hoj....não ha. retirad,, - temo que a 
naçiio diga -ao senado - retirai -vos, p0rqu e _:ião 
tendes foito senão mal à nação-' s o são a.laivo-· 
aias o· que eu dig,,, neguem-se os factos', dê-se-lhe 
i, remedio. Quem .ha entre nós qne não possa 
dizer a respeito desses brlróes da revolução de 7 
de Abril, heróes cuja gloria invejo e . cuja~ ·des· 
graças lamento, quem, digo, ·· não poderá diz~r· ·" 
respeito- desses heróes u que uut1·'or" um ca-pitão 
cartbaginez dis.se a Annibal - tu souheste vencei· 
mas não SúUbeste colhêr os frnctos de tna 
victuria? E&se prín~1p~desgniçado qna abe11d1Jnou 
a nação brnzileira depois de ,, ler desmoralisado, 
fez o rpt>l do Brazil púr si ou pelos aulicos 
que o cercavão ? Todo o mel da nação dimana 
destes home11s; e tinde estãcf elles? Conserviio 
os mesmas p<Js~as, os _altos empreru,is que oc~u

·pavão: estão atnda animados do mesmo esp111to. 
Elles; no dia 7 de Abril espavoridos despirão 
as pennas de pavà(l, · algu11s cbegáriio a calear 
aos pés as ins1gnias. c,,m que havião "'ido recoro· 
pensadas r.s suas ·õoas obras. Pouco depois en· 
tendêrào que a nação não era viugativa, e po:i
isso cotn r.çârão a tram~r e tramão a desgraça 
da nação que os alimenta, Sobre isto é que 
peço uma. medida. Ou estou louco, ou a nação se 
acha em perigo; mas -se se me mio -,,osLn\r que 
Pinto Mildeira -é phantnsma e que as nos_sas 
circucrifta11•ias não sã<.> criticas, emittirei que é 

1 nécessat:j,a uma medida de s'alvliçdo. .,. · 

nátural da administração que M demittio. Pelo 
contrari0, de todos os angulos dq, Br_!lzil, de_ to?os 
os ;iontos que·_abra11ge !I popu_l!!çao braz1le_1ra, 
VP-jO demoastraçoes as mais exphc1tas e energ1c~s 
do asseoso e ·adhe,sào dos habitantes do .no•so 
·paiz aos mini~tros qu~ acabárão, aos _qu"es se 
dá o titulo até de salvadores da cause publica. 
Nã,J trato de justificar todos os seus actos_, 
poderàõ ter errado ; mas ist,i de nenhum modo 
póde escurecer os serviços pr_est,1dos po~ _es,e 
ministeril.l durante um aano, am que d1ngio o 
leme do estado. Elles já não .são mi_nistros, não 
se pôde dizer que é a esper.ança d·e galardão e 
recompensas_ que me mov_e a exprimir-m·e de~te 
modo. ''.!j,ervirifo bem o estado em c,rcumstaoclils 
talvez mais arriscadas do que estas em que nos 
achamos, porque ai11de níi? estav!1· e?tào a força. 
publica ·entregue aos c1dadaos mais 10teressados 
na conserv;1ção da ordem social. Elles souberão 
orgenisar este exe~cito . cívico que maritéll_l o 
respeito . as leis e tirar-nos do abrsm'?_ da. anar
chia para o estado de ordem, hoJ•l Lao gabarlo 
pelos mes01os que censurão a administrnção, que 
o estabeleceu. Este·s títulos de louvur nãQ podem 
ser~ apngados J>Or discursos · ~ourad'.:s: os . factos 

-bilo de , subsistir e quando as pa1xoes estiverem 
acalmadas, justiça ha de ser feita, especialmente 
ao homem pmbll, ao digno patdota ,, Sr. Diogo 
Antonio Feijó, de .-,uem me honrn de,. ser amigo, 
proclamando me tal ainda quando .Jla~i _me ~esul~e 
grave perigo ou risco de vida. O mm1sterrn .po1s 
l'lão 'Se r<Jtil·ou porque perdesse a confiança pu
blica, mas porque, soffreudo em que·stão impor
tante um revés na camarn vita!foia, e reconhe
cendo na mór parte dos magistrados a versão 
decidida á marcha do miaisterio, · -ou antes a 
ordelÍl n"va de cousas 'julgou dever retiFar-Me. 
Entei,derã.1 ql.fe em situaç,io tão impo~ta!lte, 
comu aquella ·em qne nos achamos·, destituid,.'.s 
d,,s meir,s do obi:,ílr, e quando esta camara, depois 
de tres mezes de sessão nada tem füito, ou ao 
inenos nn ln de importante pa·ra a causa da segu
rança- publica, não podião co_ntinuar a ailmi!]istrer 
os neaocios ti,, povo 1'.Hazileiro ; cUldàrno que 
deviiio0 tratar mais da sua gloria do que dos seus 
inte,resses; que era molbor retirnre,11-se já para 
0,10 verem a sua honra compromettida; do que 
tennn autoridade, poderio, influencia, satellites 
e aduladores , porque niio ha quem governe que 
os mio tenha. 

A regencia, d6pois de ter procurado outros 
hornens em que dspoisiteva sua c,1nfiançR, e 
com cujos princípios ,ympathi8ava, não ,1chando 
nestas ac,,uiesceoci,1, acreditou dever tllmbem 
demittir-se, e neijta cünformidade o participou á 
can1ara dos deputados. 

Eu estou inteiramente convencido do principio 
de que tn•tos os _individuos que com _ _poem ns poderes 
nacionaes, desde o ma1t1 r até o 1nfi.mo, sao em

' prer:ados publicos, e que nenhum pôde s~r forçado 
a f·Xercer contra s11a vontade, e sentimentos de 

Q._.Sr. Ferreira . da Veiga: - ·Sr. presl
deiite I Tenda- hontani otre·recido · tambern uma 
einenda devó sustental-a, expondo os motiv1Js 
que mé levárão l sua ·upresentação. 

Um minislerio da escolha d~ regencia, da 
confiança da maioria desta. camare, um ministerio 
da,, c.01ifial!ç!l p_u_blí,ç_a _den)i,t;io·se; _não que tivesse 
p_er~1~0 ~s.sa con~ança, p_orque . na~, • ppartce um -

_.facto, acto. algum pelo qual se mamfe,_te quli a 
te,l)l_J.& pe_Ctli~o, .pi,i que di!Ílinií/sse na, .. estima. ,d~s 
~eus eo_ncidadii<is, o miDlsterio, o homem mlus 

su~ c·o,.sciencia um em prego qualquer que seja. 
Julgo portanto que se deve aceitar a demissão 
dos membros da regencia -permanente. A regencia 
actual nos officia, e nos officia em que sent_id\J? 
Dizendo que_ nã,, _Pó?e co ,, tin1rnr n o bito ~nca~go 
qu~ lhes .f,,. attr1bu1do· e · que outros cidad~os 
pu,leráõ ahi m~lbor ,preencher as viste~ e _os deseJOs 
da nação. Ultuno te,temunho de patriot1smo, que 
aca he de ser dado p,elos membros dairegencia I Elli,s 
preferem " bem da [)alr11" ao bem prupi·io; á sua 
consideração ressoai a felicidade ela nação go
vernada por outros home11s, que tanto têm censu, 
ra,lo os actos da administraçiio, e que tem dado 
a conhecer por seus discu,·sos que a esta censura 
os rnovBm, · não já os principios seguidos pelo 
ministerio · que acabou, m·as o nome dos homens 
que --o_ coni~urihão. _ . '. , . . 

Feçao pois outros a venLura do Braz1l, pro: 
movão outros o bem da patria, sé o podem 
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fazer com os meios que existem, cercados de 
tantas difficuldades, como ·as que apparecem,. diffi
dades que não devemos esconder de nenhum 
modo aos nossos olhos. Não é com hyperboles 
é figuras de rhetoriea que havemos de occultar 
nas trévas o que é manifesto aos olhos de todos'. 

Um príncipe que se retirou, dei.1.ando nos 
grandes Qmpregos muitos ho!!l'ens d·e sua escolha, 
devia deixar necessariamente tambem ahl muitos 
de seds affeiço~dos. Oom a revolução de 7 de 
Abril, ambiclos_oil de 1•, 2• e 8• ordem devlão 
nàscer em teltla a extensão do imperio, collocar o 
governá supremo em sérios embaraços. De um 
lado estão os mal contentes, porq11e julgão que a 
nossa constitnição é escassà, e que não dá toda 
_a · somma de liberdade que a nação carece .. ,..,. 

Eu ·não o en.$1) n,41l' assim, sou sincero amigo e 
en thusiasta ~a--constituição ; admitto as reform,1s 
po~que_ deseJo sempre sacrificar o meu -voto par
ticular ao desejo e -vontade nacional, mas não 
porque entenda que a constituição, tal qual está, 
não ·possa fazer a -ventura do Brazil, daniio•ás 
províncias a somma de liberdade que desejiio. 
Porém, . o voto contrario se tem pronunciado 
geralmente e eu estou prompto a ceder de minhas 
opiniões.. indivlduaes, ,.ara acompanhar o que 
parece, desejo nacional. Poderei enganar_,me,:-s 
ninguem póde com justiça corídemnar-a minha 
opinião a tal respeito. 

Além del!tll porção de descontentes outros ha 
q1'-e entendem não . poder-se estabelecijr{ ordem 
e o:ionarehia constitucional sem o · rcgreaso de 
Pedro 1. Não quero dizer que todos os que per
téneãm a esta opinião sejão malvados e abso
lutistas. Não, senhores, alguns ha d'entre elles, 
persuadidos de boa fé que Pedro I póde salvar 
o Brazil, e conservar a ordem e tranquillidade 
publica; mss a esse grupo se aggregiio anar
chistas, mal-vadOf:io· · que pretendem a restauração 
só para saciarem ambições e vinganças privadas, 
e ·cujo ~ não é o bem da patria. • · 

Temos por consequencia uma mBS!l,j formidav.!)l 
de descontentes, que em marcha energ1ca, e sempre 
progressiva caminll.iio em opposição aba homens, 
que foriio da eseõlha da repres1ir,taçiio nacional. 
Indivíduos dessa massa occupiio ainda .dltas 
_funcções administrativas, os cargos mais eleva
dos se derão a homens do coração daquelle 
príncipe, que deixou para ··sem pré de imperar 
no Brazil ; eu não quoro comprehender a todos, 
mas poder-se-hu negai que muitos são ainda 
amigos e satellites de Pedro I ? No senado, ll,Q 
conselho de estado, na suprema magistratura, e 
em outras repartições publicas se encontrão 
as.as.embaraços á n'!'llrcha ~serena e legal da 
r'evolução de 7 .d_; Abril, · 

E' assim que a regencia e o go1erno têm de 
caminhar, com leis fracas, com meios incompletos, 
com éodigos, que foriio feitos quando - todo o 
prestigio estava collocado no throno I E' com 
estes meios, ou c& ·menos ainda, porque a lei 
das attribuições da regencia cerceou muitas das 
attribuições do poder executi-v.o, que a adminis
tração ha de marchar ? Atão-se-lhe os pés, 
agrilhoão-se-lhe as mãos, e quer-se que a admi
nistração ande ; senhores', não se . accrescente ào 
soft'rimento a zombv,ria. Cercada de tantas diffi
culdadea a regencia suppoz que se devia de
mittir, bem como fizera o- minieterio. Cumpre -nos 
portanto accsder a . seu desejo e lançar mão 
desses homens de pulso-forte .e energico, que possão 
salvar a patria; , · 

Quanto · a mim, declaro que ainJa !}\lando esses 
cidadãos não pertenção 110 circulo dos meus Rll!.igos, 
logo que preenchão os seas · "·de-veres, venturoso 
serei em sustenal-os .. eom toda a energia de minha 

_alma, com toda a franqueza e, força de que sou 
capaz. . . · -

Senhores, eu sei avaliar -os perigos dos gran-des 
movimentos re-volucionarioá, estremeço de chegar 

'l'Oll:O ~ - ~ 

o facho á mina; ~ nunca conc.orrerei para perturbar 
a ordem publica. Quero sustentar pois a regencia, 
que fôr lEigalmente eleita para substituir a que ora 
existe. Quando se itt>resentou a primeira noticia 
de que o ministerio e a regencia se demittia, 
natural era que a maioria da _çamara, que por 
convicção intima dls boas intenções, e pureza 
das vistas dos membr~ da administração que 
acabou. existia no momento se fraccionas1;1e, e 
cada um fosse re;duz'ldo á~ua opinião individual. 
Foi o que aconteceu. Pela minha parte, estava per
suadido que convém investir o poder d& forca para 
resistir a facções ; não com os meios~lembrados 
pela commissão, mas com 9s que cabem no ~dro 
da lei fundamental. Depois porém de ter ouvido os 
11scursos que se proounciarão por um e outro lado 
e Vl\11.do a repugnancia que hi&via em prestar as 
med:ffras necessarias· em tal crise, decidi -me ·a 
enviar a ·Pmenda que está s_obre a mesa, assignada 
tambem por u.91 illustre collega. · Se o obsta, 
culo, se o embaraço todo estava nos homens, se 
as . leis são boas e suffl~ntes para manter a 
ordem publica, a tranquillidad.!!,.. interna, e para 
fazer miu:char emfim a administração, como dizem 
aquelles senhores que têm pertencido a opposlção 
nesta casa; torno a dizei-o, se as leis aetuaes 
são bastantes, se o mal tem -vindo da não capa
cidade dos homens que forníavãl) a administraçãg. 
publica, conserve-se a legislação e mudem-se os 
homens. Eu pelo quEj.me toca, nunca aspirei a 
governar; julgo moamo qm,é esse o cargo o mais 
pesado que pód!l ·cahir sobre os braços do homem 
bonrado, verdadeiro amigo de seu paiz : não 
invejo a sorte dos que aceitarem tão .Jelicada · 
missão, Nesta conformidade, senhQtes, asse_!Uo 
que nós, marchando coh~entes com o que havemos 
estabelecido; com toda a no~a conducta legislativa, 

11.Avemos aceitar a demissao da regencia. 
. Aqui se di,i!je que nenhum artigo da constituição 

nos airtorisav·a a dar este passo ; mas nenhum 
artigo della tambem nos -véda que recebamos um 
acto de demissão, que se dá voluntariamente. 
Aceitemol-a, senhores, para p"ro-varn;os mais uma 
-vez a todas as luzes que nós, os homens da . 
maioriB, ilissolvida pelo acto da demissão do 
minist,,rio que _acabou, não trabalháramos, não. 
combatlamos P.ºr *1ens, mas sim pela constitui• 
ção, e pela hberdado . ~ nossa ,patria. (Muitos 
apoiados.) • • 

o sr. Pau1a Araújo:-Não pedi a palavra 
para responder a algumas cousas que diése o Sr. 
Montezuma..,contra os membros da commissão 
especial: aquelles que, dent~o ou fóra desta 
casa, conhecem o honrado . deputado, e os mel!l
bros da commissão, julguem-noo, e fação justiça ; 
cuntento-me com isto. • 

Disse o honrado deputado que a camara devia 
declarar que não tomou em consid~ração o 
parecer da commiss~, que foi offerecido hontem 1 
Se e camara dos deputados fizesse -tal declaração, 
fazia uma declaração falsa, porque o parecer foi 
posto em discussão, e só foi retir~o quando 
a .commissão o J.'l\quereu, · ., 

Disse tambem ó honrado d1utado ~e a com
missão .lia-via retirado o seu pare(J!lr, não por 
-ver que tinha desagradado á maioriã da cam.ara, 
mas porque se tinlia manifestado contra elle a 
opinião nacional. Eu desejára que o ·Sr. depu-• 
tado me dissesse como soube que a opinião 
nacional se•tinha mánifestado contra o parecer 
da commissão. Parec'll-me que de hontem para 
hoje não houve tempo para chegar .a noticia a 

.,.todas as pr.Q-vincias do imperio.._·e ellas manifes
tarem a sua opinião r· A opinmo da capital do 
Rio de Janeiro não é a opiniiio da nação bra
zileira. Além disto, nil'a" -vl mesmo cousa alguma 
que mostrasse ser a opiii'fâo desta capital con
traria. 110 parecer. E' portanto lnexacto dizer-se, 
que' a commissio o retirou porque, vlo que a opinião 

- 18 
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nao!onal, ' ou mesmo _.a do . Rio de Janeiro se 
tinha manifestado contra: o qu:e é verdade ·é que . 
à commlssão :o retirou, porque conhece_u que-tinha 
desagr!ldado ã maioria da camara. . . 

Não fallaí:ei em muitas outras cousas.que disse 
o nobre deputado; não tocarei em alguns lugares 
commuhs aqui _ trazidos por elle; deixarei de. 
parte a questão .da tft.toria.t. .porque_ não estã l!m 
discussão ; não 4!1llarei so ore .o Juramento da 
constituição, se foi forçado ou não forçado : direi 
11implesmente que de certo a constituiçjio não 
agradou' inteiramente a toda a nação ; que as 
circumstancias erão então muito arduas, 'e que 
a nação, vendo.-se na alternativa_ de, ou abraçar-se 
com a constituição, ou ficar sugeita aos horrores 
da guerra _civil e da anarch!a, abraçou-se com 
a_ .. constituição ; e desde que a jurou, é a collltti• 

·o meio circulante parecesme com eff'elto ma·
te"ria _da maior importa•ía. -Ha de oerto ·graóde 
necessidade de se , tolJ!ar alguma ·medida a este.:._ 
respeito. -Mas todavia ·no caso de não passar o 
projecto que offereceu a commissão, seria talvez 
mesmo ·convéniente adiar-se a mataria, ou sub-
mettel~ a outra commissão.. ·· 

· tuiçjo · do estado. • 
.. Passarei -a·· dar a razão do. novo parecer que 

ofi'ereceu a col!lm_!ssão-que se dirija uma meosilgem 
ã· regencia, convidando-a a permanecer no posto, 
eto. A. razão que teve a com missão para offere· 
cer esta parte do parecer foi · 11 mesma aprelilen
tada hontE-m, isto é, que a regencia· quando 
prestou juramento, no acto de tomar. posB<I, 

. 3uron servir durante a minoridade do nosso 
augusto monaroha o Senhor D. Pedro II, e por 
isso . não, ·i!Õde dar h su,i demissão, nem a 
assemffl'éa aceitai-a. ..., · 

\Leu a parte do parecer q•e diz ·respeito cts· 
reformas.) 

Sr . . presidente, parece fõra de duvldil que a 
opinião publica não a opinião do Rio de ·Ja'!_eiro, 
mas da nação, tem·se manifestado a favor das 
reformas rasoavéis da constituição, parece-me por
tanto que nós empregando todos os meios legaes 
para que passem taes reformas, ailm de que a 
seguinte legislatura possa proceder a alias, vamos 
de accordo com a vontade da nação; e pelO!I 
deputados que ella nc:mear, veremos se as quer, 
e em que sentido, • · • 

Diz m11ls a com missão que se adoptem as emen
das ao oodigo criminal do processo, etc. (Leu o 
pareoer na parte rtspectiva.) Qualquer que seja 
a decisão que tome a assembléa geral, qualquer 
~uo.,eeja~a regencla que haja de presidir daqui 
por diante aos destinos da patrla, qualquer que 
seja o minlsterlo que haja de succeder àquelle 
que dsu a sua demissão, seja da maioria ou 
da minoria, estou persuadido que existindo um 
partido retrogrado, que se tem manifestado aber
tamente a favor da restauração, a administração 
não poderá lutar com energia e vantagem bas
tante contra elle, sem que 1enha mais alguns 
meios à sua disposição ; e pOI' isso a reforma do 
có'digo criminal, · e a adópção do codigo do 1'1'"· 
cesso. é muito nece~sària . Todos aquelles que 
deixíio de attender aos i'nteresses particulares, e 
que só têm em vista o bem ser e prosperidade da 
patría,- ·devem votar ·por •esta parte do parecer. -

(Leu ·a parte do parecer respectiva á adopçâo 
da lei do orçamento, e·emendas ·á ·léi de guardas 
nacionaes.) Sào·dtias cousns de gra'nde importancia 
para concluir as quaes 1ião· temos muito tempo, 
e até não acho conveniente ·que -ã vista da irri
tação, e das desconfianças reciprocas que existem 
entre . nós, estejamos aqui , por longo espaço!' 
P~r isso qulzera que · se adoptasse .J!. este. res-

Pro_põe mais a commissiio que se ·dê o. direito 
de dissolver a camara dos deputados. -~ cóm- • 
missão teve as ·razões que jà expendeu. ,0 
estado moral em nos achamos, . a impossibi
lidade de que, persistindo nós aqui müito,tempo, 
poss~m~Jl tomar . medidas proveitosas ã nação, 
tornao mdisp~nsavel a concessão deste direito. 

Vamos, senhores, para as ,11ossas provincias, 
llelxemos que venhão ·outros· · homens com as· 
c~beças ma.is _livres, e- não tão cbilias de preven
çoes, subst1tu1r os lugallllls ·que deixamos. 

A con~essão de-ste 'direito ã regencia,.nada iam 
de anti-constitucional, porque ·a eonstitniçãn.~dlz 
que pertence ã assembl~ o geral marcar os limites 
das attribuições .-da regencia. Por uma lei aqui 
passada negou-se ã regencia o direito de dis·solvet 
a camara dos deputados : se nós alterarmos esta 
lei, não ferimos a constituição, vamos '· lintes de 

,tccord,o com ~lla ; por~e _a constituição não di:i: 
que feita a primeira lei, nao 'possa o corpo legis-
lativo alterai-a. · 
_ Concedamos pois este direito -; se a regéncla 
Julgar _- conve~iente que fique a mesma oamara, 
conclmrà entao ~s trabalhos da presente legisla
tura'; se porém Julgar m'ais conveniente dissol
vel-a, como ·creio, mllndarã procedér ã nova·s 
eleições, ·e a nação escolherá d'entre nõs aquelles 
que. a tiverem bem servido. · 

ó Sr. Bapttsta de Ol.lvelra. :-.:Eu tinha 
tomado a ·palavra para dfter pouco . ao que 
disse um Sr. dep.1.1tad,>, ·a quem eu qll.iJlia res
ponder, e que muíto sinto não se lfchar na casa. 
Entretanto na qualidade de membro da eommissão 
aspeeial nomfl,jlda para dar o seu parecer sobre 
a ·mensagem âa regencia, devo declarar que a 
maior parte dõs senhores que têm !aliado sobre 
alie, eodt bastante magua minha, não têm enten
dido o verdadeiro sen~ido das palav,ras-assembléa 
naoional.-Ell&s julgiio que a commissí'io qu• 
enxértar u01a entidade nova no· meio das nossas 
instituições; devo declara~que não foi esta e 
minha intenção e a de meus iliustres collegtls da 
commlseão. 

A com missão · teve elill, vista organlsu deste 
m~do uma assembléa composta de todos os-repre
sentantes da nação, que pudesse occorrer ãs 
circui'nstancias actuaés; por isso que a commissão· 
partindo do principio de que, segirndo nossas 
ins~ituições, li. ~ss1:_mbléB geral o~dinaria não p·odia 
aceitar a dem1ssao da regenc1a actual, a pvr 
outra ·.parte convencida de qlie era iocompatlvel 
com a liberdade dos princípios coostitueionaes
obrigàr bonieós a exercerém empregos de que 
darão voluntariamente a demiseiio, entendeu que 
ntste apuro era e~te o unico remedio que se 
podia adoptar para tratar desta demissão e dar 
a~ · prqvidenoias . n~cessarias pl\.ra conservação da 
ordem e tranqu1lhdade publica . -

peito o que vou dizer. · , 
Que se nomeasse maior ·numero ·de membros . 

para .a commissão que tem de ·examinar estas 
mater1as, e ofi'erece·ssem suas •reflexões · ·a estas 
co~missões, aquell~s membros .·da casa que as 
quizessem fazer, sendo depois · submettidos --~stes 
negoclos à nossa . deliberàção,-e q1;1e votasumotL 
Pl!_la sua approvação ou regeiçí'io ; e· no caso ·de 
naQ se approvar · a lej ·do orçamento, se; adaptasse 
a do anuo -passado ; e· ficasse a lei -das ·go:ardas 
~aclo11aee como estã··no· caso'·de se ·não adoptarem 
as novas emendas -que:offerecesse• a-··eommisaão. 

, Creio que esta explicação 'bastará para . tirar 
os exemplos daquelles Srs. deputados· que 'Se 
oppuzerão ·ao parecer da -commissão neste 'sentido, 

·e para fazerem ácommissão a -justiça qu1-inerece, 
eespecialme,nLe a_mim. . · 

A's i!; horàs da tarde suspenden~se a sessão, 
depois de haver a camara consentido em , 'Q'ile o 
Sr,_.;Carneiro · Leão retirass11aa-2'-, 3• e'4!& •propó
slçao de · sua emenda. -
, 'Contitfuando~ discussão á_s·4 1)2 horas, e vll;n.
·cendo-se' • que unica·mente as tomàliée ·em . coriéi
den1çiio o que . dizia respeito _(I mensa~~ à 
regencla, dirigindo tudo · o mate 'As . 'rê'si;lectivas 
eommístiões 'pei'Dilmelit'es,"fài''âlhial -4ippi'óvada a ... 
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1• parte do 1vperlodo do parecer da commissão 
até as palavras-no seu posto-com a emenda do 
Sr. Hollànda Oavalcanti, e a do Sr. Lassa até as 
palavras'"""sua demissão-regeitado o resto do 1° 
periodo do parecer da commissão, e havendo-se 

. por prejudicada a emenda dos Srs. Paes de 
Barros e Ferreira da Veiga, e a 2• parte da do 
Sr. Lessa, assim oomo por oomprehendidas a 
primeira proposição da emenda do Sr. Carneiro 
Leão e.a do !:it, Rebouças. -

Depois das 5 1/2 horas da tarde ' Ievant~u-se a 
sessão permanente, tendo o Sr. presidente nomeado 
·os Srs. Calmon, Barreto e Rebouças para c.Q.W· 
porem a deputaçi'io que deve dirigir•se á regencia, 
e havendo dado para a ordem do dia 1• 'de 
Agosto, . 
· Discussão do orçamento das ·despezas a fazer · 

pela repartição da fazenda, e dita das emendas à 
lei das gurirdas nacioqJ1,es. 

Levantou-se a sessão. 
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GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 
Sessão em t. • de A.gosto 

Pl\l!:SIDENOU. DO 81\. LIHPO D:S All!l:SU 

Lida e approvada a acta da antecedente, forão 
é commissíio de pensões e ordenados, um officlo 
do ministro da fazenda acompanhando varias 

~ cópias de titulos, pelos quaes se considerão varias 
pensões. 

Submettendo á conslde.ração da ca_mara um 
officio do presider.te da Bahia cobrindo o reque
rimento do tbesoureiro geràl da junta da 'fazenda 
daquella provincia Innocencio .José Galvão, em 
que ped& se lhe arbitre gratificação ou ordenado 
pelo encargo que se lhe annex:ou de thesoureiro 
aa caixa filial da amortisação. 

Sujeitando á apprnvação da mesma cainara· a 
p!Jnsão ·concedida ,a Francisco Rodrigues da Silva 
Mello. 

A'"'de conselhos geraes outro do mesmo senhor 
i ncluiudo res1>luções do conselho geral do Rio 
Grande do Norte. 

A' de orça.manto outro do mesmo senhor colli 
um offlclo do presidente ·da Parahyba do -Norte 
acompanhando o c,tçamento das deijpezas que se 
devem fazer com a presidencia e a secretaria da 
mesma província. ., 

A' secretaria outro do m!lsmo ·senhor dando as 
informações exigidas ácerca do requerimento de 
Manoel José Ru:lrigues e Manoel Vicante Ferreira. 

A Imprimir com urgencia .:varias resoluções do 
conselho geral da provincia · da Parahyba rece
bidas em officio do mesmo Sr. ministro. 

A camara ficou iuteirada de um officio em 
que o secretario d! senado participa ter sido 
eanccionada uma resolução tomada sobre proposta 
do consalho geral do ~o Grande do Sul elevando 
a freguezia a capella filial de Tahim. 

Outro do mesmo secr~tario participando que o 
senado adaptou e vai dirigir á iro perial sancção 
varias resoluções da assembléa geral. · 

Foi á i:ommissão de poderes um officio do Sr. 
deputado Diogo Anto11io Feijó, p_!lrticipando não 
poder conMuua·r a àssistir ás sessões. 

A' de ca,oaras municipaes uma representação 
da municipalidade de S. Bento de Tamanduá. 

Oontinuaódo a discussão do orçamento da despeza 
do -ministerio dà fazenda, foi interrompida para 
se ler o seguinte discurso, que fõra dirigido :,é 
regencia : · .- · 

« Senhor. -A camara dV deputados, depois de 
considerar attentame11te a meneagem.11ue lhe fõra 
enviada peltA regancla em nome de V-: M. Impe
rial, dando a sua demlRJli\O, resolveu mandar-nos 
em duputl\jlilo ante o t1,rouo de V. M. Imperial 
para terml'ís a honra de ·exprimir o eeu voto 
ftMlco-e le!il ãoerca da· meama mensagem . 
. « A-cam·11ra dos deputados, senhor, longe de 

entender conveniente à causa .publica que·a·regen
cla .do .. lmperlo ··deixe o ·,teme · do, estado, que lhe 

fóra confiado, convida a mesma regencia a per
manecer no hnnroso posto a que fõra elevada 
pela livre escolha da assembléa gerAl, verdadeiro 
orgão da vontade da nação br•zileira. E a par 
deste convite sincero e patriotice, a camara ·dos 
deputados, senhor, encatregou,no~ de assegurar a 
V. M:- Imperial que ella empregará todos os 
esforços para sustentar e coadjuvar a regencla 
em n,ome d11 v. M_. Imperial, afim de q-g~ possa 
exercitar, a despeito de· quaeRquer facçoes, as 
altas · attribuições de que se acha revestida pela 
constituição e pela . lei. 

« Tal é, senlior, o voto respeitoso, e podemos 
dizer unanime da camara que representRmos .

. Miguel Oalmon Du Pin e A.lmeicà!i, ~radbr da 
deputaçiio. » . 

O MEs:uo SENHOR deu conta de . haver recebido 
a segui11te resposta. : . · · 
~ Que a regencia agradecia á comara dos,Srs. 

deputados a. confiança que nella tinha ; que ft1rla 
os ultimoS'esforQos par,. m!lnter-se no seu posto, 
e que em nenhum caso o deixaria sem o oon• 
sentimento da assembléa geral. » 

Continuando a discussão Corão apoiadas as se
guintes emendas: 

Do Sr. Rebouças : • 
« O presidente da Bahia êm conselho . arbltrarA 

provisoriamente uma gratilicaçi'io ao thesourelro 
da caixa da amorti>.açiio respectiva. » 

Do ·Sr. Du,irte Silva: 
« Que o a11smenlo de vencimento que se con. 

cede aos offic1aes de secretaria da fazenda seja 
considerado como gratificação. » 

D,, Sr. Montezuma: 
« O governo fica autorisado a mandar liquidar 

das pard ,1s soffridas pelos habitantes da pruvincla 
da Bahia por occa .. iãt} 'da guerra da lndepen
dencia ·com os lusitanos, a qual, urna vez ter
min9:da~~·governo farà . eniittir _apo~ices da divida 
publica · l' elo valor nommal, CUJOS Juros e amor
tização serão pagos pela caixa filial da divida 
publica existente naquella província. » 
· Do Sr. Lobo de Souza: 

« Artigo additivo. Os presidentes das-provin
cias em conselho estabeleceráõ commissões aos 

- offi.c!aes das alfandegas, que oíin · tiverem orde
nados ou que os tiverem tão mesquinhos qoe 
não bastem p•ra· a decente subsistencia 'dos mes

. mos empregados, de maneira · que a com'àlissão 
não exceda a 10 96 "tleduzidos do ·total rendimento 
das mesmas aHandegas . » 

Dad• a hora ficou a mataria adiada; 
Lijvantou-11e a eeBSiio. 
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1.U SESSÃO EM· 3 DE AGOSTO DE 1832 
Sessão e!D · ~ de Agosto , 

"'PBESIDENCIA DO SR, 'LIMPO ·DE A.BREU 

" 

pagar-se-aos empregados na. fõrmâ da approvação 
o que competir a cada. ·um desde o dia em que 
fôr marcada na íJ'tovrncia a commissão.» 

Do Sr .. Vasconcellos: · · 
Lida e approvadet a aeta da sessão antecedente, 

fot ás. eommissõei"de lnstrucção publica · e · de 
pensões e ordenados unltofficio "110 Sr. ministro 
do imperlo sujeitando á approvação da camara 
lls ordenados de algumas cadeiras do ,,iio G.rande 
do Norte estabelecidas pelo respectivo. conselho 
do ·governo. 

A' de instrucção publica outro do mesmo senhor 
submettendo ã consideração da camara um offl.clo 
do presidente do · Rio Grande .do Norte com 
dor.ume-ntos relativos A suppressão . de uma das 
cadeiras de .-iJrimeiraa letras na · capitàl daquella 
provincia. 

A' de pensões ·e ordenados os requerimentos 
do dezewbargad~r Francisco José Nu11es e Vicente 
José da Costa Cabral. . 

A' s~cretaria um· officio do.Sr. ministro do im
perio dando esclarecimentos exigidos ácerca da 
subscripção para a estatua equestre do ex-impe-
rador . .. . · 

Outro do Sr. ministro da fazenda satisfazendo 
á exigcncia · da camara a respeito _da moeda de 
cobro recolhida por meio da operação do resgate 
da moeda falsa da Bahi8- , 
- A.-.camara ficou inteirada de um oflicio do Sr. 

minisl,)'o de. guerra communicando acha r-se inte
rinamente en.carregado da secretaria de estado 
dos negociQS da ju,tiça. 

Outro do Sr. ministro do imperio participando 
que -passa a nomear um engenheiro habil- para 
ir a Sergipe tirar, a planta das barras dos rios, 
na fórma do que resolvêra a camara. 

Outro do mesmo senhor communicando have
rem-se remettido ao conselho geral da provincia . 
de Minas representações sobre a creação de uma 

evma. na freguezia d~ Pouso-AltÕ. · 
D;,e,i.gio-se ao conselho geral de Minas por in

termedio do governo. uma representr~ão da socie: 
dade defensora da liberdade e -independe«ci" esta
belecida no al'ralal das Tres Pontas, sobre a 
proposta do mesmo conselho a respeito da creaçào 
de villas. 

Foi approvada a redacção de uma resolução 
autorisando o governo a pa~sar carta de natu
re.lisação ao ,padre Ang.elo Maria Camponesqui, 
assim como a de outra approvando as aposen· 
taduria~ concedidas · a Agostinho Pereira da Costa 
9- ao padre Thomaz de Aquino de Las-Casas. 

Regeitnu-ee o seguinte requerimento do Sr. 
Castr., .\lves , ' , 

« Requeiro que se saiba do poder executivo a 
razão porque estio embaraçados es correios de 
terra e• mar, » 
· Lêrão,se alguns 'pareceres de co10missões, que 
tlvel'ào differ1>D48S destinos. 

Fui approvada uma l'êsolução aprovando-se a 
pansão de 4008 an!}uaes concedida a D. Gertrudes 
Maria Pereira do Lago, viuva do -tl.isernbargador 
José Ig11acio da Costa Pereira do Laso. : 

Foi approvada uma ·resolução dando regimentó 
ao aferidor da .t:iahià. 

R •,geitou-se uma reso lução estendend,J ao secre
tario dó g~verno da Bahia a disposição da proposta 
do conselho geral respectivo sobre os emolumentos 
dqs officiaes de secretaria; ·-

S~io-se a discussão do orçamento da fazenda 
com as emendas apoiadas nas sessões anter.e
dentes, ás. quaes. accrescerão as seguintes quP. 
farão apoiadas. - · 

Do Sr. Lobo-: 

« O SI 1• sej, redigido assim --Para o juro e 
:\mortisação dos emprestim~s braz1lelros contra.- -
bidos em Londres em 1825 e 1829 approva.dos pelo 
pod- legislativo.» · 

DoSr . . Maciel: •· . 
« A medida proposta para reparar as perda_s 

que soffreu a província da Bahia, se fará exten
siva á província do- Rio Grande de S. Pedro, 
para · se indemnisarém as perdas causadas pelo 
exercito -inimigo na guerra argentina.» 

A pAdido 'ao Sr. Montezuma consentia a camara 
que elle ,retirasse sua emenda apresentando em 
se\l~ lugar o seguinte: .. • 

« Propondo , 1.• Que·se autorise o governo a man
. dar terminar a liqui~ação das perdas soffridas _pel<ll! 
habit11ntes da província da Bahia. por occasião 
da guerra da iudependencia,- distinguindo os que 
a . suste11tárão e os que não . . 

« 2. 0 Que uma,. vez terminada, ·o governo atten· 
dando para p seu mot1tante proponha à camara· 
a quantia com que se deve de indemnisar OS· 
reclamantes tendo em consi:leraçã() o estado 
actual das finanças da nação para ser dividida 
pelo presidente da provin~a p,·o rata entre os 
que soffrerão. . . 

cc 3. o Que o que se estabelece a respeito da 
Bahia tenha lugar a respeito das 0\!,tras províncias 
que snffrerão. » · 

Do Sr. Fernandes da Silveira, 
" Emenda additiva á do Sr. Montezuma -

Exceptuão-se · aqueUes que concorrerão para sus· 
tentnr as tropa-, lusit"nas , que a:flligirão as 
províncias .da Bahia; Maranhão e Piauhy, ou 
outras quasquer onde se . . verificão estas circum· 
stancias ; suspendendo-se por ora o· pagamento de 
alguns que tenbão conseguido sen~nças : até 
:ult?.riores medidas da ass embléa geral.» 

Dos membros da commi ssão : · 
« Ao art. 25 depõis das pal~vras- augmentar· 

se o numero - accrescente-se -- e ordenados. » 
Apoie.da. 
Do Sr. Montez11me.: . 
" Artigo additivo. O governo farã. substituir 

desde já, as cedulàs e vales · em circulação na 
provincia da .. Bahia, por notas de novo padrão, 
prescrevendo a divisão de valores que devào . ter 
para facilitar as transacções; e dando ll respe· 
ctiva janta da fazenda as instrucções necessar1as 
para a substituição, que serâ féita com a precisa 
segurança, e circumspecção . » , 
. Dada a hora ficou a meteria adiada. 

Levan tou,se a sessão. 

...,.· 
Sessão em 3 de Agosto 

I 
PRESIDENCIA DO SR, Llll!PO DE .ABREU 

Approvada a ac.ta da antecedente, leu o Sr. 1° 
secretario, os seguintes officios: 

Do ministro. do imperio, participando haver-se 
rem ettido ao conselho geral da província de 
Minas, a representação da camara municipal de 
S.a bar à, para que proponha o qne julgar mais 
l!l,nveniente i>ara- o· melhoramento do hospital 
da mesma vMa .-Fieou a camara inteirada. 

« Additamento á emenda sobre a coaimissão aos· 
offlciaes das alfandegas.-Arti_go. Esta commissão 
s~r!t. dividida_ proporci],nalmê'nte:, to,los os ·r,ffi.- · 
ciaes na razao do trabalho, e 1m1,ortancia do 
lugar de cada um; e nà,i será paga senão depois 
de approvada pelo thesouro ; de-vendo todavia 

Do:. ministro da fazenda, submettendo ã. decisão 
da camarn, a duvida cifferecida pelo presidente 
da província do Rio Grande do Sul, quant<i. ao 
arrendamento de terrenos nacion'aes, segunão o 
disposto no art. 15 da lei . de 15 de Novembrq ' 
do am,o paesado.-A' commissã_,o de justiça ·c1vu. 

Do ministro do impari o, suJeitando á appros 
vação . da . earnara a pensão · conced_ida pelo go-
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SES$l0 EM . 4 DE AGOSTO DE 183! 
verno a D. Anna. Rodoseis da Vendelecia da 
Siba.,-A' commissão de pensões -e ordenados. 

Forão á commissão d.e pe~ções os requeri· 
mantos de João Evangelilllta.. :A.merieo da Gama, 
capitão Manoel Rodrig11e~ de Araujo, sargento
mór Antonio da Rocha Bezerra e Francisco Manoel 
de Barcellos. 

Leu-se e e.pprovou-se a. reda.cção da resolução 
approvando a aposentàdoría concedida. ao con
selheiro loão Oarlos Leal. 

Lerão:se alguns pareceres de commissões, que 
tiverão diversos destinos. 

A's 10 3/4 occupando a cadeira,,oo Sr. vice-pre
sidente Baptist,, Pereira, entrou em dlscussão 
o p-ar1lc.er da commissão especial, encarrega.da 
de examinar a denuni;.ia. de.da. pelo Sr. deputado 
Pires Ferrejra, contra o ex-ministro da. fazenda 
o Sr. depufado Hollanda Oavalcanti. 

Foi approvada a parte que tinha por impro
cedente a dennncia:prejudicado o resto. 

Entrou em discussão o orçamento da fazenda 
com as emendas apoiadas nas sessões antece• 
dentes. 

O SR~ 0,U.MON pedio e a camara. consentia 
cm que retirasse a sua emenda relativa aos 
officiaes da secreta.ria de estado dos negocios da 

. fazenda. 
- O -mesmo teve 'lugar a respeito da emenda 

do Sr. Rezeode, concernente a escravos 'tta 
nabiio, • 

Offoreceram-se mais as s~ulntes ement!lâs: 
Do Sr. Calmon: 
« Emenda ao § 3. 0 Que os empregados na 

secretaria · de estado dos negocios da fazeqda, 
percebão a titulo de gratificação o que de mais 
fór preciso por que os seus vencimentos fiquem 
igualados aos dos empregados das outras secre
tarias de estado, sendo esta providencia exten
siva, guardadíl a devida proporção, aos ama· 
nuenses, _e ficando para a f«zenda ~ublica os 
emolumentos que llies perteif&ião por. lei.» - . 

« Artigo •additivo.- O gq,verno fará substituir 
~de já, as cedulas e vales em circulnçiio .,na 

, província da Bahia, por notas do novo padrão, 
prescrevendo a decisão de valores que dev'ão ter, 
para facilitar as transacções, e dando á res• 
pectiva junta da fazenda ãs instrucções neces
sarias para a substituição, que será. feita. com 
a precisa-segu,_rança e cfrcumspecção. 1> • 

Apoiada. 
Do Sr, Veiga: -

. e< Para pagamento dos juros da divida. do legado 
deixatto de Guimarães em Ma.tto-Grosso diga-se 
-3:150a que é a mesma quantia- que se decretou 
na lei .de 15 de Novembro de 1831. n 

Foi apoiada. · 
Do Sr. J!'ernandes da Silveita• 
« Que não sejão inseriptas dividas algum\\s, 

que respeitem a perdas de particulares por mo-_ 
tivo de guerra interna e externa, sem a autorl
sação dt1 assembléa.» 

Foi apoiada. · .. 
« Art. 25 Fica autorlsado o governo a reformar 

desde já. a mesa de diversas rendas do 1];!.io de 
Janeiro, empregando nella empregados de repar-
tições extinctas. n . · - . · 

Foi· apoiada. • 
- Foi approvado o capitulo, menos o art. ~ 
qu,e se rejeitou e o art. 27 que ficou prejudicadõ. 
. Approvarão-se as seguiu tes emendas·: . 

Do Sr. ministro da fazenda relativa ao Juro 
e amortisação dos _emprestimos bt'azileiros. . 

Do Sr. Duarte Silva a respeito dos offioiaes 
da secretaria da fazenda. 

Do Sr, Rebouças :quanto ao thesou~eiro da 
.caixa da amortisação da Bahia, 

,Do . Sr. Fernandes .da Silveira quanto li lns
cripção . de dividas.;. que respeitem a perdas 
particulares por motivo da guerra. , 

TU/ohÍM "' 

A.'s mesas de diverus rendas nacionaes do 
Rio de J!UJeiro. . 

Do,.Sr. 'Veiga pelo que respeita a· um legado 
em Matto ·Gr(lw, 

Do.Sr. Calmon a respeito d•s cedulas e vaies 
em circulação na Bahia, e ácerca dos officiaes 
da secretaria de esta.do dQS negocios da fazenda. 

DJ!s Srs. Castro e Silva e Duarte Silva na 
2• parte sobre a amortisação montante das 
presas. 

ELEIQÃO J)4 MBS.A. 

Pl'!:Jcedendo à votação sahirão eleitos. 
Presidente o Sr. Limpo de Abreu com 42 votos, 

vice-presidente o Sr. :B~ptist,1 Pereira em segundo 
escrutinio com · o Sr. Araujo Lima, secretarias 
os Srs. C!lssiano com 42, Ohichorro com· 40, 
Belísario 37, Ferreira de Castro 33; supplentes 
os Srs; Vallasques com 13 e Montezuma 12. 

Conclulda a ordem do dia levantou-se a ses;'liio 
ás dua.s h9ras. e meia da tarde. 

Sesl\ão em 4- de Agosto 

PRESIDENCU DO Sl\. LIMPO DE ABREU 

Lida e approvada a acta da antecedente, Ó Sr~ 
1° secretario leu os seguinte officios: 

llo ministro da guerra, enviando Informações 
á.d!lrca do requerimento de Joaquim José dos 
San tos, 2° cirurgião do ex ti.to liospital militar 
da cõrte.-A' commissão de g11errB<' . 

Do seC,etario do senado, communic·ando qu~ 
eete niio tem podido dar seu consentimento á 
resol11ção da camara tomada sobre ·outra do 
conselolio geral de Pe~ir.buco tendente á divisão 
da freguezia do Sacramento do bairro de Santo 
Antonio do Recife.-Ficou a camara inteirada. 

Do wesmo secretario acompanhando uma reso
\uçiio do seííad,1, revogando o art. 3° do decreto 
de 25 de Outubro de 1831, para que se di'vidão 
pelos ofllci~es das secretarias de estado os emolu· 
mantos que se a.chão em depgJito.-:-'A imprimir, 
caso nã:o esteja impressa a resõluçãõ. 

Do mesmó com emendas do senado á lei que 
lixa as forças de terra.-Ficou para a ordem dos 
trabalhos, • • 

Do mesmo• participando que o senadaldoptou, 
e vai dirigir ã imperiai sancção as resoluções' 
da camara tomadas sobre outras do conwbo 
geral de Minas, creando cadeiras .de primeiras 
letras nas freguezias de S. Bartholomeu, Pouso• 
Alto, Applicaçiio de Santo Antonio do Rio Peixe, 
e em varias povoaçõ1s das comarcas de S, João 
d'El-Rei, O11ro Preto, ~io das Velhas e Serro do 
Frio . ....:Ficou u csmara inteirada. 

Remetteu-se às commissões de constituição e 
justiça e.iminal um& re_presentaçíio -d~,_camara 
municipal da villa de Santarém, província do 
Pará ; e á de petições o requerimE1Pto de Francisca 
Maria da Encarnação. . _.,,. 

Do secretario da sociedade de medicina enviando 
o .seu parecer ãcerca dos meios ohstativós â 
cholera-morbus.-4' commissãó de se.ude publica. 
· Approvou-se um reqnerimento do Sr .. Castro 
a Silva, e outro do Sr. Moutezuma, .tellden.tes a 
virem informações do governo: 
. ·Yencendo-se a .urgencia, entrou em.2• ,discussão 
o prujecto de lei concedendo .amnistia no ,.Ma· 
ranhão. 

Emendas 

Do Sr •. Montezuma: 
« Art. t.° Ficiio pllffloados todos os crlmea}t>· 

ltticos commettidos desde o dia '1 de AbrU de 
1831, .estejão ou não pronunciados.os .réoa. 

e Art. 2.0 Aquellea ~illtarea .que .po,dtidio~doa 
19 -
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SESSÃO EM 6 DE ~AGOSXÓ DE- 1832 
nos mesmos cl'lmes se tàm ausentado de · seus 
cofpos ou lugares em que servem, não serão tidos 
como ,ausentes ou , desertores, se se apresentuem 
aos seus . respectivõs chefes no prazo ele seis 
mezes, prov1Mido haverem estado fóra da provincia, 
onde se commettêra o crime, e de um mez achando
ªª dentro dalla, ·· . 
, • Esta determinaoão fica extensiva ainda áquelles 
jà notados como desertcires. 1> 

Foi apoiada e retirada depois, a pedido .de seu 
autor, que offereceu o~tra ,. no seu lugar. ...., 

Do Sr. Pires Ferreira:· . 
« São ~xceptuados os chefes e promot~res da 

restauraçao de D. Pedro I, qiie se achao _pro
nunciados, ou.~rescrs ou com armas na mao. » 

Foi apoiada. . 
- Dos Srs. Rebouças, Ribeiro de Anctrada, Fer· 
nandes da Silveira e Castro Alvares : 

e .Ficão em perpetuo silencio todos os crimes 
politícos perpetrados de 7,de Abril até o presente. 
Exceptuão-se os eomJ>rehendidos na rebel\ião do 
Ceará e·suas immediações, bem como os criminosos 
de actos individuaes. • • 

Foi apoiada. 
Du Sr. Ferreira França : 
« A amnistia seja geral, 'salvo o possivel reparo 

do prejuízo particular. » .. 
Foi·apo1ada. :. .. 
Do sr·. Montezuma • 
« Ficào em perpetuo eaquecíll}ento e perdoados 

todos os criines políticos commettidos desde o 
l• de Janeiro de 1881, estejão ou não pronui;ciados 
os réos; eueptuaàl!ls os que se aohiio com as armas 
na mão. 

« Art. 2.• Aquelles militares e empregados civis, 
que por i11diciados nos ·mesmos crimes se têm 
aus_entado de seus corpos ·ou lugares em que 
servi ão,, não· , serão tidos como desertores ou 
au~entes; se se apresentarem aos seus respectivos 
chefes no prazo de 6 mezes, provando haverem 

, e·stado fóra .da próvincia, onde se COIIJ.fflettêra _o 
crime, e dê um mez achando-se dentro della. 
Esta determinação fica extenewa ainda áquelles, 
jll..notadbs como desertora& ou ausentes. ii 

Foi apoiada, · 
Do Sr. P.rdigão : 
« Emenda ao 2° artigo da do Sr. Montezuma. 

Accrescente-se antee de - militares-empregados 
publicos. » 

Foi apoiada. _ 
Ficou adiada a discussão pela hora. .. 

Propostas . d6 conselhos gsras1 

- Do Plauhy, creando 0adelr11s de phllodophla e 
rbetorlca, jà approvada no senado. 

Foi approvada. · 
De Santa Catharina, para se levantarem map• 

pas topographicos, 
Foi tambem approvada. 
Da mesma província, separando a vara de juiz 

de orpbãoils · · 
Foi regeitadà. · 
Da mesD1a i11Co1'porando lio termo da villa de · 

N. S .. da· Grliça, o .territorio entre a margem do 
norte do do rio de Itaguahy e a margem do sul 
do Sahy. 

Foi approvada. . 
Do Ceará, creando na villa • de Campo-Maior 

uma· cadeira de grammatica latina. 
- Foi approyada. · . 

Da mes111a provlncia creando uma nova fre-
guezia na- capella de N. S. da Gloria. _ 

• Foi appro'tada.• ... -.. ·na mesma creando uma freguezia na povoação 
do Cascavel. · · · · 

Foi · approvada, 
. Da mesma sobre nova divisão de districtos. 

Foi approvada, $ 

Da mesma propondo medidas de policia Acerca 
dos viojores. ·.., • . ·• 

Fo~P.geitad!I. 
""Dll' Babia, creando uma academia de scilhcias 

jurídiéas e sociaes. · • · 
Foi regeitada. 
De S. Paulo, sobre a vepda de . terras da fa. 

zen<ia da Araseariguama. . • · 
Foi regeltada. 
Da mesma província, sobre o arrendamento da 

fabi:ica de ferro de s. João de . Ypanema. · 
Ficou ..il,diada pela hora.-
Levantõu-se a sessão às 3 hQCes. 

Sessão em 8 de Agosto 

PRESIDll:?;CIA. DO SR. LIMPO DE Al!REO 

Lida e approvRda a _acta da :Sessão antecedente o 
Sr. secretario leu os seguinl.es o:tllcios : · 

Do Sr. ministro do imperio submettendo á 
consid_eração da camara Ulil requel'lmento de 
Ray~undo Gomes de Noronha, queixando-se, do_ 
excesso e ·abuso de jurisdicçâ:o com que a camara 
municipal da villa de S. Francisco Xavier de 
Itnguahy o suspender'- ,lo cargo do fiscal. - A' 
_commissão de justiça criminal. ' 

Do mesmo satisfazenJ<1 á exigencie da camara, 
relativa ás contas do tutor de ·S. M. _o Impe· 
radar .-A' com missão especia~· respectiva. . 

Do Sr. Bento Barroso Pereira communicando 
achar-se nomeado mtnistro 'e secretario de est~do 
dos negocios da g1ierra."-Ficou a cama'IQ in teirade. 

Do mesmo senhor participando ter sido ·encar. 
regado interinamente da secret~ria de estado dos 
negocios da marinha.-Ficou a caw11ra inteirada. 

Ficarão sobre e mesa a fim de serem tomadas· 
na ~onsid1;,raçã<i_ que mer6cerem,. quando se passar 
à d1scustiao do decreto de anmstia, as represen
taç~es da sociedade federal fluminense, e da 
co\lselho pro'Vlnctsl do.,M-,ranhão, sobre o mesmo 
obJecto ; e foi à commissão de petições uín re
querimento dos escrivães e ·commissarios extra' 
numerarias da repartição de marl11ha. 

Alfr>rovarão-ee dous requerimentos, um do Sr. 
Maciel e outro do Sr. Pires Ferreira, tendentes 
a _pedirem-se in!Qrmações ao governo. 

Lerão-se alguns pareceres de commlss1'es, que 
tlverão diversos destinos. 

ORDEM DO DIA 

Entr9u em discussão o dec:,,eto da amnistia para 
o Maranhão com as emendas apoiadas nas sessões 
antecedentes. 

Accr.escerão a ellas as seguintes : 
Do Sr. Castro Alves : 
« Emenda adrlitiva ao artigo \lnleo • .,..Depofs de, 

"".'"No'l'embro de 1881, - qne vem no decreto, a 
Cfll'8SCéllte- se '- e todos q.ue têm sido praticados 
na capital ' e mais provillcias do imperio até fins 
de J_ulho do corrente anno. » 

Foi apoiada. , · 
Do Sr. · Vasconeellos: 

· « J?menda substHuLiva. - A' regeneia compete 
conceder_ amnistia em . caso urgente, e quando 
assim o aconselhem a"'"'humanidade, e bem do 

. estado. » - · 
Foi apoiada. 
.t camar-& conveio àm que o Sr. Perdigão re

tirasse a sua ,emenda offerecida na sessão ante• 
.cedente. 

Foi apoiada a seguinte emenda : 
Do Sr. Carneiro Leão : 
« Revogue-se o ~ 3•do 11rt. 19 da lei '"de 14. 

de Junho /de i831, e conceda-se à. reliencia a. 
attribui~ão de conceder amnistia nos termos eon&U• 
tucioneea. » . · 
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O Sr, Oos.,aa. Fe:rrefra sustenton a neces

sidade da amnistia, fazendo ver que hoje, mais 
no que nunca, cumpria que houvesse união entra 
os brazileíros tanto fóra como dentro da' camara, 
sacrificando todas as suas paix.õee particulares e 
amàlgamando-se os diversos partidos; para . que 
não caia sobre ·o Brazil um diluvio de 1l'!ales. 

Par11 mais reforçar a sua opiniiio lembrou que 
fôra o conselho da província do Maranhão quem 
pedira a amnistia a favor dos jovens inexpertos 
que, temerosos, à vista do exemplo do Pará de · 
verem tornar a apparecer no Maranhão os Va;res· 
que p(l!'tanto tempo opprimirào aquella província' 
e que, longe de terem sido -castigados, até pra~ 
mias havião recebido ; se b~vião posto á testa 
de um povo em revolução, evit,mdo porém toda 
e qualq11er elfosão de sangue, do qual se não 

"derr.1mo11 uma só gotta ; e toda a eRpecie de 
roubos, dO'· qaal se não commetteu um só, empe

. nhs'ffdo-se antes estes jove11s na consolidação da 
paz e tranquillidade publlca. · 

Depois de mais alg11mas reflexões neste sentido 
mostrou que era lneirncto diz ar-se que a não 
querer a camara cobrir-se de vergonha e vili
pendio, devia dar uma amnistia geral e não 
parcial; porq11a era ·evidente que as circumstan
cias a respeito das revoluções havidas em outras 
províncias não erão identicas. ' 

Declarou que não . teria duvida em votar a 
favor · de algumas das . emendas offarecida$ mas 
não podia. concordar em q11e se desse uU:a am
nistia absoluta, porqua o fim do nobre orador 
era coo·solidar na patria a liberdade filha d11 lei 
e não ljberdade qjle escancare a porta a licença: 
Poderá a c~mara dar amnistia a humend que edtão 
com armas na mão 11o11solando o Brazil, que 
cobertos com o sangue de nossos Irmãos, sus~ 
tentão o partido da restauração, partido que nos 
pôde ser mui funesto, porque eu estou persua
didQ q11e hoje em dia o e:x:,imperador não pôde 
tornar ao Brazil sem 1ue o sangue do povo corra 
em ab11ndancia • · · 

Ooncluio lembrando as crueldades commettldas 
por Pinto Madeira, que mandára fuzilar numero
so.i liberaes. D~us perdóa a esses magistrados 
malvados que o absolv!lfão, os· quaes na minha 
opinião ·devião ser severamente castigados, e niio 
este homem, porque laes m(l,gistrauos à~o peioras 
que carrascos; alio elle• que soltarão esse fac
cinoro~o, q11e tem derra,nacfo o sangue de nossos 
concidadãos no Ceará. T11.!Yez dissessem que ni\'.o 
havia provas I M,1s se não ha vln provas para 
Pinto Madeira ser condemnado, 011de as haverá 
para serem cnstigados os lacclnorosos ? 

O Sa. PERI>l&Io pedio e obteve licença para 
retirar uma sua emenda offerecida em outra sessão. 

-O Sr. Rlbetro de Andrada :-Senhores, 
se remontarmos á noite ·aos seeulos, ou ao 
berço ~ ínfancia das monarchias, nós veremos o 
direito de graça um despojo do direito de justi~a. 
urn resto- desses antigos tam11os em que o prin
cipe julgando por si mesmo?' condemnava ou 
absolvia. Com o pi-ogres_so da ordem sot!fal, o 
direito de julgar sahio· .ou escapou das mãos do 
príncipe, mas o príncipe reteve sempre o segrado 
direito de perd•r: graride ex.amplo desta sabe
doria myst_!lriosa, que preside aos desenv,olv]
~ntos.,...da ~vilisaçã.o humana, e que faz pular 
ou .surgir · do seio dos factus, mi~ instituições . e 
usos conformes com estas verdades eternas, cujas 
leis superiores á nossa comprehensáo não pod.im 
ser descobertRs pela sabedoria humana. Oonsi· 
derRdo deb ,lixo deste ponto de vista, o direito 
de amnistiar delinqueutes ..l uma verdade eterna, 

~ue baixár" do' céo á terra, pllra elevar a 
aytoridade que o exa~e. ao nível 4a divlndado •• 

Por outro lado a amnistia concedida a criuü· 
nosos é uma derogação, ou pelo menos s11spe·ns~ 

- ou sllencio da lei ; de maneira . que se a graoa 

é justa, é uma prova irrefragavel de que a lei 
é defeituosa; e pelo contrario se a lei é perfeita, 
então o perdão é um sttentado contra ella. Para 
escapar ás consequeocias deste terrível dilemma, 
legi,;ladores houve que, rec<1m111~ndando a re
forma dos codigos, neg!\rão a essa autoridade 
tutelar, encarregada de perdoar, semelhante di"· 
rei to. Ouidaré.õ evif.{lr Scilla, e cahiráõ ~ 
depois em Üdrybdes ; a arbitrariedade do perde.o 
era sem duvida menQ1 que a dos juizes, devida á 
imperfeição dos· homens e .das leis. 

Depois de diversas lutas~ foi mister recorrer 
ao primeiro arbitraria, como o menos damnoso; 
e assim como antes se havia invocado a precisão 
dos juízos legaes contra as imperfei~ões do 
homem. e de suas leis; da mesma sorte a con• 
sciencia do homem foi ao depc.is invocada contra 
a recouh~cida imperfeição dos juízos. Ounsiderado 
_debaixo deste segundo ponto de vista, o direito 
de giaça é o arbitrario reconhecido necessario 
pela consciencla humana, para remediar 89 im
perfeições dos j uizos, e derrotar as orgulhosas 
tentativas da tyrannia. 

Eslabelectda a. necessidade do direito de graça, 
quaes serão os casos em que elle pôde ser 
admittido? Eu o digo, quando o acto.3e'1ado 
pela lei é o resultado de uma paixão Impetuosa, 
e nunca da depravação do coração; quando 
grande é o numero dos ci.lad àos que o per
petrárão, e estes forào arrastrados a com
mettel-o, seduzidos por opiniões d_esvairadas e 
inquietas. Será jSte o estado da nossa patria? 
Lancemos um rnpido golpe de vista sobre eila. 

O dl~ 7 de Abril de 1831 havia despontado 
no horisonte brazileiro ; o monarcha, abdieand o, 
havia abandon,1do nosso sólo ; com a sua reti
rada .appareceu uma nova ordem de cousas e 
de idéas. Todo o cidadão se julgtm autorisado a 
concorrer com o contingente de seus c;,nbecimen tos 
para a felicidade e liberdade da patria ; todos 
se j11lgárão interessa~os nos seus melhoi;ameotos; 
nenhum houve ind1flerente, porque, segundo 
Rousseau, ai do estado I sa tão condemna vel tn
differenoa apparece I E cada um projectou 011 
concebeu meios diversos, segundo os differentes 
princípios de que partira. · " 

Desta diversidade de origens nascerão, como 
er11 dq esperar, partidos diversos, republl• 
canos faderaes, constitueionRés reformistas, e 
estacionarias 011 não reformistas, e um partido 
retrogado, reeeltado da anarchia de um lado, e 
de 011tro <las oppressões e tyraonia dos gover
nantes; e todos eUes mais ou menos modil\cados 
por imperceptíveis accsssorios, pelas ex.igeocias 
do momento e pelo choque das paix.ões oppost~. 
Um destes partidos ganhou terreno e subio ao 
pinsculo do poder; OS · outros. cahirão, .e virão 
suas idéas e suas esperanças mallog,·adas : as 
paixões se ,. ateárão, à· a inimizade começou. O 
novo poder sem prestigio, b,\tido de todas as 
partes, encetou, para conserv,ar-áe, o_ caminho 
das eitcepcões e arbitrariedades; e os fogos da 
inimizade sa transformárão . nas labaredas · da 
aversão e do .adio, e produzirão as terríveis com
moções de que fomos desgraçadamente, ou victi
mas ou testemunhas ; e o governo cevo11 a sua 
colara até em homens inermes, e que ""pedião 
mi•ericordia. · -> .. • o'I ,. 

Ell convenho com um. dos meus illustres col
legas, ·que · os actos perpetradoa são aos olhos 
da lei verdadeiros crimes;. porém gue crimes f 
Produotos de um coração ,deprava-lo? Não, mas 
de uína zelo immoderado, e de uma razão mal 
acons~lhada nos meios de promover a felicidade 
publica ; e muitos tq.rão até devidoff i\s perfldias 
e atrocidades do governo que expirou, e que 
de certo havia estancado nos corações braz.l• 
leiroa todas as fontes da paclenoia, e do ao!frl· 

-menlo, , 
Demala, os que Uverão part, elll •.emelhantu 



Gamara dos Deputados· 1mi:resso em 08/01/2015 09:17. Pagina 3 de 6 

1Â8 SESS'iO ES ô DE AGOSTO DE 1832 
' ' ', -

desordens, ou cablrãô: debaixo da espada ífts 
tropas, ou jazem murados na escuridiio ou silenciô 
das masmorras, .e por conseguinte· sufllciente
mente punidos. Por que raziio deixaremos nós de 
os restituir à sociedade, hoje que a tempestade 
parece serenada, e uma certa segurança nos é 
concedida, .Nós legi!\lildores, quereremos ser Rpon
tados, como sacrificando ao medo, ou á vingança 
homens que, no regl\Ç0 de snas familias podião 
encontrar ,um antidoto contra seus errc;s, ou que 
entregues à cultura das artes, ào commercio ou 
a ·suas antigas occupações, podião uquecel-os ! 
Recordaremos sómente o mal que fizerão, e nos 
deslembraNtmos do vasio extremo em que fica a 
sociedad.e, Oà guardamo--nos para os restituir a 
ells, quando mutilados ou extenuados de tormen
tos, de fome ou de · miserias? Qusudo v~rdadeiros 
espectros? Ah 1 ·senhores, de que então servirão 
elles T Ds attestar · a dureza e..-&rueldàde do 

· governo de lftla patria, como diz o celebre Com te. 
Que podemos .Jl.11almente temer delles Y Nada; 
temamos eim; que a coutinuidado. das nossas 
11\rs·eguições não ulcere ainda ma is os corações de 
suas. familias, das de seus parentes e amigos, e 
que estes exasperados não rompão em novos e 
maiores desatinos-. • 

A amnisti11 é pois necessaria, e até por que 
ne·nhum desses homens pôde nas circumstancias 
actuaes ser processado e julgado. Quando suble
vações ..pont10uas apparécem em· um estado, e 
este é t'l!talhado por dill'erentes opiniões l)oliticas, 
a iodill'dren~para ellas ou a imparcialidade, é 
um postulado que nunca se realisa. Ningue10 
então . pôde ser testemunha, nem juiz; porquEP 
se do mesmo credo, o criminoso é innocente, e 

-t1e de credo contrario, o innocente é ·criminoso. 
Nesta situação pôde dizer-se com verdade, que 
toda a sentença é justa, ou castigue, ou 
solte. · 

Objecta-se porém a. tudo· isto que - amnistiar 
seria um acto de fraqueza da parte dos que 
governao, - Que I Ser!\ fraqueza. o perdão dos 
vencidosJ Pelo contrario; eó o forte é que perdôa 
e sabe ser generoso; o fraco slm, este só sabe 
trahir para vingar-se. · Nada me afflige tanto 
como a repetição de certos lugares communs que 
nada pro vão, A fraqueza 'flu , força doe. governos 
são ·noçõe• mu• dlstinctas da clemencia, ou 
rigor que elles praticão; 'ftovernos fracos toril.o 
rigorosos, governos fortae furão rigorosos, e mesmo 
barbaras; governos, cuja força erl duvidosa, forão 
clemente,. 

Nas oommoções religiosas da Inglaterra, sem-
•Pre acompanhadas de uma .phislonomia política, 

particularmente na época da reforma por Him
rlque VIH, de que Rerviril.o os horrores prâti
oeiloe? De exaltar os cathollcoe ; no tempo de 
Maria de Aragiio11 digna . D.lha de Henrique, de 
que servirão seus furores ? De fazer com que a 
reforma ganhasse terreno e o catholicismo cahisse; 
o sangue dea- mouros e dos cramers fumegava 
nos corações de li11da um dos ce.tholicos e dos 
reformados, e fazia delles outros tantos mar-
tyres. -- · · · 
- O Nero do meio dia e seu terrível Instrumento, 
o duque d'Alva, que colheu de •suas cruelda(j.'>"? 
A emancipação - das províncias unidas; Felippe 
cabio e · com elle seu poder ; · e eilas-'reóascerao. 
]Iara uma nova éra e para a l.1terdade. - _ 

Se descermos · destes ·factos para outros màis 
-modernoi,, -,para ·a revolução franceza, inda tão 
fresca em .nossa· memoria; se passarmos em 

. revista todos oli acto,ll de~sa assembléa coiisti- . 
·tu\nte·, talvez · a mais sábia do mundo, dessa 
assembléa, cuja -força· parecia, eqµivoca, mas cuja 
sabedoria e humanidade erão .tncoµtestaveis, vel-a-

.hemos !lhanaodo as ditliculdadas que. retragados 
·oppunbao é. marcha progressiva da revolução, e 
frustrando as conspirações dOII seus inimigos por 
111edld~ ~oces e só ·dignas dos sabios. Tudo.se-

renou, e tudo promettia um futuro lisongelro. 
Mas para a desgraça da França succederão á 
esta outras legislaturas, e outros homens tor
narão a spparecer as revoluções, e os homens 
no poder entenderão..-de as abafar com medidas 
de sangue, dignns 4os Neros e CaHgulas ; aca
barão por ventura as revoluções ? Pelo con
trario. 

Não, senhores, as perseguições, em vez de aba-
tarem, 11têâo e inflammão o f~go de!las ·; é a do
çura dos governantes, -9 colapso da febre revo
lucionaria e o tempo que róe e gasta tudo. 

A tudo isto respondeu um dos meus illustres 
collegas, que em 23 elle se oppuzera à amnistia, 
e· fôra por isso taxado de apostolo ; e outro Sr. 
deputado arguio-me de contradictorio por .hoje 
advogar uma amnistia, cootra a qual eu ha'l'ia 
volt1do no anna de 23. Agradeço ao segundo a 
lembrança qu.e teve, ou que lhe insprrnriio, de 
desenterrar este meu discurso, porque delle pro~ 
prio eu me servirei para mostrar a fraqueza da 
.sua critic11, e deduzir a coosistencia e fixidez 
dos _ princípios que sempre me dirigirão desde 
então até . hoje;- Primeiràmente eu ignoro que 
relação ha entre o apostolado e a amnistia, que 
faz o objecto da presente discussão. Hoje todos 
sabem que esta sociedade tinha por fim a mo
narchia constitucional que nos· · rege ; as calum
nias inventadas e malignamente insel'tas nos 
noesos periodicos contra ella estão nas mesmas 
circunistanciae que as medalhas antigas de le
genda indec1fravel ; o tempo apagou tudo, e oxalá 
que tambem riscasse. da nossa memor.ia os nomes 
dos calumniadores I E' porém de crer que apenas 
lião perseguidos pelo desprezo, como em breve 
o "terão outros de moderna data. As opiniões 
prô ou contra a amnistia _ da · alguns . -membros, 
que se_ suppunhão do apostolado, nenhuma re
lação tinhão com ·os fios da sociedade. 

No meu discurso de 23, como no de hoje, eu 
reconhecia os males e horrores produzidos pelas 
commoções políticas ; em um e outro eu reconhecia 
a realidade do crime, em 23 eu· era contrario á 
amnistia, hoje eu s.ustento a ,necessidade della. 
En!jo o Brazil contava em seu .seio tropqs ini
migfls no Maranhão, de mar ·e terr.i na B:1hia e 
em Montevidéo, então havia uma guerra decta
rada ,i,ntre o Brazil e Portugal ; então os presos 
por opiniões politicas erão 11-a generalidade estran
geiro•, que soltos, ião engrossar as filas iniw,itas. 
Havia demaiij alguns ultra-hberaes brazileiros, para 
qnem a confusão com os outros seria um insulto, 
a amnistia uma nodoa, e o livramento judicial · 
uma necessidade da sua honra suspeita e um 
acto de justiça, que lhe não podia ser dene
gado, como a experiencia verificou.; então final• 
mente hav.ic. um monarcha, este ainda com o 
pleno direito de amnistiar, · direit.o que elle 
exerceu em favor dos conspiradores de S. Paulo 
e de outros. Eis os fundamentos de que me 
servi p11ra votar contra a amnistia de então; 
estarem(7J hoje na mesma situação? Não. Em 
paz oom todos os wivos, sem . tropas estran
.geiras no · nosso sólo ; eom· umi. regencia que 
11ão . pi>de - aa:nistiar, com perto de dous mil 
presos p11r crimes politicoli, tõdo~ cidadãos; 
muitos desorientados ou arr1111trados por um zelo 
immoderado ou .um desejo insensato .de maior. 
bem e ,demais liberdade, e outros ulcerados pela 
Tara do despotismo: neste .estado diverso a 
amnistia pedida hoje é a ·mesma que ·a proposta 
em 1823? Nioguem · o dirà. Oollocado em um 

. terrepo dill'erente, differente deve ser meu pro
cediwento, Eu . que então vótei contra, devo 
.necessario votar hoje a favor, e talvez que 
.algulJ.s -do.s meus collegas que então· votarão a 
lavur, hoJ~ votem contra: os contemporau_eos 
i!llparciaes e a posteridJWie avaliaràõ o patrio-_ 
.tismo de cada um de nôs. Accresce que os crimes 
de .então não podião merecer o nome· ·!le poll· 
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tieos ; os inimigos da independencia, os eterni
ss_dor~s do systema colonial, da oppressãó e 
m1B!3r1a nossa,. que trab~lhavão por enriquecer 
e viver á custa do nosso. suor, das nossas la
grimas, nã_o podiiio ser classificados · P,j/1 crimi
nosos de opinião. 

Agradec;.o -igualmente no mesmo Sr. · deputado 
os· elogios• que me fez pela denodada defeza dos 
meus compatriotas JlSpanllolldos, e por quem? 
Paios inimigos dfl indepeodencia. Nota-se que 
nessa tempo, simplei deputado, ealumniado, 
como hoje, por miseraveis parasitas do podar, · 
eu não du1idei de arriscar tudo para defender 
a honra de meus concidadãos vilipeudiada: tal 
é e foi sempre o mau caracter, . fazer guerra ao 
despotismo presMita, quer appareça envolto no 
prestigio a ~a purpura, quP.r da ;l".estido ou de 
Jaqueta. Entao eu era combatido por deputados 
assíduos caudatarios do poder, •que por uma 
dessas metamorphosas jncomprehensiveis, hoje 
se _.i~nomibão patriotas: miseraveis, cataventos 
pohticos, .que em todos os tempos são sempre 
h11mildes escravos dos ldolos do dia I Eu por ora 
não, creio em restaurações; se p1l'tém esta des
graça tiver um dia de appareeer, não a temais, 
senhores, dos homens desta temperíl; é de crêr 
que ella _se deverá aos patriotas mQdernos. 
llfonk e outros companheiros de Cromwal, que 
levárào Carlos I ao patibulo, forão os que 
aplainárão o camiuho do throno a Carlos II: 
ora o nosso paiz abunda de muitos Monks. 

Alguns dos meus collegas porém propensos em 
favor da Rmnistia, querem todavia encetar o 
caminho das excapções; pr1v11ndo della os' reetau
rad_ores ; ao que· respondo, se vós esqueceis os 
r'esuH~s da anarcbía, como uã'õ esquecer tam
·bem .os de uma restauração , São os dous ex-· 
tremas da cadê1.1 das opiniões políticas; se um 
merece perdão, com Igual razão o outró. Mas os 

- cabeças das differentes conspirm,!ies 't E que.as 
são e!les? Vós ús conheceis 't Nada ha de mais 
impossivel. Nosso · codigo mesmo' é nesta parte 
tiio escasso, que nem sequer os defina. No, níeu 
sentir são chefes aq uellas que organisão os pia• 

·nos, que ordanso sua execução, e ·em tudo são 
obedecidos~ algum dos presos achar.- s,1-ha nestas 

.circumstancie.s? Nenhum, Serão .. pur ventura 
_cabe~as de uma revolução aque!las que appa
recêrão á testa dos corp.os ou que e.ssignárão 
representações ? Nilo, -·seguramente. Estudai, 
senhoras, todas as revoluções antigas e modernas, 
de qu~ estão cheias 88 paginas da historia, nã_o 
encontre.reis um só chefa reconhecido ; estes têm 
sempre o cuidado de envolver-se no véo do 
incognito ;· e os homens obs,.uros ..são .de ordi
nario os que apparecem. 

Um de mau~ illustres eollegas lembrou-se de 
_ exceptuar os .estrangeiros. Est.,a doutrina á grsga, 

a se alguma ha que . não mereça contar secta 
rioa entre os povos modernos, é seguramente· 
esta. Os gregos chamavão baPbaros todos os 
outros . povos, e depaixo destP. princlp.io dóú
ra vão·. sua conducta cruel para com· allas: nó&, 
da certo, não queremos imit~L-os nesta parte. 
Dame.i~, _ qu~ pod.emos temer 4e_dous (!.utros es-

. trangeiros, md1fferentes . aos laços da nossa 
sociedade, sem familia, sem parentas, sem arríi-
glts ?, Nós não tememos · os nacionaes, temeremos 
.um . estranh<l ? Senhores, esta excepção .é odiosa. 
·A idéa, porém, de 'os deportar, é ainda· mais 
.~~sta, ,porque rios transfor_ma da legisladores em 
JUIZes, · 

.·· A ,idêa da conceder i 'regeueia~ o diteiw de 
amnistiar, e indicada em duas emendas, é in
_teiramei1te inadmissiyal : porque nós tratámos -de 
uma amn.isliai e. não de discutir novamerité a 
lei da regericia ·e , de am.pliar-lhe os poderes. 
De!;lll\Í/:1; se o asqueci_o;ieufo .Cl1::1 perdão d_os crimes 
JlOhticos . é uma medida deseJada e em · beneficio de uma parte da . sociedade; ~que gra~uitamente 

nos privamiJs da ·doca . satisfação da fazer bAm e 
das l;>ençãos dos agradecidos e de suas fümiHas I 
Se paio coutrario ella pó.de radu_ndar em va,·da-. 
deiros males, . porque motivo procuramos escapar 
á respo11sab1hctade ou á censura publica? Em 
um ap~Lavr,I¼, a amnistia é, ou um acto meritorio, 
ou n<1c1vo ; em ambos os casos devamos res• 
pender por ella a não á regencie.. 

Alguns de vós queixárão-se da virulencla de 
certos _period\cos, eu não a nego ; mas "é mister 
que se1amos Justos, reconhecendo-a em todos 
q_u n!quar que seja- sua physionomia politiea · ~ 
hbe~dade da imprensa é sujeita a estes abu~os, 
mõrmante nos paizas em que ella começa; ella 
c_o"!eça ,dest __ e . m'._>do e acaba c1rcumscri.1ita nos 
limites da lei. No.o vos resta, para pôr termo a 
semelhante v:iru-tencia, se Hão o. <lesprazo •ou e:· 
censura prévia; mas nest~ult1mo · caso adaos 
liberd'àde de escrever, a com alla adeos governo 
constitucional. 
,.A' vista . d~ tud~, o que tenho submettido ás 

vossas cons1der~çoes, parece-me que só deve 
mt!recer o voss~ assenso' a emenda · do mau 
illústre amigo, que eu assigne}, a ou.tra minha, 
as quae,.•estendem o favor a todos os criminosos 
por opiniõ es políticas, com f!: simwes excapção 

_dos apanharlos com as arma~ . na mão e dos 
crim3s individ~es_ por fins políticos, -~orque 
perdoar aos primeiros fôra fraqueza, e aos se
gundos, fôra ferrr vitalmenta a sociedade. Voto, 
por conseguj.nte, a favor das duas emendas, e 
terminarei com as seguinte~ palavras da Filan
gier: - P ,lis d1f patria, mandai fechar por um 

' mo~én~o o codigo pe~al, e embainhar a espada 
da J ust1ça, e com mao paternal subscrevei ao 
Jacreto de amnistia, de esquecimento e de paz
requerido pala lei imperiasa das circumstan
cias, conforme com a humanidade e rom as 
'luzes do seculo, e garantida pela tons ti tuição 
que felizm&nta nos rege. 

O Sr. Pereira Rlbeiro:-Sr. presidente, 
eu _não pos,;io deixar- da louvar a imilantropia e 

- humanidade doa tenhores q11e têm advogad~a 
favor da amnistia ; mas por humanidade mesmo 
eu divirjo inteiramente .de sua opinião). . · 

Sr . pr,Jsideots, quando um membro é atacado 
da corrupção e grangrenil', é de humanidada e 
da piedade separai-o para que o corpo rião pe
reça. Já u.m um illu.stre d~u.tado fez .ver .quão 
arduo seria ver tornar a àpparecer ria sociedada 
um Me.rLim, um Mayer, etc., a i_sto accrescentarei 
que muitos homens ha comprehandidos nas ·das
ordens, que 11'-w. por unice- maio da vida, e cujo 
elemento é andarem em conspirações e motins, 

sr: presidente, a aberração de pri11.cipios 011 
d11 espirito, opiniões originaes, e mesmo a.--0asejo 
de melhorar a humanidade, . tem feito J'.!lUita .. genta 
lançar mão d~ mudanças politicas ;1 estes sem 
duvida merecem in!lulgeu.iia, porque obrarão, não 
p,.,r malícia de coração, mas .por erro da enten

""1.imantr,. Estarão porém nas mesmas circumstan-
cias suppostos rêos, sobre que. versa o oecreto 
em questão ? Nã!) de certo; estes .comme_tterão 
acintemente crimes filhos da fria meditaçâo, , .eJ!~s · 
os. exprimirão C)lm violencia em discursos e papeis 
publicos; da_ixar pois do castigar taes crimes ,é 
promovet· a contmuação da impunidade, é fazer 
co,n que scene.s de terror e medo reapparição, 
que o sangue continua .talfaz a ser -derramado. 
E nlio 'nos deverá merecer . consfderação o sangue 
de innocentes victimas assim sacrificadas.? Não 
se iu!iritá. destas: minhas· exµ,essões que me oppo
nho totalmente á me,ljda sujeita á deli baração 
desta .casa; não, senhores,_reJlecti_ndo em ,algum ti li 
idéas e;pand,das pelos senhoras que têm . adv,o
gado a necessidade da concdssão da . amni,s,liiR; cQn· 
:veacido sobre tudo da que é muito natural qiie 
se achem com11rehendidos nO!fl)rocesso .11)11itos in· 
divid~os qu~ f9r,ão ,i).ludidos, e ,l\ct\~as ,da. bo~ 
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fé : vou modificar e mudar minha.primeira opinião, 
vota11do a favor da emenda que consente 011. 
amnistia, excluidns deJ!,. os chefes e eab~ças. 
E' justo que os chefeà e cabeças soffrão alguma 
pen••, que nunca será a capital, que segundo 
creio, lhes não será. ':\P!llicave1; _ l!0rque as pe•nrts 
do co,JigJ são mui peq11ena-,.e por isso ninguem 
será QOodemnado á pena capi tRI; competindo de 
mtt1s ao poder moderadi>r o minoral-a. __ 

os~. Ribeiro de Andrada se oppoz ás 
excepções propo·stas a respeito dos cabeças ou· 
cbafes, e dos estrangeiros. 

Pronunciou-se tambem contra as emendad que_ 
prop11nhão q11e se désse á regencia a attrib11ição 
de amni~tiar, por que não se tratava ·da lei das 
attribuições da regencia, ·que lhe negava este 
direito, o qual · ficára pertencendo ao corpo le
giRlativo. 

Pareceu aó nobre orador que pira se adm1•\ti
re111 t11es emendas seria nece~sario entrar nova
mente em discussã,l- a lei -da regimci11. 

Ooncluio lazendo mais algumas observações, e 
votancto a favor da ei.cepção dos que se achão 
com as armH 011 m~; ,..e d11,9 crimes iodivi
duaes. 

o sr. Oarnetro Leão:~Sr. presidente, 
nito contesto a nece•sidada e utilidode de . exi , tir 
TIR aoclednrle um poder que conce-111 a amnistia; 
julgu-o neceas111'i11 para supprir as imperfeições 

, <los Julzes bumonos ; resta a saber poré•n qual 
a autoridada pela qual ª"t" poder será exercido. 
Eu psla minha -parte sou inclinado a perdoar, 
porque se tornn grande o b,,,ne,n q11e perdô•, 
mas reoeie1, á. vista da respons,ibiltdade imiaenda 
de iue viio CQ,,brir -se aquelles que houv&rem de 
conceder a amnistia, prmcipalmente quando se 
considijrar que della podam resultar graves damnos 
ao estRdo, que a tranqnillidade publica pôde ser 
perturbada ; que finalmente pôde transtornar-se 
a a.:tuRl ordem' de cousas introduzindo-se a guerra 
civil no estado. -

Nestes termos, Sr. presidenta, eu julguei ·que · 
seria· mais conveniente restituir o- diraito de 
conceder a amqistia à regeocia. {Muitps apo~
d.os.) A nossa constituiçíiu concede este direito 
ao poder moderador, hoje exercido pela re• 
gencia, nos casos· em _ que o pedisse a se
gurança _ public~, o bem· da humanidade e do 
estado. Eu julgo que ninguem melhor do que 
a administração pôde exércitar este-direito, pela 
o.brigação que tem de manter a ordem e tran
quillidade publica, a guuda e execução das leis, 
e a segurànçB individual e- de propriedade. E' 
pois a administração que melhor pôde e1ercer 
aeta ottribuiçiio, conciliando a humanidade ·com 
a segurança -do estado, e evitando os perigo~ 
1;ue referi. Se a regencia entender que ãeve haver 
amnistia 11bsoluta, concadel-a-ha, mas debaixo da 
sua responsabilidade. Por minha parta declaro que 
não- posso aventurar-me a tomar sobre mim a 
immensa responsabilidade quq me reeultariá, as
slm oomo aos outros membros desta casa; se 

_ depois de termos votado 1.1 favor da amnistia, 
apparecesse ' a · guerra OLVil no esLadu, e a admi
nlstr11ção dissesse-vós {ostes causa dos males 
que soffreu "il. nação, por~ue ltilt.istijs os crimi
nosos comprehendidos nos differentes p11rtidos 
políticos dissidentes ; :vós introduzistes a guerra 
civil_ no estadó-;,_ e nós não podemos manter a 
s6gttrança · p_ublica, ·e a ' aciual ordem· de cousas 
que nos fol conliad11. Eu confesso, senhores, que 
me falta a nscessaria força e energia para aft'rontar 
tãa grande responsabilidade. 

Ooncluio dizendo que tratando-se de adoptar ~
melhor meio de conseguir o fiin ' sem os pHrigos 
ponderado~, podia ser a sua emenda Rpprovada1 
apezar de se· não trlltar hoje da disc~ssão da lei 
da regenola. 

o •à-. Oa:rn.eu-~ ci.a 'ou~1u, diaae que1e· 

tivesse de resolver-se pelos imnulscis · do 8811 
coração, votaria para que se soltassem todos os 
crimiuosos de que se tratava, estabelecendo-se 
um silencio eterno a .-as peito de seus crimes ; 
mas devendo llfl - qualidade de legialador, <!!ln• 
eult11r mais os interesses" do .estado, do que os 
sen_ti mentos do cor11çào, não podia tomar soore 
sj tlio grat'rae resp0<1~abilidade. 

Depois de fallar ._ em alguns par~idos que se 
têm manifestado, dos qoaes mostrou que o maia 
infenso át nossas liberdades, e à prosperidade da 
nacão era ·o partido da - restauração, porque da 
anarehia poderia resultar a mesma liberdade, · 
mas do despotismo sómente oppressiio, vexarnes, 
e desgraças sem numero; vetou a favor das emendas 
doa Srs, Vasconcellos e Oarueko Leã.,, não lha 
parecendo valiosa. a objeccílo contra e]Jas pro
duzida, porque o podar legislativo podia .restituir 
por uma,. lei a attvibµiçào, de que- por outra lei 
havi" privado a regencia, meio este.que o nobre 
orador achou muito mais cbnveniente, ·não só 
pelas nazões pQ.QderRdas, comó porque erão 
tantas as excepções constantes· das emendas offe
racidas, -que a ·passarem ftcàriii a amriisl'tà re• 
<luzida áquella - concedida por Fernanuo VII-. 

o Sr. ·nezende tez ver qmi cumpria não., 
deixar-se mover sõmante pela compaixão dos 
crimino~os ; porque se a humanida_de faz coin que 
o coração se incline a favor de quem- soffre, o 
dever do legisladur, _ a mesma humanidade•o 
obrigBva a ter em maior conta o sangue e vida 
do innocente injustaaMnte sacrificRdo, pelos i:rimi• 
nosos e ma_\fe,tor~s, ' que, soltos n~ sociedade, 
servem de verd!ldeira coacção ao·s _ cidadãos ho
nestqs_ respeitadores da lei, , Leoilrrou o sangue 
"innoceote derramado em Pernambuco e Ce11rll., 

Continuando mo.strou os males que alguns 
estrangeiros tinba"o produzido na Amarica, per· . 
turbando a ordem publica ; e que nenhuma nação 
tem obrigação de consei;.var- em seu seio um 
fl.agallú que lhq vem de fóra, devendo antes 
mandQr que .saia outra vez do paiz, onde abusa 
da hospitalidade qu.a n•lla encontrou. 

Faz mais algumas rffi, xões, e votou a. favor 
das emendas que propuohào que se concedesse 
à regencla a attribu:ção de conceder amnistia, 
lembrando o proceuimeoto do senado de Sparla 
a. respeito dos sp,.rtanus, qua havião voltado 
costas aos thebanos, facto este pelo qual, se
gundo as leis daq11elle paiz, -ficavão tidos ·por 
infames ; dízando então o mesmo senado a 
Agesislau-sal vai a_ patria-o que este fizera, de
clarando que --a lei- ·dormiria por um -dia. 

O sr. Bibeiro de Andrada:- Senhores, 
quando eu me persuadill de que a idéa de reconciliar 
todos · as opiniões e partidos; de sepultar em 
perpetuo esquecimento ,actos embora criminosos, 
todavia desculp,weis, cte füifilmente chamar ao 
gremio da l(rande sociedade brazi1'.i,ra todos os 
cidadãos descontentes, ou opprimidus, tinha me
reéido a approvação da maioria de meus coilegas 
em virtude da votação antecedente ; assim como 
a de não attríliuir à rlgencia, çu de não fraudar 
esta camara · do direito de sõ conlribuir para 
esta grande obra: eis que ouço novàmente alguns 
dos Srs. deputados, e (o que mais me assombra) 
ouço as mesmas idéas, aLaviadae de novas rou
pas ; então duvidoso do exito esperaél'b 6hego ·a 
suspeitar que essa. reconciliação · desejada por 
todas, esse pbitntasma-saductor; 'porque susplravão 
as alm_lB_ generosas e humanas. ou se derrete 

-c o!Do gelo, ou deEapparece como a '·nurem ' que 
b.1on abraçava. - · . · '· 
·· -Todavia eu me não farei ·cariro de rebater 

aq11illo . q_ue foi despresado na d1~cnssã.o pre-· 
cedente : . qu ,!quer que seja o resultado final 

, desta, ea pod,erei soffrer -o supplieio de Tantal8, 
isto é, . ver inallograd<Js os meus desejoa- de p~r 
um termo á dlssidencla ·das opiniõe~, _ e ele 

~ . ' ~ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01 /2015 09: 17 - Página 6 de 6 

SESS~O EM 6 DE AGOSTO DE 1832 151 
condemnar ao perpetuo esquecimento todos os ao serviço de sua patria, e o abbade _Bernler fol 
actos criminosos até hoje praticados ; mas ao• util a ella até o fim. .. 

' menos consvlo-me de que o riso mofador de ~e estes exempl()S vos não agradão pórqua os 
Democrito n:io roçará vossos labio11, porque fui ~eber nas fonte~ do ab~olutismo, eu vos 
deveiij ser homens, e _sai~ \P-gisladores: e apenas replicarei, que apezar da balxell'a do despotismo, 
me limitarei á seguinte obdervação, de qtte, se elle é sempre gr-ande quando sabe percloar · e 
homens mais que septuagenarios (*), conhecidos pelo contrario _ a liberdade é ·sempre estreita,: 
por serviços ·'nltevantes prest11dJ)S ã causa da p_equena e baixa, quando só sabe pimir. Elle 
nossa independencia e liberdade, têm de gemer t1r:ha o costume de dizer, · que os absolutistas 

-- até a morte em terríveis prisõeq, então é mister, era? enfermos de pelle, e os anarchistas do in'~ 
confessemos, que a nossa revolução semelhante terior. 
á Saturno, devora seus proprios filhos. · 9uanto a mim, creio que ambos têm.a primeira. 

Disse •nm dos meus illustres collegas, que elle onge,n e-quA para cural-a bast'l · a . dieta e os 
não sabia, se tinha a protuberancia da liber- adoc_antas. No regimau da socied·1de, estes re-
daile. Imbuido nas doutrinas oranioscopic~s do med1os correspondem ao não excitamento dàs 
Dr. Ga.11, eu convenho com ella, que ã todas as paixões, e ~stas deix_ào ~e exaltar-se, quando 
nossas affecções moraes correspondem sedes phy- em vez de rigores arb1trar108 o govern·o só em-
aicas ; mas acertou elle em todas ,is dedigna,J11s, prega os meios da lei ; quando finalmente elle 
e resiclem alias toJas na cabeça? E is o da que tem o cuida.do de repartir igualmeute por todos 
não estou convencido. Portanto o que eu sei em os membros da associação as doçuras da liberdade 
mataria de liberdáde, vem a ser, que alia é o prin- e os ineios de prosperidade deixa_Jos á sua 
cipio vital das sociedades politicas, assim como o disposição. - -
oxyi;ieoio e oprincipio essencial da vida humana. Offerece-se ainda outra considera.êão dilemm,.tica, 

Humphry Davi, tão cedo perdido para as scien- para não admittir-se a emenda ·que exclua da 
cias physicas, e tão cedo roubado ao commercio · amnistia · o partido retrogrado, e vem a ser; 011 
dos seus a.migos,~vendo que o ar atmospher1co e~te partido _é fraco _ ou é forte? Se fraêo, porque 
era composto de quatro partes de azote, e de na.o confund1l-o com os outros agraciado'ª? So 
uma. de oxygenio; que o· primeiro era irrespi· forte, para que exacerbâl-o e fortifical-o com o 
ra.vel 1l mortlforo, e que o segundo er .. o principio accrescimo de retragados ou tíbios, ou apllthicos, 
vivificante da 'respiração: tentou alterar estas e coni o augm~11to mesmo de seus amigos e. 
proporções da atmosphera, aug,llllntando gradual- parentes ? Demais as continuas crueldades, exer-
mente as quantidades . do_ u_ltimo, na persuasão cidas contra um partido, excitão nos corações 
de que se tornaria mais respiravel, ·e por dos cidadãos que foriio soltos, ou quit temião 
conseguinte mais proftcuo á vida humana ; e sel o, pertencentes· a 11utr .. a partidos, se não a 
experimentando em si mesmo _ ou respirando-o, &ympatlliB das idéas ao menvs a do ~offrimento. 
obteve os seguintes resultados ; no começo teve Accre~ce a todas as razões que acabo de exvôr, 
as sensações as ,mais. delicio~~s, sua imaginação uma no .meu sentir do maior peso, e que s .. lta 
pintou-se das mais agrada veis côres ; com o aos olhos_ de todo Kquelle que lêr desa.vaixonada-
augmento gradual do oxygenio, e repetição ou mente, á excepçlio dos restauradoreii, a qual á 
conti·nuação do seu experimento, seguirão-se concebida nos seguintes termos-os que s~ envol-
tonturas de cabeçB, vierã~ ao d«>ois os espa.s- verão em tentativas tettdentes d. restauração.etc. 
mo"- e as contracções musculares: á cada passo Primeira.me ute um semelhante paragra.pho ex-
crescia ""'a sofreguidão, ou o desejo immoderado cepciunal !)resuppõe envolvimentos desde. 7 de 
de reapirar o seu novo composLO, ... e se II elles Abril até hoje ; 2°, uma devassa sempre 11berta 
obedecia., ficava como _ em um estado vertíginuso, até chegur a descobrir o ultimo dos envolvidos, 
e..., por ult,i.mo passav~ B um estado frenetlco, . ou_ em outros tei:.ill's um novo, .e sempre 
que, a continuar acabaria pela morte. existente tribunal de inqueriçiio politica para 

As -experiencias que acabo de referir-vos, e pro~Jssal -os e ca.stiga.1-os; 3°, uma nuvem de 
os seus effeitoiJ sobre a oconomia physica do esptoes, empr~gados na vergoohosa e Infame 
homem, vós às poderiei; 11pplicar ã sua economia. tareia das desc,,bertas; 4°, finalmente quebra 
moral. todas os laçe1s da sociedade, dividindo-a em 

Com effeita, senhores se o azote, ou o despa'. espiões e e-pionados, em oppressores, e em 
tismo na sociedade dá a morte aos que a compoem: opprimidos. Demais, como p r-derem"s vencer a 
da mesma sorte o oxygfnio ou a liberdàde; grande difficuldade de achar prova~ lega.as, com que 
principio da vida social, quando muito augmsn-. c,,nve .. çamo,_s· cidadãos suspeitos de BP. haverem 
tada ou illimitads, tr,1 z comsigo o frenezi, e en'l'.olvido em semelhantes tentat~ves 1 Refiijcti por 
depois a morte. Eu quiz, senhores, .s.,onsidarar · ultimo, que este paragrapbo na,, póde ser admit
as dous ultimos anneis, ou os d,,us ex:l'í:-emos da tido pelo vago com que seu autor o concebeu ; 
cadê,i da differentes opi.niõea políticas, que nos --·e que s~ria indigna da legisladores a pretenção 
minào, para fazer mais saliente a identidade de de castigar cidadãos por suspeitas, indicioi! e 
suas tristes consequencias, e ao onismo tempo presump,;ões, que, na fórma do- art. 86 do codigo 
para vos fazer sentir •a 1:ontradicção palmar, não ~ão sufflcientes para condemna.l-os; ora, envol=-
fructo, !)ão ·da .,.11ossa sabedoril!, mas da paixão vimentos e tend~nci•s perteIM:em .. <\,fl certo' á 
que vos ..il'usca, em- que cabireis, amnistiando a região duvidosa dos indícios. 
lic11nça e punindo o despotismo. Ambos pois A' vista do exposto· regeitai, l!Onhores, com-
meracein vossa equi,tade .; anneis, bem que ·extre- migo uma excepçtlo tão odiosa e injust,. . e dai 
mos, de um mesmo todo, devem ter a mes_ma sorte com ella ao mundo inteiro um, testemunho irre-
g ue os anneis intermediosj __ da extensa- corrente f~aga vel da vossa sabedoria·, da vossa iwpa.rcia-
àas opiniões pólitic,'ls. , lidada, e da vossa !éligiosa !!dhesão aos genuinoll 

Napllleon, Consu_l offereceu uma plena amnistia. princípios da legislaçiio criminal de todos os povos 
aos choú'llne e vandeamos arma.do~, e aos .seus adiantados no can1inho da civilisaçiio. , -
chefes lladoudal, Ch,ltillon, d' Autichamp e outros, D>1da a hora mar~ada para esta discussãó, ficou 
uma vez que as .quizessem depôr, e nãó se a mataria adiada·. · . · · 
achou: pa.l com l}ste acto . de generosidade ; Q.,ntinuàndn a discussão do cap. 8° da lei do 
porque a · mór parte delles abandonou as armas orçamento, f,,rão ofl'erecidas as seguintes emendas: 
levantadas cootra · seus concidadãos, e votou-se Dv Sr· M:aci_el : · ,-, · -

(•) O Dr, Barata. . 

q_ Ao_ art. 31.-Accr~seente-se -e.pagamento dail 
dividas a.trazadas, tendo preferencla os soldos que 
se devem. » . ·· : · · · · · 

« Adfüarnento ao 11rt. 20.-0s ·empregados 11&m 
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. exercido _s~rão addidos (sein1>f§ que _seja possi_vel, 

áil re11&rt1çoes, em que convenlia mais tio serviço ; 
ficando com preferencia aos _ lugares que vaf?arem) 
e for.em corresponden~a ás suas gradúaçõ•s, se 
tiverem a precisa idoneidade : os que mostrarem 
ilihabilid~de ' ou - faltá de applicação a seus de
ver~â, serão ~posentados, tendo-se attençãÕ a 
éstRil circumsta11ciaa, e ao tempo de serviço. » 

Do Sr. Vasconcellos : 
« Supprima-se o art. 30-supprlma-se a ultima 

parte do art. 29. -o art. 31 comprehimde todos
os i:ni11,istei:'i~s para poderem empregar as sobras 
qe algumas consignações no que mais convier. » 

Do Sr. Montezum&: . · ·- -
« Supprima-se taato,»-primeira com·o·a segunda

parte do art. 31, sendo a primeira até á palavra 
-lei-e ~egunda até o fim. 1> 

• O mini_stro da marinha fica obri_gado, etc. 
Do Sr. Ribeiro de Andrada : 
« E no cap. 8° das disposições redija-se o _art. 28 

da s•guinte fórma-o serviço das eei_s secretarias 
de estado será feito · unicamente por doze cor• 
reios. ,. 

Todas estas eqiendas forão apoiadas. 
Dada a hora,•cou a mataria adiada. 
Levantou-se a ses!!io ás 3 horas. 

~ -Sessão em , '7 de Agosto 

PBESIDENCIA DO SR. LIMPO' DE ABREU 

. Ap-provada a acta da antecedente, foi á secre-
- taria um officio do Sr. ministro do imperio com 

informações exigidas ácerca da preteoçilo do altemão . 
Frederico Sacceirt>onn. · . 

A's cooimissões de · instrucção publica é orça
mento uma -represeutacão da sociedade federal da 
cidade 'da Bal)ia submettendo ·á.approvaçiio da 

' · camara uns est•tutos no;a uma caixa de des
contos com o fim de cr1>ar aili um curso juri· 
dico. · . • · 

A' especial sobre o meio .c~culante Qlltra da 
mesma sociedade. : 

A' de polici& um requerimento de Oaslmfro 
Martins Vianna. 

A' dê' petições outro de João Teixeira Lopes 
-Malheiros. · • 

Ficou sobre a mesR p~rà ser tomada em con
sidera\,liio em ·occasiiio opportuna uma reprasen
. tação da sociedade federal da provincia da Bahia 
·ácerca da amnistia. 

. A camara, ficoü ~eirada dos seguintes ofll
c10s: 

Do Sr. Hollanda Cavalcanti, communicando 
ter sido nomeado ministro e secretario de estado 
dos" negocios da fazenda. 

Do mesmo senhor participando achar-se inte
rinamênte encarregado da repartição do impe
·rio. · :,; , 

Do Sr. Araujo Lima, dando parte E}e ter sido
nomeado ministro e secretario de estado dos nego
cios da justiça, · · ' 

Do Sr, Alvares declarando que •por incommodado 
não lhe é possivel assistir ás sessões. · 

Lê~-se alguns pareceres de ·commissões, que 
ti-verão diversos destinos: 

··Foi aiij>rovada a emenda do seuado act projecto 
d~ fi~ação de forças de terra para o anno fin·anceiro 
proumo futuro. - _ _ 

Adoptado com ella o dito projecto foi. li com missão 
'de ·redacção. · 

Cootinnciu a discus_são do projecto de amnistia 
para o Maranhão e'!mendas apoiadas nas séssões 
aa,t~cecitptes. . . . . . . . . , ' 

0 Sn •. JA.CóBiÍ(A. ófferéceu máls a segu!nté',eDién'da: 
· ,, « .. ~t. ,, 1,~; (,) governo fi«ia !lUt<>risa,ll~ p•f!I éón° 
ceder atnnlst11 a todoa oa cidadãos · .brazilelros . ' 

ao.volvidos em factos politicos" desde 7· de Abril 
de 1831 até a data deste de'cret(), 

« Art, 2.• :A. amnistia se estenderá unicamente 
aos crimes politicos, e destes mesmos exceptuar-
tie ·hlin: · · . . 

« SI 1.0 Os chefes de te.es partidos, que os tiverem 
sust~utado com urmas na mão por mais de 80 
horas do respectivo rompimento. . 

« SI 2. 0 Assim como aquelles outros chefes que 
tiverem emprehendido e praticado factos anti•
politicos, achando-se criminosos-» ·· 

Foi apoiada. 
Dada a hora marcada para esta discussão, 

tornou a ficar adiada. • 
O Sa. PERDIGÃO requereu que se convidasse 

ao Sr. ministro da jutitiça para vir_ assistir á 
discussão deste projecto, afim de, á vista das 
informações. que elle désse, poder a camara tomar 
uma deliberaçdó a este respeito. 

Foi regeitado o requerimento. 
Ao ineio dia foi. recebido com as formalidades 

do regimento o 'Sr. ministro da fazenda. 
C,,ntinuando a discussão do cap. 8°. da lei. do 

orçamento ' com as emendas apoiadas nas sessões 
antecedentes, forão approvados os artigos do pro
jecto ccim as ·emendas do Sr. Vasconcellos aos 
arts. 29 e 31, e a do Sr. Ribeiro de Andrada ao 
art. ,28, o qual se houve por prejudicado, as 
mais emendas forão regeitadas. 

Entrou 8111 discussão o seguinte : 

TITULO II 

CAPITULO l 

Des:pe:za proi,incia_i 

" Art. 32. E' déspeza provinclal. 
« Si 1. 0 Presidencla, secretaria e 

' - c~selbo do governo. · 
« Si 2. ° Conselho geral. . 
« Si 3, o JJ1stiça territorial e guar

das-~ poli ciaes, 
« Si:4.o Escolas menores de ins• 

trucção publica e bibllo
thecas publicas, 

« Si 5, 0 Jardins e hortas botanic·as, 
passeio publico e illu-
minação. · 

« Si 6. o Professores e empregados 
de saude, vaccina cate
chese e colonisação . 

« Si 7. o Parochos e cnthed raes. 
« ~ 8, 0 Soccorros, ordina~ias ás 

camaras, casas de mi· 
sericorjia, ... hgspitaes e 
expostos. -

« ~ 9,° Casas de prisão com-=tra,. 
balho, reparos e cons
trucção de ·cadêas, con
ducção e sustento de 
presos pobres. 

« § -10. Obras publicas de inte
resses e serviço da pro
vincia, reparos das igre-_ 
jas matrizes. · 

« Si 11, Todas as mais que dizem 
rel!l)ei to á sua adminis
tração economíca e pe· 
culiar, 

« Art. 33, Ficaorçâda a despeza 
proviuclal em · ·to·do o 
lmperio, e_ da manein, 
que abaixo vai declarada . 
na quantia de duus mil 
duze,n tos e setenta e Oito 
contos quinltentos e vinte 

' nove mil réis .......... . 2,278:5298000 

Foriio·lhe o1feree1d!1,s as segdfütéá ··emdiidas : 
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_Do Sr. Rezende : 
« lio §·1° diga-se -depois da palavrn - pro: 

vincla - como pontes - canaes - e est.i;adas pro
vinciaes on particnlares de cltdu. provineia. . >> • 

Foi apoiada. 
Procedeu-se á votação, foi approvada o capitulo, 

menos o art . 33. 
A emenda do Sr. Rezende foi retirada por 

consentimento da camara a pedido do seu 
autor. · · 

·· Entrou em discussão o segnintG 

CAl!ITULO Ir 

Pro1>incia do Rio de Janéiro 

" Art. 34. O ministro e secretariQ de esta.ao dos 
nesocios do imperio, é autorisado a despender na 

-província do Rio de Janeiro no anno financeiro 
do 1° de Julho de 1833 a 30 de Julho de 
1834. 

« § 1. ° Com a instrucçdo publica 
e bibliothecn. Trinta· e 
seis contos de réis : ... 36:Õbonooo 

., 
qual das duas direcçÕQII possa ser 
ou preferivel, 4:0008000 

·no Sr. Maciel: 

mais vantajosa 

« SarãÓ incorporados ao jardim botanico os -
edificios e tenenos que pcrtenciào á fabrica da · 
polvora da Lagôa em 1830-ficando sem eft'eito as 
transacções oppostas á lei dé 15 de Novembro 
de 1831, .art. 5v, ~ 15, e as qne se fizerão em 
consequencia desta lei lhe serão devolvidos no 
fim de 8 annos de seu arrendamento-a somma ·· 
de 15: 000"000 será destinalla para sua .despeza 
desde que para alli passarem os · escravos do 
arsenal de mariilha. . ... 

,i O governo fica autorisado a fazer neste esta
belecimento todas as mudanças e altersções 
que forem u?bís á instrucção e progresso da 11gri
cultu1a. " • 

Do Sr. Vieira Souto: 
<< Com o supprinÍento de 500n mensaes para · a 

manutenção dos lazaros recolhidos 110 hospi.l 
respectivo: » 

Procedendo-se á votação !ti approvado o capitulo 

« .§ 2. ° Com o jardim botaniC(l da 
lagõa de Rodrigo de 
Freitas. Oinco contos 
seiscentof' e cincoenta e 

menos a palavra-c..thedral-do Ili 8°, que se 
houve por prejudicada; assim como o período do 
mesmo paragrapilo descffl as palavrns-sll+}prime-se 
as despeza de guizamentos .:..até - la vagam , de 

·-:l roupa, que foi regeitado. 
Foi approvada a emenda do Sr. Vieira Souto 

.... 

seis mh réis ......... .. 
<< §· 8. ° Com D passeio publico, 

• vaccina e pro[essores 
de saude. Doze contos 
seteéentos e vinte quatro 

. mil réis ..•.•..•..... · .. 
« '.:';upprima-se quatrocentos e 

sessenta e sete mil e 
duzentos réis~o guarda
bandeira da provedoria 
da saude. Fica creado · 
o lugar de administrador 
passeio da cõrte com a 
diaria de milréis, e sup
pridÓ o· lugar de feitor. 

« § 4. ° Com a iJluminaçíio da ci
, dade. Cincoenta e dous 

contos seiscentos e vinte 
mi:!- réis ...... . ...... .. 

« ~ 5. o Com as obras publicas da 
provincia. Cem contos 
dd réis ... .... .. .... . _ .. 

« § i:;: o C,)m despezas eventuaes . 
Oito contos de réis ••. ; 

Somma ....... . 

5:6569000 

12:72!fl000 

52~:wpoõo 

100: 000#000 .. 
8:000ffOOO 

215: 000"ººº -------
« A.rt. 35 O .mioist~o e secretario de estado 

~os n~go<;.ios"'êla justiça é autorisado a despender 
na pr.ovincia do Rio de Janeiro no anno finan
ceiro do 1° de Julho de 1833 á 30 de Jimhó de 
1834. » 

Forão apoiadas as seguintes emendaR : 
Do Sr. Vieira Souto : -s 
« § 6. ° Com o aperfeiçoamento da parte prin

cipiada do canal da Pavuna e continuação de 
sua abertura 30:000SOOO. 

« § 7 .° Com o _reconhecimento do terreno' entre 
a lagôa Feia ai) rio'.Macabé, entre este e o de S. João 
até a lagõ11 de Ararua·ma, e desta atê á dê Itaipú; 
e tum bem do terreno,11ntre o rio de S . . João e a 
barra de Macacú; e com as operações geodesicas 
e mais trabalhos necossarios afim de provar a uti
lidade e vantagens que podem resultar da abertura 
de canaes de navegação entre esses pontos, e 

TOMO 2- . 

ao $ 6°. . 
Ao do mffllmo senhor que principia-com o sup-

primento, etc. -
A do Sr. Maciel-o governo fica autorisado-;:. 

até o fim; regeitado tudo o mais_. 
Adiada a discussão, levantou-se a sessão. 

Sessão em 8 de Agosto 

Pl\ESlDENClA. DO SR, LIMPO DE ABIIEU 

Approvada ·a acta da sessão antecedente, leu o 
Sr. 1• secretario · os -seguintes of!icios<' . 

Do Sr. ministro da marinha enviando por 
cópia a consulta do conselho supremo militar de 
27 de Setembro da 1827, e_m virtnde d~ qual fôra 
o secretario da academia ·1nilítar e dé marinha 
João Henriques de Paiva_ contemplado com o 
soldo de su,, patente além do ordenado do em-• 
prego de secretario. -A' secretaria para sar. en
tr~gua a quem feí: a requisição. 

De> Sr. depu,tat.io Pedro de A.ranjo, participando 
achar-se nomeado ministro e secretrwio de estado 
dos negocios ecclesiasticos e da justiça, e intsri
namente b~rregado da repartição dos . negocios 
estraugeiros. -Ficou. a camllra inteirada. · 

Foi remettida á commissão de Cllmaras muni-
• cipaes a representação da rnu11icipalida<le da villa 

de Parnty, enviando o quadro demonstrativo da , 
despeza e receita no . a11no de 1831, . 

Remetteu-se á commjssão de instrucção publica 
uma representação da camara municip;l _da villa 
da Parnabyba...da provinoia do Pianliy, em que 

- psde que seja elevado o ordenado do professor 
de primeiras letrns á quantia de 400~; e igual
mente a creação de uma cadeira de grammatica 
latina com o mesmo ordenado. 

-Mandarão-se á commissào de constituição as 
representaçõàs das ca"n111ras municipa~s das vi lias 
de · Boim, Alemquer, Alt~i,: do Chão, Pinhel e 
Faro da_ provjnc1a do Pará,-_ relatando os ac~n
tecimentos que tiveriio lugar naquellâf"provm: 
vincia. · 

Recebeu se-conl esp~ial agracio uina falicit_açiio 
bue s camara munici~l da cidade do Recife d1r\ge 
à camara dos Sra. deputados pela• reuniã9 âa 

• presente sessão ; foi remei tida á commissão es
·pecial respectiva a parte,. da mesma felicitação, 

20 
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que diz respeito ao melhoramento do ll)eio cir-
culante. · -

Foi remettida à cÓmmissão de gU:erra o re
querimeiito de Antonio José de Souza e Aguiar. 

Mandou-se. á commissiio de petições o requeri
mento de Manoel Pereira Heitor de Macedo, e 
outro de Domingos José Jequitibá. 

Foi lida e approvada a redácção _da resolução, 
pela qual foi approvada a per.são de 400$000 
concedida pelo -governo a D. Gàrtru<les, Maria 
Pereira do Lago em remuneração dos serviços 
do seu · marido· o desembargador· Jos,é JoRquim 
da Costa Pereira do Lago. 

Leu-se, e foi approvada a redacção do projecto 
do decreto, que fixa as forças navaes do imperio 
para o serviço do anno · financeiro, que ha de 
correr do 1° de Julho de 1833 a 80 de Junho de 
1834. , 

Approvou-se . um requeri!J!.en.t,o d,i. Sr. Maciel 
para se pedirem ao governo cópias de terrenos 
aforados, que antigamente pertencião à fahrica 
da polvora da lagôa de Freitas, etc. 

Forão lidos e approvados pareceres das·com
missões de justiça criminal sobre uma r'llpresen
taçio de José Affonso Vianna e José Thumaz da 
Rocha. 

Mandou-se imprimir uma resolução, que offe
racia a commissão de ··constituição sohre o 
requerimento do viga.rio da freguezia da Praia da 
cidade da Bahia Manoel Dendê-Buz; da d'ff' 
guerra para se pedirem esclarecimentos ao govàh10 
sohra o requerimento de Guslayo Henrique 
Brown e major Joaquim Manoel da Silva; da 
de marinha sobre o requerimento de Venancio 
da Fonseca e da de guerra é.cerca do requerimento 
do cirurgiào-mór M,mo~l Antonio Henriques Tota. 

Approvarão-se tambem pareceres de commissões 
sobre os requerimentos de Antpnio Ribeiro da 
Silva, thesoureiro do celleiro puhlico, da cidade 
da Bahia sobre ' as representações do conselho 

,geral da província de S. Pedro do Sul ácerca 
de uma representação do hispo de Marianna. 

..,, 1gual sorte li verão os pueceres da commissão 
ae guerra sobre o requerimento do major Manoel 
Mendes da l!'onseca e Jo11quim José dos Santos 
e da de conselhos geraes sohre a representação 
do · conselho da província da Bahia é.cerca da 
necessidade de , ser permanente o official de 
secretaria, que·1he cnnfere o art. 91 do respectivo 
regimento. A commlssão offerecia para este fim uma 
resolução, que 'foi a imprimir para entrar na 
ordem dos trahalhos da camara. 

Continuou a discussão do projecto de decreto 
de amnistln para o Maranhão. 

O Sr. Montozu:m.a :-Sr. presidente. Tendp 
fallado uma vez, julguei não me ser mister dizer 
mais sobre a materia, .afim de ·fundamentar o 
mell voto. Apezar da gravidade do objecto, 
suppunha,-o eu de tão ma'lllfesta utilidade, e tão 
conhecid<t e meditado, dentr~ e fóia desWl casa', 
que não daria lugar à renhida· discussão que 
hemos presenoiadu. · 

:Mas, se até então só se procurnva pôr em duvida 
n política utilidade de uma amnistia, hoje du
vida-se do prQprio direito com que a pretendemos 
decretar, embora a lei da regencia tenna já 
decidLdo a q:uestão, indicando que à assembiéa 
11eral pertence_o dar amnistias, e não à ·regencia. 
. Revogue-se a lei nessa parte, exclamão alguns 
honrados membros, e __ dispamo-nos de µma . attri• · 
buição que é nossa, que o deve ser por ... todos os 
princípios políticos, e segundo a opinião .gerai. 
, Senhores, este simples enunciado . mostra.· quão 
lt?portante, e tàlvez diflicil .se tem tornado a 

·_discussão: Oradores. que muito respeito - têm 
falla_do pró ·e contra, e isto augmenta sem duvida 

S,mpathlsa com o voto á favor da amnistia, 
tod os os esplritos · desapaixonados, de um caracter 
pacific~ todos i,s coracõ.es bemfazejos, toda a 
'massa emfim de cidadãos neutros e isentos de 
espírito de partido, fazem votos por ella. E' uma, 
vantagem sem •duvida q_ue têm aquelles que a 
defendem. Mns eu me não prevalecerei della, 
ássim como o Sr. deputado, eu opinarei · segundo 
minhã cónsciencia. Se ella approvar' a amnystia, 
dar-lhe-hei o meu consentimento, senão, setei 
contra ella. 

Todavia . declaro que. nenhuma razão me tem 
podido ainda coll.vencer da segunda opini~; 

,se algum fav,pr publico me póde reeultar do 
voto que ten'ho emittido, declaril igualmente que 
elle me ·n-i'lo .servirá senão para cada vil! mais 
me conformar com a verdadeira rainha do mundo, 
a opinião publica. - -

Senhores, ~evidamenle approvo o que disse, 
um honrado deputado peln provlncla de Per
nambuco, quando comhatendo minhns opiniões 
exclamou : Eu não estranhei estarem meus filhós 
no Ceará dehaixo das ordens do valente Cara·
peha, mas estranho sómente terem elles .- vindo 
sem haverem primeiro encarado o despola, o· 
inimigo puhlico. que dessola aquelia infeliz pro· 
vincia, · livrando o Brazil de um tal· monstro; 
outra _tousa, certo, eu ,ão e~perav11 de um 
repr_e·sentante da naçio, e .,nem disse eu o con-
trario. · 

Sem blasonar de ardente patriota,• prestei 
sempre a maior das venerações e resp~itos à 
conducta dessas heroínas gregas que se vestião 
de gala para festejar a-morte dos filhos, recebida 
em defeza da patria. , 

Eu tenho tambem dous filhos, eJ;)s _quizera vêr 
já capazes de defender a constituição e o governo 
de seu paiz. E' este o primeiro dever do cidadão •. 

-~1~~!mne;~e~erão 'dignos _de mim se obrarem difl'e-

Sr. presidente. Toda a questão presente se 
resolve em tres proposições cardeaes. E ' inutil 
a amnistia ? Deve 'ser gijral e i Ilimitada, ou com 
excepções ? _ Quem a ~eve dar ? .Tratando de cada 
uma dellas; debalde, porém, nos · esforçaremos 
nós por apreciar com exactidão cada uma das 
.questões que acaho de mencionar, se primeiro 
não cuidarmos de prescrutar todas as cir.cum
stancias, todas as-causas que nos arrastrarão 
ao estado em que nos vemos. ' 

Dehalde procurarã o habil discipulo de Hyppo-
- crates o salvar o seu enfermo dos males e soffrl

mentos que o . !i,efinhi!.o, se de · ante-mão não 
indagar com -profunJia e pratica penetração-todas 
as _causas, já proximas, já remotas . Portanto 
tocarei, hem que de uma maneira rap+lia, nfim 
de não repetir o que todos sahem, em aquel!és 
pontos que podem e devem. servir á narra,ão 
succinta do ohjectir, para ~bre elle póder então 
recahir a luz, que tanto nos é de mister. 

ca·nçado, envergonhado o Brazil do jugo de 
ferro de um governo tyrannico, e inimigo de sua 
prosperidt\fie e felicidade, proclamou e consegulo 
peloR seus esforços heroicos o derribai-o, enb"aodo 
na lista das nações Tndependentes, e o que· é 
mais, das nações livres. Seus votos unanimes 
fundarão ne America mais um governo repre
sentativo, em que o merito, e só a lei, em que os 
direitos do cidadão, e não o capricho das auto
ridades devem fixar as regras da publica admi
nistração. 
· . De um ponto á outro do imperio, seohores, 
nenhum outro grito se ouvia, · senão o 
de constituição";' e cada um esperava ancioso 
"'ver .o estado livre dos males até então soffrldos, 
e curadas. as feridas profundamente abertas no,. 

o meu embaraço. · 
Concordo éom 8 que disse um honrado deputado 

por Minas que e.ce.llou de fallar. Todo o mundo 

coração da nação, pelà mão devastAdora de .um 
governo totalmente anti-nàcional. Em verdade, 
impossível era · _\lestruir tudo, tudo o que até essa 
época memorável formava a base e a essencia do 
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governo do estado. Mieter seria sermos arijos 
para que se operasse uma tal revc,lução pnli
tica e administrãtiva. Não; tínhamos de soffrer 
muito, primeiro que vissemos raiar a aurora 
verdadeira de nossa regeneração l Habitos, cos
tumes, leis, tuds se oppunha á essa reforma 
total de todos os elementos da forço e razão 
publica, reforma tão af>petecida,' e pela qual fazia 

•cada um ., coraçii:o brazlleiro encarecidos votos. 
8'!l todos porém a desejavão, todos reconhecião 
sua impossibilidade, e se alguem, senhores, houve 
que o esperasse, deve confessar que contava com 
uma completa utopia. Portanto calcular devera 
o povo com a continuação, de alguns abusos, de 
alguns erros, de vicias mesmos, e de tibieza· do 
desenvolvimento e progressão do governo represen
tativo. Mas nunca poderia elle · crer que· revi virião 
outra vez todas as malversações, todos os abusos, 
todos QS crimes dos prevaricadores do ·governo colo
nial. Qu.e as leis serião, como então, postergadas. 

'"Qlle os direitos mais sagrados do cidadão seriào 
menoscabados. Q,te a politic~ quer interna, quer 

· externa, seria tyrannicn; nrbitrariá, mesquinha, 
dependente e aviltante. Que os dinheiros ~ublioos 
:flnalmente serião desperdiçados, distrahidos, serião 
(a expressão é dura) roubados 1 Nilo.; tal, Sr. 
presidente, não podia ser a mente e a expectativa 
ainda do cidadão menos exaltado e soffrego pela 
publica prosperidade . , 

Mas, perguntarei eu, que temos nós visto quasi 
ha dez annos para cá? C,luoes os monumentos 
de publica utilidade que attestão que o Brazil 

· tem tido um governo seu, uma patria, uma con
stituição? . Nenhuns 11 Temos, porém, cb,1ias as 
paginas de nossa historia administt'ativa úe todos 
os..w;tos proirios dos governos absolutos, prodigos 
e fflmoralisal,los. -

Como perman~cer . em tal estado? Como soffrer 
tanta in1Mo? OoIJ)o não acabar com tanta pre
varicação, levantanâo um ina,icessivel anti-mural 
que servisse de defoza aos principias geralmente 
proclamados pel!\ ' nação? E como conseguil-o sem 
um grande exemplo? Sem o dia 7 de Abril T Foi 
elle que veio segurar no Brazil·o systema con
stitucional. Sem elle era inevitavel-o na11fragio de 
nossas publicas liberdades. 

N!to entro aqui, senhores, na averiguação, se 
ern já chegada a época em que· uma tal revolução 
devera ter lugar, se era ao contrario conve-

""lliente espaçai-a, a deixar para mais longe este 
grande movimepto popular, como fóra declara'lb 
pelo penultimo orador, deputado pela provlncia 
de J\l[inas-Geraes. 

Não sendo este o lugar proprio para a discussão 
de· um tal incidente, nem det10 tratar delle, 
nem me acho para isso preparado; demais, 
filho d11 escola ,,politii!Ti 12.9sitiva, que tem por 
fundamento a observação e os factos, encaro-os 
em os meus raciocínios te.es quaes elles existem, 
sem me embaraçar se podiiio ou não deixar de 
existir hoje, para existir amanhã. Me~ fim é 
examina.(.aS ·cousas que produzirão este ' grande 
dia nacional, para saber quaes deverão aer os 
seus resultadoai!' , 

Senhores, uma mudança total de principfos 
administrativos era requerida pela nação inteira. 
Todo o povo desejava ·ver seus direitos respei
tados, os impostos bem arrecadados e economica
mente dispendidos. Se justamente o des~javíio em 
7 de Abril de 1831, se -querião que fosse em 1832, . 
se em outra época, não me pertence agora. o 
decidir. Mas posso affirrn"r que não eoncordavão 
todos, coo10 não concordão no modo poliii.co de 
effectuar esta grande reforma. Todos tinhão, e 
têm as melhores intenções; todos querem o bem 
de ' sua patria ; discolos 1:nal vados e figadaes 
inimigos de nossa publica felicidade poderião, e 
poderãõ ainda hoje, nutrir . intenções perv411·sas 
e contrar.ias ao bem publico; mas a generaliaade 
dos partidos não tilm outra. cousa, em vista, senão 

fun~er para sempre o systema liberal no Brazil. 
Discordes como tenho demonstrado, nos meios, 

!óra esta já a primeira causa da divisão em que 
vemos os nossos concidadãos. Nada comtudo os 
dividia tanto como o ver que em vez de me
lhorarmos, a a,lmínistração se tornou peior depois 
do dia 7 de Abril: maiores abusos, mais funestos 
vicias, prevaricações mais assoladoras, actos mais 
arbitrnrios forão pratic·ados pelos homens a quem 
fôra encarregada a nossa segunda regeneração poli
tica.Onde pois achar esse baluarte, esse inaccessivel 
ante-mural que deve dcfender•os direitos do povo, 
a constituição e as leis? Corno levantai-o, e 
sobre alicerces taes que mais nunca s~ja ultra
passado, 011 destruido ? Els novo motlvo de 
divisões·: eis nova erigem .!e partidos; mas todos 
querendo o mesmo fim, e não se propondo 
senão o bem da patria. Uns conceberão que 
só com uma federação monarchica differente da 
nossa; outros, com uma fiel e inteira o.bservancia 
da constituição, unica tuboa de s.dvação, a arca 
santa do Brazil e o Sr. D. Pedro II: outros com 
uma . subversão de toda a ordem política,' actual
mente recebida e jurada pela naçüo, com o repu
blicanismo ; e este partido foi e tem sido sempre 
o menor, o que menos terreno tem ganho, o 
que menos apparece em publico: outros em fim · 
desconfiados de tudo quanto fóra feito, julgarão 
que a restauração é o unico meio de dar solidez 
ao governo, Estes dous ultimos, . Sr. president~, 
·COllocados nas extremidades da grande linha 
pol itica, vigião, reunem todos os outros desde 
que possa algum delles ganhar uma. prepond11-
rancia que sacrifique a causa publica, e ponha 
em perigo o systema monarchico-representativo. 

A' vista do que tenho dito, fica evidente que 
comqunnto seja sempre um mal e mui grande, 
a existencia de partidos, alies não sfio taes que 
não produzão alguns bens, p.ll,l't'rcularmente no 
seio de um povo tíio pacifico, tão generc;so como 
o brazlleiro. Se se diz como uma verdade p.ratica 
que a opposição é indispeosavel nos corpos 
legislativos dos governos representativos;.. se é 
maxima de taes governos a liberdade do pensa
mento e da expressão: como lançar anathemas 
sobre os cidadãos, que tão· patriotas como nós, 
emquanto ao fim, que é o .bem publico, s6 differem 
emquanto aos meios? Toleremos, elucidemos 
8Uas opiniões, declare-se criminoso o que empre
gar a violencia e a força ; e tire delles o estado 
toda a vantagem que fór possi vel. 

Dissei-Sr. presidente, que a divergencia das 
opiniões era util; que os partidos tambem podião 
ser uteis aos olhos dos homens de estado, e 
dadas certas hypolheses e direcção. Todos sabem 
que a felicidade publica não é promovida. seguin
do-se partidos extremos, mas um-juste milieu:~ 
esse ponto da linha· po!itica, que participando 
do todos os mais em uma igu~l proporção, 
representa .todos, .sem representar algum com 
especialidade, é o foco de todos os .princípios e 
centro de todos os desejos politicos. E' a este 
que defendem todos os cidadãos pacificas, cordatos, 
ti permitta-se-me q11e accrescente, expl?rimentados. 

,A posição pois de uma tal política é summamente 
diffi.cil em as grandes crises, aorque toda depende 
de um equi!ibrio de poderes, sempre prompto a 
romper-se -por mil causas imprevistas. Qttem, 
seuão vigilantes sen tinellas o poderáõ defender ? . 
Quem, senão grandes interesses, que podeip ser 
sacrificados, excitará. a valentia do animo do 
administrador para' uão ceder a suggestões que 
podem engendrar, e reforçai- · uma inftu~ncja 
perigosa ? E' tempo de explicar a al!egona. -
As sentinellas de que fallo, senhores, são todos 
os . partidos do-movimento-são os federaes já e 
·já: são os republicanos: são elles liili que tendo 
por moto: In. ferrum pl'o libertate ruebant 
hão de escalar, o despotismo em qualquer parte, a 
qe qualquer fórma que e.p,;>areça: são eUes os 
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mais zelosos inimigos da restauração, çonrn passo 
retrogado :. sofregos - poi' -avançar, neu_tralisão · os 
males derivados da inercia natural do governo ; 
e forçando--0 á marchar . com a dvillsaçi\o, o 

· sép~o dos interesses e i11fluencia do extremo 
ojlposto ; isto é, da restauração. Esta de seu 

. lado, força o governo__. a não marchar ~emasiad'2.o,. 
e a conter-se dentro aos H,nites de u,ma prudente, 
e -t!em refiectida polltica. VÓI. vedes Já, senhores, 
qual o resultado destas duas influencias, ou pará 
melhor me e~ic4r, de'stas . duas.forças oppostas. 
Se não é reforçar a estabilidade do-juste mi,lieu
isto é, do governo do Sr. D. Pedro 11, do gúverno 
creado, e proclamado pelo diR 7 de Abril, dil-o-hão 
os entendimentos não prejudicados e imparciaes. 
Toda a difficuldade eonsiste, pois, 1°, em não 
irritar, ou perseguir partido algum : irr_itan11o-o, 
perseg1'i'indo-o, vós o ll,i,jndes na terrível extremidade 

_ de soffrer ou resisti!"; 2°, de provar por factos 
·Qjlnhecidos, e ao alcance d.,,todos, 'que o est_ado é 
feliz, que a nação diariamente ganira com o 
·governo existente, que o dia 7 de Ahril, origem 
de taes bens, fôra sem contradicta um dia 
verdadeiramettte· nacional ; e se me é licilo usar 
da e-z:pressãp do rei cidadão Luiz Felippe
Qt1e a. constituição é uma realidade. 

l'endo eu assim considerado as causas e as 
circumstancias qu~ originarão o. nosso estado 
actual de cousas, passarei a tratar da questão 

· da utilidade da amnistia ; e com tanta maior 
vantagem, que estão *4 lançadas as sementes da 
p1ova com que devo suste_ntar minha opinião. 

Não repetirei hoje, senhores, nenhum dos 
argumentos com que em meu primeiro discurso 
moatrei a necessidl!de, e a ntilitlad_tt de uma 
amnistia. Elles forão então tiMos, já da natureza 
e indole.,Jios crimes políticos, jà do es?.1do real 
de nosso palz; já finalmente da .àiffl.culdade de 
pronunciar com exactidãÓ um juizo fuudado•em 
os princípios atem.os de · justiça. Hoje trilharei 
outra vareda. Praza aos céos que a victoria seja• . 
a favor da ~umanidade l 

Sr. presidente, ainda uma só vez não desmenlio 
a experiencia o facto de que depois - de grandes 

. ~crises polit,lcas, de ehoques de partidos, de mu
i.lanças ou alterações dos prinlllipios do governo 
ou em sua parto administrativa, ou politlcn, 
escandecidos Oij espirí"9S, irritados por intoresses 
diversos, foge do estado·"" p1'imcira das facul
dades do bomllm, a - sociabilidade, ·e isto na 
razão do- tempo de duração de~sas crises, e na 
razão di. sua intensid~de. Póde dizer.-se que à 
prnporção que as guerras intestinas aiio mais 
encarniçadas, e que as mudanças ou altera,ões 
dos principies de governo são mais pronunciadas, 
torna-se o cidadão mai, suspeitoso, mais ell'.!'istn, 
menos franco, adquire o habito de pe1'1idia; 
torna,se emfl.m, menos generoso, · mais cruel, 
menos cidadão. Tendo cada um, para assim dizer, 
seu credo / politico, o resultado é ser intolerante 
se um act~ reconciliador não pro:;:a que a nação 
não tem imperio algum sobre as opiniões, mas 
sóme~te sobre os actos do cidadão ; se 11,lP ,cto 
de paz não 'vem acalmar os odios, dissipar os 
temores, imprimir uma saudavd direcção• aos 
remorsos, excitar emfim o arrependimento, fazendo 
er~r que nada ha a ganhar uma vez que se não 
una cada uni ao que sabe perdoar_ Esta é uma 
das razões porque em toàas os nações, sempre 
que tnes acontecimentos tê'm lugar, tamb_em o tem 
uma amnist'!l. Sendo a amuistia um :acto de 
perdão e de esquecimento, é ella o mais pOderos.o 
exemplo que póde dar o estadq aos seus subditos 
d~ sublime virtuda._ da toleraucia, e da magnani-
midade. • · . · ·· ... • 

Qual ,o homem tão pouco .r·ettectido; que ,havendo 
pass_ ado .pelos períodos arris~ados e perigosos de 
üll!a __ revolução se julgue infallivel em suas 
oprn1oes ?_ Eu direi, senhores, eom o .celebre Mr. 
Robert Lmdet propondo um9- amnistia na. con-

vencão nacional. cc Oui, nous avons -tous· commis 
des e,-reui·s, et l'e,·reui· est- le lien commun gui 
unit tous les homme1. » Sim ; todos nós temos 
commettido erros, e o eno é o laço commum 
qu~ une todos os homeas. 

_Que· cada um metta. a mito em sua consciencia, 
e despido de todo o prejuizo de partido, pergunte 
a si mesmo so mallogrado em seus projectos_, 
quereria ser julgado inimi-go de s.ua patria, 
quando o bem só della o levou a expor sua vida, 
sua propriedade, seu bem-estar, e o de sua 
familia? Se c_onvenc11:lo de seu erro, se inhabi
litado por todos . os meios para mais prosaguir 
em suas passadas. e illegaes pretenções, não 
cbam11.ria atrocidade, o ser punido de um crime, 
que só o era aos olhos daqueHes· qu-e não 
pensão como elle: de um crime que só o fôra, 
porque lhe não succedern, quando não, seria 
uma· virtude, e uma virtude heroica ? Qual seria 
o de entre nós, direi com Mr. Bouville, C}Ue appro
ximando-se da urna fatal ousaria pronunciar a 

. formula dos jurados: jiwo po,· minha honra, e 
em minha consciencia, diante de Deus e dos 
ho1tt,ms, que <>i1 comp,·omettidos em crimes po
líticos sái, culpados. Emquanto. a mim eu o de
claro debaixo de minha palavra de honra, e em 
minha conscienoia, · que . o não· sei. 

Senhores, os eff,iitos da impu11idade por motivos 
politicos são 'passngeiros, e até um certo ponto, 
o governo que não- pune, , pód e, redobrando de 
vigilancia e de vigor em suas medidas, supprir os 
effoilos da punição. O mesmo porém se não pôde 
dizer quando se offeude a equidade, e o justiça, 
quando adoptan4b-se um principio falso de vigor 
e de severidade, se pune o in11ocente, ou aquelle 
tido éomo tal aos olhos da porção imparcial da 
nação. Então nâo...,só se excita a eompaixão á 
favor de todos, innoeente ou culpado Indiscrimi
nadamente, como se dá um carncter de vil'tuoso 
patriotismo a procedimentos alias extra-lega_es e 
contrarias ao bem do estado. Finalmente cor
rompe-se a moral publica, illudindo o povo incauto, 
e nutri>fld:o principios ineompativeis com a harmo
nia que deve reinar entre os cidadãos • 

Fica pois evidente, ~enhores, a utilidade da 
amnistia. E. se os argumentos que tenho pro
duzido não bastão, consultemos o que têm feito 
todos os _governos em crises, se não idenlicas, 110 
menos analogas ás nossas. 
' A só etymologia du,palavra amnistia, Sr. pre

sidente, mostra )á 'li.- antilluidade de uma tal 
m,ectida política, Jé sua nobre ·,i · philantropica 
origem. Dorribados e expulsados os trinta tyrnnnos 
de Atti.enas, como observara um nohre deputado, 
Tbrastbulo o defensor, o immortul fundador das 
liberd,1des de sua patria, bem longe de punir 
carn a severidade dos castigos aquelles que·tinhão 
concorrido -e feito as desgraças de seu paiz, in
venta um novo genero de correcção, o perdão e 
o esquecimanto l E' · assim que elle-vinga sua 
patria, é assim que elle desarma os inimigos 
della e ensina as nações a restabelecer a ordem 
e a pu public'!i. Senhores I tão justa fôra a 
medida, tão sublime a política que a dictára, que 
todas as nações não se contt!ntãrào só com adoptal-a, 
mas con-servãrão o mesmo nome que lhe dera 
nqll.!llle patriota estadista, como PI"ª mais o 
immortalisar. E' esta, senhores, a origem da pa-
lavra ainnistia. . ·, 
· Que Iez Henrique IV em 1594, quando acabada 
a guerra éivil, fôra re~tituido ao throno illustre 
de seus maiores? Amnistiou,,e - La France (Út 
sauvée - segundo a expressão digna de citar-se 
do duque de ~ichelieu. . ' 

,A.inda beni não tinha Carlos II de I,,glaterra 
recebido a mensagem de_ sua restauração, quando 
declara em Reu manifesta datado de Breda : 
« That we do gran,,a (ree and general pai·don ...•. 
to all our subjects, o( what degree -o,· quality 
saevei·. n Nós concedemos um perdão volunt~rio, e 
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geral á todos os .nossos subditos de quitlquer 
classe ou qualidades que sejão: E em uma 
mensagem dirigiJa por elle á can:~ra ·dus communs 
-afim de apressar a discussiio cíeste granue »cto 
nacional, diz : « Esta mercê e indulgencia é o 
melhc,r meio de levar os cidadãos o. um verda-

- deiro arrependimento, e fazei-os mais severos 
para comsigo mesmos, vendo que nós o .não somos 
para· com elles." Em outi;a mensagem di,rigida á 
camarn dos lords para o mesmo fim, diz: "Se 
h!l no reino pessoas tão m.ilvadas que entendiio 
arnda perturbar a paz pulllicrt npeznr da liber,i_adtl 
de que gozão, eu vos asse(luro que nada é t,1o·capaz 
de os habilitar ll obrarem assim, como o de-
mol'!rr •n d.!cretacão deste acto. n • 

Luiz XVIII, senhores, obra pela mesma fórma ; 
e se uão ~xtingue inteiramente, !leutial\sa por 
essa fórma todo -o partido bon,1parfü:ta existente 
na França. Eu cançaria vossa attrnção, senhores, 
se me propuzesse o mencionar aqui todos os 
exemplos que podem apoiar a utilidade das am-
nlstias. . ' 

M~s direis vós; tudo isso é exacto em these; 
mas pôde 11ão sêl-Q na hypothese ein. que nos. 
achamos. Senhores, a-amnistia tanto mais nos 
convém, quanto no eoração dos brazileiros fôra 
e1la já decretada. Generosos, doces em seus cos
tumes eminentemente soei a veis, e ainda por fórma 
alguma victimas destas horrivP.is discussões in
testi._nas, q ne mudão dentro de certo espaco de 
tempü o caracter das nações ; livres por índole, 
por juramento e por instituição, os brnzileiros, 
senhores, são eminentemente illdulgentes em,,_ 
gnanimos. E-se preciso de (actos para provar esta 
asserção, eu rop;o aos meus illustres collegas que 
chamem · ã sua illustrada memoria toda a histut·1a 
de'nossas revoluções, começando pf!r essa que nos 
deu existencia politica .entre os povos da ' terra ; 
em que separados da mãi patria, conservamos 
em nosso seio, e com os mesmos direitos, esses 
que um dia antes sustenta vão a união, e erão 
por nós suspeitados de inimigos de nossa in
dependencie. Têm nesta casa apparecido :repre
sentações pedindo amnistia; e uma só não se 1io,s 
tem llirigido contra ellns ? Que co11sequ enda de
vemo!:' nós tirar destH facto que folia por mil 
argumentos que possão ser lembrados? Resisti
remos nós ao voto quasi unanime de todos os 
grandes homens, de todos os governos illustrados,. 
de nossos co11cidadiios ernfim ? Não. Eu usnrni• 
nesta_ occasião para cop1vnsco, das mesma~ <!K· 
pressoes de um celebre orador france.z sust.,ntando 
a mesma opini>\o quo dAfendo: u Vou3 n'imitel't!.:r 
pas la conduit e des ty1·ans: leur polieiqHe consí:rt11 

, á "'°ut détrHh-e ; la vôtre est de consei-ve1·. » 
A~ra c~nsidersrei o segundo ponto controverso 

- Sa deve- se5 geral ou niio. Na mesa, ~r. pt·esi
dente, existe u•ma emenda substitutiva, offerecida 
pur _mim, na qual propondo uma amnistia geral, 
exceptuo delta os que se acharem com as armas 
na mão ao tempo da promulgação da lei na 
provincia. respectiva. Eu · sustente aindJlia minha 
emenda ; visto que, nem prestando a- mnior 
attenção aos .discursos dos meus honrados cullegas 
que opinão ·contra, nem incess•ntemente consul
tando commigo mesmo, tenho podido descobrir a 
razão ou motivo para fazer o contrario. 

« Le roi sa vali, disse Royer Cvllard · em 1815, 
qu'il n'y a point _ d'arnnistia;- quand elle n'es't pas 
illimitée. ·» Luiz XVIII ~is, senhores, julgava 
que era essencial á amnistia o ser illimitada ; e 
fóra dessa mesma opinião o celebre, o philantropo, 
o espirituoso Royer ·Collar,I l Diremos nós o , 
contrario ? Faremos nós menos do que fez aquelle 
Boarbon ? Exceptuemàs os chefes, dizem; e' c, ,mo 
serão elles· julgados taes? Daremos poder arbi
trHrH! aos tribunaes para decidindo de uma tal 
qualific~ção; ou inUl,ilisarem completamente a 
amnistia, abrangendo nas excepções a mór parte 
<los compromettidos , ou inut\lisarem a parte 

excepcional, não considerando nínguem chefe· 
vindo assim a serem autorisados a fazer aquillÓ 
que nós julgamos não dever decret11r? UrnR de,;tas· 
cousas, Sr. preside"te, deve forçosamento acon
tecer; porquanto difficil, direi - mesmo, impossível 
é apreciar as provas de fórma ql!e se · deciaa o 
que ju2tamente dever\ ser dPcidido. E ond~se 
poderáa ach11r essas provas ? Qual o criterio JU· 
ridico eswbclecido por lei para tues casos· afim 
de evitar o arbiJ.l·io em um objecto de 'tanta 
magnitude, de tanta responsabilidada, de que 
tanto vai dependur a ordem publica~· O facto 
de ter as ar,nas n~'l mãos . é além de facil prova 
de reconhecida crimi11aW!ade ; isto é, ninaueni 
dirá que não deve ser punido o individuoº que 
chamado por um acto de perdão e de esquecii
me1,to 110 seio da grande familia '1a patria, resiste 
a elle, e conti,rna a derramar com mães fratri
cida; o sangue dos seus concidadãos. Por con
sequencia esta excepção tem,. em seu abono: 1• 
o s,,r-· facilmente provada ; 2°, o ·não mereétr ~ 
sympattti,, de pessoa alguma; circumstancia mui 
iú'fporta11ie, ou talvez a mais importante em os 
crimes de opinião. E se quizermos procurar nella 
uma 3• vantagel,ll, dfrem,,s, que ella só por si
equivale a um exercito ; porquanto, prupoudo o 
perdão a todos que largarem as armas tem de 
diminuir por força o numero dos inimigos; e o 
qne é mais, toda a f ,m;,, moral em q,te se elle 
pôde firmar. Poderemo$ nós dizer o mesmo de 
outras exc<.pções ao ar bitrio dos juízes ? 

Dalllais: a11 tes de ser julgado chofe não tem o 
cidadão de soff.-er inquerições, e todo o processo 
necessariu ao justo e exacto conhecimento do 
Jnagistrndo ou tribunal que. tem de prununciar 
subt·e 1\ - qU:alificnção - ? Certamente. E não\' 
importa tudo isto um vexame, uma persnguiçfio ? 
Póde dizer-se qne se am11istia quando se deixa uma 

. tal latitude ás perseguições e mesmos aos""Cas
tigos ? 

Senhores I Q1rnes são estes chefüs no Brazil ? 
Nomes inteiramente obscurns,.individuos· 1•\ co
bertos de dezar, sem talentos, sem riquezas, sem 

"!lU111eros11s e opulentaR familias ; om uma palavra, 
som saquito nem· inllilenciu alguma; s1ío os que 
t1mhn ouv1,lo aqui designar p,ua serem · exce
pt~dos 1 1 Se olle• já não sãu !)uda, como lltes 
Jarernna 116s impo1rtancia inclui11do em o nosso 
trnt11dn <le pu~ \J11blica, como llte chamou-o duque 
da Richeliou, um arLigo só por causa delles ? 
Ooncodo que nliritem ex.ceptuo 0>1 grandes chefes; 
o oom este no1111ti quero dasignnr i:(flll11ies talentos, 
homens vel'da,lcir11111ente superiores~ e que am
uicl.isos, a111udus e oraculos para muitos, podem 
s•mdo amnistiuuus compromettor a segarança do 
estado: mas aind,1 neste caso, senbores, eu pre
firo B maxima de M,,dame de Stael quando disse: 

"En politiqne persécuter ne 1t1cme ó. t·ien ~·à la 
necessitá de perssc1,1ter ancore; et tuer, c'cst ne 
pas détruire. » _ 

lmpolitica, pois, senho.res, injusta e oppressiva 
me parece a emenda que quer exceptnar os chefes: 
Absurda além de tudo o mais, porém, me parece 
a outra enviada á· mesa, exceptuando todos os 
restauradores que p!lgárão em armas e forão 
vencidos, digo mal, farão destruídos e esquarte
jados I A quem quer então o Sr. deputado 
perdoar dos dessa classe de comprnmettil!bs? 
Ao que -simplesmente em seu entendimento pen
sára na restauração ? São-'lrimes por ventura os 
actns do entendimenfo?N~cessitão ellêS de perdão? 

E' este, senhores, o lugar de tios . dirigirmos 
reciprocamente os votos de (),Jrlos 11, quando 
enc,>iecidamente rof(ára á cama.Ta dos lords, quando 

·a conjurára pam despir-se de todas as animosi
dades individuaes, e de todo o espirita de 'lin
gança, pãra. banir toda a memoria de passadas 
provooa~ões. \, fazer passar e~te acto sem outras 
excepções que não fossem os dos a~sassinos de seu 
plli. Sigamos este n°ile exemplo ; e como eptfe 
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Se isto é assim de dizeito, senhoras ; de facto nós .felizmente nunca a moral publica fôra man

chada por um attentado de tão cruenta nnturez,a,, 
não adoptemos a ~xcepção, e vote-se 11 minha 
minha emenda. Eu não quero perdoar o monstro 
que dessola com horrores inauditos · a provincin 
do Ceará ; eu o detesto, assim como todos os ver
dadeiros braz1leiros. M,,s não sirva .a necessidade 

o tem sempre praticado os reis constitucionaes, 
apezar de t erem tal attribuição . Eu citarei ainda 
os exemptos das duas mais celebres amnistias, 
dadas pelos reis das duas nacões que servem 

' hoje de modelo aos povos governados consti tu-

• da punição desse cn nnibal de pretexto para que 
se tire a gloria que deve pertencer_ á nação bra_.
zileira e aos seus n •presentnntes, de saberem ser 
generosos e iudúl~entes em as crises arriscadas ... 

Finalmente, senhores ; tem-se aqui tido que os · 
povos de certas províncias se descontentarão, 

· vendo perdoados certos individuas. o~ honrados 
deputados que assim opinárão cel'tadtent~ não 
previrão a injuria que fozião aos cidadã:ls bra
zileiros, a que se reforião. Que taes iodividuos 
estão execrados por todos, que seus planos de 
conspiração forão destruidos e severam ,mte pu
nidos, os c.ue se apresentárão em campo, é uma 
verdade confessada pelos mesmos Srs. d,ptttados; 
como pois . suppôr no caracter brazileiro esse 
espirita de atroz de vingança para nà~ dar quartel 
ao vencido? E se é ,assim, toes individuas 11ão 
apparecerão, _ abandonárão o P•iz, o odio publico 

· será dBti!\'l'eito, e r. nossa•}ei 'is,nta dessa nodoa. 
Mas para que nos illudimos. Que povos tinhào 
mais razões para destestat· indivíduos, do que a 
Inglaterra e.m 1660, e a França qu,.ndo se dissolveu 
a celebre convenção, e em 1815? Agitados por 
facções ·sem conta, victimas das mais borriveis 
cr-nvul~ões políticas, dos maiores desatinos, e 
crueldades; alli póde dizer-se que não houve
cidadão que não fosse ou tyranno ou tyranni- · 
sado : e deixou por ventura de ser uma grande 
medida a amnistia naquellas nações ? Que de 
nomes odiados, qual a . irritação, o descontenta
mento dJ) povo? Attendei, senhores, que o re
pousa .. e a paz, são as primeiras, ne ,·essidades 

· das nações : e principalmente depois de grandes 
crises. 

Voto por consequencia· contra as exccpcões aqui 
mencionadas. 

Agora só me resta o examinar a questão-se 
deve ser a assembléa geral, se a regencia só que 
ha de decretar a amnistia. 

Esta quesliio está jé. decidida pela lei· da 
régencia; mas um Sr. doputado propoz que se 

- revogasse a lei. Ü4>ponbo-me., Sr. presidente, a uma 
tal emenda : porquanto uão RÓ não é por esta modo 
que nós devemos derogar -uma lei, cujo caracter 
é mais constituinte do que regulamentar, e em 
uma parte que fixou um principio de direito 
publico pntrio ; como oviden temq,nto nito póJe tal 
11ttribuição pertencer senão é a'!sembléa geral, 

A amnistia, itenhorwi, envolvo II olidéa de UlllJI 
lei excepcional, por isso que é exLraot'tüOQria : 
ella não é acto administrativo, como pretendeu 
um Sr. d~putado, porque então pertenceria ao 
ministerio, que por ella seria responsavel; ella 
é verdadeiramente uma suspensão das . leis, o 
que é attribaição da assembléa geral na fórma 
do art . . 15. ~ 8°. E' rlÓ quem póde fazer leis 
que as póde suspender: é isto um principio de 
nosso direito publico consagrado no pacto social 
que a nação e todos nós juramos observar . e 
manter. 

E' verdade que pela mesma c,Jnstituição iaso 
pertencia ao · imperador; mas note-se · que o 
imperador foi quem deu · essa constituição, a 
nação a sanccionou ó jurou. Foi uma grande ano
malia ; e tanto maior quanto todos concordão 
que o direito de amnistiar pertence ao soberano: 
e quem é o soberano entre nós; não é à nnçõ.o? 
Quem representa a. soberania mn:ional? E' por 
·v.ontura, ~u pôde ser nunca U(OB ·só delegação 
delis? Nao, certamente não. L"!lgo; ao poder 
modera~or não póde perte!lcer, sem uma ·grande 
anomalia e contradicção com os princípios • . o 
q\rsi~o ele ~muis~iar: 

cionalment~. ' ' 
Carlos II não deu a. amnistTa, ·prometteu-a de 

Breda, e declarou q '!ª o parlamento seria o que ., 
fizesse e a"pprovasse o bill. Assim_ aconteceu. 1ll 
demorando-se· as camaras, elle env10u mensagen3. 
a ambas pedindo-lhes que ultimassem aquella. 
discussão. -

N"a França em 1815 o rei deixou ás camaras ; 
mas vendo que apparecião muitós projectos, e 
outros obstaculos propoz o projecto âe lei, i:,ara 
ser discutido, emendado, etc. O duque de Rich.e
lieu que era o primeiro ministro, dá a razão de 
assim obrar ; quando diz « Ze ,·oi a, pensé que
l'amnistie serait un gage plus solemnel de ,·écon
ciliation, si les deputés de La na,tion, étaient 
associés á ce granà acte. " JJ:ti digo o mesmo, 
senhores. <11 

E nem s~ .oonfunda o direito d e agraciar, com 
o ~e amnistiar. Aquelle "ll .só dependente da 
bondade de .coração do . príncipe, este é nm al!to 
de alta política; . aquelle é sémpre voluntario, 
este pelo contl"Brio é quasi sempre forçado pelas 
circumstancias. -

Ninguem, Sr. presidente, deseja dar mais força 
ao governo do que eu; o que tenho mui bem 
mostrado com minha conducta sempre igTit.l n~sta 
camar,1, e ultimamente nas sessões de 30 e 31. E' 
este deBejo de dar estabi\1d>1ds á nova . ordem 
de coüsas que me arrastrou a apresentar-me nos 
bancos da opposiçiio nesta camnra, apez.ar do só 
anhelar repouzo, depois de oito nnnoá d" grandes 
amarguras políticas. Mas como evitar o .descre
dito, e a queda da administraciio seni'io oppoodo 
barreira insurinontavel ás arbitrariedades, e ás 
violações de leis? Porque cahira o góveroo 
traosacto ? Por ser fiel é. constituição e é.s leis ? 
Não. Logo, quem se oppõe a ella, qn.em tra
balh11 e emprega todas .as suas forças porque 
tenh~ o Brnzil um govel'Do justo e probo, uma 
administração de paz e nacional, creio que presta · 
o maior apoio possivijl ,é. estabilidnde do governo, 
e faz com iss,1 um grande serviço á causa publica; 
bom que deva tambem ser grande a sua resignação 
para ou!frer todo o senero ite intriga, da calumnia, 
o ,de cacriflcioa. -

Firme nestes prlncipios, senhores, eu daria pois 
ó. regencia o direito de amnistiar, l•, se fosse 
constitucional ; 2,, se i61!fl lhe, déijse maior torça. 
Polo contrario já aqui demonstrou um mett 
illustre collega pela Bahia, que em vez de forca, 
uma tal attribuiçiio lhe acarretaria grandes em
bara,;os. E nem se diga, que decretando a assem
biéa a amnistia, a decreta a regencia, e por 
consequencia não vai esta assellada com l1 
experiencia e pratico ·conhecimento que deve ter 
ella de nossas poijlicas cireumstancias; porquanto 
pura que a lei - passe, necessita primeiro ser 
saoccionada. A regencia póde ne.gar ou conceder 
a sancção. 

Finalmenle , - bem que os crimes políticos 
affectem e offendào todo o estado; todavia póde 
dizer-se qne offend·,m e se dirigem. mais directa
meote áquelles do,s P"<ld'3res que se acha encar
re~do de fazer executar as )eis; de onde-vem a ser. 

. elle considerado parte accusadora em todas as 
fôrmas de governo. Dar!lhe· a attribuiçiio de 
amnistiar é expõl.-a é iofluencilt' de causas, que 
devem ser-lhe estranhas, é fazer individual um 
acto wanifestameote nacional. Logo, ella deve ser 
dàda é. um poder. essencialmente neutro. E~te é 

. o poder'legislativo. O poder moderador ·só o · é, 
nõ.o o Õego, em tbese ; mas sendo geralmente 
dirigido pelo parecer dos conselheiros dír corõa, 
e cumprindo-lhe, como a experi_elicja o mostra, 
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identificar-se com elles, , não só deixa de ser 
neutro nas questões do exBcutivo, como sómente 
representa o vontade nacional, quando obra 
estrictamente como ramQ.do poder legislativo. 

Voto por consequencia contra tal emenda. 
Sr. presidente.· Tomei .111.uitos apontamentos 

para~'tesponder a algumas das opiniões dos Srs. 
deputad@s, que fallé.rão contra. .Mas tendo por 
um lado de evitar o tornar mais longo o presente 
discurso. e por outro crendo haver no de
curso delle respondido e contemplado esses argu
mentos; terminarei lembrando á camara que 
sendo evidente que a amnistia é o unico meio 
conhecido de pôr termo ás perturbações civis ; 
que é, como disse Mr. Siméon, um rio caudalosíl 
despenhado sobre um vasto incendio: que senJo 
W!PúSdivel determinl'.r com justiça quaes os que 
ffllvem ser considerados chefes, 'quaes os que 
deveriP"ser cxceptundos ; devendo outro sim ser a 
amnistia illimitada; porque de outra fórma não 
é amnistia: e finalmente não podendo s~r mais 
duvidoso que ao poder legislativo, e não â re
gencia deve de pertencer o decretai-a ; mui~ 
releva, senhores, que desconfiemos, como pru· 
dentes legisladores, como experimentados cida
dãos, como brazileiros, de um zelo, que, demasiado 
ardente em ceder a uma opinião que julgã:o alguns 
se11hores dominante em uma ou outra provinci'.t, 
póde sncrificando os interesses da humanidade, 
~mprometter e obstar á publica felicidade 1 

Senhores l Não e de sangue que o Brazil neces
sita, é de esquecimento, de segurança -'é de liber-
dade 1 · • 

Voto pela emend~ ~ 
Foi re •. ado um requerimento do Sr. Mon

tezuma para que A convidasse o Sr. ministro 
da justiça para..-sistir a esta discussão, a qual 
ficou c.diada. -

Dad!I a ordem do dia, levautou-se a sessão ás 
duas horas e meia da.tarde. 

Sessãl) .de 9 de Agosto. .. 
l?RESIDENCIA DO SR. LlMl?O DE ABREU. 

·Li(U. e appróvada a acta da sessão antecedente, 
leu o Sr. 1° secretario: . · 

Um officio do Sr. ministro do imperio parti · 
cipanJo á camare. ter remettido ao conselllo geral · 
de Minas a representação da sociedade defe11sora 
da liberdade e indepeodehcia nacional estnbeleciáa 
no arraial çlas Tres Poutes sobre a >divisão de 
algumas freguezias.-Ficou ~ came.ra inteirada. 

Igualmente de outro l'fazendo ig-1,1;11 partici paçãu 
a respeito de papeis relativos á. cr11açi'io de uma 
vil\a na freguezia de Pouso Alto. 

E de outro communicando á camara que a re
geneia em nome do imperador ficára inteirada tios 
senhores que rnrão eleitos para compôr a mesa. 
da mesma camara durante este mez. -

Foi remettido á comm!ss1io de pensões e orde
nados .uma representação de Joaquim A!itonio 
Gonçalves . Lessa e outros ; e á dll petições os 
requerimentos de Maj,Oel Gonçalves Dias e Manoel 

·1,1endes da Fonseca. · 
R~ebeu-se. eom especiaf agrado uma'ielicitação 

que á camara dos Srs. deputados dirigio a 
municipalidade da villa do Principe. 

Foi approvada a redação da lei, que . fixa as 
forças de terra para o anno financeiro proximo 
futuro. 

" O Sa. Lono offereceu o seguinte requerimento: 
cc Que.se envie ao ministro e secretario de estado 

dos negocius da fazenda o officio que 1!)8 dirigio 
o administrador de diversas rendas da província 
da Parahyba do Norte date.do da 20 de Junho 
proximo ,passado, para que o masmo ministro 
dê as providencias que julgar convenientes.» 

O Sr. Plres Fer:l"olra fez ver quanto im
proprio era que a camara dos Srs. deputados 
fosse o canal, por onde qn,!quer membro da 
casa dirigis~e ao governo cartas. particulares de 
um ou outro individuo ou en,pregado publico; 
que devia dirigir-se immediatamento ao ministro 
respectivo. 

o Sr. Lobo respondeu que· o papel por e!le 
mandado á mesa era um officio documentado 
dirigido ao nobre orador, que nãl2 tinhll canal 
pelo qual pudesse faze.:. chegar com dignidade á 

, presença do Sr. ministro da fazenda as recla
mações que da provinde. da Parahyba fazem os 

·respectivos empregados publicas, a não ser por 
intermedio do _Sr. 1° secretario da camara. 

O Sr. Pjres Ferreira, . declarou qtie pela 
primeira vez ouvira dizer que a representação, · 
011 carta particular de um empregado publico, 
era um ol!icio: quando nem mesmo '1m Sr. 
deputado tinba autoridade para receber officios, 
mas sómente representações ou ·cartas. O nobre 
orador não quiz examinar se na Parahyba do 
Norte fôra necassaria a creação de uma mesa 
de diversas rendas, nem se dada a necessidade 
desta crenção, havia precisão de uma cataplasma 
de officiaes; com que se creou n dita mesa; por 
que a questão era que o encarregadu da mesa. 
escrevera ao Sr. Lobo uma carta com papeis, 
a que chamara documentos, os quac•s o mesmo 
Sr. Lobo queria que fossem remettidos ao Sr. 
ministro da fazenda por intermedio da camara, 
quando se este empregado tem que se queixar ou 
representar sobre qualquer · objecto, contra aste 
ou aquelle .~mpregado, devia levar a sua repre
sentação ao governo por intermedio do presidente 
da província. 

O Sr. Lobo continuou a sustentar a sua 
opinião, ·e entre outras reflexões fez ver quanto 
á cataplasma de empregados creados para a mesa 
de diversas rendas da Parahyba do Norte que 
havia tanta aifficuldade em lançar urna parcella 
de receita de 1n como de 10,000:000fl; que a 
dita mesa tinha d,e arrecadar 20 e tanto's diversos 
impostos; e que tendo sido creada para be,11 do 
commercio, e da administração em garal, não se 
devia _attender simplesuiente á despeza que faz 
na razão do augmento da receita, roas sim •s vanta!(ens que della resnltdo ao cornmercio. 
Fonderou finalmente que era indispensavel que 
chegRssem e~es p!lpeis ao conhecimento do l:ir. 
ministro da fazenda, porque alguns membros da 
junta, que tinl1iio tido desejos de entrar na 
repartição dns d1 versas rendua, mas quo niio 
baviiio sido julgados dignos disso, tl'at~vàa> de 
intrigai-a pnra com o Sr. ministro da fazenda 
de um modo indigno e arteiro, mostrando a 
ne11huma utilidade daqueLle estabelecimento, etc. 

O Sa. GETUL!O votou a favor do requerimento. 
do Sr. Lobo, lembmndo qua periodicos até havião 
sido remettidos e.o governo por assim o haver 
pedido algum Sr. deputado. 

Fo.i. approvado. · 
o Sr. Oarneh·o da Ounha depois de 

lembrar que a J:imara estav11, no ultimo mez da 
sessão deste anno, sem que tivesse concluído 
ainda a lei do orçamento, nem tratado da i,n
portantissima questão do melhoramento do meio 
circulante, a respeito do ·qual têm havido repetidas 
reclam;ições dos .poyos e das camaras mnnicipaes, 
porque sem remed10 prompto aos graves males 
que soffre a nação, o .commercio não póde mar
char, os canaes da prosperidade r,acional ficaráõ 
obstruídos, e t,1lvez haja mortes, desordens e 
guerra- civil; depois de ponderar que o ·,estabe
lecimento de estradas, canaes, pontes, etc,, ndo 
era de tão urgente necessidade. como o prompto 
remedio ao mal indicado, para o que os brazi

-1.eiros devem fazer todos os sacriffcios, afim de 
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rião continuar a introducção de inn.umeraveis 
contos de réis de moeda falsa . .fabricada no es
trangeiro, ·e sua falsificação no proprio , paiz, com 
grave damno da moralidade do povo : depois de 
declarar finalmente que a nação se contentaria 
com que uma medida se adoptasse, ainda quando 
o remedia niio fosse radical, por ser impossível 
curar de promi:,to mal tã·o gra1'e. 

Offere<:jlu o seguinte requerimento : . 
,, Que se trate da lei do orçãmento - meio 

circulante - emenda!JJ' vindas do senado ao pro
jecto das reformas da constituição - e daquelles 
pareceres que as cornmissões virem que por sua 
importancia merecem en tr.Ar em discussão, e que 
por ellas forem requeridos . . » 

Decidia-se que se remettesse á mesa para dar 
p, seu parecer. 

A requerime'hto do Br. Mari~ do Amaral foi 
. este senhor dispensado daaommissão do banco, 
por all~gar que se achava .mol~l!\l,o. , 

Lerã~-se alguus pareceres de commissões que 
tiverão diversos destinos. 

Continuou a discussão do_ projecto de lei, 
coo'!íedendo amnisU. para -o Maranhão. 

O Sr. Ferreira FranQa foi de opinião que 
a amnistia fosse geral, salvo o possível reparn 
dos prejuizos particulares. 

Oppoz-se ·ã emenda que propunha que se désse 
t.1 regencia a attribuição de amnistiar, não só 
porque, tendo-se julgado que a lei da regencia 

_devia so,r feitn antes da SlMI eleição, parecia-lhe 
não haver lugar a ser . emendada, como porque 
parecia mais convenient& que para a amnistia 
conc.orrnssem o_s_ tres ramos do poder legisla -
tivo; " ... • 
· · Depois de varias reflexões sobre41Jgumas das 
emendas ofi'erecidas, disse - quem é justo perâl)_e, 
e q-uem não é justo comece por se perdoa- si
esqueçamos uns aos outros; o nosso castigo 
sejão as . penas que _ têm soffrido uns, e para 
outros a vergonha, a qual _eu creio que tem 
escondido ou escóndeu po.r •algum te1:1po a fa~e 
de muitos, e que faz com que boJe eu veJa 
ainda alguns, quando se apresentão, não levnn
tare~ bem a fa~. 

Quanto á emenda que trata da ~cepção dos 
chefes que promovêriio a .. r,,stauração do ex-im
perador e qué se· achão pror,unciados, tendo sido 
presos com as armas nas wàos,-disse - Sr. pre
sidente, eu entendo que Pedro I não quer cá 
vir, eu entendo isto, ello não quer cá vir: . 
porque o que-vem cá fazer? Tirar o imperio ao 
filho? Assento que não póde ter esta vontade, 
me parece , a mim; mas .emfim ser>\ trll que 
queira ser imperador em lugar de eou filho, 
. Em segundo l,!Jgar, Sr. presidente, creio que, 
grande risco corra clle (muitos apoiaclO$); en
tendo que se vier poderá ser mal succedldo 
(muitos apoiaclos), e que talvez perca o ímperio 
para si e para o filho (muitos apoiaclos), por 
isso o que eu!"eotendo é que elle não-quer cá 
vir; isto são cocos ('muitos apoiaJos 1; - mas 
em fim o . tempo está para estes cocos, e DeÍI'!! 
qurira que isto se acabe; eu não tenho medo 
que elle cá venha. , 

Concluio fazendo mais algumas reflexões_ para 
que se desse- amnistia a todos. 

o sr. Maria do Amara1.:-Sr.presidente, 
eu lastimo que este objecto na crise actual 
tenha aqui -apptlirecido, porque em verdade. o 
nosso borisonte politico não está' muito claro; 

.eu o vejo. autes algum tanto escuro. Não é contra o 
objecto principal da amn~tia proposta pblo illuslre 
autor do pro;ecto da lei que eu me pronuncio; 
estou antes deliberado a votar a favor delis para 
o Maranhão, e meºsmo para· mais alguma pro· 
vfncia .; não me declaro porém hoje a favor da 
amnistia geral, porque a julgo pe_rigosa ao 
Brazil. (Muitas apoiad.~s.) . • ., 

Sr. -,iresidente, eu e outros illustres -collegas 
de Pernambuco, fonios espectadores dos horrores 
que se. praticárão naquel la provincia nos d ias· 
l1 e 15 de Ab.ril; eu e alguns de meu~ illustres 
collegas; presenciámos os horrores que então se 
praticârão. Dada . a amnistia geral, os cau·$a· 
dores destes horrores vão ser ·amnistiados; ·mas 
capllcile-se a camnra que não é passivei a 
amnistia na província de Pernambuco, para os 
que se revoltárão a favor da rest,1uração do ex
imperador. Se elles. voltarem para Pernambuco, 
as desordens contiuuaráõ. Sanhores, se a ca~ 
mara dos deputados, se a as.sembléa geral quer 
que nã, só na provincia de Pernambuco, mas 
tambem nas do norte, onde ha guerra civil, 
como no Ceará, as desordens continuem, dê a 
amnistia. O povo de Pernambuço, Sr. presidente, · 
é guerreiro e bravo; emqulinto não teve armas, 
polvora ,e bala, não concorreu para des'truir a 
facção restauradora; · mas Jogo que lhe· dérão 
armas e petrechos a facção foi destruída. Por 
consequencia não se deve suppõr que os envol
vidos nesta füceiio possão ,;nerecer consideração 
em Pernambucq ; não senhores; Mayer e ou- · 
tros, não merecem ~li consideração alguma. 
Não demos pois amnistia a tnes criminosos, se 
nã-o queremos que a guerra civil continue daqui 
por ,diante, se ·a dGrmos, Sr. presidente, muitos 
inoocentss hão de padecer, como acontecia nos 

- dias de Abril, sendo alguns europêoa assassinados 
Injustamente , porque dizia o · povo - para que le
va-1-os par[! a cadêa? Para sahirem soltos daqui 
a r<lgumi dias, ·sendo julgados innocent~s p ela 
magistratura ou amoi~ados? -Nada- e assim, 
ou os matavão logo, ou os de1tavão da ponte 
abaixo. 

Se eu visse, -sr. pres>'!lente, que com a am 0 

nistia para estes hom ens se applaca:vãn as 
..cousas do .Brazil, eu votaria por ella ; mas se 

nós a: dérmos e bo·uver depois alguma desordem 
nas' provindas do norte, os .horrores hão de s~r 
duplicados. Deve-se prevenir muito que o povo 
fuça justiça por suas mãos. Se Pernambuco vir 
qt1e esses malvados ( que assim posso chamar, 
apezar de sentir por elles no meu coração sen. 
timentos do humanidade) siio aoltos; e o povo 
c,mtinuar a fazer justiça ·por suas mãos, não 
hão de morrer llO ou 40, mas o numero de sacri
ficados ha de ser muito grande. 

Voto, portanto, contra a amnistia propo_sta 
a favür diàqu~lles que coin'lrmns nas mãos pro
movêrão a restauração do ex-imperad•, porque 
deste lado o DilSSo horisonte não eetà mu ito 
claro; em minha consciancia entendo dever assim 
votar, smttnd,, muito discordar da opiniõ.o de 
illll,jtroi. culleg.as, com quom tenho concurdado 
a reRpllilo de outros objectos. As circumslancias, 
o tempo niio é prop,·io par11 lal amnistia; es
peromus para algnm tempo melhor. 

Voto lambem a favor da emenda que quer que 
sejão punidns os estrangeir,,s. lndagando quem 
siio nesta capittll os e11trangeiros que se achão 
presçis em consequencla de tarem-se apresentado 
com armas nas mãos, para· sustentarem a res· 
tau ração, eu soube que se ache va preso · apenas 
um intrigante prussiano. Como pelos nossos 
tratados não podemos. fazer sabir do imJiWrio o 
estrangeiro e!ll questão no caso occurrente, °e bem 
que seja punido. - ' . 

Contiouou mostranao que o dito estrangeiro 
preso era um hanoveriano, que se intitulava -
barão de Bolow ..,_ que era um - intrigante que 
havia feito muitas intrigas em todos os paizes da 
America, onde t em estado, e cujo comportamento 
no RiQ de Janeiro era assaz .conheciuo, decla• 
rando-se umas vezes .. a favor da federação, 
redigindo neste se11tido um J. ornal ; .e procurando 
amizade com alguns l?,fs. eputados que, pe.la 
phisionomia lhe parecião ser federalistas; decla
ran<io:se depois contra a federação, e escrevendo 
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contra ella; fingindo-se um11,. vez amigo do Sr .. 
ministro da justiça Feijó e andando até nas 
ruas publicas vestido de 'rarda de ajudante de 
ordens, sem que fosse brazileiro ou 'õmpregado no 
exercito do Brazil, declarando-se depois inimigo do 
ex-ministro da justiça e amigo dos restauradores, 
etc. E daremos amnistia a um tal intrigante? 
Não ; bom é que seja castigado, porque se sabir 
para fóra ba de continuar a intrigar. 

Concluirei dizendo que julgµei do meu dever 
fazer a esta camara a ' de!}laração ,,dos motivos 
por que não voto pela amnistia geral. Não é 
por que em meu coração eu a não deseje, maa 
porque entendo que é peri,gosa nas actuaes cir
cumsttlnci1ls, .. porque não vejo o horisonte do 
Brazil bastante claro para se dar uma amnistia 
geral. · 

(Este discurso foi muitas 'Ce.ies apoiado.) 
O Sr. Cae1;a:n.o· de Al.n>.eida :- Sr, pre

sidente; como a minha consciencia descança em 
paz, e eu não tenho crime perante· a nação 
brazileira, por isso me apresento aqui sempre de 
rosto altivo, prompto para ser julgado pela nação 
brazi!eira, e não por um ou outro que de mim 
não goste, ou que. não gostlr de minba opimão; 
isto para mim é -indifl'erehte, sou altivo porque 
o posso ser. 

Sr, presidente, sou amigo de minha patria, 
quero a liberdade do meu paiz ; sou americano, 

_ e como tal não posso querer que a restauração 
appareça, e que um principe portuguez, um es
trangeiro venha dominar-nos. Amigo de meu 
paiz e de sua liberdade, devo levantar minha voz 
neste augusto recinto, vou grit,.,r com todas as 
minbns forças contra a amnistia que se pretende 
dar a favor dos restauradores, admittindo-se 
tal emenda, reapparecerllõ os restauradores que 
querem que um principe, hoje estrangeiro, nos 
venha dominar novamente. Na minha opinião 
elles o não conseguirãõ ; a maioria da nação 
brnzileira oiio quer ser dominada por um príncipe 
estrangeiro. Esse principe até 7 de Abril merecia 
nossa contemplação e reverencia, porque tratou 
da independencia do Brazil ; hoje porém ligou-se 
ã nação portugueza, e não pertence mais ao 
Brazil; se elle para ca tornasse, viriR -com um 
banco de recolonisadores. e os brazileiros seriiio 
desgraçados, escravos de chalaças e outros in
dignos seva11dijas. A nação pôde annuir- a isto. 

Sr. presidente, eu recoio muito que a camara 
· dos deputados seja julgalÍ'II connivente com o 
infame partido restaurador! e por isso levaAto . a 
voz para dizer que se nno deve d11-r amn1st1a 
para 011ses · malvados. Se elles tivessem já dPposto 
as 'arma_,:i, eu não me opporia ; mas o que vemos 

· nós? .Enes c!Alem a~em quer ouvir que Pedro l 
não tardará; atrevem-se até a insultar os depu
tados da nação brazileira, e é nesta occasiào que 
havemos d·e dar amnistia a estes malvados?- A 
maioria da nação bi'azileira não póde annu.ir a 
isto, e é portanto do dever de seus deputados o 
serem os primeiros em -combater na ass~bléa 
a concessão deste beneficiei a favor dos infames 
que querem a escravidão da nossa patria. , 

Ha uma emenda que devemos adoptar ; ella 
ó do Sr. Carneiro Leão. -Creio que com ella 
vnmos pr~ericher ºllt fios a que a camara se 
destina, dando-se a regencia o poder de amoistiu; 
elh, usando com discri çiig deste poder, vai 
ganhar força mornl. Eu ni\e sou de opinião 
dnquelles senhores que disseri\o q11e se des~omoa 
á regencia este direito, olili flc11rl11, oompromotlida, 
ou o seu minlstàrio ; eu entonJo polo contrario 
que qo1t1.em agracia adquiro força mor11l. Est11ro111os 
nós em circumstanclas do d11r uma 11111nts1t11 
. amplamente ? Não : qunl ~ pois o moio do !nior 
o bem, evitando as mas CRnsequonch111 quo portom 

· resultar de uma amnistia geral ? E' dar i\ l'CROIIOia 
o direito de amnistiar. Quando Pinto Madulrn o 

TOllO 2 

outros, que tiverem apparecebido nas províncias 
com as armas nas mãos, virem que pedindo 
perdão á regencia, ella póde amnistiar, a regencia 
ganhará força moral, que lhe julgo necessaria, 
parecendo-me que não haverá um só Sr. deputado 

· que não concorde commigo. 
Concordo -na amnistia de todos os mll'is partidos 

que têm apparecido, porqli,i) todos têm querido 
mais ou menos sommas de IiberdRde; alies 
sympatbisão commigo que quero tambem liberdade 
na minha patria, e }lPr isso quero a ainnistia 
para todos aquelles que quereDJ a liberdade·, e 
am~ o seu paiz, mas• que têm talvez commet
tido excessos;· não votarei porém em tempo 
algum pela .amnistia a favor </.os infames restau
radores ; esse partido não merece de nós con
templação alguma. ..Se esse príncipe, a quem 
adorão, lhes íaz conta, deixem. a nossa 
patria em paz, vão- abrigar-se debaixo de 
suas bandeiras ; em lugar delles teremos allemães, 
hanoverisnos, polacos e homen!! d~diversas outras 
nações da Europa, que nos venhão ajudar ~ 
cultivar-& os ti.rrenos q_ue temos para lhes dar, 
e augmeritem a riqueza da nação, dando maior 
de'l!envolvimento á nossa industria. Deixem-nos, 
nós viveremos em pa;i; sem elles. Quem lhes deu 
o direito de virem perturbar o nosso paiz. Dir
se-ha que alguns dos restauradores são nascidos 
no-Brazil ; não duvido ' que o sejão aquelles que 
querem viver debaixo de certos privilegios e 
condições, usurpando ao povo a sua substancia; 
esses sim, mas- ninguem mais nascido no Brazil 
póde querer a restauraç_ão. - ' 

Admira-me muito que fosse a mesa uma emenda 
dizendo· que se concederá amnistia desde..J de 
Abril., e por consequencia envolve o dia , de 
Abril na amnistia 1 1 Sr. presidente, o 7 de 
Abril foi um dia glorioso, legitimado pela von
tade unanime da nação ; não houve tal vez desds 
a lndependencia um dia que fosse mais festeja<io 
e solemnisado, ll:staremos nós no Brazil, Sr. 
presidente? Em ,qu~ parte do mundo estamos T 
Quer-se assim ludibriar o glorioso 7 de Abril? 
Eu da minha parte não quero semllhante couta, 
voto contra essa emer.da. 

Disse um Sr. deputado que a magistratura tem 
sido benevola e ·indulgente, porque assim era 
preciso com homens que lêm tido erros de opi
niões políticas ; em parte parece que assim devia 
aer, mas eu tenho observado que os pobi·es e 
desgraçados partidistas , da federação têm 1c1ido 
condemnRdos pela 1lragistratura em mezes e annos 
de prisão, e os que querem a restauração têm 

--sido salvos ; os dous indivíduos da guarda na• 
cional l'j_ue farão seduzir a guarda do arsenal da 
marinha já estão soltos, porque a sociedade con
servndorn tem dinheiro, para comprar a infames 
mngistrados que assim abusão da autoridade que 
lhes foi confiada. Nem sirvão · estas minl!.as 
expressões de _ ludibrie aos dig_nos (Jlagistra"'ll'os 
que se sentão nesta casa e muitos outros ; mas 
taes ha que até fazem caixas economicas, e poem 
em leilão as caueas para as venderem a quem 
mais der e repartirem depois o seu producto. 
Sobre estes magistrado~ é q_ue deve rec!lbir <! 
odio de nós todos. Joao Pnrno, na Bahia, fJ1 
condemnado a ·5 annos de . prisão ; ,o barão. de 
Itapariea foi absolvidv, tendo aliás ambos o mesmo 
crime; por que·t Porque um teve que dar, e,i11 
outro era pobre. E sera esta magistratura justa 
e equidosa? Não o .creio. JQJ1ens inexpertos, que 
por algum desvario cemlllfttem algum ex.cesso, 
porque. não têm · dinheiro sao cond,.emnado~; res- • 
to·uradores conhecidame11te criminosos, l'orque 
tõm a sociedade conservadora qµe os proteJa siio 
11bsol vi dos 1 1 1 

Dli·RO que devemos entrar aqui despidos de 
p11lxõos; mns ó o que ni\o vemos ; mudarão-se 
11e olraumalan~s. Sr, presidente,- e por isso é 
(1110 JIO ua" hoje desta linguagem ; quando prin· 

21 
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· SESSÃO EM 9 UE .!GOSTO DE 1832 -clpiou a ·sossão desta anno, quem gritava com 
ferocidade, quem usava de ataques e · invectivas 
continuadas ? Nós, ou os da minoria ? Mudarão 
as circumstancias, e agora diz-se que devemos 
vir para aqui despidos de paixçies, dando exemplos 
sublimes, etc. ; , eu bem quizera que não tivesse 
havido. tão triste lição. Sr. presidente, no mi
nisterio actual existem homens que .. fizerão guerra 
cruel à administração passada ; elles já se vão 
achando em embaraços gravíssimos ; quando en· 
trari!tl os outros, elles tambem bavião de sentir 
os que se havião opposto aos seus antecessores ; 
entretanto os ministros actuaes muito maiores 
embaraços .encontrarão pelas lições· que aqui 
apr,egoarão. Já o actual ministro da justiça se 
vio na necessidada de tirar os presos Jas divers~s 
prisõss, para os passar para as presigang&I\_; os 
actuaes ministros se .hão de ver nos mesmos· 
embaraços, e hão de soffrer as_mesmes arguições, 
não de mim ; se elles forem nacione.es, se se 
ligarem à causa da patria, hei de fazer-Ih.as 
elogios, e não lhes farei a guerra, nem na minha 

no anuo financeiro do 1<>' do ,fulho 
de Junho de 1884. 

de 1833 a 30 

· pruvincia, nem c9mo deputado, antes os elogiarei ; 
mas quero primeiro conhecer pela sua conducta 
se elles se ligão à causa da patria. 

Disse um Sr. deputado que não era }!Brigoso 
que o ex-impere.dor voltasse ; pergunto eu , 
voltarà como cidadão, 011 como imperador ? Elle 
nem · é cidadão, nem é Imperador, o nosso impe
rador é o Sr. D. Pedro II, unieo que nõs devemos 
s.ustentar e.om todas as nossas forças ; devemos 
sustentai-o, porque emfim é nascido no Brazil; 
elle abrio os olhos nesta terra de liberdade ; é 
elle que deve fazer a felicidade do Brazil. A 
unice. cousa que tem ae mà a nossa constituição, 
e que me · não agrada, é conter ainda o nome de 
Pedro I; eu quizeta que este artigo fosse riscado, 
e em lugar delle se dissesse o Sr. D. Pedro II, 

--principiando as,iim uma ér,a nova com à dynastia 
do Sr. D. Pedro II, _ uma vez .que o eii:-lmpe• · 
rado~. se l.iJUll!' a uma nação estrangeir~ que nos 
espezmhou tanto, e que mesmo depois da in
dependencia nos ·· onerou de uma grande di-
vida. . 

Sr. presidente, concluirei repetindo que a minha 
consciencia me não accusa de crime algum ; a por 
isso mesmo sou altivo, entrarei sempre altivo neste 
augusto recinto, andarei sempre altivo fóra deste 
recinto e na minha província onde todos me 
conhecem, ·e ónde serei julgado melhor do que 
pelas facções e partidos diversos que não me 
goétão. · 

Portanto altivo entrarei aqui e em toda a part~ 
sem recéio de cousa alguma, porque a minha 
consciencia me niio accusa. Sou independ~nte, e 
tão independente, que se a minha patrja algum 
dia cahir debaixo dos !erros desse q_ranno que 
a opprimio por esp~o de 10 annos (o que Deus 

« ~ l.• Com· a presldencia da pro
vincia, secretaria e con

, selho dei governo. Sete , 
- ·contos 4'!l réis •.•.•.••.• 

« ~ 2.° Com as diarias dos mem· 
bros 'do cot,selho geral 
e seu expediente. Tres 
·contos e duzentos. mil 

. réis ................. ••• 
« ~ 3.• Com a instrncção publica. 

Seis contos cento· e qua
renta mil réis •.•.... :. 

,e ~ 4. o Com a cívilisação e cate
chese dils indígenas. Seis 
contos ·quinhentos e oi
tenta mil réis ...• , .••. 

« ~ 5. ° Com a vaccina. Duzentos 
mil réis; ....•... , •..... 

« ~ 6.° Com as obras -publicas 
e concertos de igrejas 
matrizes .. Oito contos de 
réis ... ; •. , •.•. · .••....•. 

« ~ 7.0 'Com as justiças territo• ... 
• , riaes. Novecentos e trinta 

e ires mil réis ...••...•. 
« Supprime-se ·o ordenado do es

crivão dos feitos, ,e do_ 
procurador da corôa. 

« § 8. ° Com as despezas ecclesias
ticas. Quatro conto,s e 
cem mil réis ...••. , .••• 

<< Supprimll,;BB as despezas dos 
guisamentos, ·· fabrica, 
pensões e .ordinarias aos 

. párochqs. 
« Si 9.óPara casa de prisão com 

.. trabalhos, 'reparos e 
constru~ção de cadêas. 
Dous contos e noveeen-
tos mil réis ........... . 

« § 10. Com a condncção e sus
tento de presos pobl'98. -
Seiscentos mil réis •.•.• 

« § 11. '\Jom despezas.eventuaes. 
· Um couto de réis ...••• 

Somma . ., 

Segui.o-se a discussão do 

CAPITULO IU. 

Provincia da Bahia 

7:0008000 

3:2008000 

6:1408000 
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s,ooosooo . ----·-.,.~3,820/1000 

9838000 

4:IOOSQOO 

2:9008000 

6008000 

1:0008000 

40:658$000 

não permitta), eu não hei de viver nella ;idei:x...-el - .... 
a miuba ·patrla, irei Tiver em paiz estrangeiro 11" 
custa da minha Industria. Não hei de assolar o « Art. 87. O presidente da· província da Bahia, 

em conselho, é autorisado a despender no anno 
financeiro ilo 1° de Julho de 1838 é. 80 do Junho 

povo para' fazer ·a guerra. Por isso aconselho a 
esses infames que querem a restauração, que 
deixem o nosso palz, .e vão procurar aq uelle que 
querem restaurar à custa do sangue da nação 

de 1884. · 

brazileira'. .. _ 
« ~ 1.° Com a preiml.encia da 

provincia, aecretari11 e 
(Este discurso foi proferido entre innumeravais 

apoiados.) -
conselho do governo. 
Quatorze contos de réis. 

Tendo sido annunciada a chegada do Sr. 
ministro da fazenda, foi . S. Ex. recebido com 'as 
formaljdades do regimento, e continuou a discussão ""' 
do orçamento de sua repartição, e foi approvado 

..« § 2. • Com as diarias dos mem
bros do conaelho geral, 

o seguiote : - · 

·C.lPlTULO lil 

Província elo Espírito Sant,o 

« Art. 86. ·o ..-esidetite da província c!9 Espirlto 
Santo, em couae1ho, é _ autorisado a· "'despender 

e seu expediente. Sete 
contos . e duzento11 mil 

'"'réis· ................... . 
« Si 8,° Com a instrucção publica.., 

· incluida a ordinaria de 
um conto de réis ao 
seminario, ·e um· conto 
tresentos e cincoenta
mil réis para a biblio
theca. Trinta e quatro 

14:000NOOO 

7:200Soóo 
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contos tresentos e cln· · 
coenta mil réis ....•.•. 

a Si 4. ° Com a illuminação da 
cidade. Quatorze contos 
e quatrocentos mil réis. 

11 1 5. • Com o passeio publicol 
Taccina e duzentos mi 
reis de ordinaria á. casa-
de- misericordia. Um 
conto novecentos e q ua
renta e sete mil réis . . .. 

IÍ. Si ô. 0 Çlom as obras publlcRs e 
· concertos de igrejas ma-:. 

trizes. Sessenta contos 
de réis •.•.. , .......•... 

« Si 7. ° Com as justiças territo· 
rises. · Tres contos e 

..._ . quinhentos mil réis .. : .. 
a Si ir.v Com as guardas policiaes. 

-8itenta contos de réis .. 
« § 9.° Com as despezas ecclesias

ticas. Trinta e sete con
tos novecentos e seis 
mil réis ..• , ••... , ••. ,. 

« Supprime-se a despeza de gui
zamente, fabrica e or
dinarias. ' ·' 

a Si 10. Para casa de prisão com 
trabalho, reparos e cons
trucção de cadêas. Qua
renta e nove contos e 
tresentos mil réis ..•... 

« Si 11. Com a · conducção e sus
tento de presos pobres. 
Dez contos ~ duzentos · 
mll•éis .....•.•..•.... 

« Si 12. Com despezas e'1entuaes. 
Quatro coai.os de réi! .•• 

Somma .•. 
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14:4000000 
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8:500$000 

_ 80:000$000 
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Offerecêriio-se·lhé as seguintes emendas• 
Do sr·. Rebouças : 
« Supprimão-se as palavras - e concertos ·de 

igrejas-e accreBcente-se o seguinte-para concerto 
da igreja cathedral e das igrejas parochlaes a 
quantia de 25,ooonooo. . 

<1 E maw e disp,isição seguinte : 
« Fica autori_sado o governo provincial para 

fazer todas as mais despezas decretttdas por lei~ 
a respeito dos differentes ramos de despeza pro
vincial. » 

Do Sr. Paula Araujo, 
« Olarias dos conselheiros e expediente ifo con-

selho geral 8:000SOOO. - • 
,í -Orce-se para a instruccã1> publica uma quantia 

bastante, e conforme a lei sanccionada sobre as 
escolas primarias. - . 

<( Com a bibliJ,>tbeca publica 3:200SOOO -
« Com o passei.9 . publico, vaccina e 2008 db 

ordinaria á. casa da misericordia 2:2009000. 
<( Com a illuminação ~ cjdade 20 :0ÕOSOOO. 
« Com as guardas policlaes 160:000SOOO. » 
Apoiadas. 
Do Sr. Calmon: 
(< Ao ~ 9•. Depois das palavras-despezas eêole· 

sjastlcas- diga-se - inclusive as ordinarias aos 
misslonwios que exercerem funcções parochiaes 
naa aldéas Jos lndlos. n . 

Todas estas emendas Corão apoiadas. 
Adiada pela hora, leve.ntoli·Be a seesão. 

Sessão em t t de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Lida e approvada a acta da sessão antecedente, 
o Sr. 1° secretario leu um officio do Sr. ministro 
da fazenda participando não existirem no thesouro 
papeis alguns concernentes ao don~_tivo offerecido 
pelos povos do Sobral, Granja, Villa Viçosa e 
Villa Nova-da provincia do Ceará.-Ficou a ca
mara inteirada. 

Outro do Sr. ministro da marinha. satií!fazendo 
· a exigendl.a da camara a respeito das pretas casadas 
existentes no arsenal de marinha . ..:..Foi á secre-
taria. ' 

Remetteu-se á mesa um requerimento de Manoel 
Joss Pereira da Silva . 

A' commissão de justiça cívil outro .de Antonio 
Joaquim Bento. -

A' de constituição outro de Joaquim Antogio 
Gonçalves Lassa e outros. 

A' 2• . de fazenda outro dos jornaleiros que 
trabalhárão na construcção da fragata Bahiana. 
.. A' de petições outro dos operarias das fieiras 
e cunhos da casa da moeda desta côrte .. 

Approvou-se um requerimento do Sr. Pires 
Ferreira para ae mandarem pedir ao governo 
informações sobre escravos da nação que. se man
dárão vir das fazendas do Piá.uhy. 

Lêrão-se alguns pareceres de commissões, que 
tiverjio diversos destinos. · 

Mandou-se imprimir o seguinte parecer: . 
« A commissã<> de saude . publica , examinou o 

~recer da sociedade de medicina ácerca das 
medidas que convém tomar contra a introduccão 
dos estragos da cholera-morbus ; e julg•rnd" que 
gra'nde utilidade põde resultar ao publico do seu 
conhecimento, é de parecer que esta auausta 
camara o envie ao governo, convidando-~ que 
o faça imprimir ~om brevidade e envie gratui
tamente · um grande numero de exemplares a 
todas as camaras munioipaes do im perio, para 
que os d!stribuão como julgarem mais conve
niente. 

" Paço da camnra dos deputados, 9 de Agosto 
de 1882.-Francisco de Paula Araujo e.Almeida. 
-Manoel Gomes da Fonseca. u · 

Parecer sepa,·ado .. 
" A cholera ma.parece doença flogistlca e sua 

séde o apparelho di~estivo; e assim não posso 
concordar com a ilrnstre sociedade de me
dicina em parte _ da therapeutica que propõe. 
A sociedade lembra em uHimo lugar e talvez ., 
com preferencia o methodo do Dr. Douglas (pare-. 
cido com o de Sydenham, se b!)m me recordo), 
na 1• parte do qual consinto, até o . apoio, do 
qual julgo que as pessoas não medicas não 
usem. 

« Torno a dizer: a cholera parece-me doença 
fiogistica, jl assim a medicação deve ser. anti
:tlogisUca e nella se deve perseverar smq uanto 
a doença pão tomiu: outra natureza. E cómo se 
evidenciará esta opportunamente? E de que 
excitantes se deverá usar então? Pertence ao 
medico, que deverá '6atar chamado desde o in-
sulto. · 

(< Que conselho pois se deve dar ao povo sem 
medico? Refrigerar, aquentar in,terna e aderna
mente ao prazer do doente.-.Antonio Ferreira 
F2·anç<1, ~ 
· Foi lida uma resolução destinando o edificio 
de S. Christovão para o estabelecimento dos · 
)azaras, feitos os necessarios reparos á custa da 
fazenda publica. ,. 
... _sr. Paula Araujo expoz qu~ em c_on

sequencia de haver seco~do o poço que _dava agua 
para os lazaros e da d1fficuldade de para lá se 
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mandar agua com a necessaria brevidade,'apezar 
de se terem para esse_fim expedido ordens pela 
repartição da maripba, estes infelizes estavão -
morrendo ã miseria. 

Pedio · portanto que hoje mesmo se tratasse da 
discussão da resolução proposta." 

Apoiada e vencida a -urgeocia, foi approvada e 
adoptada a resolução. 

Continuou a diõcussão do projecto de lei de 
amnistia para o Maranhão e emei:J.das..,apoiadas 
nas sessões _an\ecedentes ._ 
- A estas accresceu -a seguinte que tam't!em foi 
apoiàda , • 

Do Sr. Ribeiro ile Andradà: 
- « Accrescente-se-o_u para fiqs politicos com
mettêrão os referidos actos individuaes. • 

o Sr. Oarnelro LeãÔ:-Sr. presidente, 
.em um.a das sessões passadas, estando conclui4a 
a horà marcada para a discussão desta mataria, 
eu fui um dos que pedirão voto~as não tendo 
então lugar- a votação, porque um Sr-:..,.deputado 
insistio em !Pl-Brdar a palavra, e emrando a 
mataria outra vez em discussão na ultima sessão, 
eu tambem não quiz, . dada a hora, ceder da 
píílayra qüe tinha, por~e julguei conveniente 
fallar jã sobre uma das emendas que se achava 
sobre a mesa e que pretende que a amnistia de 
que tratamos compreheoda os successos do m.ez 
de Julh0, jã sobre as expressões de uin Sr. 
deputado, que parecendo defender essa emenda 
disse que alguns dos . nossos colleg·as andavão 
cabisbaixos e envergonhados sem o.usarem le
vantar os olhos por serem crimiI!llsos. 

Eu não sei, ·Sr. presidente, que crimes .polí
ticos forão commettidos no mez de Julho proximo 
passado, e que•serão susceptiv@is de punição ou 
de amnistia; não sei portanto a que c.llÍllllle se 
refere particularmente o Sr. deputado a~or da 
emenda; · entretanto como outros fal\ãrao em 
auccessos criminosoa do dia 30 de Julho, forço~ 
é que eu examine esses suecessos. 

O que vimos nós nesse dia? Uma mensagem da 
rege nela offerecendo suit demissão•a esta· camara; 
que motivos teve a regencla para dirigir-nos essa 
mensagem? Ella o declarou, dizendo-no_s que 
·não pudera-a formar· uàl ministerio de sua con-
fiança. _. • 

A administração passada havia obtido a súa 
demissão porque havia instado •·,por alia, não 
porque tivesse perdido a -confiança tni)llica que 
aliás consenava no maior. grão. 0~a, a regencia 
devia naturalmente recaiar-se de nomear para os 
cargos de ministro1 a algumas pessoas que até 

então tinhão figurado nas fileiras da o_pposição. 
Nós todos que presenciãmos as discussoes desta 
casa, nós . que lemos os escriptos que fóra se 
publicãrão, notãmos que por varias vezes appa
recião digressões e increpações, não dirigidas· ã 
administração responsavel, mas em particular ã 
regencia. 

Dentro e fõra desta cas'a multas vezes se tinha 
llito que homens sell!"talento, sem _familia e ~em 
consideração {olitica tinhão sido elevados ã cupÜla 
do edifieio social; alguem mesmo se tinha escu, 
se.do de servir com esta regencia, dizendo-aquelles 
que a elegerão que a sustentem. 

A' vista destas palavras, ã vista de digressões 
e asserções taes, e outras que é escusado repetir, 
a regencia podia pensar e persuadM·se que· todos 
os ataques e hosti!Uades da opposiçao não tin hão 
por objecto sómente at,quéda da administração, 

~ mas tambem a -sua propria; e nestes termos bem 
que«la pudesse encontrar na opposição cida:dãos 
C~jlllzes .e dignos de occupar 011,. carg9s de ministros 
nao podia aventurar-se a nolfieal-os e convidal-os 
para isso. - . 

Restavli-lhe pois nomear cidadãos de · fóra da 
casa õu alliar membr_o~ do -çorpC> legislativo, que. 

'tenhão sustentado a ·passada administração; mas 
estando as capacidades conhecidas espalhadas eqi 
todo o BraziJ.. e devendo ser a nomeação imme
diata, não podia ter lugar a escolha dos pri-
meiros. ' 

Qaanto aos segundos, esses escusárão-se e com 
razão, porque tendo elles sustentado com 11 pas
sada administração que pará ma,iter a segurança 
pablica, para obter os dinheiros necessarios para 
as despez_ij,s, emfim, para b em adm'inistrar não 
bastava boa vontade e oliservancia exacta das 
leis actuaes, mas que era necessario reformar e 
adaptar ás circumst~ncias as nossas leis civis 
e criminaes, e, mesmo as de fazenda, é bem 
claro que · elles não podião encarregar-se de dirigir 
os neg,.-cios pub[_icos com os mesmq, meios que 
tivera á sua disposição a admimstração que 
acabára. Em consequencia, não podeod,, formar um 
ministerio, a regeocia · se via obrigada a dar 
sua .demissão. ... 

Desde então, um movimento generoso appa
receu nesta cas-a. Os mesmos deputados d~ oppo
~ição que por conjecturas e 'Vehementes s~1speitas 
e por alguns discurnos rancorosos, ,não reputados 
mais contrarios ã reg9,11cia, mostrârão por factos 
não existir o odio P más intenções que se lhes 
suppunha_a respeito della.. pois - que reconhe
cendo-" como irresponsavel e não culpada por 
quaes)luer erros e desvios das administrações, 
concordãrão quasi unanimemente em que se lhe 
não aceitasse a demissão offerecida, antes se lhe 
convidasse por urna mensagem a conservar-se no 
seu posto.- Nestas cfrcumstancias, a regencia 
talvez desassomlJnda então da idéa quasi geral
mente acreditada de que · a opposicão lhe era 
contraria, e não só a administração que se de· 

- m ittira, chamou a alguns ;Jiessa passada oppo
sipão que hoje occupão as pastas. Nada ha 

.Jlisto a que se possa chamar crime e que ca
reça de .amnistia. O que mai~ houve no dia 30 
de Julho? Houve uma representação dos juízes 
de plz e outra dos cidadãos officiaes da guarda 
nacional. Üd juízes de paz tendo noticia de que 
a regeocia se demittia, estando a administração 
jã demittida e recaiando que os perturbadores 
da ordem publica, que os partidos dissidentes 

- que havUto apparecido e cujos votos Ião comple
tar-se, se aprove'itassem deste ensejo para apre· 
sentarem-se em campo, reuulrão s força publica 
e participãrãu assa reunião a esta cnmara, não 
fazendo exigencias, antes protestando a sua in
·tsira obediencia aos poderes nacionaes, e aquillo 
que pQr alies fosse determinado como conve: 
niente, para salvar a causa pli!lica. 

Não ha portanto nem nesta, nem na 41Utra 
_representação que contém o mesmo, nada de 
criminoso. Um!\ unica exp'ressão se encontra 
em uma dellas, que pôde se~ censurada, e é a 
41}1) diz-'- (tlle membros do corpo legislativo 
parecem est'lff conniventes com _ o partido .res_; 
taurador. Mas esta idéa é a mesma que nesta 
discussão foi emittids nesta casa por um membro 
da passada opposição,quando nos disse-que todos 
os partidos estavão repr.eseritados besta casa, e 
que sendo assim, dando-se_ a amnistia geral, 
•r,se-hia com isso uma prova de que todos os 
pattidos se tinhão dado as mãos e feito a paz 
entre si. -. _ 

Quanto a mim, protesto, Sr. presidente, que 
nunca farei pazes com caramurin (innumeraveis 
apoiados), eaivo _ se ellee desistirem doe seus .ffi
tentos de eecravlsarem a minha patria, lle outra 
maneira não ha paz nem reconcilinção possível, e 
por isso não quero dnr uma prova falsa de paz, 
que só pode ser apparente, porque nem elles 
descem da sua, nem eu jámais pactuarei com 
restauradores. (Innumeraveis apoiados .) Isto seja 
dito de parte. 

·Tornando ã expressão de que tratava, ella 
avresenta a mesma , idéa contida no dito do 
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o nobre -deputado da p~ada-oppsição, ê não é 
criminosa: apenas se especificasse individuas, 
po4ia conter injur[a; mas uão especificandop 
contém o que muitas conjecturas dão assaz a 
entender a qualquer de medíocre senso. 

Não houve pois fóra desta casa a~tos ou factos 
criminosos susceptiveis de punição ou de am· 
nistia. O uni~o acto do dia 30 de ·Julho que 
achai contrario á constituição, foi o po.re,ier da 
~ommissi!o especial. 

Mas, senhores, é preciso- attender bem ás cir
cumstancias em que foi lançado aquelle parecer. 
A commissão julgou que só remedias extremos, 
os quaes reprovo, podião curar uossos males, e 
serem adaptadas ás nossas circumstancias. A 
commissão se tinha aterrado com _a idéa de um 
partido ca1·amurú, que com a demissão da· _re
geucia, segundo todas as conjecturas, devia 
apparecer para apr,o.veitar essa crise, por elles 
promovida, afim de dar o triumpho ao seu infame 
partido ; a commissão aterrada com esta idêa, e 
com as grandes suspeitas e desconfianços que 
têm accommettido a todos nós, sem excepção de 
pessoa alguma, julgou que só o remeclio··extremo, 
que propôz no primeiro parecer, podia salvar a 
-nação: a maioria da casa, porém, decidia o que 
devLa; justiça lhe seja feita. 

Mas pôde haver alguma cousa criminosa nisto? 
:Não sabe o Sr. deputado que os seus collegas, 
todos Q.S membros do corpo legislativo- são irres
ponsaveis pelas suas opiniões, qué podem emittir 
as -1déas que quizerem sem responsabilidade á 
excepção da moral, porque a inteira e illimitnd!l. 
liberdade da tribuna é exigida pelo interesse 
publico ? Portanto a que vem somelbante am
nistia? 

Eu estou persuadido que mesmo 11 responsa
bilidade moral não será funesta Ros nobres 
deputados que offerecer~o o parecer da Ollmmis, ão 
(muitos apoiados), posto que não fosse adaptado,· 
e eu não o julgasse conveniente. Os seus ge
nerosos sentimentos, o seu amor á liberdade, 
são conhecidos nas -provi11cias a qua portencom. 
(Muitos apoiados.) Elias lhes farão justiça. 

Esses sentimen~os generosoi. e o seu amor ao 
paiz em um momento de perturbação, lhes lem
brou a medida proposta, . na verdade má e 
cenmravel, mas não •nascida de unimo máo, de 
intenções perversas (muitos apoiados); e portant-o 
essa medida não p6de ser motivo para andarem 
cabisbaixos ou envergonhados. Se o offorece
rem-se nesta casa pareceres, ou projectos contl'a 
A constituição, fosse motivo para quem os pro
puzesse andar triste. envergonhado e cilbisbaixo, 
o mesmo Sr. deputado, a quem respondo, teria 
motivos liiistantes para assim aeda'r ( muitos 
apoiados) ; elle tem offerecido projectos contrarias 
é. éonstítuição, quando propôz · 1°, que com o 
Sr. D. Pedr&..II se acabasse a monarchia no 
Brazil; 2°, qua.pdo propôz o sacrificio da uossa 
índ'ependencia p"ôlitic*. ..., . 

A constituição diz qu~ a nação brazileirn é 
livre e independente, e que não admitte laço de 
federação ou união com outra nação, a q uai se 
opponha á súa independenciá ; mas o co\lgresso 
de estrangeiros, ainda com deputados nacionaes, 
erigido pa1·a decidir dos negocios- do Brazil sobe
rana mente, era contra a independencia da nossa 
patría e contrario á· sua cons}ituição ; e por 
ventura ficou o Sr . deputado que fez· esta propo
sição envetgouhado por isso? Não, a honradez 
de seu ·caracter, as suas boas intenções, os seus 
cophecimentos são geralmel'l'te apreciados, e todos 

. desculpão e,;sas proposições em que a originali
dade do seu espirita o fez separa.r-s6"1io cõmmum 
sentir. • -

Da mesma sorte os membros da commissão 
nada têm: de que se- envergoohem, porque não 
offerecerão o iou parecer.com infonções pi.rvarsas, 
e animo de baralhar os negocios do Bra;i:il. 

Um o~tro Sr. deputado, no anuo de 1830, fez 
um eloz10 exagerado à republica; e nessa occasi ão 
outro uo mtlu banco o chamou à ordem; em . 
conseguencia o orador se explicou, m•1s todas 
as idé_as que emittio, parec\ão provar que elle 
preferia o governo republicano á fJrm ,1 monar -
chica-constitucional; mas por isso está o Sr. de
putado envergonhado? Creio que não, e que 
nem por isso é digno de uma amnistia. . 

Depois, este mesmo Sr. deputado, elogiado por 
algumas folhas que parecião pertencer a paT
tidos extremos, e querer - mudar a fórma de
gnverno, e que o apresentavào como unico re
presentante da província do Rio de J,meiro, 
entrou em graves desconfiança~ o seu caracter 
visionaria e susp·eitoso lhe fez dar corpo a 
intrigas, e "' moveu a apresentar mesmo nesta 
casa uma linguagem contrarfa áquella de que 
tinha usado ate então ; elle passou ,a elogiar 
homens, cuja prisão fõra promovida pelos do seu 
partido e talvez por elle apoiada, mas segue-se 
daqui que esse nobre deputado de'\IQ por 45so 
and>ir cabisbaixo ? ••• 

UM Sa. DEPUTADO ,- Malvado. 
O SR. CARNEIRO LEÃO :- Aquelle que mlt chama 

malvado .. .. ( Depois de pequena pausa conti-
nuou,) " , 

Sr. preaj,il.ente, nunca commetti malvadez (mui
tos apoiados), o meu carncter é assaz conhecido 
{ muitos apoiados); as mi"nhas opiniões aão 
emittidas co,n franqueza (muitos apoiados), não 
me import~com qut1lq11er de espirita atrnbiliario, 
a quem minhas expressões possão desagradar. 
(Muitos apoiados.) ' 

Continúo, Sr. pre$.i.dente, por ventura os· 
nobres deput11dns quA aventurllrão essas idép 
andão cab,sbaix-s, e precisão da amnistia ? Nno 
de ce1·to. Eis por que a proposição da con
cessão de u.ma amnistia p,,ra qs snccessos O de 
Julho, e o mais que o. respeito appareceu na 
disóussão, me parece pouco propria para conciliar 
os aspiritos, e para fazer nascer essa paz e 
reconciliação de partirias que parecia, ser desejado. 

Só um espírito má·,, um genio avesso e desti
nado n baralhar todas as cnusas do Brnzil, 
podia nesta occasiiie levar os Srs. dAputados por 
taes caminhos ; asso mesmo genio foi queA1 fez 
produmr um requerimento com que ha dias se 
procurou aqui insinuar de que proprios tinhão 
sido m1\ndados ás provincias do interior, para 
alli sublevar o povo. Se alguem mandou taes 
propl'ius, não sã,) certamente aquelles a quom havia 
intençãQ de inculpar. Semelhantes i ntrigaa, se
melhiintê's calumni11s, só podem servir para per· 
turbar a ordem, invetera-os odios, e tornar · 
impossível que das nossas discussões resulte o 

' bem publico. 
Bel'.l!"'semel11Qlltes são as intrigas e calilmnias 

que grassão por esta cidade, e ahi são aointe
mente insinuadas. 

Os membros da commissiio, que "ª verdade 
nos propuzeri'io um remedio illegal, que não 
achei conveniente, justo e proprio para cura_r os 
males que no momento soffriainós, são por itbi 
perversamente calumniados ; inventa-se que alies 
pretendiào proclamar a republica 1 ! 1 Qué qevião 
ha.ver assa.ssinlitos, deportaç,5es, roubos 111 Com 
estos infames intrigas se tem procurado sublevar 
o espírito anti-nacional, que appa1·eceu em dias 
de Marçó do a.nno - pâSsl\do, e que provocou a 
reacção da par.te dos braz1leiros, e tem-se aç_ulado 
a homens que têm este espirita eontra os offi.
cia~s e command~ntes da guarda · nacional e 
contrl\ os deputados que ass~nárão o parecer 
da commhisão· ( muitos apoiados)~-a intriga 
corre; etla talvez seja nascida dinquelles que 
só devii'io pré!lar a paz, a concili~ção. ( Muitos 
apoiados.) Senhores, o espir,ito nacional não 
póde dormir ; se bomeq11 ~cmtemeqte '"illudido a 



camara dos Deputados- Impresso em 08/01/2015 09:20 - Página 1 de 8 

/. 

SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1832 . 

·ou .perversós continuare.m com suas intrigas a 
otl'endet· a nacionalidade, a proscrever todos os 

. homens nascidos no Brazil, que se têm ~ostrado 
amantes da patria, amantes do seu· pa1z e da 
liberdade constitucional, assollando contra elles 
aquelles tmesmos homens de Marco, a conse
quencla será a união de todos oR brazileiros em ' 
um só ponto para esmagar esse partido anti-:_ 
nacional. ( Innumeraveis apoiados. ) Nenhuma 
nação 11offre impunemente que a sua naciona-
lidade seja ferida. _ 

A' vista do que tenho dito, voto, não só contra 
a tal amnistia para os successos de Julho, mas 
contra toda outra ; e só votarei pela minha 
emenda que transfere a attribuição de amnistiar 
à regencia, o que ja em outra occasião mostrei 
dever ser preferido a tudo mais que se acha 
na mesa. _ 

Dada a hora marcada para esta discussão, 
tornou a ficar adiada. 

Entrou em discussão o sep;uinte: _ 
« A assembléa géral legislativa do imperio, 

resolva: -
" Art. 1. • O curso das sciencias juridicas e 

sociaaa de Olinda, passara. para a cidade do 
Recife. 

" Art. 2.• A. somma, designada. no Si 35 do 
art. l• da lei de 15 de Dezembro de 1830, se 
poderá tambem appllcar ao material do dito 
curso. . • 

« Art. 8.• O presidente em conselho da dita 
província, sobre proposta da conl$re~" . 'to dos 
lentes, designará o edificio que Julgar conve
niente, e mandará fazer "todos o·s arranjos que 
forem tambem requísitàdos pela dita congre-
gação. . 

·« Art. 4..• A bibliotheca mande.da erear pelo 
decreto de 7 de · Dezembro de 1830, será annbxa 
ao dito curso, e ficará. debaixo da inspecção e 
economia do director. , 

« P~ço da camara dos deputados, 80 de Maio 
de 1832. -Manoel do Amai·al. » 

0oncluldn a discussão e procedendo-se á vo
tacRo, foi aporovado. 

Len-He um Ófficio '4o Sr. ministro da fazenda 
pedindo dia e hora ~ara apresentar uma proposta. 

-Marcou-se o dia 18 do corrente ao meio dia. 
Forào approvadas AS seguintes propostas : 
Do . conselho geral da provincia das Alagôas 

creando uma cadeira de primeiras letras em 
0ururipe. 

Do mesmo conitelho creando uma cadeira de 
desenho historlco. · 

Do conselho geral da Bahia creando uma escola 
de mecanica naquella cidade. 

Do . de Goyaz para que alli haja um boti-
cario." , 
· Do mesmo conselho creando escolas e sobre os 
ordenados dos professores. 

Ficarão adiadas as seguintes: 
Do conselho geral de Minas declarando 11,Qlla 

uma pastoral do bispo. ., 
Creandó uma relação naquella•provincia. -» 
Dando varias ~rov\dencias sobre sesmarias. 
Do de Goyaz alllvial!_do do pagamento de dízimos 

por 10 annos aos que se estab.!!lecerem naquella 
provincia, ·. , , 

Do de S. Pedro do Sul ere·ando uma relação. 
Do de S. Paulo sobre a fabrica de· ferro de 

S. · João de Ypanema. .. · 
Regeitárão-se as seguintes : 
.Do conselho geral de Minas creando exactores 

para os districtos municipaes. ' 
• Do de Santa Catharinà propondo que passe para 

o blspadQ do Rio de-Janeiro a jurisdicção eccle
siastica da villa de Lages. , , 

Do de Goyaz para que haja alli um ·clrurg.ião. 
Do de S. Paulo sobre o caso de recahir ·em 

beneficiado ecclesiastico a nomeação' d!l vigario· 
geral. · 

Sobre as fabricas da~ Igrejas. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas. 

Scssào em t. 3 de Agosto 

-"l'RESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Lida e approvada a· actá-da antecedente, o Sr. 
1° s.ecretario deu conta de um offieio do Sr. mi
nistro <lo imperlo acompanhando o auiographo 
da resolução que autorisa o governo ._a mandar 
acabar a ponte da alfandega na capital do Ma
ranhão. - Mandou-se para o archivo, ficando a 
camara íntalrada. 

Outro do Sr. ministro da guerra com as infor
mações exigidas áce1·ca do requerimento do 
commissario pagador da extincta thesourari'II geral 
das tropas desta côrte.-Foi ã secretaria- , 

- Do Sr. ministro do imperio submettendo é. 
apµrovação da cau1ara a jubil11ção concedida ao 
padre Manoel Ignacio de Carvalho, professor de 
theologia dogmatica do scminario de Olinda. -
Remetteu-se à commissão d'e pe·nsões e ordenados. 

Dv Sr. dsputado Belisario _pat'ti~ipando que em 
consequencia do fallecitnento de seu sogro, não 
podia por alguns dias assistir ás sessões. -Ficou 
a camara inteirada. - "' 

Foi á conirnissão de constituição um requeri-
-manto de Frederico José 0andido, ~ 

Approvou-se a fedacção da resolução restituindo 
aos lazaros o edificlo de S. 0hristovão, q11e lhes 
servio de hospital. 

Vencendo-se a urgencia, ficou para ell'trar na 
ordem do dia uma resolução sobre II eleição dos 
juizes de paz, e camaras municipaes. 

Teve primeira leitura uma proposição offerecida 
pelo Sr. Paula Araujo, declamndo reformaveis os 
111·tigos da constituição que dizem respeito ao 
poder judiciaria. ,. · · . 

Continuou a discussão do projectc, de decreto 
de amnistia para o Maranhão. · ·· 

o Sr. Oallnon:-Sr. presidente, trata-se da 
concessão de uma amnistia: por outras palavras, 
trata-se de uma questão tanto mais grave nas 
actuaes circum~tancias, quanto o seu -resultado 
pôde fazer ou muita honra, ou muita injuria à 
assembléa geral: muita honra, se fôr corôado' p-alo 
successo qtte alguns esperào de ordl!m · f1" felilli· 
dade para o paiz: muit1\ injuria se, ao conti'arlo, 
fôr mallogrado pelo successo -que outros receião, 
de perturbação e ordem em diversos pontos do 
imperlo. . -

Esta simples reflexão, Sr. presiden~. obriga- -
me a ser escrupuloso ao tratar desta questão, 
e II ser preciSQ e claro ao eJ!:primir o meu voto. 
Não esp·ere a camara de mirn um discurso sobre 
u bem ou (' mal que as amnistias têm feito nesta 
ou naquella · nação: para mim os llltemplos .eão 
bons e cogentes, quando os casos para que se 
iilllegão,...são os 1!108tn08 e ídenticos, direi apenas 
quir-.em these a amnistia é sempre boa, porque 
ella ostenta o esquecimento de offansas, que é 
sem d11vida um sentimento bom, nobre· e generoso: 
mas em bypotbese tambem se póde dizer que a 
arr.nistia é boa, quando ella tem por verdadeira 
base a clemeocia; quEI é filb.a do 'céo; e é mà 
quando tem por verdadeiro fkn a impunidade, 

\ que é mãi de grandes crimes. · 
_Não fa!larei, Sr. presidente, dos diversos par· 

tfdos que infelizmente . nos dividem, nem nas 
caus•s que os' têm produzido e multiplicado: 
dou t~o isto por sabido: e mais, e!les são 
inseparaveis dõ estado de revoluçã.,.; em que _nos 

. achamos e se ll'cha o mundo. Tambem não farei 
aqui minha. profl.Slão de fé, nem ostentarei dom 
a declaração do meu credo poMtico; espero .que 
o meu comportamento declare qual elle ee1a, 
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pois que -não sómente a respéito dos outros co,Í:no 

· de mim mesmo, dou mais pelas obras· do que 
pelas palavras. Vou.portanto enunciar o meu voto 
com toda a franqueza, e firmal-o com as razões 
que pezão sobre minha consciencia. 

Quando, Sr. presidente, eu tivesse ha mui'tos 
dias a·ssenLado. o meu juízo, e formado minha 
opinião ácerea da mataria em questão; quando 
ouvindo sómente ao meu coração, natural
mente inclinado á indulgencia para 'll:im todos, 
eu estivesse decidi4o a favor do projecto em 
discussão ; quando em fim · eu entendeSBJI.. que 
uma amnistia era 0&nveniente nas aciuaes eir
cumstRDc_ias ; asseguro .. a V. Ex. que o debate 
havido nesta casa ter-me-hia obrigado a modificar, 
senão a""'lnudar completamente a minha ópinião 
ou juizo. Observe a camara a reluctancia, e mesmo 
a contradicção,se me é. licito dizei-o assim, com 
que a mór parte dos oradores têm tratado desta 
questão. Não ha talvez, é verdada, meia duzia 
de votos contTa a idéa de uma amnistia redonda. 
·Tambem não . são muitos os que querem uma 
amuistia illimit&.da, ou sem excepção alguma. A 
grande maiori.porém tem fi.uctuado e fi.uctua
ainda. Alguns votiloo,pela amnistia com exclusão 
de certas províncias. · Conceda-se a amnistia, diz 
um Sr. d_eputado por PernàmJ:>nco,. menos p11ra 
o -Cear)\. e p,ovincias limitrophes; isto quer d izer 
-meno~ para Peraam buco tambem. Outros votão 
pela an_rnistia limitad.a, ou com excepções 
de pessoas ou de certos criminosos. -Em fim, o 

- proprio autor do projecto de aU'.µlislia tem-nos· 
aqui ditó em alta voz, e _pcir mais de uma vez 
que não é sua intãnção amnistiar certos partidos, 
nem certos indivíduos. Que quer dizer tudo isto, 
i;.enhores 't Tan~ divergencia ~e não é de mào 
agouro, é pelo menos prov,1 de que a utilidade 
da amnistia é muito equivoca. Essa mesma 
divergencia, Sr. presidente., aconselha-nos a que 
procuremos um termo medio, qwe, ou contente 
ou a approxime às nos• opiniões, ~afim de que 
a ~edida possa agradar, ou conte!Ttar aos nossos 
constituintes, cujas opiniões l'.~"1'esentamos aqui. 
Sendo pois meu parecer que sigau,os ll'm termo · 
medio, já a camara tem presentido que eu vou 
votar pela amuistia com certas excupçõea. Sim, 
senhor•s, eu voto pela amnistia geral para todas 
&R proviiicias, mas com. algumas excepções por 
ora, isto é, emquanto as circumstancias actuaes . 
não IQelh.orarem. As excepções que eu desejo fazer 
por elnquantQ siio duas.....a primeira deve com
prehender aquelles que têm commandado ou 
commilndão grui,os ou partidos armados, que 
têm derramado ou -4-erramiio ainda sangue bra· 
zileiro. S.r. presidtnto, todo o partido seja qual 
fó1· o -seu credo po!iLico, ou o seu liJJl que derramar 
o -.11aogue de meus - compatri<Jtas, será . a meus 
olhos um partido execrava! e impio. (Innumerave,I 
apoiados.) 

Com difficuldade o desculparei como christão, 
ou perdoai-o-hei como juiz. (Muitos apoi~s .)
Não ha, s.enbores, necessidade, - ne~ razão oi... 
mofüro a\gum para se derramar o s_augue dos 
brazileiros nas circumstancias em que nos acha-
mos. ' ·· 

Nó;i, .não estamos no caso im que dizia Tacito 
- miseram pacem vel ,JJello '1ene mutari - ao 
contrario nós temos um governo livJ; e nacional 
(muitos apoiados), gozámos de institui(ões poli· 
ticas .(iignas de um paiz culto e 'tivilisado 
{muitQs apoiados): não carecemos -de novos ·ar· 
chitectos politicos (muitos apoiado,!,; não temos 
precisão de outro chefe que ·não seja o Sr. D· 
Pedro II (muitos a,,oiados) e a regencla em seu 
augvsto noine: estarmos contentes com a no~sa_ 
constitMção monarcbico-represl\ntati'\'.a ( muitos 
apofados): e para algumas ~eformas em nossa 
administro.çã.o ou governo, não temos nece.ssldade 
·de recorrer ~ armas. (,\fuitos apoiados.) 

.Sll com a espada na . miio algum novo Map.ome\ 

se lembrar de querer mudar -- a nossa ordem 
publica, ou algum exagero.do reformador de querer 
dar-nos, em sua opinião, maior liberdade do . que 
a que temos, que seja repellido e que lhe digamos 
-deixai o Brazil, a maioria da nação vos rejeita· 
e -repulsa. (Muitos apoiados.; · 

E creio, senhores, que eu nisto exprimo em 
verdade o voto da maioria dos brazileiros. (Muitos 
apoiada!:. ) Elles querem certamente ordem · e 
tranquillidade (muitos apoiados) ; quem portanto, 
além de. perturbar essa ordém e essa tranqulllidade 
derramar ô nosso sangue, é, ou deve ser indigno _de 
generosidade e clemencia do povo que repre§enta
lI:ºª· E corno, Sr. presidente, os partidos pontices 
sao, como os outros, co.mpostos.de massas e chefes, 
sendo aquellas movidas, li estes os motores ou 
agentes, é por isso '.jUe, desejando amnistiar a· 
quantos farão mS'idos ou illudidos, não jµlgo 
todavia prudante na crise actual, ou por emquanto 
que a amnistia comprehenda aquelles de que 
trata a primeira excepção que o:ll'ereço. , 

A segnnda excepção que me lembra, senhores, 
é a seguinte: - Que não sejão comprehendidos 
aq·.ielles homens que, ou fanaticos em política, ou 
sedentos de mando e riqueza, têm commettido nas 
commnções políticas, ou para fins políticos, crimes 
i ndiyiduaes ou atrocidades. · Esta eirnepção, como 
a antecedeute, funda-se, Sr. presidente, em um 
principio ~nto e j11sto; principio que eu sempre 
delend•rei ; a saber-que niio se deve sacrificar 
ao commodo de poucos a p>1z e socego de todos 
-(innumeraveis apoiados), se é util, ou justo 
não inquietar nlguns de nossos compatriotas, 
embora desvairados; é utilíssimo e justi2simo não 
Inquietar a massa pacifica, honesta e laboriosa 
d11 nação. (Muitos apoiados."1 Seria emfím um 
abuso de phila~tropia, um principio revoltante, 
o ser bom para alguns , máos e máa para milhares 
de bons. • 

Nem· se nos diga, senhores, que aquel\es cuja 
excepção me lembrll, ou estão corrigidos, ou é 
nutural que, ·mi1tos agora, sejão co!}lidos por outros 
interessados na ordem. Eu quero crer isso ; eu o 
esperaria mesmo, Sr - presidente, maa ser:!. essa 
a crença ou esperança da maioria dos meus con
stilu1ntes? Tenho ·muita duvidu, sonhares, Com 
efüito, quem ousará negar que a soltura, 'ou 
repentino appareciment,, de certos indivl.tuos que 
derramarão sangue ou eommetterão grandes crimes, 
não fará estremecer a gente pacifica, as classes 
honestas da sociedade? (Muitos o:poiados. ) 

Qual sera o cidadão prestante e honesto, que 
não estremeça, torno a dizer. ao ver outra ve:r; 
em campo aquelle ou aquelles, ·que mezee, ou 
talvez dias ant.J!§, havião levado a consternação, 
e o terror ao a.!io de sua familie, e lhe havião 
causado. grandes incommodo- prejuízos 1 Haverá 
soffrimentos para tanto? Taes siio, senhores, os 
motivos que 11le o brigão a votar pelas excepções 
tfne tenho indicado, excepção que todavia .qi;ero 
que . sejiio temporarias, ou até que as nossaa 
ciroumstaneias melhorem um pouco mais. 

Tendo dado o !X!BU voto, Sr. presidente, pae• 
sarei agora a fazer um requerimento, n:ão á ca• 
mara, .mas a · todos os meus illustres collegae. 
O meu requerimento, senhores, é o seguinte
que nos lellibremos das necessidades do Brazll, e 
nos esqueç&mos das nossas fraquezas. (Muito~ 
apoiados.) Este requerimento que teria lug~r em 
q~aes~er circumst~cias, ~ nece~ario e urgente 
nas ac.tuae~,, que sao, não o duviaels, ord1n11rias 
e graves. . ,. · • 

Foi-ão aqui pronunciados na sessifo de sabbado 
discursos que ence\aríio uma polelll;ica sobre _os 
stfccessoll de Julho ultimo ; e esta cucumstanc1a, 
Sr. presidente, que reputo de muita gravidade, 
obrigou-me então a pedir a palavra . . Os suci;essos 
da 30 _de Julho, senhores, não po,!iem ser com, 
mentados agora, ou não podem ser discuti!los na 
actual agitação, de espi!itos, sem manifesto e 
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notorio prejuízo da causa publica, e sem ·utilídade 
alguma para os negocios politicõs. Esqueçamo
nos de tudo quanto possa ter occorrido de pre
cipitado, ou mesmc. ·de irregular naquel\e dia . 
não d,emos peso, não façamos -- correr pelo canal 
da :nossa tribuna boatos ou conjecturas, ou r:.esmo 
f,~tos que possão azedar os animas mais do que 
se achão, irritar os partidos que devemos acalmar, 
a·ssanhar odios ·, reciprocos ; pôr talvez em campo 
novas facções e malfazer emfim á nossa •'patria. 

Esqueçamos-nos de tudo, · torno a dizer, e 
lembremos-nos · sómente das necessidades do 
Brazil. E é ·por ventura, senhores, a mais 
e·vidente contradicção obrarmos de outro modo 
no momento mesmo em quA tratamos de uma 
amnistia? A1:aso poderemos nós, os representantes 
da nação, esperar o esquecimento,.do passado, 
e a reconciliação de nossos compatriotas, quando 
nós mS&mos "de nada nos queiramos esquecer, 
e não nçs reconciliemos ? Que terrivel exemplo, 
-senhores, para a na;ão, para quem legislamos 1 1 
O -exemplo é o mais poderoso dos argumentos . 
Nós devemos , provar tbeorica e praticamente 
que ha necesitlade de uma amnistia. Eu <;.onjuro 
pois a cada um dos meus illustres collegij9 para 
qne ponhamos termo.. á discussão co~eçaJa .QO 
sabbâdo. 

Igualmente os conjuro para que não nos 
occuoemos agora .de mutuas recriminações, nem 
nos : recordem.os de opiniões, O*· proferidas ou 
escriptas nesta casa por alguns dos Srs. depu
tados. De que podem servir taes record'ações, Sr. 
presidente ? De irritar nossos espíritos, ou de 
excitlft" -animosidades. E é este o fim paro que 
aqui nos achamos? Cada um · de nós, Sr. presi
dente, é livre, e deve ser liberrimo ao exprimir 
sua opinião. Nenhum da meus collegas_ tem o 
direito de accusar-me por mais absurda, ou anti
constitutic,nal que pareça uma opinião minha . 

O regimento pela voz de· V. Ex,, e os meus 
commitentes, são os meus unicos juízes•; V, Ex. 
chamando-me · ã _ ordem, e meus committentes, 
recusando-me a sua confiam;.11, niio me reelegendo, 
Mais ninguem póde accusar-me.Embora, senhores, 
a nossa irresponsabilidade seja para as massas 
que nos rodeão, ou para os nossos constituintes 
uma• idealidade plat'onica, porque em verdade 
somos de facto responsavei~ ante o .. grande 
tribunal da· opinião ; isto porém não destróe o 
que tenho dito. ' 

Demais, senhoreJ, não é m_J~:flº possível que 
se posso accusar uma oprn1110 sem que se 
nttenda ás circumstancias, em que fôra emittida, 
e tambem ã pessoa. que a emittio. Eu i;onheço 
_um m_eu illustre compatriota, a quem se exproJ;j:-ou 
certa opinião, que devéra,; não pôde s.,r expro
brado, uma _vez que se lançe mão, para julgai-o, 
da verdadeira pedra de t~ue em casos taes . 

.SCm duvidn, Sr: · presidente, quem avaliar e 
reconhecer nesse meu compatriota a pureza da 
sua vida privada, e a franqueza, candura e 
honra que ostenta em sua vida publica, ou como 
deputado, não julgará de certo que elle deva ·ser 
arguido, · 

Tenho pois toda a confiança na prudencia, 
e sobretudo no amor da patril! que anim_a a 
todós os meus collegas, .,para esperar que se 
digoirrà6 deferir o ~meu requerimento ; e que, 
renunciando ã. .continuação . de uma discussão, 
que não póde deixar de ser desagradava!, e 
mesmo escandalosa, . senão perigosa, ·passemos 
t-ranquillamente · a votar sobre o projflcto de 
amnistia; e tratemos· em seguida da lei do orça
mento, e de outras medidas legislativas ·que o · 
Brazil inteiro reclama. • 

Evitemos, senhores, que alguns disculos e intri
gantes se aproveitem do temp?que aqui perdem 
os debates que de certo não_ têm um fim util, 
ou pel1> meti os conveniente. · - ·· 

· Pela mtnha , parte, Sr. presidenta,,. confesso que 

se não passar nésta · àessão úm r!lmedio efficaz 
para o cobre falso' e que melhore ao mesmo 
t empo o nosso meio circulante ; se emendada não 
fór a lei das guardas nacionaes, donde tanto 
depende a nossa segurança, se pelo menos não 
passarem estas duas medidas, eu voltarei enver
gonhado para a mi,nha provincia, onde aliás 
trabalhei por inspirar a maior confiança no corpo 
legisiativo. - . 

Senhores, eu não esto•1 aqui declamando ; 
estou fallamlo com toda a franqueza e verdade ; 
se não trabalharmos em tnes objectos, eu não sal 
como poderei voltar contente para a Bahia, nem 
coaío apparecerei -ante meus constituintes. Vamos 
votar, senhores. -

(Este discurso foi proferido entre intiumeraveiJ 
apoiados.) · 

Dada por concluida a discussão, em conse
quencia · de havclrem cedido a palavrà. seis ou 
sete Srs. d'eputados, passou-se á votação, • foi 
approvado o projecto_ concebido nos seguintes 
termos : -

« A assembléa géral legislativa, etc. : 
« Art. unico. -Ficão·em perpetuo esquecimento 

todos os actos illegaes, praticados na provincia 
do Maranhão, filhos da ànti -cõnstitucional juncção 
de 13 de Setembr-o, 19 e 20 de Novembro de 
1831, ficando tudo reposto no seu antigo pà. » 

Tambem se approvat'ãO AS ~guintes emendas : 
« Ficãu em perpetuo silencio todos os crimes poli

ticos perpetrados depois de 7 de Abrtl a1é o presente. 
' Ex'ceptuão-se os compreh ndidos na rehellião ~o 
Ceará e suas iwmediações, bem como os crimi
noso~ de actos individuaes. - Salva melhor re
d>içfio . - Rebouças. - Ribei?'o de A-ndrada, -
Fernandes da Silveira . ...; Castro Alves, 1> 

cc Accrescente-se - ou que para fins politicos 
commetterào os referidos actos individuaes. -
Ribeiro de Andrada. » / 

« Sejão exceptuados todos aquelles que se en 
volver~o em tentativas para a reltauração do 
Pedro I. - Salva a redacçito. - E. F. da Veiga. 1> 

Requ11,,·endo-se que se . fizesse expre~~a me11ção 
na acta dos votos pró e contra, · foi assim 
de'i:i'llido pela. camara. 

Votarão a favor os Srs . : Miranda, Castro e 
Silva, Lemos, Deus e Silva, Bapti~ta Pereira, 
Carneiro · da Cunha, Monteiro de Barros, P,rnla 
Simões, Toledo, Alvarenga, Maria do Amaral, 
Pereira RibeiI'o, Pinto P<l'lxuto, Cosla Ferreira, 
L essa, Baptista Caetano, Ferreira de Mello, Oorrêa 
Paclrnco, Aureliano, Paes de Barros, Maria de 
Moura, Mendes d,,s Santos, Ferreira da Veiga, 
Nelto, Ignacio de And ,·ade, Fortuna, Guerra, 
Junquijira , Jardim, Miranda Ribeiro, Vasconc.ellos, 
Pires Ferreira, Duarte Silva, \Custodio , Dias, 
Cos;ta, . Odorico, Paula Araujo, Gomes da~onseca, 
Rezende, Antonio Amaral, Ferreira de ,:Jastro e 
Chichorró. 

Votarão contra os Srs. : Mello Matlos, Calmon, 
Vallasques, Mendes Ribei,-o, Moura, TÕl'res, Veiga, 
May, Maciel,P(:lacio, Ferna.n,les de "yasconcellos, 
Ernesto, j:erreira · frança, Ribeiro de Ahdrada, 
Soares da Rocha, Rebouças, Castro Alves; Getulio, 
Montezuma, Perdigão, Paim, Jacobina, Fer
nandf,s da Silv-eira, Araujo Franco, Muniz Bar
reto, Rebello, Francisco do Rego, -Paula Albu
llfferque, Manoel Oavalcanti, Lopes Gama', Pedro 
Cavalcanti e Sebastião do Reg1>. 

N.io . f!iriio approvadas as seguintes emendas : 
« Art. 1.• Ficão em perpstuo esquecimento e ·. 

perdoados tod_os os crimes p~liUcos comm~ttidos 
desde.-> 1° de Janeiro de 1831, estejão ou não 
pronunciados os , r éos, exceptuados os que estão 
com as armas na mão. , 

« Art. 2. 0 Aquelles mifüares e empregados civis 
que por indiciados nos mesmos crimes. se têm 
ausentado ele seus corpos, ou lugares em que 
servião, não serão tidos por desertores ou ausentes 
e.e. se apresentaram aos seus respectivos chefes no 



camara dos Deputados - Impresso em 08!01/201 5 09:20 - Pâgina 4 de 8 

SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1832 
prazo de 6 mezes, provando haverem estado fóra 
da província, onde se eommettera o crime, e de 
1 mez, acllando-se dentro deli a. 

« Esta determinação fica exte~i va ainda _áquel
les jà notados como desertores ou ausentes. -
M ontezuma . » 

« São exceptuados os chefes e promotores da 
restauração de D. Pedro I que se achem_ pro
nunciados ou presos, ou com armas na mão. 
- Salva a rerlacção. - G. P. Ferrei,·a. " 

« Os estrangeiros, quando amnistiados, sejão 
expellidos do imperio. - Costa, Ferreira. " 

« A amnistia comprehende sómente a cidadãos 
llrazileiros. - Dua,-te Silva. " 

cc Art. 1.° Ficão em perpetuo esquecimento todos 
os crimes políticos commettidos depois da ultima 
amnistia concedida pela regeucia provisoria. -

« Art. 2.0 Não são comprehendidos na disvosição 
do artigo antecedente os comprehendidos na re
volução do Ceará e nas provincias limitrophes, 
e os de crimes partic alares. - Rezende. >> 

« Emenda additiva aCJ"-'a~igo unico : Depois 
, de - Novembro de 1831, 'JUS -vem no decreto, 

accrescente-se - e todos que têm sido prati
cados na capital e mais provincias do iinperio, 
até finã" de Julho do corrente anno. - Castro 
Alves. » 
-a« A amnistia seja geral, salvo o passive] re
paro do prejuiso particular. - Ferreira .França. » 

« Emenda substitutiva : A' regeneia compete 
conceder amnistia em caso urgente, e guand'o 
assim o aconselhem a _ humanidade e o J4em 
do estado . - 14a·sconcellos. » 

, « Revogue-se o S] 3° do nrt. 19 da lei de 14 de 
Junho de·1831, e conceda-se á regencia a attri
buíção de conceder amni~tia nos termos ..da con
stituição. - Carnei?·o L eão. " 

cc Art. l.• O governo fica autorisado para con
ceder amnistia a todos os cidadãos brazileiros en
volvidos sm factos · poli ticos desde 8 de Abril 

- de 1831 .até a data deste decreto. 
« Art. 2.• A amnistia se estenderâ unicamente 

aos crimes políticos, e destes mesmos exceptuar, 
se,hiio : 

cc § 1.• Os · chefes de taes partidos que os 
• tiverAm susten tudo com armas na mão por mais 

de 80 horas do rnspectlvo rnmplmento. 
« Sl 2 .. 0 Assim como aquelles outros chefes que 

tivArem amprebcndido A praticado faes factos 
antí-politlcos, achando-se criminosos. - Jaco, 
Wna. » · 

o Sn. LOURENÇO PINTO DE SA RIDAS mandou 
à mesa a seguinte declaraçfio : 

« Daclaro que no negocio de amnistia votei 
contra todas as emendas, e suas excepções. >> 

Ao meio dia, recebido o Sr_. ministro da 
fazenda por uma deputação de seis membros 
da casa, e depois de ter "tomado assento á direita 
do Sr. presidente, S. Ex. apresentoa uma 'pro
posta 4o poder executivo, pedindo um credito 
supplementu, a qual foi á commissão de orça-
mento. - ' 

Ooi'ltinuall,do a diacussii9 
foi ·app~ovado o seguinte : 

da lei do 01·çamento, 
~ - -._. 

CAPITULO IV 

p,·ovinci-a de Sergipe 

-« Art. 38. O presidente da provincin de Sergipe, 
em conselho, é autorisado a despender no anno 
financeiro do I• de Julho de 1833 á 80 de Junho 

_de 183'1. -
,i Si 1. • Com · a presidendo. da 

província, secretaria e * 
conselho . do' governo. 
Sete contos de réis.... 7:000~00 

« SI 2.° Com as diarias dos mem; 
hros do conselho geral, 

'.1:0MO 2 

e seu expediente. Tres 
contos e duzéns.s mil 
réis ... - .. . •.•.......... 

" Sl_ 3.° Com a iustrucção publica. 
S~te..,._contos e duzentos 
mil reis .... ., ......... . 

« Sl '1 . ° Com a vaccina. Seiscentos 
mil r éis ............. .. _ 

« Sl 5. ° Com as obras · publicas, 
o concertos de igrejas 
matrizes. Oito contos de 
réis ..... .. .. : ......... . 

« Si 6. ~ Com as justiças territo
riaes. Quatrocentos rn il 
réis ...... • .. . ...•....•. 

« Sl ·7: • Ü()m as desp~zas .ecclá
. siasticss. Tres contos e 

duzentos mil réis ... .. . 
« Supprime-se a despeza de gui

zamento, o.J;Slinarias para 
canôas e -cavalgadura. 

« Si 8. 0 Para casa de prisão com 
trabalbo, reparos e cons
trucção de cadêas. Dous 
contos e novecentos mil 
réis,, .•• . •............. 

« Sl 9. ° Com a conducção e sus
tento de presos JlObres . 
Seiscentos mil .reis .... _ 

« Sl 10. Com despezas eventuaes. 
Um conto de'"'réis .. ~ .. 

Somma. · .. 

3,2008000.; 

7:200$000 

600$000 

8:000SOOO 

40~8000 

3:200SOOO -

2:üO:JSOOO _ 

6008000• 

1:000/1000 

• 3!: lOOSOOO 

l'ambem foi apI!rovada a seguinte emenda : 
Do Sr. FernHnd{!!! da Silveira; 
« Consignem-se 1: 4008000 para quatro escolas 

de primeiras letras para meqinas ; e 600#000 
para compra de livros, papeí e tinta para os 
meninos pobres escreverem nas escolas.» 

Entrou em discussão o seguinte: 

CAPITULO V 

P,-ovinc_ia das A lagoas 

- " Art. 39. O presidente dn provincin dns Ala- · 
góas, em conselho, é nutorisado a despondor no 
anno financeiro do 1° do Julho do 1838 t\ so· de 
Junho de 1834: 
" ~ 1.• Com a µrosidiincia da pro

vincia, secl'etaria e con· 
selho do governo. Nove 
contos de réis •••. ;..... 9:000~000 

« Si 2.° Com as dinri ns dos mem-
bros do conselho geral 
e seu e'ltpediente. Tres 
contos e seiscentos mil _ 
réis .............. - .. .. 3.:600fl000 

" S] 3.• Com a instrucção publica. 
S~is ~ntos e 'litocen tos 
mil r eis............... 6:SOOSOOO 

<; ~ 4..° Com a vaccina e cirurgião
mór da província. Du
zentos e setenta- mil 
ré is . .. : ... .. ...•.... . - . 270HOOO 

« SI 5.• Com o h ospital da villa - • 
do Penedo.· Oitocentos 

· ._ mil réis................ SOOSOCO 
cc Si 6.o vom as obras -publicas e 

concertos de igrejas ma
trizes. Oi to contos de 
réis ..... ... ,........... 8:000$000 

« S] 7.° Com ·as justiçfls territo-
riaes.Seiscentos mil réis. 600$000 

« Supprime..s6 o ordenado do pro-
curltdor-fiscal. 

cc S] 8.° Com as despezas ecclesias
• ticas. T.-es contos · sete-

22 
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centos e cincoenta mil 
réis .. . .. . . , . . •....•... 

Supprlme-se a despeza. de guisa
mento, fabrica, ordi
narias para canses e 
cavalgaduras, 

« SI 9.• Para casa de prisão com 
· trabalho,reparos e cons
trucção de cadêas. Oito " 
contos e setecentos mil 
réis ..• , .... . ........... . 

« § 10. Com a conducção e sus-
. tento de presos pobres. 

Um conto e oitocentos 
mil réis ........... . ... . 

,1 ~ 11. · Com despezas eventuaes. 
Dous coutos de réis .... 

3:750SOOO 

8:700SOOO 

l:80~8000 

2:0008000 

Foi approvado i:om uma emend!' do Sr. Per
digão e do -Sr. Netto _para se cons1gn~em 4:9ooa 
para o fabrico e custeio de uma catraia que suva 
Rara o fim de g11iar as.. embarcações no rio de 
S. Francisco. 

Igual sorte teve outra ·emenda dos me~mos 
sen11ores, abolindo a ·despeza que hoje se (az como 
os cobradortis das rendas das provincias na Bahia 
e Pernambuco. 

Seguio-~e o 

CAPITULP 'VI 
. .. 

Provincia de Pernambuco 

,e Art. 40. O presidente da província de Pernam-· · 
buco em conselho, é autorisado a despender no 
anno' financeiro do 1• de Julb.o de 1833 á 8íl de 
Junho de 1634'. 
« SI 1.o Oom a presidencia da pro

víncia, secretaria e con- ·· 
selho do governo. Doze 
contos de réis ..•....... 

« SI 2,° Com as diarias dos membros 
. do conselho geral e !leu 

expediente. Sete contos 
e duzentos mil réis ..... . 

« ~ 3.• Com a instrucção publica, 
inclusive o seminario e 
Jycêo. V_i_nte e ~Q.ll con
tos de reis .... , ........ 

«·~ 4.• Com o jardim botanico. 
Dous contos e sessenta 
e quatro - mil réis ..... , 

,, SI 5.• Com,, vaccina, proJessores 
de ·saude. Doua contos 
de róis ....• . .. . .. . •.•. 

u § 6.~ Com a civi!isaçiio e cate
chese dos indígenas, or-
dinarias aos lazaros e 
expostos. Tresentos mil 
réis .... . ............... . 

« 3,• Com a illuminsção da cidade 
do Recife. Onze contos 
e cem· mil réis ........ . 

' • 8.° Com as obras publicas, de 
· · igrejas matrizes. Ses

senta contos de réis .... ., 
« Si ·0. ° Com as justiças territo

ri~es., Uni conto oito-
centos e trinta e seis mil 
réis ..........•......... 

« Si 10. Com as guardas policiaes. 
Oitenta contos de réis • 

ex SI 11. Com as despezas ecclesias
ticas, incluída a - ordi-
naria de cento e oi tenta 
mil reis ao recolhimento · 
da Conceição. Dezoito 
conto e oitocentos mil 

12:0008000 

7:2008000 

22:000ff000 

2:064ff000 

2,ooosooo 

. soosooo 

11:100$000 

so.ooosooo 

1 :836$000 

so,ooosooo 

·« Supprime-se a d~sp~za de g_ui
samento e fabrica. 

« 'Passa para a despeza da 
catecbese g_s cem mil 
réis ao miruiionario da 
Baixa·verde: 

« ~ 12 .. ~ra -casa de prisão com 
trabalho, reparos e cons
truéção de cadêas. Qua
renta e nove contos e 
tresentos ·mil réis ..... . 

e( § 13. Com a conduci;ão e s11s
tento de presos pobres. 
Dez contos e duzentQ.S 
mil réis .......... -•••.•• 

« SI 15 Com despezas event11aes. 
- Q11atro contos de réis •. 

Somma .• 

49.3008000 

10:~QOflOOO · 

4,oooaooo. 
2~0, sooaooo 

Foi approvado com as seguintes emendas. 
Do Sr. Sebas.tião do Rego : 
« Depois da palavra-professores-accrescente-se

-e guarda bandeira da inspecção. " 
.Qõ Sr. Rezende: 
« Para o hospital dos lazaros d& Pernambuco 

2·,oosooo. 
" O edificio e seus utensis, em que tem estado 

o hospital militar poderá [se assim o julgar con- · 
veniente o presidenta em conselho) ser applico.do 
quando a reunião dos hospitaes. ». 

Augustos e digníssimos senhores representantes 
da nação, .. 

«·Tendo-me encarregado d,, administração que a 
regencia em nome do i~erador o Sr. D. Pedro It, 
houve por bem confiar-me, na<ls. era mais natural 
do qua entrar desde logo no exame dos meios 
qua me são proporcionados para o de~emponho de 
minhas obrigações. 
. « Depois de toda a ·ponderação que os poucos 
difLs desJe que tomei conta da administração me 
têm permittido fazer, vim no conhecimento que 
sem occorrer Jogo á -vossa pntriotica e constante 
cooperação µara quanto é bem geral do imperio, 
impossível é preencher, 11,/io digo jli tudo que a 
dignidade da nação reclama, mas mesmo as 
obrigações mais estdctas de que por nenhum modo 
se pode prescindir. . 

" Ua iuformaçito junta que tenho a honra do 
subm~tter ao vosso conhecimento, asslgnado pelo' 
of!lcial-maior da contadoria do revisito, qu.i sorve 
actuatmente ·de cont11dor gsrnt do tribunal do 
thesouro publico. nacional, vos vos penetrareis 
bem da necessidade em que II admlnlstraçâoJstfl 
da vossa prompta coadjuv11ção. 

« Pagamentos que lnfalllvelmente se devião fazer 
em tempos determinados e que têm de continu~r, 
despezas imprevistas, q11e a imperiosa lei da 
salvação da patria terá feito inevltaveis; 011tras 
determinadas por le:is posteriores à fixação ·àa 
rece ita e despeza do serviço ordinario ; a notoria 
paralysação da induSltria, e do commercio; a 
diminuição das rendas em muitas províncias; 
tudo isto serà talvez bastante para justific~ o 
~tado da administração, qual vos apresento. 
Mas ha- ainda outrl!s necessidades que ha i;nister 
de-'remilllliar. lwlgaJnmeotos sagrados (alguns dos 
quaes acaso não fossem precedidos de ,odas as 
devidas formalidades) estão .por cumprir ; e não é 
possível deixar rle QS satisfazer; bem como aquellas 
outras obrigacões, sem pêrda do credito pµblieo . 

« E'. pois em respeito ao credito, e ·honra da 
naçiio, que a regencia em nome do ll!lperad·or o 
Sr. D. Pedro II, me orde11ou que · fizesse a 
proposição que passo a apresentar-vos. . 

réis ..... .............. : .. . 18:SOOSOOO 

« A ninguem são desconhecidos os grande meios 
que o Brazil tem, de provêr todas as suas des
pezas publicas ; mas é admirnvel a sabedoria 
com que vós ilendes sempre consignado s~m v.e· 
xame dos povos as re~as _necessarlas· paPa as 
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satisfazer, ou estas sejão ordinarias ou extraor
dinarias. Isto me dispensaria de apresentar·vos 
mais do que a exposição simples d8'S necessidades~ 
a que sem duvida convém oceorrer; não escaparão 
li vossa perspicaria quaesquer meios de que se 
possa lançar mãu ; mas eu julgo do meu dever 
apontar·vos algum que me pareça facil e vantajoso, 
e é o-que lembro na proposição. 

« Não é sô a urgencia das necessidades que 
vos tenho patenteado que ,me te!D suggeri~o a 
lembrança de se fazer uso das terras, que ainda 
não forão conferidas a !)articulares; estou ha 
muito convencido1 e vós o conhecereis melhor do 
que eu, que é ao interesse nacional tirar da 
estagnação em que se achão as terras lnc~Itas dD 
imperio ; mas limito·me 't)or agora ao obJecto da 
l!!lguinte proposição: .,. , . . 

« • 1. • O go:verno é autorisado a emittir apohc~s 
de fandos pú't!icos de 6 •/• .até real1snr a quantia 
de 3,000·.00t:lS effectivos. ' . 

« Este capital é destinado a supprir o~ meios 
consignados ás despezas decretadas na lei de 15 
de Novembro de 1881; no cumprimento dos 
contractos da administração ; e ao pagam~nto 
das despezas feitas, ainda não pagas poster1or
mente ao dia Sl de.Dezembro de 1826. 

« 2. • A.d.atação da.:aíxa da amortis~ção funda.da 
.,sobre o rendimento da alrllf.ldega do R10 de J..,ae1ro 

em prestações mensaes será elev!'da á somma 
necessaria para o pagamento dos J_u~os, e amor
tísação correspondente de to.da a dmda fundada, 
na fórma cl'll lei de 15 de Novembro de 1827. 

·" 3. 0 _ Além deste rendimento applicado aos 
juros e amortisação d~ div~da. publica fund.ada 
a nação garante o valor primitivo, ou n~m1_nal 
das apelices emittidas, adjudicando ·desde_ Já aos 
fundos publicas, como hypotheca, pr<?_pnos na· 
cionaes em terras devolutas na razao de um 
quarto quadrado de l.agua de 20 ao grão por cada 
conto de réis em apelices de 6 .0 /o, _nas margens 
e proximidades dos-rios nave~ave1s=_ e ·propor
cionalmente ao seu valor relativo serao reguladas 
iguaes datas nas ttirras do sertão. • 

,, Para este effeito o gove• n::andBrã proceder 
em todo o imperio II de:.riarcaç!lo e t'Omb_o dos 
terrenos que constituem propr10dilde nac1~nal, 
appllcando para o começo desta operaç!\l'I' a 
quantia que fôr necessaria, deduzida dos 8,000:000H 
decretados no art. 1°. 

« 4. o Fioio prohibídas as concessões gratuitas 
de sesmarias, ou quaasquer outros proprlos na
cionaes, .em todo o imperio do Brazil. 

« Rio dq_ Janeiro, em 18 de Agosto de 1832.-: 
Antonio Francisco d.e Paula Holla'lld.a Gavalcanti 
d.e Albuquerque. » _ 

« Illm. e Exm. Sr,-'Tendo-me V •. Ex. ordenado 
que lhe apresentasse co11í· urgeoc1a um _quadro 
resumido · da receita e despeza presum1vel do 
thesouro nacional no corrente mez de Agosto, e 
da -des,eza que se tem deixado de pagar nos _ 
mezes anteriores, bem com o o e~tado dos. CC?fres 
do mesmo thesouro e thesourar1as provme1aes, 
segundo os ultimos balancetes recebidos, vou 
cumprir a ordem de V. Ex. do modo q~_ me 
permitte a estreiteza do t~mpo, e o estado amda 
imperfeito da escripturaçao do thesouro. 

N. 1. • . -
·« 'Pela relação n. 1 verá V. Ex. 

que a deapeza que ha a ~azer 
pertencente aos mezes anteriores 
ao corrente Agosto importa em .• 

«A.relação n. 2 mostra a despeza 
que 'é propria do dito mez de 
Agosto, e que nelle tilll de ser 
paga ................. , ... ~ .... . 

. ,,.. -

,,. . 
2,43i:908$515 ,,,. 

286:6242060 

~, 721: 582S575 

« Para fazer face a esta despezl\ ha 
a receita que mostra a relação 
n. 8 ........................... . 480: 1178708 

Resulta o deficit de. . . . .. 2;241 :4148867 
Para se inteirar, como ·é mister, o 

semestre dos juros dos empres· 
.timos brazileiros que deve existir 
em Londres em deposito como 
caução _do seu pagamento, será 
preciso pôr alli a quantia de 
Jb. st. 67,23.5, ou rs, ao cambio 
de 40 ......................... . . 

«Juro e amorti&ação ·do emprestimo 
portuguez desde 1828 até Junho 
de 1832 que teremos de pagar 
neste anno se se decidir a 

404:410SOOO 

questão portugueza lb. st. 445,969, 
ou rs. ao cambio de 40 .••.•... 2,675:8148000 , 

Será antão o defi,clt . . . . .• 5,821:6388867 

« P ela tabella n. 4 em que se mostra o estado 
dos cofres das thesourarias, verá V. Ex. que 
p,1ucos recursos se podem esperar por ora, com 
que attenuemos o grande deficit que nos opprime: 
a província de Pernambuco, que maior saldo 
disponi vel apresenta, tem de supprir 50 :OOOS para 
a compra• de 24,000 quintaes de páo•brazil que 
se mandarão CJ).rtar no Rio Grande do Norte, e 
á despezã extraordinaria com a expedição militar 
do Ceará. -
. « Não inclui na despeza o que temos a pagar 
pelas prosas inglezas e francezas, e que o rçaráõ 
por 3 a 4 mil contos de réis, porque esta quantia 
tem de sahir do produeto d'ls apolices,qua a assem
bléa gerallegislativa mandouapplicar para esse fim. 

« Contadoria geral da revisão, 9 de Agosto 
de 1832.-Illm. e Exm. Sr. Antonio- Francisco 
de Paula Holla~da Cavalcaoti de A.lbuquerqu~, 
ministro e secrê'tario de estado dos negocios da 
fazenda. - No impedimento do contador gijral, 
Alexa,id.re Maria-d.e Ma,·i.: Sarmento. " 

Demonstraçilo d.a d.espe;a a · fazer pelo thesoii:ro 
publico nacional pe,•tencente ao tempo anterior 
a Agosto àe 1832. 

MINtSTEl\IO D,._ FAZENDA 

Divida externa, a saber: emprestimos bra.:i!eiro, 

Para complet~r ó pa-
gamento do juro do 
semestre , que se 
vence em . Outubro 
deste auno , e º!\> 
adiantamentos feitos 
pelos eontractadores 
para pagamentos do 
sem~stre de Abril 

, lb. st.............. . 64,620.14.20 
Para amortisaoão que 

'""!!e deixou da fazer 
nos .annos de 1880 
a 1881....... ... . . • 75,242.10.00 

Dita de 1882 •• ,...... 61,860.00.00 
Para o pagamento do 

saldo que a ex:tincta 
caixa de Lol!'dres 
ficou nevando a Ro
thschild descontado 
o producto· presumí
vel do páo-brazil, 
que lhe estã hypo-
thectdo............. 6,000.00.00 

Lb. st ..... 207,723.'2.00 ------¼ 
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-Ao camlíio de 40.pen

. ces por 1/1000.: - : • 
Caixa da amortisação: 

resto que se ficou 
devendo do anno fi-

1~~~1:'.. ~~- -~~~~. ~ 
Somma .......... . 

Letra de March: (resto 
de compra de chapi-
nhas) •..•...•••• _ ..• 

Despeza do pharol, e 
barca de soccorro, .• 

Emprestimo de 1822 
(pela folha de 1831). 

Amortisação da divida 
antiga reduzida a· 
cedulas ............ -

Letras da junta da 
fazenda de Santa Ca~ 
tharina : ...... ~ .... 

• Letras da junta. ·da 
fllzenda d€. Matto-
Grosso ..•.......... 

Importancia que se 
devo pelas differentes 
folhas da thesouraria 
dos orrienados, i uros 
e pensões, segundo 
os pedidos do thesou-

. ~eiro: ·a saber 
Pertencente ao anno 

proximo .passado .. • 
No 1° quartel ctt> cor-

rente anno ........ . 

13:800/1000 ---18:SOOSOOO 

15:50!/1000 

4416520 

40:554/1269 

8:456/164'7 

17:8158200 

9:004/1500 

86: 185/1852 

115:838/1122 

1,246: 839/1562 · 

.. 

105: 576/1136 

151 :()78/1974 

minação da oidade ' 
(consignação à ca-
ma.ra municipal).... 3,587H517 

Obras- publícas ..... ,. 8:000/1000 
Despeza da .iJ,lnta do 

commercio ..•...... 
Dita de índios vindos de 

diversas provinciás. 
Dita de canos de ferro 

·para o chafariz do 

167/18'10 

largo de Santa Rita 
-resto-............ . 2:035~232 

Dita da secretaria de 
estado •.......•.... 

Dita do canal do rio 
Guandú ........... . 

Dita dos paquetes na-
, c~naes . . ........ . 

7068920 

8:478/1870 

'"6508000 
Dita .dos p·aqustea 

(pela intendencia da 
marinha)........... 142:358/1268 

Trànsporte de colonos 
para a -provincia do 
Espirita Banto (dito} 

Ministerio dá justiça 

ln te!\dencia geral da 
policia.· ..... ; ..... 

Reparos e paramsntos 
das parochias ..... . 

Guardas nacionaes .. . 
Dita permanente .. . . . 
Aluguel da casa do 

Aljube ... ~ ..... , •. . 
Sustentação de presos 
Despeza da secretaria. 

de estado ......... .. 

3:8138760 

2:000SOOO 
300/1000 

13:141/1855 

400$000 
400/1000 

292/1140 

2ô4:672S701 

1,909:062/1373 

20:6'17/1755 

Por conta do:machina 
encommendada ao· 
inglez l\liers para a 
casa da moeda, dous 
pagamentos venci
dos de ·lib. st. 6,000 
cada um, se~undo o 
contracto; libs. st. 
12,000 ao cambio de 

Ministerio dos esti·angeiros 

40 ................ . 
P11ra despezas não ll-

quldad'\s, ......... . 

14inistel'io do imz,erio 

Dotação imperial - · 
resto de Abril, e os 
mezes de Maio e 
.Junho . à razão de 
16,000R m=aes, e 
o mcz -de Julho 
segundo a lei de 15 

.de Noveml.Jro de 1827 
Alimento de suas alte

zas-Junho e Julho. 
Su bsidios dos deputa

dos, secretaria., e 
despeza da eamara .. 

Subsídios dos sei!a<fo
res, secretaria e dee
peza da camara .•..• 

Academia medico-ci-
rurgica ..••• , .. .-.. . 

Mu-zeu .............. . 
Jardim Botanico .•... 
Bibliotbeca ... · ...... . 
Passeio publico e illu-

52: 66Ba6es · 

2:400/1000 

24:989$680 . 
20:365HD.58 

1:454S440 
~S600 
883/1800 
880SOOO 

72:~ooaooo 

68:500/1000 

l,6446tí89/1672 

• Saque do commil!ll!ario 
brazi•ro da com
m1ssao mixta 'na 
Serrri Leoa, . .l,bs . . st. 
28!. « 5 » o, calculadas 
ao cambio de ~O 
peuces............. l:687a500 

Despeza da secretaria 
de est!ldo.......... 657/1060 

· " Ministerió da marinha 

Resto da consignação 
~ Abril, e as de 
Maio, Junho e Julho 304:974/1837 

Despeza da secretaria 
de estado ...... · . . . . 7108930 

Resto da consignação 
do mez.de Junho de 
1831 ... ·.... . .. .. . . . . . . .;,. .,. . 

Ministel'io da gu~rra 

Consignação do arsenal 
Soldos, prett, etilpes e 

outras desp"l!zas .... 
Concerto das muralluls 

d o arsenal, resto ela ' 
quantia desi~nada.• 
na lei de 27 de Outu
brn d e 1881. .... .,,, .. 

Dospeza da secretaria 
alie estado .•. . ....•• 

9:25.Q/1000 

14:000/1000 

6~:200/1000 

61\l/1780 

2:345R460 

805: 684/1867 

57 :098$280 

91:069/1780 
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4:000SOOO 

5:000SOOO 

Supprímento · ás pro
vlncias de S. Paulo 
e Santa Cath~rina 
por estimativa . . ... 

N. 2 

50:000S900 

2,434: 908H515 

-ORÇ.I.YENTO D.!. DESPEZA PRESUMIVEL !'10 Mitz 

DE AGOSTO DE 1832 

Mínisterio do imperio 

Dotação imperial. .... 
Alimento de Suas AI· 

tczas .. . .......... . 
Jardim botaaico .. .. 
Passeio publico e illu• 

minação da cidade 
(consignação á ca-
mara) ........... .. 

Obl'as publi9as ...... . 

... .. 
Ministro da justiça · 

Intendencia geral dá 
policia .......... . . , 

16:666H666 , 

1:200fl000 
33<lfl300 

13:587HD17 
3:50DSOOO 

25:287$483 

1:250$000 

,. Minísterio de estrangeiros 

Saque do encarregado 
de negocios em Lima, 
pezos fortes 1,500, 
calculados a 18400. 

Ministerio da marinha 

Consignação da inten· 
dencia ........... .. 

Minis/crio da guerra 

Oonslgnaoão do arse-
nal ...... , .. ,, .. >··· 

Soldo_~! prets, otnpos 
e o,uras despoz~a .• 

0:250ROOO 

ClO:OOOHOOO .. ----
Minísterio da fa.rend.i 

Caixa '1a amortlsação. 
Despeza da alfandega~ 
Ditae do consulado ..• 
Ditas da easa da moe-

da ................ . 

!l7,600S000 
10:0008000 

500/1000 

1:000$000 

2:lOOROOO 

282:766fl577 

76:250$000 

100,ooonooo 
79: 000$000 • 286: 6248060 

Despeza eventual.. . . 21:000SOOO 

N. 3 

ORÇ.l:MEl'ITO Dll RECEITA PRESUMIVEL DO MEZ 
AGOSTO DE 1~ 

Alfandega: •...•• 
Administração 

· -da diversas ren-
das ........... · 

Decima de pre
Siza e meia siza. 
Corrreio . ._. ..•.. 
Recebedoria de 

novos e velhos 
-direitos, sello 
do papel e de· 
cima de· lega-
dos,,., .•...•. 

.. ~ 
t!0,.000/fflOO. 

180:000$000 
6:000SOOO 

10:000$000 
2:000HOOO 

8:0001!000 

Ancoragem .. ; ,. 
Cinco contos de 

réis da carn~ .. 
Subsidio da dit'l 
Rendimento da 

extincta paga~ 
daria do the-
souro ....... . 

Contribuição da 
junta dó com
merció ....... 

Direitos de pha-
rol.. -. . ...... . 

Rendimentos ap
plicados . para 
a intendencia 
geral da poli-

1:000$000 

1:000SOOO 

2:000ffOOO 

cia .......... . 
Saldos de contas 

dos thesourei-
ros .......... . 

2:000$000 

3:000$000 

415:SOOSOOO 

Saldo dísponfo~l em 
Slde Julho 

Em ouro...... 6801/000 
» pra.ta· . • • .. . 8998430 
» notas ...... 17:458$000 
>) cobre • • . . . . 2:2855280 
» escriptos ... 52:995H998 64:3178708 

4~ÕS 

N. 4 

Saldos por balanço 
disponi1Jeis e de
ficits par Ol'Ça• 
menta; das p,·ovin
cias dec_laradas . 

Bahia 

18~2-
Abril. 

SalfiiQ por õa• Deficit po,. 
lanço dispo, orça.menio. 
nível. 

Em ouro, prata 
e cobre. . . . . . 2: 163/1538 

» letras a ven· 
carem-$8 até 
Mala e Junho ~:14'7$784 

» bilhetes da 
alfandega até 
Setembro... 60:097Rli.90 SS.4098012 

__ Pernambuco 

Abril. 
Emprataeou-

ro. ...... . .. 11:631U745ª 
.• ,, bilhetes da . 

alfandega até ---
Setembro ... 172:212/1061 

>> ditos de co· -
bre ......... lru'i:386H587 

» letras a ven• 
cerem-se até 
Junho . ..... 30:751S331 879:981$574 

Piauhy 
Fevereiro. 

, Em prata .••• 
» letrns a 
vencerem-se 
até Ddi:em• 
bro, ......• 

• 
7:5048560 

16:7830328 2i:877$888 
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Po;rd 

Março. 
Em bilhetes 

.. da alfandega 
» cobre ..••.• 

Abril. ••...•.• 

Minas-Geraes 

1832. 
Ju.nho. 

2581)118 
2:43~485 - --·--

Em notas.·... 229SOO0 
» buras de 
ouro •• ,.:.. 32:5916947 

» cobre..... 10:4878862 
» 6 arrobRs 
4 marcos 1 
onca 4 oita-
vas 7 ditas 
1- quinto a 
21/200 réis a 

2:6921/604 
10:1338729 ----- -----

479: i6IS078 10, 1331/729 

oitava...... 54:6578020 97:96liqs.29 
, -----

Goyaz 

Março. 
Em 011ro e 
. prata ...... 
» bilhetes do 
quinto .•••• 

n cobre .•... 

601/964 

2:9049000 
1:085:782 

Santa Catharina . ' 
Maio_. 

Em prata e 
cobre •.... 

Junho ...... . 

Rio Granàe 

Fevereiro. 
Em uma leira 

a vencer-se 
em Novem· 
bro deste 
anno . . . • • . 2:5001/000 
bllhetes da 
alfandega a 
vencerem -se 
de Marco a 
Junho ••• ,. 86:1988765 

» ouro .. .. 201/000 
» cobre .. .. 9:9956725 

4:0008746 

381/098 
4:3071/641 

.... 

-!6:7091/490 -----
()44:1701/236 14:4411/370 

~ Dada. a hora, levantou-se a sessão. 

--
Sessão em t4 de'A,rosio· 

PBEBIDJ;:NCU DO SR, LI!.tPO DE A.BIIRO • 

· L\da e approvada a acta da sessão antece· 
d_ente, foi ás com misaões de · constituição e jus
tiça criminal um_officío· do Sr. ministro da justiga 
acompanhado de um processo crime relativo a 
utn dos membros da camara, 

A' de pensões e ordenados um requarimento 
do padre J'osé Marinho Faleão. 

A de justiça civil o de Jacome Geraldo Maria 
J.,uma<:hi- e o daa companhias da seguro .;_ Pro• 
11,:t.mc,a- P1·0~11de e P~nmta. 

A' de guerra. o de Alexandre Mai Gregor -
e· o de Florencio J<>sé de Miranda. · 

A' de ·petições .. o do decano, dignidades e 
conegos da capel!a imperial; o de Maria Rosa 
da Conceição e de ,João da Purillcáção Marques 
Perdigão, . · 

A' de coinmercio, industria . e artes, o de 
D. Julião Garcia. 

A' commissãó respectiva uma represéntação de 
Manoel Alves da 'Ponseca. 

A' mesa um requerimento' de Francisco XavlaÍ:' 
Coutinho. · · • 

Ao director dos diaríos, outro de alguns tachy-
grapbos. · . 

Ficou sobre a mesa para ser tomado na 
consideração que merecer ·um requerimento de 
D. Thijresa Adelaide. · -

_!-,pprovou-se um requerimento do Sr. Pires F·er
re1ra para se pedir ao governo o officio do presi
dente da Parahyha áeerca da creação d~ uma 
mes_a de diversa,; rendas naquella· provineia . . 

·Ficou reservada parn aer lida· em dia competente 
uma proposta do Sr. Rezende, declarando refor
maveis os · arts. 174 e 178 da constituição do 
in~e rio. · · 

Lerão-se alp;uns pareceres de commissões, que 
tiverão dlvsrsos destiuos. ' 

Entrou eürdilcussjj;o o projecto de resolb.ção, 
regulando a maneira de se apurarem os votos 
na eleição dos vereadores e juízes de paz. 

Art . l.• (N. 1.) 
o Sr. oastro Alves Íembrou que no 

codigó do processo que se acha no senado, e 
que provavelmente virá .em poucos dias, se tinha 
providenciado sobre a eleição dos juízes d& paz, 
limitando-se o seu exercício por um anno. E 
porque llld parecia ser grave o inconveniente 
quQ devia resultar de haver drll'erentes legisla
ções a respe\to de um mesmo obj ecto, pedi o que 
se adiasse a mataria pare. quando se tratasse 
do refürido codigo. 

Accrescentou • que a nomeação de 4 juízes de 
paz para cada uma freguezia, lhe parecia ur.u 
banquete, não podendo deixar de resultar grande 
confusão do emprego de tanta gente. · . 

Foi apoiado o adiamento. 
O 18r. Oaetano do Al.=eí°dà. observou 

que seria a maior das incoherencias adiar hoje 
um negocio que tinha sido julgado de urgencia 
na sessão antecedente, quilndo não se bavião 
apresent11dó razões bastantemente fortes para 
assim, proceder, .P?rque ninguem sabiu se o codigo 
do proces~o ;viria do senado neste anno, e 
quando viesse se haveria tempo para passar na 
presen~e sessão, ,ao mesmo· tempo que a medida 
preventiva de que se lembrára o illustre autor 
da resolução era de reconhecida utilidade, a 
qual deixaria de ter vigor na parte · om q11e fosse 
revogada pelo codi·go, logo que elle fosse sane· 
cionado._ 

O Sr. Maria de Moura disse que se a 
nomeação de 4 juizes de paz para cada uma 
freguezia era um banquete, a· camara o tinha 
adoptado no codigo do processo, cuja demora 
no senado tem produzido grdves inconvenientes, 
sendo umio.delles não se tomarem muitas medidas 
necessarias,_i _espera de que élle passe. 

"' Concluio mostrii;11do o- gran_de peso com que 
, carregão os juízes ire paz, dos quaes se não 

deve continuar a ex.igir que sirviio gratuitamente 
por espaço de 4 annos, com · prejuízo de seus 
interesses particulares. .· 

o sr. Rezende entendeu que, tendo-.§e 
estabelecido por uma lei que os juízes de p1z 
terião exercicio por tempo de 4. annos, s~ por 
outra lei se poderia diminuir este -espaço, e 

· não por uma resolução_. 
Ooncluio di~endo que votava pelo adiamento 
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por estar proximo a vir õ codig0 do processo; 
e notou que o autor da · reiOl ução não tivera 
em vista que em Pernambuco e outras provin
cias do norte não bo, ou é mui limitado o 
numero das capellas curadas. · · 

O SR. MA.Y votou· pelo adiamento . 
O SR. SoARÉs DA RocHA disse que a dis 

cussão do codigo estava a conéluir-se no senado, 
e por isso convinhn esperar que viesse. 

O Sr. · Carneiro ·Leão votou contra o 
adiamento, fazendo vêr qtte apezar de se esta
belecerem no codigo do processo 4 juízes de paz 
para cada uma freguezia, no111 por isso era· 
menos necessaria a resolução a . respeito da: 
eleição dos mesmos juizes, sobre a qual se 
propoz a mandar um artigo ·additivo.. A lei 
manda apurar as lista para as elaiçõl!!I dos j uizes 
de paz, tanto. nas freguezias, como na~ capellas 
curadas ; e determina qQ.a no mesmo dia se 
fa,:ti.o ai eleições das cam1lras; os votantes têm, 
portanto, de comparacer na freguezia respectiva 
para entregarem as listas para a nomeação dos ,ve
readores, e na capella curada pat'a apresentarem as 
listas para a eleição dos juizes de paz, tudo no 
mesmo dia, o que é impossível, e por isso vão-se 
encontrar grandes difliculdades nas proximas 
eleições q11e devem ter lugar e~etembro.' Julgo 
por jsso necessario mandar uma ~enda · addítiva 
a este respe~to, para evitar este inc-&nveniante. 
Parece-me, pot·tanto, que se não póde adiar este 
negocio, além de que é incerto se o codigo do 
processo __passará este anno, e todüs conhecem a 
difliculda"'il.e de um só -llomem ser juiz de paz 
por · quatro· annos, servindo bem. Se não que
remos concorrer para a ruina do proprietario 
que fôr eleito juiz de paz, obrigando-o a servir 
um tão longo; espaço de tempo, devemos dimi
nuil-o. 

Voto contra o adiamento. · 
o Sr. Lessa 'depois de ter lido o artigo r~s

pectivo da lei que traia de eleição dos juízes 
de paz, fez ver que mandando ella quo os 
votantes apresentassem nas li~tas dous nom~s, 
um para juiz ~ outro para supplente, rllJl!ltava 

• daqui que, faltando o juiz, era s~bstituill'l5 pelo 
supplente, mas q11ando faltava o 1• suppleute, 
vacillava-se sobre qual dos supplentes deviá"' 
entrar em primeiro lugar, se o suppleute do juiz, 
se o supplente do supplente, duvida esta, sobra 
a qual as camaras huvido consultado o governo, 
que, não podendo interµ,etar leis, e não achando 
a disposição da lei clara a estij respeito, deixara 
a sua execuç,lo ao arbitrio das camaras, as quaes 
seguirão, Cida uma dwlas, a marcl,a que qui
zerão adoptar, donde resultou qua sendo nolfleado 
l\m supplente de juiz de paz para o substituir, 
elle se subtrahio ao exercício deste cargo, e 

. tambem o supplente do su pplente;-dize11do o 
aquelle que pertencia a este, e vice-versa; jogo do 
qual tem resultado grave damno ás partes · e ao 
andamento do serviç" publico. Eis como a reso
lução de que se trata, não é banquete, como aqui se 
disse. E' manifesta a necessi4ade de supprir a lei 
nesta parte, e de dar um remedio qualquer. 

A commiôsão que tratou do codigo do processo 
estabelec·eu o que se ach'll neste artigo, isto ·é, 
que haja quatro juízes de paz, para que, na 
falta de um outro venha supprir o . lugar; e 
quando faltarem os quatro, siga a carreira dos 
supplentes. • . ·-. 
- Não convém ,que haja um só juiz de paz e 
um su pplente, porque poderia até aeo n tecer 
·que houvesse em um lugar um liomem, sobre 
o .qual recahissem todos .os votos, e assim deixaria 
de . haver B\lpplente. 

O SR. OA.RN&IRO ' LEI.o oll'ereceu a seguinte
emenda: 

« Supprimão-se as palavras-guarclalftlo-se, etc. 

- e diga-se :-julgando-se todos os supplentes 
daquelle ·que exercer a jurisdicção durante o 
an110. >> 

Foi apoiada. 
o Sr. Rebouqas ·votou contriio artigo,porque, 

sendo principio constitucional que nenhuma lei 
se deve fazer sem manifesta utilidade, o nobre 
orador a não das.cobria no artigo referido ; 
porquanto, tendo-se assentado na occasião em 
que se li.ma a lei dos juízes de paz, que elles 
serviríão durante quatro annos, e que, para 
supprir suas faltas, tivesse lugar a eleição pela 
votação relativA, segundo a sua natureza, do 
maximo ao minimo, não se provava que pela 
resolução se removião os · inconvenientes que se 
bavião encontrado na execução destas disposições, 
sendo oaprimeiro obstaculo acharem-se em todos 
os lugares quatro indivíduos com a capacidade 
necessaria para bem poderem desempenhar. o 
cargo de juiz de paz. 

Accrescenton que não procedia o argumento de 
que eri\ insupportavel o peso de 4 a[jboa de serviço 
para um juiz de paz, não só porque quando a 
eleição recabia em um patriota, a co·nsideração 
de ser elle, sobre quem havia recabido maior 
numero de suflragios de seus concidadãos adoçava 
este pezo, como por que a pratica de 4 annos 
lhe dava oc~sião a adquirir mais conheci
mentos, qu:e· o tornem mais habll para ser juiz 
de paz. 

Tanto a respeito . d9 -artigJ como da emenda 
achou o inconveniente de que, descançando a res
ponsabilidade sobre os qu,atro juízes de paz 
mutuamente, e não sendo algum delles o ,verdll· 
deiro .juiz de paz, nenhum tomaria sobre· si a 
responsabilidade do•municipio, que deve · resultar 
do . bom exercício de suas funcções. Entendeu 
além disto que, sendo conside.rados nos 3 anoos 
consecutivos suppleotes do primeiro , viria a 
reduzir-se isto a um numero determim,do de 
supplentes, donde poderia resultar que, faltando 
todos quãtro, houvesse necessidade de nova 
eleição, além do inconvenie•e de se consagrar 
um principio contrariq As t>leições por maioria 
relativa. 
• o Sr. Carneiro l'.oão-votou ·pelo artigo 
com a emenda? por ser mnis clara e expljcar 
melh~, determinando que os outros tres Ju1zes 
servião reciprocamente de supplonte. 

Fez ver que adaptava a idéa de serem quat(o 
juízes, e não um só, por enLeoder ser mais 
vantajoso A boa ordem do serviço dos juízes de 
paz·, até porque, segund·o o nosso costume, os 
juízes ordinarios se~vião só um a~ito ( havendo 

··as.-im mesmo dons JU1zes que serv1ao mterpola
·damente um mez, ora um, ora outro), pratica 
que muito convinha adoptar a respeito dos juízes 
de paz, para que elles não se vej ào obriga~o_s 
a abandonar por 4 annos ·as s~a occupaçoes 
ordinarias, o que os poderia arruiri\r a não terem 
grandes riquezas, que não· são muito vulgaf'es 
no Brazil. • 

O SR. REZENDE d\sse que havia muita differe_nça 
entre íµizes ordinarios e juízes de paz, e por isso 
niio Jalia "tr exemplo trazido. Tornou a. lambrar 
que no norte ii'ào havia capellas curada:, donde 
resultava que alguns presidentes man.davao eleger 
juizes de paz para capellas não cnraJas. · 

O Sa. OARNniao LEÃO respondeu que se no 
norte não ha capellas curadas, era conse
quencia necessaria · que a jurwidicção dos j_uiz~s 
de · paz tinha de estender-se sobre ter_r1tor10 
maior, e por isso maior facilidade haveria em 
achar alli homens com a capacida,le necessarla 
para bem exercer este cargo, facilidade que ~end.o 
antes maior a difliculdade nas provinc1as como 
a .. de Minas, onde ha muitas capellaB curadas, 
e por , consequencia. :1 jur isdicc;ão dos juízes 
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de ptz - é limitada á menor extensão de t~-
ritorio. . · ., . 

Quanto a dizer·se que ·alguns presidentes têm 
mandado eleger juízes de paz pari,. capellas não 
curadas, lembrou que cumpria não argumentar 
com abuso de lei, mcs fallar contra a sua não 
execução. . 

Declarou . que trouxera o exemplo dos juizes 
ordiuarios somente para provar que, segundo os 
nossos babfto.s, não se costumnva encarregar a 
um homem gratuitamente de um olii.cio qualquer 
por tão longo tempo, mas apenas por um ann--o, 

-sendo o serviço feito interpoladámente por dous 
juízes ordinarios ; porque na. verdade o ·exercício 
das ·funcções de juiz de paz era em extremo 
oneroso, damnoso ao serviço publico e ao juiz de 
paz ; a este porque se fõr homem que tenha 
muito patriotismo, e!le abandonará. os seus inte
resses particulares, sua casa, seu commercio, 
para se entregar inteiramente ao bo.m exercício de 
seu lugar; ao serviço, porque se não tivér estepa
triotismo, servirá mal, com detrimento da~ partes; 
11ccrescendo a isto que, não tendo o Brazil por ora 
grandes proprietarios, não se podia exigir um 
sacrificio tão longo. · 

Lémbrou finalmente q'1Ml o espaço de 4 annos 
não é vàntajoso até por que no primeiro anno 
a faltll de habilidade que muitas veies ha, é sup· 
prida pell\ imparcialidade e desejo. de querer 
adquirir bom nome , entretant'o que exercendo 
elle o lugar por mais tempo, apparecião logo 
aduladores, as in.imizades, os· odios, que fazião 
com que el!e :Uiio exercesse o. lugar tão. bem como 
no l• anuo. 

Foi apo.iada à ·seguinte emenda : 
Do Sr. Rezende : • • 
« Supw-ima·se o art. 1°. » 
o sr. oaotano de Al.JJa.eida se propoz a 

matrdar uma emenda em tudo conforme á dispo· 
sição do artigo respec+iivo do codigo .do processo, 
que não foi alterado no senado. · 

F ez ver que bavia gran·de utilidade em servirem 
o!! jl'l!Ízes de paz promíscuamente, porque hoje acon• 
tecia não quererem os supplente~ eleitos aceitar 
o lugar, muitas vezes em despeittl de não terem 
sido nomeados jnizes de paz, mandando certidões 
de molestia, etc. , etc. • ' 

.J;>ada a hora marc11da para esla discussão, 
ficou adiada. . 

ReMbido o Sr. ministro d11 fazenda com as 
formalidades do costume, entrou em discuesi'io o 
seguinte : 

CAPITULO VlI 

Pr-ovincia _da Pa,;ahyba 

• « Art, 41. O presidente da provinê1a da Para:
byb11, em conselho, é autortsado o. despender- no 
.anno financeiro do 1° de Julho de 1633 á 80 de 
Junho de 1884. 

« Si 1.° Com a presidencia da pro-
-. -vincia, secretaria· e con-. 

selho do go~rno. Nove 
· cóntos de réis •• : .. ; •••• •• 

11· Si 2.° Com · as diarills dos metri-
- · bros do conselho geral e 

s·eu expediente, Troa con· 
tos e seiscentos mil réis. 

« Si 8.• Com a instrucção . publica. 
- Seiâ contos de réis .••••• · 
« SI 4.° Com a vaccina e cirurgiii;o-
- ·mór da província.· Seis-

ce11tos mil réis •••••..••.. 
« Si 6. • Com as ordinarias da 

camara ·da cidade, illumi- . 
nação, obras publicas· e 
concertos de igrejas ma-

• 
9:000SOOO 

8:600SOOO 

6:000flOOO -
600SOOO 

trizea . Vinte contos de 
réis .••• ... ...••.. .• . . . .• .. . ;· 

« Si 6. 0 Para o hospital da mi
sêricordia. Oitocentos mil 
1·éis . ... .•.. . .....•...••.. 

« ~ 7. ° Com as justiças territo
riaes. Oitocentos e vinte 
mil réis .• . • .•.•.. •.....•. 

« Si 9.° Com as despezas ·ecclesias
ticas, inclusive o capellão · 
dos presos. Quatro contos 
d~ze ntos e ·. noventa mil 
réis ...•• . : .. : ••••..•.• • ... 

«· Supprime·se. a despeza de guiza· 
mantos e fabrica. 

u· Si 10. Para caaa de prisão com 
trabalhos, reparos e cons
trucçào de cadêas. Oito 
contos e setecentos· mil rs. 

li Si 11. Com a conducção e sue- • . 
tent(j" de presos pobres. 
Um conto e oitocentos 

• mil réis,. .......... . .... . 
« Si 12. Com despezas eventuaes. 

Dous contos de réis .... . . 

Somma. 

20, ooosóffo 

800~000 

8208000 

- 4:2908000 

8:7000000 

1:8008000_ 

2:0008000 ------
57:610$000 

Foi approvado com a seguinte emenda: 
Do Sr. Carneiro da Cunha : . 
« <iol a instrucção publica-em lugar"'tle 6:00ÓS 

-diga-se :-1'6:0001/000. » · 
« Ao §5°-di~a-se :-com as ordinarias da cama1·a 

da capital e com as das ·outras camaras, para -as 
q11aes já foi providenciado por lei. >> , 

CAPITULO 'VIII. 

Pr-ovincia do Rio·Grande do N~rte. 

« Art. 42. O presidente dR provi~cia do Rio
Grnnde do Norte, em conselho, é autorisado á 
desp_eod't,r no anno financeiro do I• de Julho de · 
1833 á. 30 de Julho de 1884. 

« Sl 1,• Com a presidenci.ll da pro· 
vincllla,secretai'la e con-

• . sPlho"ft'o governQ. Sete 
contos do réis . •..• , ... 

« SI 2.° Com RS diarintf" .. dos merv· 
broa do conselho geral 

·o Reu expodlento; 'freR 
contos e duzentos mil 
réis.,, .• ,. ,,, •• , ..••..• 

« SI 8.• Oom a lnstrucç,,o publica. 
Oinco contos qnlnhen
tos e cincoentn mil réis. 

li Sl 4. 0 Oom a vaccina. Duzentos ' 
mil réia .•• .- • . •....•... 

« SI 5, 0 e~m as obra~ publicas e 
cb'ficertos de igrejas:ma
trizes. Oito coiitos · de 
réis .•..•..• . . · ...••....• 

« Si 6.•· Com as justiças - territo
riaes. Quinhentos e qua
renta mil réis ••...•••.• 

« Si 7..° Com as despezas ecclesiasti
- cas. Tres contos de ,&;éis. 

« Supprime-se a despeza de gui-
. sarnento e fabrica. , 

« ~ 8. 0 Para casa de prisão com 
trabalho, f4lJlaros e cons-

. trucção de cadêas. Dous 
contos e novecent,i,3 inil 
réis .... ............... · .. 

11 SI 9.° Com a conducção e sus
tento de presos pobres. 
Seiscentos inil réis .. • .. 

7:0008000 

8:200.ffOOO 

5:550Sooo 
2oosoooo 

~sooo 
. ..§: 000/1000 

2:9008000 

600fl000 
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« § lO. Com despezas eventuaes. 

Um conto da réis ......• 1:000$000 

Somma ...... . 31:9908000 

Foi approvado. 

contos e duzentos mil 
-réis ............ . ...... . 

« ~ 8. ° Com a instrucção publica. 
Quatro contos seiscentos 
e oitenta mil réis .... . . 

« SI 4. ° Com a vaccína e soccorros 
aos pobres do hospital. 
Um conto de réis ..... . · CA.PITULO IX 

Província do Ceará 
_ « $ 5,° Com as obras publicas a 

concertos de igrejas 
matrizes. Oito contos d'e 

3:2008ÓOO 

4:680SOOO 

1iooõsooo 

« Art. 43. O presidente da província do Ceará, 
em conselho, é autorisado a despender no anno 
financeiro do 1° de Julho de 1833 á 30·lle Junho 
de 1834. 
« SI I. ° Com a presidencia da 

provincia, secretaria e 
conselho · do governo. 
Nove contos de réis ..... 

·« SI 2 .. ° Com as diarias dos mem
bros do conselho geral e 
seu expediente. Cinco 
contos de réis ...••...• 

« SI 3. ° Com a instrucção publica. 
Treze contos e oitocen-
tos mil réis ........... . 

t< SI 4.° Com a vaccinâ, ·cirurgião
mór. da . província, e 
800R para os expostos. 
Um conto e · oitocentos 
mil réis .........•...... 

« SI 5.<> Com as obras publicas e 
concertds dá' igrejas 
matrizes. Oito contos 
de réis ......... , ...... . 

« l\l 6.o Com as justiças territo
riaes. Um conto e seis· 
centos e setenta trea. 

. mil réis ........ , ...... . 
« Supprime-se -- o ordenado do 

escrivão dos feitos e do 
procurador da corôa. 

« SI 7. ° Com as despezas eccla• 
siasticas. Seis contos 
setecéntos e cincoenta 
mil réis .............. . 

« Supprima-se a despeza de gul
zamentos e fabricíl. 

« SI 8. • Para cnsa de pdsiio oom 
trabalho, reparos e 
cona,tl'tlcção de cadêas. 
Oito contos e setecentos 
mil réis ••••.•••••...... 

<< l\l 9.• Com a conducção e sus
tento de presos pobres. 
Um conto e oitocentos 
mil réis .............. . 

« SI 10. Com despezns eventuâes. 
Dous coutos de réis .•. 

SOJ)'lma.,. 

Foi approvado. 

OAl'ITULO X 

9,000~000 

5:0008000 

13,sooaoo) 

· 1:800$000 

a,oooaooo 

1,678aooo 

6:750HOOO 

8:700SOOO 

1,sooaooo, 
2:000SClOO 

58:523HOOO 

réis ................... . 
e< ~ 6. ° Com as .ius tiças tarrito

riaes. Um conto trezen; 
tos e trinta s tres mil 
réis ................... . 

« Supprime-se à- despeza dos 
ordenados do procurador 
da corôa, escrivão, so
licitador, meirinho a 
escrivão do meirinho dos 
feitos da fazenda. 

« SI 7 . • Com as despezas eccle
siasticas. Dous ·contos e 
quinhentos mil réis .... 

« Supprime-se a despeza de gui. 
zamento, etc. 

<< !\i 8. 0 Para casa de prisão com 
trabalho, reparo e cons
trucção de cadêas. Dous 
contos à novecentos mil 
réis ..•....... ~ ...•.•. : 

« SI 9. ° Com a conducção e sus• 
tento de presos pobres. 
Seiscentos mil réis ..•.. 

« ~ 10. Com despezas eventuaes. 
Um conto de réis; ..... 

Somma ... 

8:000SOOO 

1:338$000 

_ -2: 500UOOO 

2:900SOOO 

600SOOO 
·111 • 

l:OOOSOOO 

32:213SOOO 

Foi approvado, menos o~ 8•. 
Tambem forão approvadas as segffintes emen· -

das: 
Do Sr. Fernandes da Silveira : . 
,e Para escolas de primeiras letras nas villas' 

de Paraoaguá, J1uumenha, Marvão, S, Gonçalo, 
Jascós, Putté, Piracuruca, Piranhas, Parnahyba 
e Campo-Maior 2:500SOOO. · 

« Em lugar de 4:6808000-diga-se-7:lOOSOOO. 
e< Ao SI 8°. Offereço como emsnda a segunda 

propo_sta do conselho goral, qud pretende se 
autonse o governo a despender 7:000$000 para 
construcçito de uma nova cadêa e casa de camara 
na cidade 'de Oeiras. 

CAPITULO X[ 

Província do Mara;hao • 

« Art. 45. O presidenta da provincia do Mara• 
nhão, em conselho, é autorieado á despender no 
a~no financeiro do 1° de Julho de 1833 à 30 de 
Junho de 1834. 
« § 1. o Cpm a presidencia da 

província, secretaria e 
conselho do governo. 

P.rovincia do Piauhy .,. Dez contos de réis ........ « Si 2, ° Com as diarias das mem-
10~0008000 

t 44 O 'd ' • 1 ..) -.. broa do co11selho geral 
« Ar . . pres1 ente da previne a do P1auhyr , . ·e seu expediente. Sete 

em conselho, é autorisado á despender no anno contos e duzentos mil 
financeiro de l• de Julho de 1833 á 30 da Junho réis ................... . 
de 1834. · « Si 8. • Com a instrucção publica,. 
« Si 1°. Com a / presidencla. da incluindo-se um conto 

provincla, secretaria. e tresentos e cinc~tn mil 
conselho •do governo. réis para a bibhotheca. 
Sete contos de réis ....• - 7:000SOOO Treze contos trasentos 

« Si 2. ° Com as · diarias .dos mem- e noventa mil réis ..... . 
bros do êlomíelho geral e< ~ 4.• Com o jardim bota.nico. 
e seu. ~xpediente.- Tres Dous contos de réis .... 

'1'0110 ~ 

7:200BOOO 

13:890$000 

2:000UOOO 
23 
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« § 5.• Com a .vaccina. Quatro

centos e noventa e dous 
mil' réis. . . . . . . . . . . • • . . . 492/1000 

, « § .6.° Com catechese e civili· 
ee.ção dos indigenas. Um 
conto ·e tresentos mil . 
réis .••.••. ;............. 1:300ff000 

" Si 7. 0 Oom o canal. Vinte quatro 
·contos de réis...... . . . . 24:000UOO0 

<l s; 8. ° Com as obras publicas e ' 
concertos de igrejas 
matrizes, illuminação 
da cidade, incluindo-se 
sete cóntos de réis para · 
_obra do pharol. Trinta 
contos de réis., . ........ 80:000S0OO 

« Si 9 .0 Com as justiças . territo-
riaes. • Um conto e du_. 
zentos mil réis .....•. ,. 1:2008000 

« si ·10. Oom as guardas policiaas. 
Vinte e oito contos de 
réis •....... ; . • . . . . . . . . . 28 : OO0R000 

1 ~ 11. Com as despezas eccle-
siasticas, inclusive um .t 
conto de réis para o 
reculhioJento de Nossa 
Senhora da Annunciação 
e ~medios. Treze contos. 
quatrocentos e trinta e 
um mil réis •... : ....... 13:431SOOO 

« Supprime-se a despeza de gui-
zameoto, etc. · · 

« Si 12. Para casa de prisão com 
trabauho, reparos e cons
trucção de cadêas. Vinte 
tres contos e duzentos • 
mil réis............... 28:200$000 #" Si. 12. · Com a conducção e sus-

·• tento de presos pobres. 
Quatro contos e oitocen-
tos mil réis... . .. . .... . 4:800/1000 

«· Si 14. Oom _despezas eventuaes. 
Tres contos de réis.... 3:000S0OO 

Somma ... 162:0188000 

Foi approvado com uma emenda do Sr. Oosta 
Ferr&Íf!l, para se darem 2:000/1 pari> os lazaroa, 
e se destioor para a sua habitação o hospício 
em que os escravos recem-chegados da costa da 
Africa iftziiio quarentena. 

Forão regeitadas duns emendas do mesmo Sr. 
para se dar 1:000/1 parn o aeminarlo ecclesiasti,ç~ 
e 2:300S para catecheso dos índios, e despeza 
doa lavradores quando atacados. 

Levantou-se a sessiio ás 2 horas. 

Sessão de t O de Agosto 

.PIIEBIDENCIA. DO SR. Llll.PO DE .t.BREU 

A;pprova• a seta da antecedente, foi á secre
taria um offlcio · do '8r. ministro da fazenda 
declarand~ que no mez .. de Julho ultimo rendeu 
a armazenagem da alfandega 160/1320. -
· A' commissiio respectiva outro do Sr. ministro 
da justiça com um · olfieio-do juiz de fóra da villa de 
Campos sobre a necessidade já requerida pel11 
camara municipàl daquella vllla, da erea.çao de 
um corpo ~~ guardas municipaes peroianéntes, que 
faça a pohc1a. · 

A' de C'onstitulção o requerimento de José 
Antonl,p_ de Oliveira, negociante da praça .do Rio 
de Jã1M11ro, Outro de Francisco José da 13ilva Leal, 
1° tenente da armada .nacional . 

A' de petlç<iae o de Francisco· Pires da Silva, 

capitão roformado do regimento n. 22 da caval• 
laria de 2• linba. -

A' de commercio, industria e artes uma repre
sentação de Antonio Muniz de Souza. 

A' commissão respectiva outra do capitão Ma-
noel Ignacio de Carvalho Mendonça. _ . 

Leu-se o requer'imeuto do Sr. Brito Guerra : 
« Requeiro que a resolução que offereceu a 

commissiio ecclesiagtica sobre a quantia de 
2: 800S deixada em testamento por João Franctsco 
da Costa, --impre~sa sob n. 188, seja reimpressa 
com urgencia juntamente_.,.com 'O relatorio e 
razqes "em que se fundou a commissão para 
offerecer a dita resolução. 

Entrou em disc_ussào a resoluç.'!o uão impressa 
approvando a pensão de 400/1 concedida a D. Maria 
Alvarez de Almeida e Albuquerque, viuva de 
José Paulino de Almeida-a a de 8009 a D. Generosa 
Candida do Nascimento Peçanha, viuva do capitãó 
de ca.vallaria de la linha Antonio Joaquim dl'I 
Mascarenhas Peçanha e snas filhas. 

Approvada e adoptada, foi á commissão de. 
redac~ão. · 

Igual sorte teve outra resolução não impressa 
.approvando a aposentadoria concedida a Antonio 
Francisco Lima, contador da ·marinha com o -
ordenadv po, inteiro. 

Foi' approvada II resolução vinda do senado 
para que os o_fficiaes das secreta·rias de estado. 
possão dividir entre ~ as emolumentos que se 
achão em deposito, como d'antes se praticava. 
· Entrou em discussão o seguinte capitulo, que 
foi approvado, julgado prejudicado a segunda 
parte do Si 8°. · 

CAPITUlO ·XII 

Provincia do Pará 

« Art. 46. O presidenta da província do Pari\, ' 
em conselho, é autorisado a despender nt anuo 
financeiro dõ 1° de Julho de 1833º á 30 da 
Junho de 1834.. 
« S, 1. 0 Oom a presidencia da 

provincla, secretaria e 
conselho do governo. 
Nove contoà , de réis ..• 

« Si 2. 0 Oom as dia rias dos mem
bros do conselho geral 
11 seu expediente. Sete 
contos e duzontos mil 
réis .............. . .... . 

« Si s. 0 Oom n lnstruooão publica, 
lnoluslve quatrocentos 
mil réis pnrn o aemi-
nario e cq llegio de 
educandas.· Seis contos 
e trezentos mil róis; •• 

« Si 4. 0 Oom o jardim bote.nico, 
horto de especiarias. 
Um conto e quatrocentos 
mil réis ..•.........•... 

« § 6. 0 Oom a catechese e ci
vllisação dos indigenas 
e soccorros aos pobres 
do hospital, vaccioa e 

· passeio pqb!ico. Tres 
coutos de réis . ......... · 

« Si 6. 0 Oom as obras publicas e 
concertos --.de igrejas 
matriza!. Oilo conto. de 
'téis . ... .......... -. ... . 

11 Si 7. 0 ÜOJII as justiças· terril'o
• 1:iaes. Tres contos du

- zentos li dezoito mil 
» Suppríme-se a despeza do or
. danado do solicitador 

dos feitos e do procu-
rador da- corôa e de 
ra~ões aos ouvidores e 

o,ooonooo 

7:2008000 

6:8008000 

l:400H000 

8:0008000 

8:000/1000 

3:2188000 
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seus ofiiclaes ,. e a dos 
salarlos dos empregados 
nas correicões doalltnes
mos onvl'tlores. 

« ~ 8. ° Com as despezas ecelesias
ticas, inclusív:e o vlgario
geral ão Rio Negro, _ e 
20011:ao seminario. Trinta 
e oito contos cento e 
setenta e oito mil rms. 

tt SI 9. • Para casa de prisão com 
trabalho, reparos e oons
trucção !le cadêas. Oito 
contos e setecentos mil 
réis ................... . 

« ~ 10. Com II conducção e sus
tento de presos pobres. 
Um conto e oitocentos 
mil réis .. , .......... .. 

tt Sl 11, Com despezas eventuaes. 
Dous contos de réis .... • 

Som«ia ....... . 
Seguia-se. a discussão do 

CAPITULO XIII 

Provincia. de Matto-Grosso 

38:178HOOO 

8:700$000 

l:800SOOO 

2:0DOSODO 

88:796$009 

« Art. 47. rJ° presidenté da província de Matto
Grosso, em conselho, é autorisado a dllJlpender 
no anuo financeiro do l• de Julho de 1833 ã .JO 
de fonho de 1834: • 
« SI 1.° Com a presidencia da 

provinc~a, secretaria e 
conselho - do governo.-. 
Nove contos de réis .... 

" Sl 2.° Com as diar!as dos mem
. bros do conselho geral e 

.; seu expediente. Quatro 
contos de réis ......... 

" Sl s> Com a instrucção publica. 
· · Quatro contos trezentos 

e sessenta mil réis ... 
« SI 4. • Oom a vaécina, catachese 

.. .. e civilisa,;ão dos indí-
genas. Dous. c<Jntos e 
tresentos mil réis ..•.• 

<« Sl 6. • Com as obras publicas e 
concertos de igrejas ma-
trizes. Oito contos de 
réis ................... . 

« SI 6. • Com as justiças territo
riaes • Dons cnntos de 
réis .................. . 

ct Supprime-se o ordenado do 
procurador da coróa. 

ct Sl '/.• Com os pedtstres. Vinte 
cC1ntos de réis ........ .. 

« Sl 8.• Com as despezas ecclesias
ticas. Dous contos oito-
centos e cincoen ta mil. 
réis, ..... ; ............ . 

· ,, Supprime-se. a despeza de,gu-i
zamentos, etc. 

« Sl ~ Para casa de -prisão com 
trabalho, reparos e cons
trucção de cadêas. Dous 

. contos e novecentos mil 
réis ... ; .•.... , •.. ;; .... 

« Sl 10. Com a ,oonducção e sus
tento dê presos pobres. 
Seiscent,os mll réis .. ,.. 

« § 11 , .Com des!fflzas e 4.ventuaes. 
- Dous contos de róis .. _ .. 

Somma ... ..... . 

9:000fiOOO 

4:000$000 

4:36011000 

2:SOOffOOO 

8:000BOOO 

- 2:000HOOO 

20:000#000 

2:8110UOOO 

2:0001/000 

6001/000 

2:000$000 
58:Olopooo 

Foi approvado, julgando-se prejudicado o $ 7-• 
e a 2• parte do ~ 8•. Ji> · . 

Igualmente foi approvada a seguinte emendti ao 
Sl 8° , . 

« A' quantia decretada para as despezas eccle
einsticas na provincia. de Matto-Grosso augmen
te-se a quantia de 250$, porque existem 6 freguezias 
na provincia e a commlssão só contou com•ó, 
-Veiga. » 

Entro11 em dlscussão o 

CAPITULO XIV 

Pro1Jffi.cia de Goya:; 

,1 Art. 48. O presidente da. provinoia de Goyaz, 
em conselho, é autorisado- a despender no anno · 
financeiro do 1• de Julho de 1883 á. 30 de Junho 
de 1834: 
« s; 1. 0 Oom a presidencla da 

província, secretaria e 
conselho do governo. 
Nove contos de réis ... 

« Sl 2. ° Com as diarias dos mem
bros do conselho geral 

- e seu expédiente. Qnatro 
contos de réis .•...... 

« Sl 3. ° Com a instrucção publica. 
Nove conto.a quatrocen
tos e noventa e quatro 
mil réis .............. . . 

<t Sl 4. • Com a vaccina_ catechese 
e civílisação dos indí
genas. Tres conteis e 
duzentos mil réis .. .... 

« Si 5.° Com as obras publica{ e 
concertos de igrejas ma• 
trizes. Oito contos de 
réis., ..• .' ............. .. 

« Sl 6. 0 Oom as justiças territo
riaes. Um couto seis
centos e oitenta mil réis. 

« Sl 7 •0 Oom as despezas ecclesias
ticas. Sete contos oito
centos e cilfoo.enta mil 
réis .. . ............... .. 

1, Supprlme-se a despeza de gui
zamento, etc. 

SI 8, 0 "f>ara casa de prisão com 
·• traballlo, t·eparos e cons

trucção de cadêas. Dous 
contos e novecentos mil 
réis ................... . 

« § 9. 0 Oom a eonducção e sus
tento de presos pobres. 
Seiscentos mil réis .... 

u § 10, Com deijpezas eventuaes. 
Dous contos de réis .•. 

Somma ...... .. 

9:0008000 

" 4:0008000 

9:494SOOO. 

3:200$000 

8:000$000 

1:680$000 

7:8508000 

' 
... 

2:900SOOO 

6008000 

2,ooosooo 
. 48:72!8000 

Foi approvado, menos a za _parte do SI 7°. 
Seguio·,se o 'li 

CAPITULO XV 

Província de Mi~s 0eraes 

« Art. 49. O pre!tidente .da prov!acia de Minas 
Geraes, em tffinselho, IS' autorisado a despender 
no anno finqnceiro do 1• de·Julbo de 1833 á 30 
de Junho de ~1834: 
« $ l.• Oom a presidencia da 

província, secretaria e 
conselho do governo. 
~z contos de réis..... 10:0008000 

« § 2, 0 Oom as díarí11s dos mem-
• bros do conselho geral e· 

seu expediente. Sete 
:;# . 
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contos e duzentos mil 
réis .• ;................. 7:200$000 

« Si 8.• Com e. .instrucsão publica. 
· Vinte ,11 ;,&rnco contos. 

duzentos e oitenta mil 
réis . .... ..... ...... : . .. 25: 280$00Q. 

o.Supprime-se ·· a despeza . dos 
ordenados do mineralo• 
gico André Augustier e 
de Roque Schych. 

r. 115 4,0 Com o jardim botanieo. 
Um canto e duzentos 
mil réis ...• -......... 1:200SOOO 

·« § 5. • Com a vaccina, eatechese 
e eivilisação dçis indíge
nas. Quatro contos-tre
sê'ntos e sessenta mil 
réis......... . .......... 4:860$000 

« Supprime-se a despeza do orde
nado dos allemães em
pregadoe na fabrica de 
ferro do morro do Pilar. 

• « 1\1 6.° Com as obras publicas e 
concertos de igreja_s ma
trizes. Vinte e dous 
contos de réis. . . . . . . . . • 22.: ooonooo 

<< § 7. 0 Oom ·as jnstiças.- territo-
riaes. Nove contos e 
novecentos mil réis •.• ·. 9:900$000 

« Supprlme-se a despeza dos 
ordenados do procurador 
da corôa, escrivão, so
licitador, meirinho e 
escrivi!odo meirinho dos , 
feitos da corôa e fe.zenda. 

« § 8. 0 Oom as divisões do rio 
Doce. Vinte contos ' de 
réis..... .. .... . ........ 20:000HOOO 

« 1\1 9. 0 Oom ·as guàrdas policiaes. 
Cincoenta contos de réis. 50:000SllllO 

« 115 10. Oo~ ~s . dt1J!P~zas eecle
s1ast1cas. 'i'nnta e· dous. 
contos. duzentos e ses-
senta e seis mil réis.;.. ~: .6268000 

« Supprlme-se a despeza ~do gui- • 
zamento e fabrica. 

« Supprlme·se irwalmente o arde· 
. nado do thesoureiro di. Sá

de Mariànna emquanto 
não comparecer a eurcer 
o seµ emprêgo. 

e< Sl 11. Para casa de prisão cóm 
trabalho, reparos e cons
trucção de cadêas. Vinte 
e tres contos e duzentos 
mil réis . ••. ,;.......... 23:2008,000 

<< Sl 12. Oom a conducção e sua- . 
tento de presos pobrfls. 
Quatro contos e oitocen-
tos mil réis........... 4:SOOSOOO 

« Sl 18, Oom despezas eventuaes. 
T !.es co_nt!lS de réis. . . • 3: ooosoo<f 

Somma........ 213:206SOOO 

Foi approvado com as seguintes emendas : 
Do Sr. Carmiiro Leão : 

« Ao Sl do art. 49.-Conslgne-S'!!-para a despeza 
da. secretaria , da pro'i.incia de Minas Geraes além 
da. -qu~ntia orçnda m'ais 8:0008, autorisa~do-se 
o l_)res1den~ em coDSelho para organisar a secre
taria · e ass1gnar ordenado dos offlciaes e mais 
em.prega.dos. 1, -

« Ao Sl 3° ~o art. 49.-Consígne-se para despeza 
da lnstrueçao publica da provincia de · Minas 
Geraes a quantia ds 40:000$, pedida pew cooselho 
geral. · 

« Supprlma-se o ~ 8•, ... -

« Conserve-se ao Intendente comrni1111ario da 
villa da Campanha da Prlnceza o seu or(f'enado. » 

~o Sr. Ferreira de Mello: . · ft . 
u No ·§ 6• supprimiio,ee as palavras.:...e concertos 

das iiJej as iu atrizas. » . 
« Ao ~ 10 supprima-se a suppressão da eóngrua 

do thesoureiro·mor da Sé de . Marl~nna.-Ma'rfa 
de Moura. » 

CAPITULO .XVI 

Província. de S. · Paulo 

« Art. w .. O presidente da pro'l'incia de s. Paulo, 
em · conselho, é aatorisado a despender no anno 
financeiro do 1° de Julho de 1833 â 30 de .Junhõ 
de 1834: · 
• § 1. o Com a · presldencia da 

provincia, secretaria e 
conselho do governo. 
Dez contos de réis .... 

« Si 2.• Com as dlarlas.Jos mem -
• broa .do conse1110 geral e . 

seu expediente-; · Sete 
cillltos e duzentos mil 
réis ........... . ... .. .. . 

« Si 3.• Oom a lnstruo9i10 publica, 
comprehendendo os se
mlnarios. Vinte cantos 
duzentos e vinte mil 
réis ••...••• .-.......•.•. 

. « Si . 4.° Com o jardim bot11nico. 
Um' co1~ oitocentos e 
q~arsnta e .,i.ove mil 
réis ..•.•••••.......... .. 

« Si 6. o Oom a vaccina e professo
res da saude. Um conto 
e.dusentos mil réis . ... 

<< § 6. o Oom a catechese e civíli
saçiio dos Indígenas. 

· Quatro contos do réis .. 
« § 7.• Oom as obras · publicas e 

concertos de Igrejas ma
trizes. Vinte contos do 
réis •••.. , ............. . 

« Sl 8.• Com as jtistiças territo
riaes. Quatro contos 

- quatrocentos e oitenta e 
• · quatro mil réis ...••... 
« § 9.° Com as guardas poLií,iaes. 

Vinte 'contos de rãl'é .•.. 
« § 10. /Jom as despezas ecclesias· _ 
· tices, inr.lusive .SOOR ao .. 

capelliio das igrejas dos 
extinctos jesuítas. Vinte 

.._ e nove conto setecentos 
e quarenta e cinco mil 
réis ..........• .. ....... 

<< Supprlme-se a despeza de guiza-
. . .. manto e fabricado,,f. 

<< § 11. Para casa de prisão com 
tra_balho, reparos e cans
trucção de· c~éas. Oito 
contos e setecentos mil 
réis .••••..•...•........ 

_ « Sl ~- Com conducçào e sustento 
de presos pobres. Um 
conto · e oitocentos mil 
·réis ................. . . 

« § 13. Com despezas event.naes: 
Tres co.ntos de réis; .... 

Somma .••••••• 

• 
10:0008000 

7:200fl000 

20:220HOOO' 

l:849ROOO 

l:200SOOO 

·4,ooosooo 

20:000$000 

• 4:4848000 

· .' 20: 0008000 

211:745SOOO 

8:700SOOÓ 

1:800$000 

&oooa&õo 
182: 198SOOO 

~ Foi a"f>provado com uma emellda do sr: Toledo 
ao ~ 8°, sendo julgada preJ uâtcada a segunda .:parte 
do $ 1°. • 
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CAPITULO XVII 

Pi·ovincia de Santa Gafharina 

(< ·Art. 51. O presidente da provincia de Santa 
Catharina, em conselho, é autorisado a despender 
no anno financeiro do 1° de Julho de 1888 a 30 de 
Junhõ de 1834· : 
e( § 1.° Co~ e., presidenei~ da pro

vrnc,a, secretaria e con-
selho do governo . Sete 
contos de -réis ... . ..... . 

e(§ 2. ° Com as dia.rias dos mem. 
bros do ·conselho !(eral 
e seu expediente. Tres 
contos e duzentos mil 
réis ••.......•........•. ; 

« § 3.° Com a instrucção publica, 
inclusive o lente de ci-
rurgia · pratica. Dous 
contos setecentos e no
venta mil réis ....• , ... 

« § 4.° Com .ª .v.a.ccina, cateche~e 
e c1v1llsação dos indí-
genas. Setecentos e cin-
coénta mil réis ........ , 

(( § 5.° Com o hospital e expostos. 
Oitocentos mil réis ..... 

(< § 6.• Com as obras publicas 'e 
concertos de igrejas ma-
trizes. Ofto contos ·de 
réis ..... , . . . , ........ , 

« §, 7. • .Com as justiças territo • 
• riaes. Um conto cento e 

quarenta mil réis ..... . 
« Supprime-se o ordenado do pro

curador da corôa . ., 
« § 8.• Com as despezas ecclesias-

ticas. Tres contos de 
réis .............. . .... . 

« Supprime-se a despeza de guisa-. 
. . mento, élc. 
« ~ 9. 0 Para casa de prisão com 

trabalho, reparos e cons
truccão -de cadêas. Dous 
contos e ncivoceutos mil 
réis .•.•................ 

« § 10. Com a conduccão e sus
tento de presos pobres. 
Seiscentos mil réis:-...• 

« SI 11. Com despezas eventuaes. 
Um conto de réis .•...... 

Somma ...• · 

7:000S000 

8:200$000 

2:790ROOO 

750$000 

800$000 

8:000HOOO 

1:1409000 

3:0001!000 

2:900S000 

600/1000 

1:000SOOO 

31:180$000 
', _ .. 

Foi approvado com a seguinte emenda : 
u An cap. XVII.-Emeodas ao§ 3•-Em lug!tr de 

2:7901/000- dig~·i.:e-3:0lOS00O-Si 8° augmente-se 
, 2V0//000 da co11grua do vigario da nova parochia 

· do Ri~ Vermelllo.-Du~rte Silv~. » 

O.!.PlTULO XVIII 

Provincia do Rio_ Grande ào Sul ' 

· « Art. 52. O presidente da província do Rio 
Grande do .Sul, em conselho, é autorisado a 
«espender no anuo financeiro do 1• de Julho de 
183;J á 30 de Julho de 1834. -
· « § 1.° Com a· presidencia da 

província, secretaria · e 
conselho do govern°' 
Dez. contos de réis ..•.. 

<< i 2.• Com as diarias dos membros 
du conselho geral.e seu 

. expediente. Sete contos 
e duzentos mil réis .•... 

« S, 3. • Oom II instrucção publica. 
Doze coptos . de réis.: ... 

1o,ooóaooo 

7:200/1000 

12:000/1000 

« .S> 4. • Oom vaccina e professores 
da saude e hospital. 
Tres contos e quinhen-
tos mil réis .. . ...... . . 

" SI 5° Com os engenheiros encar
Jegados da estatística, 
e o piloto encarregado 
da divisão · das terras 
para os colonos. Tres 
contos e quatrocentos 
mil réis .............. . 

« ~ 6. ° Com as obras publicas e 
· , concertos de igrejas ma

- trizes. Vinte contos de 
réis ................... . 

« ~ 7. 0 Oom as -jus.tlças territo
ria.es, inclusive o expe
diente da junta da 
justiça. Dous contos 
quinhentos e noventa 
mil réis ............... . 

« Supprime,se o ordenado do 
·procurador da corôa e 
oi tocent,ea' mil réis para 
as diligencias da justiça 
por dever passar para 
a11 evc-ntuaes. 

« ~ 8. 0 Oo~ ~s despezas 6Ccle
s1ast1cas , inclusive as 
congruas do viga rio geral 
e dous pastores protes
tantes. Cinco contos e 
setecentos mil réis .... 

cc Silpprima-se a . despeza de 
guisamento, etc. . 

« SI 9.0 Para casa de pri<;iio com 
trabalho, reparos e cons- · 

, trucção de cadéas. Vinte 
oito contos de réis ...... 

cc SI 10, Com a conduccão e sustt1nto 
de presos pobres. Quatro 
contos e Qitocentos mil 
réis .................. . 

cc Si 11. Com despezas eventuaes. 
Tres contC>s de réià ..... 

3:500HOOO 

3:400$000 

2~0011000 

2:5906000 

5:70011000 

28:000~000 

4,sooaooo 
3:0008000 

Somma.... 100:1908000 
Offetecerão-s&·lhe as seguintes emendas : 
cc Com as guardas municipaee perm1rnentes 

20:000H000.-Baptista de Oliveira. >> 
« Art. 52. SI 6 ° Ç,om as obras publicas, 

concertos de igrejas matrizes, e remoção das 
arêas, na . villa do Rio Grande e povoaçiio dé 
S. José do Norte 20:000ROOO" 

cc Em lugar curnpet9otu . .,- Emenda additivn. -
Coin a illuminttçà.o da cidade 12:000$000.-Maciel 
e Pereira Ribeira. », 

Foi approvado o cap. 18 com ·a primeira ,parte 
da emenda dos Srs. Maciel e Pereira Ribeiro. 

Dada a horà; levantou-se a sessão. 

Sessão em l 'f dé _A.gosto 

l'RESÍDENCl.!. DO sa._LlMl'O. DE .ABRE_U " · 
· Approvada a actrc da anteçedente; foi ã com

mis$iio de justiça criminal un. officio do Sr. 
ministro da .justiça com outro do chanceller da 
relação do M11ranhã0, em que pecls decliiração 
Jo art. 111 do codigo criminal. 

A' 4ll ,111ati'llha e guerra, outro do Sr. ministro 
da mariiina enviando um requerimento de .José 
Maria da Cunha, e inform~ndo que não apresen
tando o supplicante titulo de confirmação do 
lugar de commisssrio, nem a carta rPgia de 
14 de Novembro ,de 1817, autoris~ndo o general 
visconde da I,ag110a a expedir di~mas ·provi· 
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eorios, j11lgoll o governo não dever continuar 
o vencimento de commissario. · · 

A camara ficot1 inteirada de um oficio do Sr. 
ministro da fazenda partfoipa.ndo haver a 1"egencia 
em nome do imperador sanccionado a resoluçli.o 
de 7 de Julho, que . concede á confraria da santa 
casa.. da miser!cordia da cidade de S. · Paulo a 
faculdade de adquirir por tftulos ldgaes até a -
quantia de 200:000HOOO em predios urbanos e 
rusticos ;.j, de outros do 1°· secretario do senado 
partic.ipando : 1° ter a regencia em nome do 
.imp·erador sanccionado a resolução da assemblea 
geral declarando livres as passagens . da villa do 
Rio Grande para a povoação de S. J,1sé do 
Norte e da freguezia do_ Triumpho para a povoação 
do lado opposto, e vice-versa: 2°, haver o senado 
adaptado e dirigido á s~ncçiio imperial a reso
lução prescrevendo a forma de arrecadar-se a 
contribuição voluntaria em beneficio dos luaros. 

escrivão do meirinho dos feitos, se ~bservará o 
que dispõe a·lei de 20 de Setembro de 1827. 

, « Art. 58. Ficão autorisados, o ministró dll jus
. tiça na c6rt~, e os presidentes em conselhos nas 
pNvinclas, a fazer a despeza legal indispensavel 
com soldos · dos cornetas e clarins, gratificações 
aos_. instructores das guardas nacionaes, papel, e 
-o mais preciso para seu expediente. ~ 

Foi recebida com especial agrado uma· felicitação 
da c11mara municipal da villa Nova' de S. José 
'11a Cachoeira. · · 

Dirigirão-se á commissão de .justiça civil o re
-querimento do juiz e mesarios da irmandade do 
patrlarcha s._ José, e dos offic!aes da secretaria 
do governo da província de Minas-Geraes. 

A' de pensões e ordsnados o da viscondessa da 
Cachoeira. 

A' · de guerra o de .Jacomo Francisco R4bufá, 
alferes do estado-maior do exercito. 

A' de petições o de Felix da Rosa de Vasconcellos, 
e o de José Antonio Alves, mestre da oflicina dª 
polieiros do nrsenal da marinha. 

Lêrão-se alguns parecE11es de commissões, que 
tiveriio diversos destinos. - . · 

. Entrou em discussão o art . 1° da resolução 
não impressa sobre ·o modo porque serão nomea
dos os juízes de paz, e sobre o methodo da apu,· 
ração das listas para vereadores das camaras 
muuicipaes, e as emendas apoiadas. 

Concluída a discussão, foi approvada a sup-
pressão do artigo. ' 
_ Foi approvado o art. 2° . . . 

Seguio-se· a discussão do art.· 8•, que ficou 
adiada pela hora. .... 

Recebido o Sr. ministro da fazenda com ·as 
formalidades do costume, entrou em discussão o 

CAPITULO XIX 

Disposições communs 

« Art. 58. A' excepção das despezas decretadas 
nesta lei, nenhum1111outra se fará nas tbesourarias 
provincíaes, salvo se o presidente em conselho a 
deter111inar sob sua responsabilidade. 

« Art. 54. Ficão el~adas a cincoenta mil réis as 
congruas dos coadjutores, cujos v:encimc,1tos até , 
agora não chegl!,vão á essa quantia. 

« Art. 55. Os ' parochos, quer sejão collados, 
quer encommendados continuaráõ a receber a 
congrua mareada no art . 46 da lei de 15 de No
vembro de 1881, ficando desde já supprimidos ·os 
vencimentos que ora percebem além da congrua 
a titulo de gutsamento, fabricas, pi,nsões e . or-
dinarías. ' 

« Art. 56._ Emquf!nto -se . não organisão com• 
petentemente as secretai;ias do governo dás pro
víncias ft<Jão autorisados os presideHtes em conselho, 
a augmentar os orden_ado~doa officiaes das mesmas, ·· 
comtanto porém que nã'II excedão a quantia que 
vai marcada nesta lei para a despe'ft da presi
dencia, secretaria, seu expedlente, e conselho do, 
governo de cada uma d~s respectivas provincias. 
O ex.cessll sobre os ol'denados que actualmen.te 
;:_enc©n os mesmos offi.cíaes, será considerado 
·coma..gratifl.cação. 

« Art. 57. Nas províncias em que se supprimem 
os ordenados do eoliGit&dor, escrivão, meirinho, 

« Art. 59. As pensões, meios soldos e ordenados 
dos jubilados e aposentados, continll.aráõ a ser · 
pagos nas mesma.s províncias de · sua resídencià, 
com a differença porém de serem inscriptos n~ 
despeza geral. · · 

« Art. 60. ·Estas despezas :Serão processadas 
em folhas separadas e pagas pelas thesoure.rias 
respectivas. ' · : . 

« Art. 61 Fica competindo aos membros. dos 
conselhos geraes das províncias, tanto na'ff"sessões 
ordínarias como nas prorogações, a mesma díaria 
que percebem os membros dos conselhos do go
verno pela lei de 20 de O11tubro de 1823. 

« Art. 62. Os ministros do imperio e ju,tiça 
n-a côrte, e os ,presidentes em- conselho nas pro
víncias poderáõ applicllr as sobras de alguns 
dos artigos dll despeza provincial, em outros para. 
os quaes não tenha chegado a quantia fixada na 

·1ei. 11 
Forão apo!adàs as seiuintes' emendas: . _ 
Do Sr. Rezende: 
" Supprima-se o art. 58. » 

- Do Sr. Ribeiro de Andrada: 
« Ao art. 53-accrescente-se depois Jla palavra _ 

-responsabilidade-do art. 58-no caso de despeza 
imprevistas e urgentes.>> · -

Do Sr. Vallnsques: - • 
« Supprima-se o art. 55.,i 
« Supprimãl:l-se no art. 62 as_ palavras desd& 

-os ministros..,.-até,-na eôrte.» 
Dos membros da commissiio: 
« Sapprimiio-sê os arts. 54 e . 55.» 
Do Sr. Uebouças: . 
" Ao art. 6B accrescente-se-esta disposição se 

limita ás provlncias em as quaes ainda não.haja 
reforma especial por lei." 

Do Sr. Jacobina: . 
« Aó art. 56-depois da, palavra-augmentar

accrescente-se-da p"ublicação desta lei em diante 
-os ordenados-e os mais como está rm a_rtigo,I) 

Farão ta.mbem apoiados os seguintes artigos 
additivos: 

, Do Sr. Oalmon: _ 
. tt O 'ministro da justiça nesta provincia, e os 

presidentes em conselho- nas demais fl.cão 
desde já autorísados a elevar os ordenados · 
dos j uizes -letrados de prime.iras instanc1as a 
quantia de l:200$ á 2:000~ segundo as circum• 
staneias locaes.,i · 

«'O ordenado do procurador da corôa soberania 
e fazenija- nacional, · fica elevado desde já a 
~:<1.00SOU!>.1, · ' 

Do Sr. Carneiro Leão: 
« Não passando o artigo additivo do Sr. Calmon. 

O ministro da justiça nesta provincia, e os pre
sidentes em conselho nas demais provincias ficão 
desde já autorisados a elevar os ordenados dos 
juízes letrados de primeira instancia á quantia 
de 1:000N á 1:600$ segundo ae circumstanoias 
locaes.» · 

Dos membros da commissão, 
« O augmento de vencimento qne se conceder 

aos magistrados seja coQsiderado gratificação i.té 
a ' nova organisação· judiciaria. n · , 

Do Sr. Castro e Si_lv{\: . · . 
" Que· os parochos tenlião 2508 ,.de congrua, 

supprimídos 011 coadjutores,g1lisa~e'Mos,ordinarlae 
e pensões, etc . .....Salva JI, redacção,>>.!I ~ . . 
- « .Que se faça extensiva a todas as provincíÂ . a 
emenda do Sr. deputado Rebo11ças autorisando o 
governo provincial a , fazer as _!Dais despezas 
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decretadas p<ir lei, a respeitÓ doa, differeotes 
ramos de despeza provinclal. » _ · 

« A quantia para os concertoi:I tle .- igrejas ma
"'trizes será a mesma de 4:000SOOO para cada um 
' dos bispados, na fórma do art. 14 Aia lei de 15 

de Dezembro de 1880. » • , 
« Que se restitua ao director do jardim botanico, 

. da lagóa · de Rodrigo de Freitas, o ordeo?do que 
percebia de I :600nooo, em lugar de 1:200$000 que 

· ora percebe. » 
Dada a hora, ficou a mataria adiada, e levan

tou-se a sessão. .. 
Sessão em t 8 de Agosto 

·PRESIDENCIA DO SR. LIMPO D.E ABREU 

Lid!I e approvada a acta da sessão antecedente, 
Coi á secretaria pará ser pres·ente a quem fez a 
requisição, um officio do Sr. ministro dos negocios 
estrangeiros, acompanhado de cópias de sentença 
proferida- pelo conselho supremo de justiça sobre 
o brigue Leonidas, e do decreto que decidia a 
revista de graça e~ecialissima. _ • 

Teve o mesmo destino outro do ,;r. ministro do 
imperio dando esclarecimentos pedidos ácerca de 
escravos vindos "1a província de S. Pedro do Sul. 

A' 2, commissão de fazenda, antro do Sr. mi
nistro da justiça pedindo - providencies sobre 
duvidas de algumas eamaras municipaes que 
recusão pagar os ordenitdos de carcereiro, alcaide 
e porteiro dos auditorios que d'antes estavão a 
seu cargo. . . . 

A' de pensões e ordenados, outro do Sr. 1nm1stro 
do imperi.; acompa_nhando o ~ecreto P.elo_ qual foi 
concedida ã D., Maria da Gloria de Ol1ve1ra Bello, 
a pensii.o annual de 800$000. 

A camara ficou inteirada de um-oflfoio, em que 
q,.respectivo secretario participa _ que o senado 
·aaaptou e vai dirigir ã sancçã_o imparia! duas 
r~soluções: ;t. a A aposentadorm çonced1ja ao 
conselheiro Joik> Carlos Leal. 2. • A pensao da 
viuva do ·conselheiro Jos.i Francisco Leijl. 

Forão dispensadas da impressão para entrarem 
na ordem àos trabalhos, as emend$ do senado 
á lei que trata das escola!! ~edicas. . . _ 

Remetterão-se á comm1ssao de constitu1çao, o 
requerimento de Evald. 

A' de guerra, o de Francisco de Balles Freire. 
A' de orça.menta, os dos correios do gabinete

imperial. 
A' commissão respectiva o de Caetano de Souza 

Coelho. 
Foi approvado o seguinte requerimento : 
« Que se peça ao governo a tabella ~os e,P1olu

mentos que se percebem pela secretaria da casa 
imperial, e as leis em · que se fundão. - Oa~·tro e 
Silva . " · 

Obtida a palavra, disse -- , • 
o sr. oaJ.:,non :- Pedi a palavra,-Sr. presi

dente, para apresentar á .. camãra uma offerta que 
_ lhe faz um sabio estrangeiro. O Sr. Theremin, 

cnnsul geral da Prussia, nesta. côrt~, . enviou-me 
por pllrte do Sr. Dr . Von Martins, 11lustre natu, 
ra1ista, bavaro, que fez long-as e ute1s v..l,llgens no 
interior do Brazil, os mappas que ora . mando. á 

. mesa, para que..-ill tivesse a hónra de o:fferecel-os 
em seu nome á nossa camara. Um dos mappas é 
geral do Brazil oriental, e -tr,is outros são parti
cull\,l'es do Ceará, Piauby e curso do ~mazonas; 
dobre este posso asseg"urar á camara que, compa- ' 
raudo-ó com o mappa de Arau Smith, qu_e· passa 

-pelo melhor da Amarica do -Sul, achei grandes 
mudanças, e p~ra · melhor, s~gundo a~ idéaJ q11e 
tenho. • , . 

Esta offerta -do Sr. Dr. Martins é, Sr. presi
dente, um testemunho, uã\l sómente do interesse 

que este lllustre -,estrangeiro ainda tem , pelo 
progresso de um paiz ~e lhe •servio de theatro 
para grangear a alta r eputação d~ que hoje goza, 
mas t ,,mbem do respeíto que consa&ill ao corpo 
legislativo brazíleiro. - , 

Eu me lisongeio de ser aqui o interprete de um 
sabio tão digno como o.Sr. Martius, s espero que 
a caroara receberá C0!}l agrado a sua olferta, e que 
assim lh'o fará const111: pelo Sr . secretario. 
(Mandou os mappas á mesa.) , 

Agora continuarei a fallar, Sr. presidente, para 
_ submetter ã consideração da camara um negocio 
· de grande importaneia, e que tem já merecido a 
atteoção da assembléa geral e do governo, e até 
mesmo dá camara ·municipal desta côrte. Eu vou 
fallar do cannl da Pavuna,-ácerca do qual .esta 
camara deve talvez obrar como conselho geral da 
provincia do Rio de Janeiro.· _ _ -

Esta obra interessante, Sr. presidente, consta-me 
que não tem sido dirigida e executada como, 
talvez, reclama a sua manifesta _ utiliJade. Mas 

· me consta que o canal aberto já não ' t~m pres·tado 
aos lavradores daquella pni:te do recóncavo desta 
pro,,,incia o bem ou commodidade qu~ alies tinhão 
direitQ de esperar, e até- me dizem que um ·pro
prietario do tarreno, onde ·parou a abertura do 
mesmo canal, edificou uma casa de arrecadação, 
na qual levaudo ao principio pelos productos que 
recebia ' dos lavradores para transportar para esta 
cidade, certa taxa moderad•, arbitrou rtctualmente, 
com gravam e dos referidos· lavradores, uma taxa 
muito maior, ou creio que o dobro da antiga, 

Se isto continua, póde dizer-se que as sommas 
gastas pela nação com o canal até ·hoje -ãberto 

ltêm servido apenas para enriquecllr um individuo, 
sem.-. utilidade de muitos outros ; e estou certo 
que a camara não quererã fazer sa_crificios pecu
niarios para dar um exclusivo od1oso a pessoa 
al~UDJa. . . 

-consta-me tambem que a camara mumc1pal 
consignou 12: 000$000 para a obra do canal em 
questão, e que encarregára a sua gesfüo ou 
direcção ao mesmo - proprietario, que se tem 
aproveitado;com algum grava.me ·dos outros, da 
navegação quasi exclusiva do canal. Estou que a 
municipalidade obrou assim na melhor fé do mundo, 
~ mesmo estou que ~quJlle propriet..riu. ~sem
penbará a sua c<imm1ssao com zelo e acttvidade, 
mas bom é, oenhores, que tiremos todo o motiv2 
a suspeitas, e ·talvez a queixas graves. Eu niilll' 
me occup,uia dist~ se já uão tivesse passado na 
lei do d9tntr1ento um credito de 80:000$000 para. 

-11 continua.cão deste•canal. 
Se á · custa d11.nação deve ser feita, cumpre que 

a camara 11ão sómente ftlgularise _e prescreva o 
modo pol'que se deve dirigir e executar a obra; 
mas tambem que acautele que alguem so apro• 
veite, com damno dos outros, .exclusivam_ente do 
beneficio que da me~ma obra deve resultar ao 
commercio e agricultura. Para esse fim, que 
julgo de obvia utilidade, offereço a seguinte 

· resoluçso, podendo ass~.gurar t\ camara que as 
infot'macões que te11ho sobre este assumpto provêm 
d<1-. uma boa origem, e que examinei a opinião 
e os ..b:abalhos daquelle que ·nivelou o terreno, 
traçou o plano e começou uma obra que lhe 
deve fazer muit~ honra., quero dize~1_do illust~e 
brigadeiro .Oorde1ro, CUJO plano ex1JO que seJa 
seg11ido. · - . 

« A assemblea, etc., resolve. . 
-« Art. 1. 0 O governo encarregar~ a d"us babeis 

engenheiros a .. direcção e ex~çao da obra .. do 
caual denominado ua P!lvuna, segundo o plano 
do brigadeiro Cordeiro: dando á C_!lmara dos 
deputados oo priu-cipio de cada sessao, e sobre 
informação dos ditos engenheiros e de outro que 
rromeará para inspeccionar a mesma obr'I, uma 
conta ·-circumstlfflciada do es_tado em que esta se 
achar, da despeza feita no auno fü1do e da · que ~ 
se deva fazer na segufnt!. 
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.• cc 'Art. 2. 0 No lugár onde· a abertura. do cana\ 
(emquanto não fôr ooricluida) houver de parar, · 
e nos pontos · em que o rnf:smo canal ~ortar 
estrodRs prilicipaes, oudestas'. mais se approx1ma r, 

· o governo fará arrendar em · hasta publica a 
· qufm mais vantagens,oft'erecer ao publico,o terreno 
Mufficiente para o estabelechi,ento de uma -casa 
de . deposito, ou lie expo'tta-eão e importação de 
generos; sendo o dono do terreno arrendado, 
convenientemente índemnisado nos termos da lei. 
-Calmon, » · 

O Sa. PRESIDENTE declarou que os mappas erão 
recebidos com · agrado, e que ião ser remettidos 
à commissãó 'de estatistica. 

O Sa. CALMON oft'ereceu o seguinte requeri-
m·ento: . ., 

« Requeiro que quando algum estrangeiro offe
recer algum trabalho util á camara, esta por 
in termedio do seu· J.o secretario lhe faça constar 
que recebeu com agrado a isua offerta,» · 

Ficou adiado pela hora. . 
Lerão-se alguns pareceres que tiverão ,diversos 

destinos. 
' 0 SR, ÕARNEIRO DA CuNHA depois de ponderar 
quanto era urgencia torn"r-se. alguma medida sobre 
a moeda de cobre, pedia 4110 o Sr. p_resídente 
desse para ordem do dia 20· á discussão do res-
pectivo projecto. , 

Mandárão-se imprimir varios projectos de lei 
offerecidos nesta sessão. ' _ 

O Sr. Ferreira de Mello, - Sr. pr-4lsi• 
dente, sendo hoje da ordem "do dia o tratar-se. 
das propostas dos conselhtls geraes do imperio, 
e não tendo a provincia do Rio de Janeiro con
selho geral, claro é que, como disse o Sr. Cnlmon. 
esta. ·carnara lhe serve de conselho ger_al. 

Ha bastante tempo se acha na casa uma re
presentação dos morad<,res do curato de S. Se
bastião da . Barra .Mansa, termo da villa ·- de
R ezende, na qual requerem à creação de uma 
villa naqueue· lugar, pelos motivos que expen-. 
dêrão na representação. A ·commissão de esta
tística, á.qual se remetteu o11sta representação, 
offerecell' uma resolução, Qll8 "foi julgada objecto 
de .deliberação e dispenSllda d!c! impressão. Por 
isso .requeiro a urgencia deste negocio, par• que 
entre hoje em diseussão: a ma teria é simples, 
,de f~cil intuição, e · julgo que de justiça, pelos
documentos que instruirãeo aquella representação, 
os quaes forão ex.11minados pela comrnissão rês-

. pectiva, como já disse. Deve, pois, declarar-se 
o negocio urgente, para que sejão tinccorri~os 
aquelles povos e tenbão as commodidades de 
que carecem, e a que têm direito pela consti· 
tll'ição. .. 

o Sr. Oarnetro Leão apoiou a urg~ncia, 
accrescen lando que a não se tratar do negocio boje, 
que era occasião opportuna, por ter sido marcada 
para ordem do dia a discussão das propostas dos 
cónselhos geraes, era provavel que não passasse 
nesta sessão. - -

o SR, CARNEÍRO DA CÚNRA entendeu que era 
melhor contrnuar-àe na ordem do dia e tratar-se 
da resolução no sabôado proximo futuro. 

o SR. FERREIRA. [)E MELLO sustentou a ur· 
pncia. . · · ' 

Vencida a urgencia, entrou em discussão o 
« Art. 1. 0 A povoação do ·curato d~- S. Sebas

tião d~ Barra Mansa, têrmo da villa de Rezende 
• desta _provineia, fica creada villa, com ll""lleno

minaçao de villa de S. Sebastião da Barra Mansa, 
com u_ip. juiz ordí.narío, um juiz de ' orpbiios, dous· 
-tabelha~ do publico,1Udicial ·e.notas, um escrivão 
de orphaos e U!Il distribuidor, que poderá tambem 
servir de inquiridor; » : 

Foi approvado; i:óm a emenda do Sr. Carneiro 
Leão: · · · 

« Os dous tabelliães servit-âõ tãmbem de 
escrivães de orphão!f, por distribuição. 11 _ 

« Art. 2.0 O aeu termo colbprehenderá os pont<.)s 
desigµados no mappa junto, que fará par-te desta? 
resolução, verificadas as suas dimensões pelo 
ouvidor, qye procederá a creação da vllla. » 

Fei approvado menos a parte que autoiisava 
o ouvid-or da lijID&rca para verificar os limites 
da vil,l!a. . · · 

Adaptada a resolução,,foi remettida à commissão 
de redacção. 1-

Entrár.ão em discussão as seguintes propostas 
do conselho geral da ·Parabyba: 1•, para que 
nenhum professor de ensino publico, da pro
vincia receba em sua aula individuo algum 
sem que apresente certidão de exame' e appro
vação de grammatica da Jingua nacional. 

Foi rejeitada. 
Farão appiovadas as segµintes do mesino con-

, selho: . 
Sobre o systema de medidffl! para a provincia. 
Para que faça parte dà legislação da pr'Ovincia 

o decreto de 11 de Dezembro de 1830 sobre policia 
de paz. _ · 

Creando uma escola de primeiras letras na 
povoação de Tambáu. . 

Cr_eaudo na capital da provinc.ia uma cadeira 
do 1° an,._o de· mathematica, .. · 

Ex:tinguindo as tres ordens religiosas regulares 
existentes na provin~a: '-

Ficou adiada 'pela hora, outra do mesmo con
selho para se edificar um· trapiéhe no porto do 
Varadouro, . 

Levantou-se a sessão ás 3 horas. 

Sessão em ~O ci, A.gos&o -PffESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Lida e approvada a acta da 'sessão antecedente, 
füi I!. eommissão de-..iommercio, industria e artes, 
um offl.ció do Sr. ministro da fazenda acompa• 
nhando uma consulta da junte. do commercio 
relotivs á pretenção dos proprietarios d>\ fabrica 
de refinar assucar na villa de Campos. 

A' de pensões e ordenados outro do Sr. ministro 
· do imperio submettendo á approvaçào da camara 

os ordenados concedi<;los ais professores das 
cadeir11s dt, ensino mutuo da vill11 do Pilar e 
arraial da Natividade. · 

A' mesma commissão os requerimentos de D. 
Constança. Clara de Souza, .e de Manoel Jordiio 
da-Silva. . • 

A' de orçamento outro' de Fr11I1,cisco Bibian'O 
de Cílstro-e a cópia de um officio da junta ij,jl- fa
,zenda da Parabyba 110 Sr. ministro da· fazenda, 
offerecido pelo Sr. Carneiro da Cunlia. , , 

-A.' secretaria um oflicio do Sr. ministro dôs 
negocios estrangeir,ps, cobrindo n tradllcção de 
uma n~a do e11c11rreg11do de negocios de s. M. 
Britanniea, em que participa que ·. a 30 do moz 
proximo passado se rslevárii.o os trabalhl\dores em
preg,,dt>s em salvat'"a propriedade naufA;agada em 
Cabo Frio.. · 

Outro do Sr. ministro do imperio com informa
ções ácerca do .requerimento de ..A.ntonio Ribeiro 
da Silva, tbesoureiro do selleiro publico da cidade 
da Bahia . 

A camara ficau .inteirada de um officio ,:Jo ,mesmo 
Sr. participando que ·a regencia em nome do 
imJ;>erador reóeberil. no _dia . 21 do- corrente pelo 
meio dia no paço da cidade, a d<lputação que 

. tem da levar à sancção imperial as leis de fixação 
de forças--de mar el terra para o anno financeiro 
proximo futuro, · . _ • 

De 'outro em que o secretario do sena(lo parti· 
cipa. haverem sido sancoionadas_varias resoluções 
da_ assembléa gerl\1,- · 



camara dos Deputados - Impresso em 08!01/201 5 09:23 - Pâgina 2 de 3 

SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1832 185 
Foi approvado o seguinte requerimento dõ Sr. 

Ferreira de Mello'!' 
« Requeiro · que se procure ao governo se tem 

prestado· alguma quantia á . casa imperial além 
da decretada na lei do orçamento ; e, se tem 
feito essa prestação, qual a sua quantia, e à 
lei em que se foudou para esse fim. » 

A pedido do Sr. Calmon a camara consentio 
em que retirasse o seu requerimento adiado na 
sessão antecedente . . 

Lerão-se alguns pareares de commissões, que 
tiveriio diversos destinos. ' 
· Entrando em discussão os artigos additivos 
offerecldos pelo Sr. Rebouças á resoluçil:o sobre 
o meio de apurar as listas na eleição dos veres• 
dores, forão approvados, e com elles foi adaptada 
a resolução. 

O se:. 0ASl'RO E SILVA retirou as emendas que 
havia offerecido. 

Entrou em C• discussão .a lei de naturalisação. 
O Sr. Oas'tro Al.:ves depois de observar 

que o Brazil carece de . cidadãos, mas cidadãos 
uteis, quer pela industria que exerção, quer 
pelos seus conbecime11tos litterarios, circumstancia 
esta, que poderia não vel"ili~ar-se a respeito de 
alguns indiYiduos, filhos de estrangeiros natu1·a· 
lisatlos, propoz a seguinte emenda, que não foi 
apoiada : 

« Depois das palavras-cidadãos brazileiros
accrescente-se-e prove ser industrioso, ou litte
r~o, honesto, etc. » 

'li'orão apoiadas as seguintes emel\das: 
Do Sr. Odorico: 
" E,nenda ao !;i 4• do art . 1•-Em vez de-

2 annos consecutivos - diga-se -4 annus. -
Em vez das palavras-, por mais de 2 annos no 
imperio - diga-se tambem - por mais de 4 
annos':" 

-Do Sr. Rebouças: . " 
« Ao art. 8° accrescente-se '- provando que tem 

um meio honesto de subsistGncia.» · 
O Sr. A.nre1iano advertio que; segundo o 

codigo civil de França, um francez que estiver 
no Brazil ou-qualquer paiz êstrangeiro com animo 
de residir nelle, tendo estabelecimento, etc., 
perde os direitos civis na sua patria, donde se 
seguia que; passando na pràsente lei a condição 
de só poderem s.er n.aturalisados estrangeiros 
que estiverem no goso dos direitos civis no seu 

_ paiz, os industríosos e estabelecidos não poderião 
ser natlualisados, o que era injustiça manifesta, 
para evitar a qual offereceu a seguinte emenda, 
que foi apoiada: · 

á Supprima-se o Sl 2° dQ art. 1°. »· 
o Sr. oae'tano <J.e A.lllleida, prop.)ndo-se 

a rallar a respeito de algumas emJ,!Nlas offere
cidas, fez ver que no estado em que actualmente 
se . acha o Brazil, de pouca população, longe de 
ser conveni ente pôr obstaculo á . naturalisação de 
estrangeiros, era antes da maior utilidade facilitar 
11 sua naturalisação por todos os meios possíveis, 
para que elles venhão auxiliar o desenvolvimento 
de nossa industria, e nos· ajudem a cultivar os 
fertilissimoa terrenos, de que abundamos. 
, Declarou que nenhum perigo decorria em se 

·naturalisar grande numero de estrangeiros, de que 
11_elo contrario deveri~o resultar á nos~a patria 
'fan ta_gens incalculave1s. . _ 

Lembrou -iue a tal respeltb fizerao os Estados· 
Unidos da America Septentrional, por occasião da 
declaração de sua ·independencia, exemplo que o 
nobre orador. desejava que fosse seguido entr.e 
nós. · · ~ 

Pronunciou-se contra a emenda do . Sr. Odorico, 
por lhe parecer em extremo grande a péa de. 4 
annos para um estrangeiro ser naturalisado, 
cumprindo ter muito em vista que os estrangeiros 
que s.e naturalisar~m no Brazil fazem· maior 

TO:U:O 2, 

fa'\:'._or a nós do que nós a elles, porque, não 
sendo naturalisados, gozão de quasi todas as 
vnntQgrns de que nóg gozamos, sem estarem 
sujeitos a · algum dos o nus. 

Declarou que a lei de naturalisação não seria 
projicua, ou ao menos não prod,1,1ziria todas as 
vantagens que deli a devem resultar emguanto 
não fôr reformada a constituição na parte em que 
prohibe que os brazileiros naturalisados possão 
ser senadores e ministros de estado ; porque o 
estrangeiro vem para o nosso paiz primtiramente 
com o fito de ganhar dinheiro, e depois de 
havor adquirido riquezas, pror,ura glorias, aspi· 
rando aos cargos do estado. . 

Referio que um Crancez que ef!tá' fazendo um 
grande beneficio rprovincia de Minas, onde tem 
uma grande fabrica de ferro, dissera que não 
queria ser cidadão brazileiro emquanto a consti-
tuição puzesse esse obstaculo. - . 

Accrescentou que upezar de estar persuadido 
que para um estrRngeiro natu rallsado chegar a 
senador ou ministro -de estado, era . necessario 
que tivesse muitos conhecimentos e merecesse o 
conceito da nação em muito elevado gráo, não 
devia comtudo a'ehar-se fechada a porta para 
chegarem . a estes cargos . 

Apoiou a emenda do Sr. Aureliano, lembrando 
que igual suppressão tivera lugar a respeito dos 
- direitos políticos - e que um estrnng.,fro po
deria ter perdido os direitos civis no seu paiz, 
por qualquer motivo, e ser bom cidadiio bra
zileiro; accrescendo a isto que em muitos casos 
haveria graDJle .. difficuldáde em um estrangeiro 
provar que e_stava no seu paiz no gozo dos di
reitos civis . 

Senhores, a noss·a lei de naturalisação deve 
ser a ma\a ampla possivel. Todo o estrangeiro 
que chegar a nossas praias, tiver bom compor
tamento, exercer industria que lhe dê honesta 
subsistencia e quizer ser cidadão brazile\ro, 
seja-o. E' assim que havemos de augmentar a 
nossa agricultura e commercio, e que a nossa 
inllustria ba de tomar um vôo extraordinario, 
do que não pôde deixar de reKultar ,grande van• 
tagêm para " nação. Removamos portanto estas 
pêas. · 

o Sr. _Odorico fez vêr que se os estran
geiros gozavão de maiores vantagens continuando 
a habitar o nosso pniz nesta qualidade, do que 
naturalisando-se, seguia-se daqui que nonhum 
estrangeiro procnraria n naturalisação, como 
no verdade, acontecia a respeit,, dos negociantes, 
artistas e industriosos, procurando-a.-de ordinario 
os bachareis de Coimbra, que pretendem ser 
empregados publicos, zangando-se 1RUito com os 
artigos da constituicão, que védão que elles 
sejão senadores e ministros -de estado: e porque 
no Brnzil ha gente demais gue querem ser 
empregaJos publicos, entendeu que a lei devia 
passar conl a res tricção proposta pelo nobre 
orador, até porque não viráõ para o Brazil os 
grandes sabius, <J ue têm muito que fazer na 
sua terra, mas somente aquelles que não sabem 
muito. 

o Sr. Oarneiro da Ounha advertlo 
que, deyendo a camar9: occupar:se sóme~te de 
leis ute1s para o Braz1l, cumpria que tivesse 
em vista a utilidllde que deve resultar á nossa 
patria, da lei em discussão, §em indagar se 
utilidade _dev~ resultar tambem ao estrangeiro 

. que se quiz nàtQralisat, o qual do contrario 
certamente desistirá de sua preteo9ão. Para 
provar a tttilidade que deve vir ao . Brazil_ da 
Jldmissão de~grande numero de estrangeiros, 
lembrou as · vanta~ni qüe daqui colhêrão os 
Estados-Unidos da America, cujo continente não 
.era talv~z tão .vasto como o do Brazil, mas cuja 
popula9ão 'era mais mo~al !l ind~striosà do que 
a nossa. 
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Trouxe demais, . á lembrança a generosidada 

com que ao principio aquel)es estados havião con• 
ferido o direito de cidadão, exigindo apen,i.s a 
resideneia de 2 annos; restringindo porém mais a 
conce!l{!ão . das naturalisações á medida quá foi. 
obtendo mtilis população. • . • 

.,, Citou a pratica seguida em outras nações, de 
·•os estrangeiros estabelecidos concorrerem para o 

servtto pubHco, fazendo II poli eia da cidade 
juntamente com o~ cidadãos do paiz, pratica 'lUe 
se po~ia a~optar no Brazil, tendo certamente os 
estrangeiros,· da ~a do Ou vi dor ·por exemplo, 
grande interesse em guardarem suas casas e 
oapilaes. E porque os estrangeiros são os que 
mais estremecem coin as continuadas revoluções, 
e os que mais desejão o estabelecimento da ordem, · 
à excepção de um ou outro desgraçado, im pellido 
pela neéessidade, fez ver que . cumpria faciljtar
lhes muito a naturalisação, para beneficio do 
Brazil e .dos mesmos estrangeiros. 

Ooncluio votando pela emenda do Sr. Aureliano, 
a contra as outras todas. 

O S11. -'JusToDio Dus 11ropôz a. suppresslio do 
SI 5° do art. 1°, e do SI 8° do a,:t. 2°. • 

A sua emenda não foi apoiada. 
o Sr. Perelr~ Ribeiro fez ver .que era in

dispensavel uma lei de naturalisação, attenta a 
falta de população que temos ; edmittida porém 
á emenda do Sr. ll,ebouças, por que convém que 
recebamos gente util, e ~ão ind1viduos que possão 
produzir desordem entre nós. 

O. Sr. Oo,.ta Fer.reira entendeu que apre
sente lei ia derramar sobre o Brszil um csrdume 
da. males~ além daqu~lles que o Brazil soffre, e 
que· ião ser por ella exacerbados'!' Reconhecendo 
que em these uma lei de. naturalisacão era utíl, 
porque augmentava a população, base da grandeia 
das n11ções, porque é com a população que eresce 
a industria, fonte da riqueza das nações ; negou 
que uma lei de ,naturalisação fosse utn ein todas 
as circumstoocias, ·porque muitas vezés podería 
tornar-se um mal, como lhe pareceu que acc,nte
ceria ao Brazil, se ella fo~se adaptada, pois era 
sabido que o joven príncipe que ~bdicou a coróa 
do Br11zil se achava à testa dos negocios portu
guezes, e. geralmente se dizitl nos p11peis publicos 
e em outros vindos de Londres, ·0 que.se achão 
nas gavetas de certos senhores, que as .intenções 
do ex-imverador. são regressar ao Brazil, quer 
seja -feliz, quer i11feliz nas suas tentativas a 
respeito de Portugal, para acabar com a liber· 
dade l;>razileira e portugueza, á vista ·do que, não 
convinha na turalisar portuguezes para não aug
mentar o partido rest11urador ; e muito mais 
quando em algumas províncias desgraçadamente 
estão expellindo · dos cargosílbs brazileiros adopti· 

, vos por uma opinião erronea; a respeito da-qual 
cumpria esclarecer o povo, e ljjo ir já de encontro. 
'à sua opinião . . 

A respeito do exemplo produzido, da Ame· 
rica Beptentrional, disse que pouco ou nada valião 
exemplos tiraaos das outras nações ; do contrario 
o nobre orador poderia tambem citar o exemplo 
de Athenas onde sómente se concedia direito de 
cidadão lltheniense em uma sociedade· popular, 
sendo a sua decisão confirmada em uma nova 
assembléa popular composta· de 6,0000 homens. 

- Fez mais algumas reflexões para mostrar que 
lhe parecia em extremo grande a facilidade que 
a lei da:va de qualquer estrangeiro se naturalisar, 
sendo talv~z · n1el11or dizer que · serão cidadãos 
brazilelros todos os estrangeiros ,.ue chegarem ás 
nossas 11raíàs, eiceptuados apenas os vadi~ e 
roubadores. · . 

· Concluio dizendo .que toda e, lei queda de en
contro á opinião .i.os pevos, era inexeqnivel. 

· o s:r. Pereira t,u'beiro sustentou a sua 
opiQjão · á "f'avoi da lei, <apoiando-se 'no exeI11plo 

. produzido nos Estados- Unidos, e pro"Vando qúe 

os cidadãos naturalisados em virtude desta lei 
não: podião ir angmentar o partido restaurador. 

Disse finalmente que o Sr. Costa Ferreira 
tom!ira por opinião do· Brazil a sua opinião 
particular. 

o sr. ~ezende admirou-se do quanto podia 
ainda entre nós o regímen colonial, com que 
fomos creados, á vista da opposição que eocontl'Qva 
e»ta lei; o que ·fazia persuadir ao nobre orador 
que . se em 1810 não tivessem sido , abertos os 
portos do Brazil a todas as nações, hoje não 
seríão abertos, preferindo· nós ficar na concha. 

Continuando disse que ainda quando não fos~e 
senão para o Brazil dar ás nações cultas um 
testemunho de que os brazileíros não têm essas 
idéas acan'hadas ; a lei devia passar. 

Lembrou que todas as nações, inclusive as 
republicas americanas, têm dado cartas de natu
ralisação com facilidade, porque, é :uma das 
primeirss necessidades de -uma nação o ter po· 
voadores uteis ·e industriosos, e muito mais para 
o Brazil, a quem falta . população, tendo · aliás 
terreno em abundancia ; devmdo até a introducção 
de estrangeiros trazer comsigo o espírito de 
empreza, que não temos, tendo cada um a sua 
ambição individual de enriquecer só,donde resulta 
que todos ficão pobres. 

Fallou tambem sobre a companhia que se havia 
proposto para o Pará, província que apresent e 
mais ~robabilid4de de grandeza:, etc. 

A:poiou a suppressão do ~ 8•, e concluio com 
mais algumas .reflexões. 

o Sr. vau.asques declarou que cartas do 
Maranhão· recebidas pelo nobre orador dizião. que 11 
tardança da lei de naturalisação era um. dos 
grandes males 1 ·do Brazil, e quo se . devia tratar 
della quanto antes, por ser uma das cousas mais 
urgente.s. 

o sr. oosta Ferreira disse que querendo 
ser bem entendido em alta voz e bom som declarava 
que desejava que ioda a Europa em massa viesse 
para o Brazil se .necessario fosse, sem se em
baraçar sii os que viessem havião sid" bons ou. 
máos no seu p~iz, porque poderião tornar-se bons 
pEilCJ decurso do tempo; m11s q11eria que sómente 
!ossem_admittidos para,a nossa sooiedade depois 
de terem dado provas. - · -

Continuando mostrou que para o Brazil ser 
feliz cumpria que {louvasse fiel observancia da 
constituição e segurança individuá!, sem o que 
era impossivel, que chegasse a nossa patrla a 
florescer como os Estados -Unidos, que alias não 
têm um. clima tão bom como o nosso. 

Apresentou demais o exemplo das republicas do 
sul, que atiesnr das oseillações políticas a que tém 
estado BuJeitas, têm chamado população para o 
seu seio, o que não tem acontecido ao Brazil por 
não ter ainda havido perfeita segurança individual 
e de propriedaàie; entendendo-se até 7 de Abril 
que . solapadamente se cavava a ruína do sys• 
tema jurado, e que mais hoje (lU mais amanhã 
havia de arrebentar. entre nós a desordem e a 
11narchia. 

Quanto a dizer o Sr. Vallasques que reeebêra 
cartas do Maranhão pedindo lei de naturalisação,
declarou que· partilhava a opinião da necessidade 
da referida lei, mas entretanto era verdade qne 
na mesma provincia se havia ,d1,lirado desgraça• 
damente, . não se deixando nenhum euro.pêo nos 
empregos publicos. Lembrou que por muitas vezes 
o nobre qrador ae havia cançado em pedir amnistia 
para os seus comtirovincianos, (lue he.'vião de-
lirado. · - · 

Repetio ·que o príncipe que entre nós a~ii:ou, 
tencionava, quer fosse feliz, .quer infelia: na sua 
expedição, regresªar ao 13rezil, .e fazer baq ii\iar 
a liberdade brazileira e portugueze, ·persuas!ío 
esta em qué êstão os povos (apezar de ser a 
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ºº'!1ªª impossivel), tanto mais · quanto no Brazil 
-~x1s te um partido que o proclaro·a. Nestas clrcum
stanci as .achou perigoso que passasse uma lei 
que franqueasse os meios de serem cidadãos 
brazíleiro_s 110s Indivíduos de que se compõe a 
força do dito principe. . · 

Lembr.9u o dito de Platão - que não se devia 
esta?Jel~cer- cousa alguma na sociedade sém ~e 
o _povo estivesse persua !ido da sua-Utiliílade-e 
concluindo· repetio algumas cousas constantes do 
seu primeiro discurso, 

Dada a hora marcada para esta discussão, e 
procedendo-se á;,,otação em consequencia de terem 
cedido da palavra quatro Srs. deputa.dos, foi ap
provada a lei com as emendas dos Srs, Odorico 
e Rebouças. -

Recebido~ Sr. ministro da fazenda com as 
formalidades do regimento, continuou a discussão 
do cap. 19 da lei do orçamento. 

• A's emendas ofierecidas accresceu a seguinte, 
que foi apoiada : 

« O governo fica autorisado a reformar as 4 
relações existentes, inclusive a supplicação da 
côrte, dando-lhes um novo regimentp compa.tivel 
com a constituição, reduzindo o numero de 
desembargadores ; assim como para crear mais 
tres relações nas províncias de Minas Geraes, 
S. Paulo e o Rio Grande do Sul, com- menor 
numero de desembargadores, como tambem para 
interinamente marcar os ordellados, que deverão 
venoer, submettendo depois á approv1,çào da 
assernbléa geral.-Baptista Caetano de Almeida.,, 

Dada a hora, ficou a litateria adiada, 
Levantou-se a sessão. 

. Sessão em fH de A.gosto 

Pll!ISIDENCIA DO sa, Llll[PO DE ABREU 

- Approvada a neta da sessão an te~dente, (oi á 
com missão de estatística um officio do Sr. ministro 
da justiç,1 sujeitando á consideração da camara 
outro do"->presidente da província de Sergipe 
sobre. o requerimento do padre Gonçalo Pereira 
Coelho. .. 

A' de camaras municipaes as posturas da mu• 
n!cipalidade de Oabo Frio. 

A' de guerra um requerimento de alguns 
offlclalffi demittidos do exercito. 

A' de orçamento outro de D. Leonor Can-
t~ffer. , 

A' secretaria um offlcio do Sr. ministto da 
guerra respondendo a varias quesitos. 

Lerão-se alguns pareceres de commíssões, que 
tiveriio diversos destinos. 

Foi approva,\a a redacção de resolução sobre 
o caso de ser parte no juizo de paz o juiz ou 
supplente em effectividade. 

Leu-se a redacção da resolução relativa ao 
-_ methodo· de apurar os votos na eleição dos 

vereadores. 
O Sr. oarnei:r,o L .eão observou qu,e os arts. 

.1° e 8• da resolução deviào ser objecto de projecto 
de "'tei, fS' passar por isso pelas discussões que 
o regimento marca. _ - ' 

Olfereceu 11ma emenda neste sentido, que não 
foi apoiada. 

o Sr. Ferreira de MeU.o:-Sr. presidente,. 
aiiida' que eu,· conforme à expressão do Sr. Re
bouças, seja de par com iMRUns dos me_!ls i!lustres 
oollegas do numero daque1les que estao fora dos 
portieos dR sabedoria, eomtudo, como represen
ta!Úll da naçio vou emitti~ o meu voto livreme!1te, 

· assim como sempre ·o be1 de fazer emquanto tiver 
assento nesta casa, deixando ao dito Sr, deputado 
a tarefa de lançar o. odioso · e o ridiculo sobre 
os seus collegas que 11,ão partil~ão suas 9piniões, 

.chamando-os umas vezes de misera veis e outras de 
empíricos, não se esquecendo...iiunca dê tecer a sua 
propria npologia, corno rno'testamente costuma 
fazêl-o muitas vezes ; não se impartando com o 
tempo que nisso gasta ; porque presumpção o 
agua benta cada um toma a que quer; apezar da 
modestia aconselhar que os louvQJ"es devem vd' 
de outrem ; b0j-J; porém, o Sr. deputado corôou 

· a sua tarefa fazendo um desafio geral para os
tentar a sua sciencia, o que _segundo a expressão 
de um Sr. deputado em outra _ occasião, ó um 
vomito de amor-proprio, que enjôa a toda a 
gente. 

Sr. presidente, eu creio que o adiamento tem 
lugar, porque a resolução que- se offereceu th1ha 
por fim regular o methodo de apurar as eleições ; e 
os dous artigos additivos mudão essencialmente 
a fórma de eleger, e o tempo da eleição, O 2• artigo 
sem duvida é objecto de resolução, assim como 
o& outros õ são de decreto ; e por. isso me persuado 
que a commissão deve sep•rar o art. 2° do 1• e 
8° pnra um passar como r esolução -e outros como 
decreto. (Emquanto o nobre orado.- fal!ava hou
verao nas galerias - escarros e ·arrastamento de 
p és.) Não me ím portão, Sr. presidente, esses 
escarros eom que se pretende fazer:me c~l,1r : 
esses misera veis assalariados cumprem com · a 
missão que lhes foi encarreg11da por aquelles 
(ijl8 aqui insultão aos sens collegas ; eu hei de 
sempre dizer livremente a minha opir.ião ; não 
'me embaraçando com a baixeza dos meios que 
se empregão para impôr silencio áquelleá que 
julgão defender os interesses nacionaes e a 
ordem. · 

Voto portanto pelo adiamento. 
Depois de algum debaLe, não fol approvada a 

redacçãoa e p·or issc, se remetteu de novo~a re
solução a commissão respectiva, afi.m de a redigir 
outra vez. _., 

Entrarão em discussão as einendas das guardas 
naci'onaes. 

« Art. 1.• Os Sl~ 1° e 2• do art. 2° da lei de 
:tt! de Agosto de 1831, em que Corão creadas as 
guardas nacionaes no .imperio do Brazil7 sendo 
supprimidas as palavras - dentro e fora -do 
muníeipio - ler-se-hão deste modo : 

« ~ 1.0 Em serviço ordlnario .. 
« Sl 2.0 Em serviço de destacamentos. » 
o Sr. Oaetan.o de A.l:nielda entendeu que 

para que ãe organisasse uma resplução completa 
com especificação dos artigos da lei que erão 
revogados, ~umpria que as emendas voltassem á 
mesma eommis~iio, para as '"tedigir de no~q. 

o sr. Ferre....._ da. V:eiga explicou que 
rel?arando a commissão em que muitas vezes a ma
neira de apresentar uma --idêa era objecto de dis
puta, entendera que se devia referirá lei Regundo 
as emendas que apresentasse, as quaes serião 
depois redigidas na conformidade do que se 
~aocesse na. casa; não devendo isto portanto servir 
da obstaculo ao andamento da discussão, que 
aliás se abreviará muito. · 

Foi approvado o art. 1,• 
• " Art. 2.• Na l••das condições exigidas no 
art. 10 para ser guarda nacional, · quer nas cidades 
do Rio de ,Janeiro, Bahia, Recife, Maranhão e 
seus respêetivoa,.termos, quer nos outros niuni
cipios do imperio, . a· circumstància decla~adn na 
lei diz unicame_nte respeito á renda marcada na 
constituição para · ser eleitor ou para votar, nasi 
eleições primarias: · · -

u A idade será de menos da 60 annos, e mai11, 
de 18. » · , · · , ., · • 

o Sa. ,CAETANO Dl!l ALMEIDA. piueceu mais..con
ven,ienta que se marcasse a idade de m~aos . da 
60 annos; e mais de 16, para comprehendl)r m,uor 
numero de pessoas para r, serviço publico,· e dar-se 
uma satisfação muito grande aos jovens que podem 
assim servir á patria. w . . • . ' 
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o Sa. FERREIRA· DA VEIGA respondeu que a 

cnmmissão estabel{,cêra 18 aonos tendo em attenção 
a que de ordlnario até esta Idade os jovens estão 
empregados nos estudos __ a que costumão appli
car-se.' 

Dada a hora-marcada para esta discussão, ficou 
a materia adiada. 

Oon_tinuando a discussão do cap. 19 da lei do. 
orçamento, offereceu o Sr. Carneiro da Cunha a 
seguinte emenda : · · . 

cc Salvo se o presidente em conselho o determl'lln 
·na mais urgente necessidade sob a· sua responsa-' 
bilidad•, · que se fará prompta e immediat11mente 
effectiva. 

e, Os juizes de primeira ínstancia e os ouvidores 
perceberáõ uma gratificação de 600fl, emquanto 
não fõr reformada a magistratura. » 

Do Sr. Costa Ferreira: 
« O art. 53 será substituído pelo art, 48 da lei 

do thesouro. » - · 
Do Sr. Brito Guerra: _ 
« Qlre os parochos continuem a ter 200$ -de 

congrua quando já não .tenhão maior, se"\!'.l outros 
vencimentos da fazenda publica. Que os parochos 
sejão obrigados. a ter coadjutores, e que estes 
venção da fazenda publica 50S de congrua. » -

Farão todas apoiadas. 
Recebido o Sr". ministro da fazenda com as for-

. ma!idades do regimento, continnou a discussão, 
finda a qual, procedeu-se á·votação e foi approvado 
o capitulo menos o art.-53, que foi eupprimido; o 
art. 54 que foi regeitado, e a 2• parte do art. 55, 
que se houve por prejudicada. ' 

Das emendas farão approvadas a de suppre&são 
do art. 53, offerecida pelo Sr. Rezende e a do Sr. 
Rebuuças relativa ao art. 46. 

Seguia se á discussão do 

TITULO III 

CAPITULO UNICO 

Das rendas publicas 

« Art. 68. As rendas e contribuições publicas 
autorlsadas por esta lei durante o anno financeiro 
continuaráõ a ser recebidas com as seguintes 
alterações: . ~ 

« Si 1. 0 Todos os · imp"ostos e contribuições 
qunlquer que seja sua ·denominação, ~otre o 
assucar, algodão, café, fumo ou tabaco, ficão 
abolidos e reduzidos ao dizimo de dez por cento 
sem_ .desconto algum, e ao direito de cousula~o de 
sah1da para fóra do imperlo. • 
_ cc Sl 2. ° Ficão abolidas as seguintes Imposições: 

« s; 8-? O~ emolumeµtos dos guardas de embarque 
na provmc1a de Pernambuco, que erão pa11os pelo 
C0IJ!mercio á fazenda, os quaes serão directamente 
pagos aos mesmos ~uardas pelo commercio. 

« Sl 4. 0 Meio soldo'*das patentes militares, 
« SI 5, 0 Meio real em libra de carne verde no 

Pará. 
« SI 6. 0 Terças partes das camaras nas provincias 

do Pará, S. Paulo e Minas. 
!' Sl 7 .• Emolumentos de duzentos e quarenta 

réis dos viandantes para terra·s mineraes no Rio 
de Janeiro. ., 

«-SI 8°. A dizima da l)ladeira na província de 
S. },'aula, e a dos generos do palz·na p~g.vinci,.a da 
Bahia. · 

« SI 9° Redizima do sal. 
« Sl 10. O imposto de 80 rs., que se cobra de 

_ cada arroba de café" no Rio de Janeiro, quando 
seu preço é inferior -a 4$000, devendo sómente 
pagar, quer em ·um, quer em outro caso, t, direito 

_de consulado . • -
« ~ 11 . . Donativo voluntario do azeite doce nn 

Bahia. · , ._ -
« !S 12. O subsidio litterario,~e o -imposto de 

5 _rs. da carne· verde ficão reduzidos à um s!> 

Imposto de 6 rs ... por libra, e' é extensivo á carne 
de porc'õ" e carneiro que se v,mder ao publico, da 
mesma man_eira que até agora tem pa~o a cFrne 
de vacc.a. · 

. e, !S 13. A contribuição da- junta do commercio 
·sobre as .embarcações fica reunida ao Imposto den9-
minado do banco sobre as mesmas que navegão_da 
barra fóra. / 

" Si 14. O direito de 10 °/o do oharque na 
pr.9vincia_ do Rio · Gruude du· Sul, o de 50 rs. por 
couro em ·Pernambuco e Alagoas, e os de 20 e 
10 . rs. da contribui cão da junta_.to commercio 
sobre couros e sola, ficào"'Bbolidos. e reduzidos ao 
d\!eito de consulado de sabida para fóra do ím-. 
perio. 

e, Si 15. Fica elevada. ao duplo a taxa do scllo 
do papel estabelecido pelo alvará d.a 17 de Junho 
de 1809. , . 

"Si 16. Fica abolido o monopolio dos diamantes, 
"1)áo Brazil, e assim tambem o exclusivo da venda 
da polvora, o de bebidas de- garapas, do tabaco 
em pó na província _de Pernambuco, à o de 
aguardente na provlncla do Espirita-Santo, e cm 
quaesquer outras, onde o haja. 

e, Si 17 . . O páo-brazil pagará na sua exportacão 
para fõra _du impario o dir eito de 40 °/o sendo 
bruto, e metade, em extracto, além do direito de 
consulado . 

« ~ -18. A propriedade desta madeira pertence 
ao senhor do terreno em que ella existe, e sendo 
em terrenos nacionaes será cuidadosamente con
servada pelo governo, qµe --não poderá mandar 
cortalsa sem q1Lll_ para isso seja autor~ado pelo 
corpo legislativo. 

« ·SI 19. O governo fica autorisado 11, mandar 
vender desde já as fabricas de Piassaba, Pes
queiros, Cacoaes•e Serraria, na província do Parã, 
e as fabrica de ferro na de S. Paulo e Minas : e 
quando não as possa · vender, as arrendará como 
fôr mais conveniente á fazenda publica. 

" SI 20. O governo fica autorisado a melhQ~r 
desde já a administração diamantina, ou aforar, 
ou arrendar seus terrenos·•em qualquer · parte que 
estejão; todos ou parte delles á companhias ou 
particulares, como fõr mais conveniente à fazenda 
publica. · " 

« Si 21. Os emolumentos das 5 secfetar!as de 
estado, do imparia, justiça, marinha, guerra e 
estrangeiros, de que trah a lei de 25 de Outubro 
de 1881 serão recolhidos ao thesouro nacional : e 
os emolum·entos dos passaportes, que por elles se 
expedirem áe uma ou mais pessoas por via de mr.r, 
ficão reduzidos a 111600, sendo para dentro do 
imperio. -

" Si 22. O imposto das passagens do Forte, 
Catuamama; Japumim, Tapecima, e de outras ora 
existentes na provincia d~ Pernambuco, será 
administrado e arrec11dadu como ronda munio1pal, 
pelas camaras a cujos municlpios pertencerem. 

« ~ 23. O imposto das casas de leilão é ex
tensivo ás casas Lle consignação para venda de 
escravos. 

« SI 24. _São isentos dos emolumentos da visita 
de -saude as embarcações sómente dji commercio 
de cabotagem. · 

cc SI 25. O imposto denominado doiranco sobre 
as lojas, creado pelo alvará de 20 de Outubro de 
1812, será percebido na r'fizíio de 10 '"á 200$000 de 
todas as lojas, armazene, boteq uins e ta ver nas, 
segundo_ a importancia dos seus capitaes ; ficando 
comprehendlda nesta imposição qualquer outra que 
se cobrava. . 

,e § 26. Os jornaes publicas nacionaes e estran
geiros, e ns folb~s periodicas Qirigidas a parti
cula,·es, _l)agaráõ 1/4 de port_!! ~os correios de mar e 
terra, e ::n cartas metade 10a1s de porte actµat nos 
correios inaritimos 3Õmente. D · 

Lerão-se varias emendas de suppressão de 
receita offerecidas pelo Sr. Lobo . 
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·· o ~r. RezencÍ.e observou que . excedia de 

4,000:000ROOO a receita supprimida, e em maia 
avultada somma. podil/, estimar-se o augmento. da 
despeza, donde resultava um deficit progressivo, 
apparecendo até ultimRmente uma proposta do 
poder' executivo par-a se contrahir um emprestimo; 
quando, como o nobre orador diss<:4"11 ·mais Je uma 
vez, e a · experiencia tinha mostra~o. os empres
timos são a ruina do Brazil, razão por que nunca 
votár~, e nunca votaria por elles. 

Accrescentou que subtrahir a receita no no.8S0 
estado .de finanças era, em boa linguagem, enganar 
o~ublico , fazendo-lhe crer que niio ha necessidade 
das rendas suppl'imidas, quando o resultado desta 
supprossão é lançar sobre a posteridade uma divida 
enorme. 

Propoz que do capitulo em discussão fnsssm 
su·pprimidos todos os paragraphos que tratiio de 
abolir' receita, deixando apAnas os que tratão da 
melhor· arrecadação dos impostos existentes. 

Declarou que sua opinião era que temos neces
sidade de que estabelecesse um melhor systema de 
impostos, supprimindo uns para os substtituir por 
outros, que sejão de mais facil arrecadação, e 
menos onerosos ao povo, mas que não era poss ivel 
éontinuar no augmento da. despeza e diminuição 
da receita. 

Mandou emendá á mesa, que foi apoiada·. 
o Sr. Ministro aflirmou qúe as rendas 

actuaes chegão, não só para as despezas, mas até 
para pagar a quota· correspondente de , qualquer 
emprestimo, para que o governo fosse autorisado 
para um credito que seja preciso para sustentar 
o credito da nação. .. . . · 

D eclarou que não era apaixonado de empres-

cesse que um ou outro . é. util e urgente para o 
estado actual do BrazH, por~ue. por outro lado as 
necessidades actuaes da administração publica, 
que devem nffoctar a grnnde massa da nação, são 
preferíveis ao bem de uma ou outra provincia , 
ou.cer t a classe de indivíduos. (Leu a sua emenda.) 

Continuarei ainda em abono da - emenda que 
acabo_ de mandar á mesa, a fazer uma simples 
refl;xao. O ,Ilustre deputlldo com r•zão não quer 
mais explurar a mi.na dos emprestimos, talvez 
ef1iausta ; e fundou-se nesta opinião para não 
querer que se alterasse c,,m mão larga, e talvez 
indiscretamentA :. o systema aétual das nossas 
imposições; fundado · no me~mo princi pio em que 
elle se fundou, digo que não voto agora pela 
alteração do mesmo_ systema, não para- que se 
não faça talvez uma operação ele credito, porque 
no estado em que nos achamos não é a economia 
futura, nem o producto de impostos · que se 
derramem·, que hão de acudir ás necessidades 
da nação ; mas para que se ~te que para o 
anno t enhamos lle fazer operações de credHo,' e 
assim nos annos subsequen tes . · 

Concluio mostrando que a substituição das 
rendas é muitas vezes p erigosa, que em todas 
as revoluções apparecia sempre o enlhusiasmo 
louvavel do diminuir impostos, e augmentar des
pezas, mas na opinião do nobre orador. talvez 
por espaço de 3 ou 4 annos não será licito tocar 
no systema actual de impostos senão com muita 
circumspecção e ·prudencia. 

Dada a hora, ficou a mataria adia.da. 
Levantou .se a sessão. 

Sessão em 9~ de Agosto 

PRESIDENCU DO SR.---U»fO Dlil ABREU 

timos, porque r~onb.ecia que quando a assemblea 
geral votava um '!imprestimo, renunciava em parte 
uma de suas principaes attribuições, parque pela 
nossa constituição as rendas applicadas para pa
gamento da divida são perpetuas. 

Depois de algumas palavras, que não foi possível Approvou-se a acta da antecedente. • 
ouvir, continuou· mostrando o melhoramento· que Foi á secretaria um ollicio do Sr. ministro da 
a · assembléa tinha feito ·ao sy&tema de impostos; fazenda, satisfazendo a exigencia da camara com 
sendo o systema de contribuicões hoje muito a remessa de algumas cópi,\s enviadas pel11 com-
melhor do que no tempo da declaração de nossa 1Plissão por parte do banco. 
!nlfependencia, Entendeu porém que convinha A' commissão de pensões e ordenados um re-
acompau~ar a tbeoria com a pratica, para não com- qn e. rimento dos professores publicas de primeiras 
prcmelter o andam ento á administração, deixando letras desta córte. 
primeiramente conhecer o resultado das reformas, A' commi~siio de guerra outro de Will!J!.m 
que He achiio decretndas, parn depois proceder a E wnig; e á dilo. petições outro do guarda -!!íór 
novas reformes. Francisco Antonio de Almeida. 

Depois de algumas reflexões sobre as mesas de A camara ficou inteirada de um officlo do 
diversos rendas e collectoriíls, fez ver que ;:ora Sr. ministro da fazenda, rehtivo ao transito de 
se poder concluir a lei do orçamento, e passarem tropas de animaes da-proviocla de S. P odra para 
outras medidas lndlspensavels durante II proro• S. Paulo e Minas Ger.aes, e de outro em quo o 
gação de 80 dias, oonvinh,1 adaptar-se para O anno respectivo secrot,irio participa que o sbnado 
de 1838 ~ J83•1, o que a respeito da receita so adaptou, e vai dirigir á sancção imperial v11rias 
nchavn disposto na 101 do orçamento para o anno resoluções da assembléa geral. 
fü1ancelro de 1B82-1888. Tiverão segunda leitura e ftcàriio para terceira 

o sr. ôo.1:mon disse que estivera resolvido as propostas: d~ ~r:. Paula Araujo P.ara se 
a pro pôr ·11Jgumas novas red ucções, e 8 apoiar as reforma.1 a _ c~nst1tu1çao na parte relativa ao 
propostas pela commissão do orçamento,_ á qual. ~poder . Jud1ciano ; e do Sr. fü)zende ~ar_a _ a 
fez os maiores elogios pel•8 idéas luminosas que rGforma dos arta . 164 e 178 _da mesma c~nst1tmçao. 
enunciára no seu projecto e maneira porque havia Approvou·se um . requerimento do Sr. Monte-
desempenhado O ·importantissimo ·trabalho, _ de quo z1;1n:,a para se pedir 110 governo um m.ªlá>Pª das 
fôra encarregado; declarou porém que as_ idéas d1v1das atrazadas, pa~!!S pelo Sr •. ex-mm1stro da 
do nobre orador havião si<to grandemente modi - fazen<!_íl, com observaçoes a respeito. _ _ 
fieadas, ou para melhor dizer, absolutamente . Le~ao-s_e alguns pareceres de comm1ssoes que 
alteradas ··depois .que se ofterecera é. consideração tivemo c!_iversos ~estin~s-
da camara O estado actual das nossas finanças, Eutr~rao• em d1scussao as emendas do. senado 
e se h8:via pedido um credito supplementar, porque ao proJecto de lei sobi;e as escolas me~1c~s. 
desde que constava à camara officialmente que o Sr. Rezende observou que adm1ttmdo-se 
.as rendas não..chegão pare. fazer face ás despezas, - exame por meio ponto, poderia o examinando 
era do dever 'ftos representantes da nação s"rem tirar um ponto que soubesse bem, não lhe 
mui . circumspectos na aMll!ração dos impostos já acontecendo assim a respeito das outras me.teiia1J, 
estabelecidos, R cujo pagamento os contribuintes donde poderião resultar graves damnos aos en· 

-• se achiio acostumados. Pareceu ao nobre orador fermos que houvesse de r.urar; parecendo-lhe 
que cqnvinha deixar de discutir .os 26 paragraphos que não podia deixar ~ exigir-se que os exumes 
de que constava. o capitulo, embora se reconhe- fosseqi vago!· · · 
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o Sr. Pau1a. Aremjo respondeu que achava 

bom que· os exames fossem vàgos, mas não achou 
que por·-isso deixasse a camara de approvar a 

'·emenda do senado, e que deixasse portanto de 
passar II lei, de que devião resultar vantagens a 

'nação'; não só por que os exames actualmente se 
fazem por pontos, como por que encarregando 
a· lei aos lentes .,p marcar a fõrma dos exames, 
embora ' ella digàlque os estudantes fllrão exames 
sobre mataria de que ~iverem tirado ponto, elles 
poderião fornal-o vsgo, se o acharem conveniente, 
imitando· o que se pratica na Italig, onde as 
proposições principaes · estão dentro.Je uma urna, 
donde os estudantes tirão uma, e a respeito della 
respondem immediatamente. 

Farão approvadas as emendas. ' 
o Sr, costa Ferreira pedia que se tratasse 

do prujecto relativo ao estabelecimento de uma 
escola de medicina para o Maranhão, já deter
minado por lei: 

Entrou em 3• discussão o seguinte projecto de 
lei: · 

o A assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. 1.° Ficão amnijtiados todos os crimes 

politicos commettidos depois do dia 7 de Abril do 
anno de 1831 até o presente. ' . 

" Art. · 2. 0 Não goznraõ da referida ·amnistilt. : 
« Si 1. 0 Os que se acharem comprehendidos 011 

rebellião do Ceará e suas. immediaçõês. 
« Si 2° . Todos os que se tiverem env-0lvido em 

, tentntivas tendentes a restabelecer no throno o 
ex-imJ?erador Pedro L · 

« Si 3. 0 Os que tiverem .commettido crimes par
ticulares, 11iuda que os commettessem para fins 
políticos. . 

e< Art. 3. o Os cidadãos que gozarem da amnistia 
concedida por esta lei, serão restituídos a todos 
os seus direitos e offi.cios que tinhão antes de 
commetterem os crimes políticos, porque são . 
amnistiados, · 

« Art, 4.° Ficão revogad11s, para . este efi'eito 
sómente, as leis em contrario, » . 

O Sr. Carneiro da -Õun.ha :-- Sr. presi-
. dente, eu conlinúo a vot11r ·contra a 11mnistia : 
direi as raz.ões em que me fundo. Já em outra 
occasião me · não limitei a votar_symbolicamente, 
mas quiz expôr as ·razões e minhas opiniões 
sobre est11 .importante questão. Agora n'i~strarei 
que a amnistia não é n·ecess11ria, que não é tempo 
de a concedu; aliás produzirá grandes males ; 
e que não deve ser concedida pela assembléa
geral. Que ella niio é necess11ria, é.. evi.dente, 
porque amnistia só deve conceder-se e só póde 
produzir utilid11de qµando um11 nação tem grande 
numero de homens complicados em negocios 
politicos, que, on sejão conservndos nas c11dêas, 
ou mandados p11ra fóra do paiz, c11usiio grande 
prejuízo ás.J!uas famil!IIS; então vê•se t n11ção 
nwriste. nec.·essidade de vot11r por um perdão, 
fazendo com ,q_ue as leis fiquem em esquecimento. 

Ora, '{~amos se hn em todo o imperio esta 
multidão de pre1tOs, que torne necessaria a 
amnisti11. . 

Correndo os olhos por tod11s as provincias do 
Brazil, vejo que não ha desta gente compro
m~ttida no Rio Grnnde do Sul, onde me não 
consta que se fizesse i'evolúçiio altuma ; o m~smo 
em Santa Cattarina, S. Paulo, MinRS-Geraes, 
Goyaz e Matto-Grosso; chego emfi.m 110 Rio de 

-Janeiro, e quaes são os homens que estão im
plicados em negocios políticos i Apenas alguns 
militares que em consequenc\11 da revolução da 
ilha das Cobras e da .de 3 de Abril estão presos : 
mas, Sr. preside.nte, 11lém de ser o seu numero 
muito limit11do, são militares, estão sujeitos ao 
codigq militnr, e é necessarto. que umà classe 
que {!OZa de tunt'ls privilegias, se sugeite tambem 
ao rigor da disciplina milit11#. 

Vejamos, Sr ... presidente, se esta re:voluç~o da 

ilha dei! Cobras, a de 8 de Abril, e a que des_
grnçadamente teve lugar no dia 17 de Abril, 
tiverão pretextos plausíveis. 
, Sr. presidente, depois do glorloeo dia 7 de Abril, 
todos julg11v'ão que estavão nas circumstuncias de 
espárar pelas reformas e progressivos melhora
mentos que o c"rpo legisl11tivo, livre dos extorvos 
e em.baraços, que :até entãe existião, ' h11via de 
est11belecer segundo !IS circumstanci11s fossem 
apresentand.o a sua necessidade ; cortando abusos, 
restabelecendo a moral do povo _ e acompanhando 
o movimento de 7 de Abril com m11rcha serena 
e piicifica, parn que a naçã,>,pude~se colher d.esse 
glorioso dia os resultados que delle devia esperar : 
porque os desgrnçados exem pios da America ex
hcspanhola tinhào provado a todos os brazileil'os 
que as continuadss revoluções erão triste presagio; 
e que por meio dellas, longe de sermos felizes, 
ficaríamos sujeitos aos horrores da anarchi11, e 
a nação não obteria 11s reformas de que carece, 
e que só se fazem no remanso da paz e da 
tranquillidade. 

Nas provincias do nol'te em 1824 houve m11ls 
pretexto pura II revolução que alli se fez ; o poder 
arinado tinha cercado a assembléa dos represen
tantes do povo ; tinha deportado membros da 
sssembléa constituinte ; tinl111 posto mordaça na 
boc11 daquelles que ousavão reclam11r os seus 
direitos ; o poder não tinha então a 11ttribuição 
de dissolver a Rssemblén; os povos pronunciarão-se 
contra esta violencia : qu11es · farão porém os 
protextos que tiverão os que fizerão revoluções 
depois de 7 de Abril? Quaes os motivos de 
11ppàrecer tanta discordia, tantas · revoluções ? 
Olhemos para a Bahia: a revolução que lá houve 
11ntes de chegar áquel!a provinci11 a noticia do 
dia 7 de Abril, para mim f<rl gloriosa, embora 
houvesse alguns excessoil; eu desejo perdoal-os ; 
m11s depois que chegou á Bahia II noticia de 7 
de Abril, todos os excessos commettidos farão um' 
11'ttent11do, não contra mim, 11ão contra qualquer 
individuo, mas contra a nação brazileira. (Muitos 
apoiados.) 

RRflictão 110 menos os homens que os commet
terão , pensem nos erros .que prgticáriio, para 
que daqui em .diante sejão mais prudentes e 
circumspectos, sirva-lhes de lição a adversidâde ; 
elles saberão 11prender como eu, no·s ferros da 
Bahia por esp11ço de 4 annos que é o primeiro 
dever do cidadão respeitar a lei (muitos apoiados), 
que nenhum cidadão tem direito de eitpellir vio
lentamente dos empregos áquelles que se achão 
nellee leg11lmente encart11dos; e que se têm justas 
razões 'para que esta expulsão tenha lugar, deve 
reclamar pelos · meios leg'aes. . 

Em um governo livre, onde ha liberdade de 
imprensa, camaras municipaes, conselhos geraes 

. de provinci11 e assembléa 'geral, que ouve as 
queix11s dos opp,imldos, não havia necessidade 
de postergar a lei, e accumular revoluções. sobre 
revoluções, fazendo a desgraça de innumeraveis 
familias, de pais, filhos e parentes. O cidadão 
verdadeiramente livre deve sel-o.com a lei, e pela 
lei ; perdido o respeito á lei, -eessou a liberd11de, 
(Muitos apoiados.) 

Os homens, pois, que commetterão estes erros, 
embora fossem talvez movidos por excessivo amor 
á liberdade, qne julgárão poder .ob·ter deste modo, 
devem soffrer algum castigo. Nem se acre,lite 
que en pretenda que lhes sejão impostas as penas 
do livro 5°, que cond,emnava uaia familia Inteira 

,a infamia e ·desgraça; hoje os crimes não passão 
do delinquente, não h11. sequestros; o nosso 
codigo é tão doce · como . um favo de mel, e a 
nossa magistratura tão cheia de philantropia, 
que ~pre sympathisa a favor dos criminosos ;. 
não serão portanto ex~essivame'nte rigorosas ii.~ 
pen11s que taes homens hão de soffrer. 

Repito pois, que. não h11via nec.esslde.da .de com· 
metter taes excessos, · e que os imp}lcados. são 
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autores de sua própria desgraça, de,,,:ii se de~ém 
quei11ar. Os de Pernambuco, como já disse, não 
!)Stavão nns mesmas circumstanciaa; tiverão o 
pretexto da dissolução violenta da. assembléa 
constituinte; eu muitas vezes nesta casa tenho 
advogado a sua causa, votando para que fossem 
restituidos aos seus postos os officiaes que tives
sem patentes, e que se lhes pagassem os soldos 
com que pudessem alimentar suas farnilins. 

Passemos agora ás prov~ciaf do norte: quaes 
são os presos comprolfl'ettidos em crimes politicos 
em Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauhy e Pará : ha apenas meia duzia 
no Maranhão; mas estes homens da provincia 
do Ma~anhão, que forão compromettidos em con
sequencia das suas ultimas revolu'ções, deveráõ 
confundir-se, · Sr. presidente, com outros que 
agora, debaixo da qirecção de um rapaz, que foi 

· alli militar, e que sabio para o · centrD, têm 
commettido os mais hon-eõdi!I crimes com o pre
texto de negocios politico~? Elles se têm servido 
do pretexto da federação para commetterem os 
maiores roubos,-os mais horrendos assassinatos, 
já em brazileiros natos, já em brazileiros ado
ptivos: poderáõ os juízes distinguir 15em uns dos 
outros? 

A' vista do breve quadro que . acabei de traçar 
dos 'implicados . em crimes politico~ no Brazil, jã 
se vj que se não póde com exactidão affirmar 
que as cadêas estão cheias destes homens, nem 
que· seja demonstrada a necessidade de pôr -em 
esquecimento as leis. . 

Citou-se aqui na 2a discussão o exemplo ,de 
Sparta, on'de o legislador autorisou a declaração 
de a lei dormir por um dia;' mas quem oão vê' 
a differença das circumstancias, e portanto a 
nenhuma força do argumento?. Spart~ era ama 
nação pequena, o Brlfzil é uma nação grande;· 
lã os crimino~os erão 8,000 homel)s, que muito 
i nfiuião na força pqblica nas apertadas circum • 
stancias em que se achava aquella pequena 
republica; no Brazil é limitadissimo o numero 
de COO] promettidos, e a mais branda correcção, 
lo~ge de produzir males, vai servir de util 
exemplo . 

Tendo assim mostrado que a amnistia não é 
ne9essaria, passarei á segunda parte do meu 
discurso. . ,. 

Eu acho, Sr. presidente, que não é tempo de 
conceder a amnistia ele qúe tratamos: é dd pratica 
constante em todas as nações o conceder .. amnistia 
sómente quando ,os partidos estão vencidos, depois 
de restituída a paz e trnnquillldndo; então o 
venceclo r generoso sefla sua victoria com o esque
cimento do passado ; preferindo a clémttncia ao 
justo rigor dns l~is: é isto o quo se praticou no 
glorioso 7 de Abril. Estumos nM porém com .a 
tranqu!llidade interna re~tabelecidR? Eu peço 
que o provom aquelles Sra. deputado8 que tanto 
se esforção n favor da amnistia. ' Elles· o nãQ 
provaràõ de· certo. Agora, mais do que nunca, me 
parece que uma nuvem negra epparece no nosso 
horlsonte. ( Muitos apoiados. ) Deos queira que 
eu me engane; Daos queira, Sr. pl'eside11te, que 
os meus receios se não verifiquom, semelhantes 
ás predicções de Cass,rndra, que nunca erão 
acreditadas mas se verificavão. Não se conclua 
daqui que seja meu desejo que tão grandes 
males caião sobae o -Brazil : a sorte de minha 
patria, se tal desgraça sobre ella cahisse eu 
me sepultarei debaixo de suas ruínas. 

Sr. · preside11 te , não é dos desgraçados qne 
primeiro apparecerão pedindo deportaçõea, nascem 
9u que -hão de nasce·r ns crises póliticas em que 
pos~a achar-se o Brifzil; taes desgra1Jados já então 
ha"l!ão sido illudidos pelos que levaI\Í4rão e. voz 
em 17 de A):>ril proclamando ousados aquelle prin
·cipe·, que para sempre deixou de reinar entre 
nós (muitos apMados) ; i~to se prova com o que 
ª'<onteceu em 14 de Julho. . 

Appa_receu então uma . sedição militar sabe-se 
que ~ derão .dinheiros·; e quem os dariã? Serião 
por ventura os pobres homens que andárão pelas 
ruas? Não: jà o partido restaurador tramava 
emquanto a mim ; foi elle quetlf fez isto para 
perturbar a ,>rdem, para que pudessem levar-se 
ao fim os seus designios, isto é, a restaura~o : 
os restauradores sabem que para haver restaurdlção 
deve primeiramente haver anarcbia, complicação 
de partidos (muitos apoiados), discordias, intrigas; 
elles puzerão em acção todos os sous manejos 
para o coãeguirem. -
.~epare bem · a camara em certos campiõos da 

ltber~~d~, que apparecerão então e depois; antes 
hu1mhss1mos servos do poder, ancanecidos no 
mais abjecto servilismo ( muitos apoiados ), ap• 
parecem de repente republicanos e ex,1ltados; 
elles_ se fingem . d_llfensores daguella mesma liber
dade que aborrecem no coração: os'tensivamen te 
adoradores da lei, alies só procurào estabelecer 
~ dom,mo do terror, como o de Robespierre. 
(Alguns apoiados.) Sim, apoiado, podem me dar 
os apoiados ironicos que quizerem; mas eu hei 
de dizer o que sinto. · 

Digo, portanto, Sr. presidente, que desde o 
movitnento de 14 de Julho do anno passado houve 
principiJl do desenvolvimento do partido restau
rador. · 

O SR. MAY:--Apoiado. 
o SR. CARNEIRO DE Cil!Po~voltando-se pa,·a o 

Sr. May):-Nào me dê apoiado; o s~nhor diz que 
não existe partido restaurador .... 

Continuando ~eu discurso, perguntarei, Sr. 
presidente, se na occasião presente convêm con
ceder amnistia. Já eu disse que para esta concessão 
ter lugar, cumpria que primeiro se examinassa se a 
trànquillidade publica está restabelecida. Disse-se 
que o partido exaltado succumbio, que está aca
bado ; sim, mas acontecerá o mesmo a respeito 
do pa,·tldo que appareceu em campo no dia 17 de 
Abril? Não; parece que •1e respirou alguma cousa, 
quq tomou novo alento com .A nova administração 
(muitos apoiados), não digo que os membros da 
actual ndministração vão de accordo com os 

.r,estauradores; mas é um facto que os periodicos 
aa restaur::ção fizerão os primeiros a saudação á 
su·â entrada. Os periodicos da ordem não fallão, os 
do pnrtido exaltado estão calados, quem ttiumpha 
hoj<l? O aa,·ijó, o Oa,·an-,urú, a Trombeta (muitos 
apoiados) e o Diario _da Manteiga, cujo impr.,ssor 
não digo que seja caramurú, mas é suspeito de o 
ser. Todos estes periodicos ftzerão· s ua saudaçiio a 
entrada dos membros da actual administração. Ora, 

~ serà justo que acamara áos deputados na occasião 
em que alguns de seus membros têm sido acii1-
temente insultados pelos aulicos do partido res
taura<ior, que nunca ha de triumphar ~ Brazil 
(muitos apoiados) ; serà justo, 'lilo, que em taes 
circumstancias concedamos amnistia a um pa.rtido, 
cujo atrevimento se augmenta todos os dias I Se 
assim obrarrnos, os restauradores attrifruiráõ esta 
concessão á fraqueza de nossa parte; alies dirão 
-se fosse em outro teff!pO, quando succumbimos 
em 17 de Abr'il.elles não concederião a amnistia; 
agora que nos temem, porque parece que trium
phamos, elles a concedem. 

$ enhortls, 11ttendamos a que a ~mríistia não 
convêm aos mesmos do partido restaurador ; se 
elles julgão que lhes será proveitosa, enganã:o-se; 
ella lhes será mais funesta. Olhe-se para as 
provinçiàs do JIDrte; se ~l"emos apressar a 
revolução, concedamos a amnistia. Está portanto 
provado· que a amnistia não é conveniente nas 
actuaes ci!'llumstancias. .. 

Examinemos agora, Sr. presidente, se he. tlsco 
em que seja a concessão. da amnistia commettid11 
ao governo, ou á regencia; acho· que nenhum 
perigo daqui póde resultar. (Muitos apoiados.) 
E' o ·governo, Sr. presidente, que está ao fictto 
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de todos ós negocios relativamente-ª este objecto; ,· 
o governo póde, sem ~mpromett<!r a sua segu
rança, sem compromet}iir a camara ·dos deputados, 
conceder amnistia áquelles que a . merecerem ; 
isto é de grande vantagem , embora conceda 
amnistia tambem nos do partido restaurador, mas 
não seja a cam_ara. Alguns membros da actual 
administração sempre fizerão ver na camara que 
não havia tal partido restaurador ; talvez esteja 
eu enganado; e que seja meu zelo, ou 1:1uspeita 
minha · que faça com que eu acredite que elle 
·existe, mas estando taes membros nesta. persuasão 
poderá dar Blll,,nistia aos homens que estão 
presos por esta. causa, ou por se· snspeitar que 
são restauradores, e pól-os na rua, então não 
terá o governo de se queixar da camara ; porque 
se nós concedermos à amnistia, e della resultar 
mal, o governo dirá que não foi elle o causador 

- de taes males, mas uma ki da assembléa geral. 
(Apoiados.) Por isso se dermos este poder ao 
governo, .na fará o qne entende ser melhor e . 
·mais conveniente. Poderá conceder amnistia aos 
do Ma~anhão, porque de facto não se mancbé.rão 
os das primeiras duas revoluções, com · crimes e 
assassinatos. 

lecer no throu~ao ex-in'fperador D. Pedro.I-muito 
embora houvesse quem quizes, e p-'r em lugar do 
Sr. D. Pedro II nn throno do Brazil a Pedro, 
Paulo, Sanchóou Martinho, quando em qualquer 
destes casos hav\1f o mesmo erime. concluindo 
daqUoi que - fazm· excepçã._o a respeito de um 
individuo, era fazer uma excepção que 11ão é 
compativel com o codigo. Não lhe pareceu tambem 
compativol com a S!!bedoria da camara que se 
ftzeitSe este crime exceptuavel, não em razão da 

•ofilensa que com elle se faz ao nosso monarcha 
. actual, contra os direitos que a constitllnção lhe 

confert1, e a nação tem reconT!ecido solemnissi
mamente, mris razão do indiviêfuo acclamado . Não 
achou portanta bom o ~ 2°, entendendo antes que 
elle não preenchia as vistas• dos Srs. deputad 0s, 
que se hav'ião proposto, porque se comprehendia 
na- excepção em crime, segundo a ºdefinição do 
codigo, mal:! um crime novamente creado, que 
não {1tídia comprehender .algllem. 

.. Não quero mais tomar tempo á camara, aliás 
teria muito que dizer ainda. O que expuz basta 
para motivar o meu voto. 

Farão apoiadas as seguintes emendas: 
Do Sr. Rebouças :· 
« A assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. 1.• São amnistiados todos os · crimes 

politicos, commettidos depois do dia 7 de A.bril do 
anno de 1831. 

« Art. 2.• Exceptuão-se desta amnistia: . 
cc ~- 1.• Os criminosos de rebellião commettidos 

na provincia do Ceará e stias media.ções. 
« ~ 2.• Os criminosos por delíctos particulares, 

ai1?da--que commettidos por fins politicos. 
,, A-rt. , 3.• Os amnistiados serão immediata

mente restituidos a todos os seus direitos civis e 
politicos, como se incorrido não houvessem em 
algum crime ou suspeita . . 

n Art. 4.• Ficão sem effeito, para o presente fim 
sómente, as leis em contrario , » 

o SR. CAETANO DE A.LME:IDA reclamou o 'obser
vancia do regimento para que as emendas fossem 
apoiadas pela terça parte da camara. 

O Sr. R.ebou~., eitplicou que na su11: 
emenda ao 1• artigo havia supprimido apenas as 
paliwras- até o presente- pelas differ011tes intel· 
ligencias que se lhes poderiào dar; uns que em 
até a data da promulgação da lei-e outros-a~ 

· qunlquer dos mumantus om que se possa trat111• 
da execução dA!la, ficando em tal caso um presente 
sem termo. Fez Nr quo e~ta emenda era de nféra 
radacção, e tambem a do ~ 1•, e assim as mais 
emendas, não so pode11d,o entender cjue as suas 
emendas dtlixassem de ser de redacçiio, só por não 

Shpponhamos que qualquer dos individuos pre
sos no confl.icto de 17 de Abril, ou por causa deste 
confücto, se provar que não gritou - viva D. 
Pedro 1-m!\s viva D. Pedro, por exemplo, será 
criminoso? Não ; porque dizer-viva fulano- não 
quer dizer que fulano seja impera.dor /risaãas), 
dictador; rei, etc. ; aliás muitos de nós ficaríamos 
sendo imperadores do Brazil no dia em que a 
assembléa geral se ·reunio no senado em virtude 
do art. 6° ; então o ex-imperador nos podia ter 
mandado processar como réos, porque quando 
sahimos fomos até levantadqs •nos braços de 
nossos concidadãos, -cobertos de :llôres, e b.iuve 
muitos vi-vas iodividuaes ;- mas dir-se-ha por 
isso q,ue fo111os acclamados monarcbas.do Brazil? 
Creio que não. . 

Concluio com mais· algumas reflexões neste .,sen-
ti~. . . . 

A requerimento do Sr. Caetano de Almeida 
foi lido o artigo do regimento que · faz dis
tincção entre .. os apoiamentos das emendas de 
materia e de redacção. 

Decidio-se que as emendas erão .de redacção. 
O Sr. Oa:r.-neiro Leão: -Sr. presidente, 

eu votarei contra todo o projecto, porque acho 
que todo o projeeto é máo; votarei sómente por uma 
ll,!Ilenda que vou tornar a fazer, e que já offerecí 
ifa 24 discussão confer indo á regencia o direito 
de amnistiar, para que a administração possa usar 
deste direito co,ljforme as círcumstancias o exiii:irem 
attendendo ao bem publico e faz endo as excepções 
que entender necessarias. Se julgnr que póde 
manter a ,segurnnça publica concedendo amnistia 
geral, que · a conceda muito embora. Por isso 
vou torn ar ' a offerecer a minh11 emenda, tendo 

, de observar que sendo prej uçlicinl ,da matorifl._ 
em di~cuss~o, deve primeiro qua tudo entrar em

. votação, e não depois como se fez na 2~ discussão. 

. ter contemplado nellas o SI 2• do art. 2•, por não 
· o achar susceptivel de reLlaéção ; parecendo ao 
nobre orador que delle se concluía que aquelles 
que tiverem .commeLtido na realidade o delicto dii 
que trata o mesmo paragrapho, ficavão compre
bandidos na amnistia, entretanto que ficavão 
della privados os que na . realidade o não têm 
commettido. · , 

Quando porém não p,sse a minha emenda hei 
de votar por todas as excepções, para limitar o 
ma.is possivcl a amnistia que se quer dar, 1>or 
que não quero que carregue sobre mim a. immensa 
responsabi!idáde de dar uma amnistla , pelos 
resultados que ella pôde produzir. • 

Accrescentou que dizendo o referido piw-agra. 
pho.... envolvido . em tentativas tendentes . . .. 
comprehendia. como exceptuado delicto, que o não 
é ~onfor,ne o . coàigo penal que diz-tentativa de 
cnme, quando fôr niamfestada por actos anteriores 
e _principio de execuçáo. . 

..J:,eu o art. 87 do codigo para mostrar que qualf:iuer 
que -pretenda privar o . actual imperador do Bn1zil 
do seu direito ao tbrono tem commettido um crime, 
entretanto que pelo ~ 2• do art. 2° da lei em discus- · 
são ee pretendia-exceptuar sómente-os que-se tive-

<i,rem ;n-volvi~o em tentativas tendentes a restabe~ 

E já que tenho a palavra, direi, Sr. presidente, · 
que necessario é ter em mui pouca conta o bom 
senso desta camara para &J,lppôr que Jionfunda· 
vivas _dados pelos nossos concidadãos em um 
momento de enthusiasmo a _ qualquer cidadão, 
com os vivas dados ao, homem · que já occupou 
o- throno do Brazil, e que póde ter pretenções a 
elle. Se se provasse que vivas dados a qualquer 
cidadão tinhão por fün' . derribar do tbrono o 
Sr. -D. Pedro II, taes vivas seriilt> criminosos. 
\mui tos apo..i(tdos); mas não ·ha suspeita nenhuma 
de que alguns vivas dados a alguns cidadãos 
envolv,ão a pretenção de derribar do throno ao 

• Sr. D. Pedro II. (muito$ apoi ados); e por isso 
não pode_m · ser considerados . crim_in,:,sos, como o 
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são todos os -vivas dados a Pedro I. Tambem 
.não se segue corno se disse, e que por se falbr 
no projccto dos ~nvolvidos em tentativas, ten
dentes a r.!jstabelecer no throuo ao ~x-imperador, 
estejão realmente exceptuados os actos que não 
forem meramente tento.tivas. • 

Em primeiro lugar não sabemos que em 1mrte 
alguma se tencba consummado este crime, (IU t enha 

-ot siJ.o fa.vado a e:ffeito; · por consequeneia tudo 
-' quando tem havido sobre o ex-imperador que-

l'endo-se acclamal-o não tem passíldo-do meras 
tentativas. -illm segundo lugar o cod igo SB expressa 
mesmo pelas palavras tentar directaménte, etc. 
(art .. 87), donde se vê que segtmdo o codigo é 
crime tentar, impooco•lbe o mesmo codigo a pena 
de 5 n lfi nnnos de prisao: portanto bem conheeü!o 
est~ o parngnpho que tra,a da axcepção quando 
usa da palavra-tentativas. e 

Comluio dizeudo que se poderião exceptuar 
tambem os crimes de tentativas- tendentes a 
derribar D. Pedro II dó throoo aeclamando nlgurn 
outro homem; mas que além de uma tal emenda 
8'4,f de maleria, e d~v~r ºpUr i8BU e St,C f<l)OÍ!lda 
pela terça parte da e amara, era evicirnte que a inda 
quaudo pudesae ter havido alguma acclamaç1io 
de um b<Jmem para derribar fio tbrono o Sr. 
D. Pedro II, este crime não seria tão grave nehi 
ameaçaria tt1nto a nação1como aquslle que tentasse 
substituir ao Sr. D. Pearo II seu pai que abdicou, 
porque outro qualquer l10mem níio echari&. tantos 
partidistas, como poderia aebar o ex-imperador 
que já oocupou o ibrono, e que pôde ter uma 
grande clientijlla no Brazil. -

Dada a h ora marcada para esta discussão, ficou 
a niateria adi(l.d:.; .. e ' 

O SR, MoNTEZUMA recli.ereu que fosse can. 
vidacio o Sr. ministro da j11stiç11 para. assistir a 
esta discussão. e 

Não sendo julgado urgente o roquorirncnto, ficou 
adiado. 

CO-Sr. Ca:ixno:n pedio a urgencia parn apresen· 
tar um i-•qnerimento afimc de se tratar amnnbã 
até o meio dit> dus cmcndua ús .. lois das guurdae 
nac:onaes e, das municipaes permanent€s, 

E:cpõz a necsssidad(! de prover iL segurança pu, 
bUca, que esta e..tremecidac, para o que cumpria. 

, tomnr algumas medidas preventivas, melhorando a 
· )eí das guardas nacionaes e das permanentes. 

Approvada a urgeoóia, disse 
o Sr, MontezuJD.a que convinha q_ue se trn

tnsse na sessão seguinte das emendas indicadas 
até ao meio dia, cli,,cutindo-se no resto do tempo 
o projecto da amnistia, convidado o Sr. min iatro 
da jusliÇ!I paro assisti!' c[I disoussijo ele ambos 
os objectos. 

OITereceu emAndt', que foi apofade. , 
Quanto á idéa da segurança publica estar es

tri<mecida,, disse qu11, n ão se podião tomar estas 
expr_essães em todo n sentido liUeral, por,vrn nos 
àcbamos em paz e tra.nquillidade, e todos estão 
satisfeitos ; e os que o não estão, estão om 
espectativa~ que sempre hão de existir, porque 
interessas rompidos, motivos acahados, necessaria
mente havlllo de produzir este mal ; parecendo 
ao nobre orador ochnr-se tudo ô mais no melhor 
pé possível. 

O SR. ÜALMON niio pôda oblar II pelRvra para 
dar uma explicação b expressões de que usãra, 
porqne o Sr, presidente ae vio fotçado a nogar-lll'a, 
em cumprimento do regimento. 

O Sr. Ferreira ~ Ve1g1' disse que dese• 
jaria qu0 fossa comp!l't ivel com o regimento o 
d!lr,se algumas explicações, porq~ as pll.lllvras 
do Sr. Cahnon havião feito estremeeer ao nobre 

, Orador .cem-tanta mais razão, quanto julgava que 
tudo eKfava o melhor poesível .ou antes ndm tra, 

.. vehnente, tendo Õll dlft'erentes partidos tido a 
, md"tavilha de ije conciliarem, a il.çbanclo-se cs 

'tOl,!;0 :l 

desconten!Bl! 011· esºpectativa, de cujo numero era 
o no~re oradot, estando na espeet11tiva ·não cios 
qn° 111 1:::'io pelo espirita do partido e prevenções 
anteriores, mllS rto homem da bem, do ciciadã:o 
\ivre e amig 0) do seu paiz,c que espera factos para 
JUigar. (111 uítos apoiados.) 

Ad.vertio que se as palwvras do Sr. Cnlmon 
díziào raspei tn a certos hoatos, a di!Ierentes 
annuneios publico.dos em urna folh•, annuncioa 
talvez sal1idos de uma mesma fonte (apoiados), 
e no~ quaes se" dà a entender que se trem" e 
~acbma; se ter.s exprAs~ões dizião " res peito a 
outros jornaes, de cuja linguagem t alvez se entenda 
que existe com elieito uma conspiração semelhanta 
l\quelh que quizeta fazer voar pelos ares o 
parlamento lagle2 ; o que tudo talvez seja feito 
pua. assustar sõmonto B h omons que julgão 
ter obtido uma victoria polHica, que de facto 
níio tiveriio (muitos apoiados), o nobre orador 
julga-va que nll:o havia muita razão para temer 
por esl& lado (apoiaº~us): e que porém so·•o Sr. 
Oalmon entendia que o estremecimento tem lugar 
como resultadu uae~sB>1rio <lo movimento revolu• 
elonario de 7 de Abril; e que se devem tomar 
medídus lll_gae~ para conservação da traaqúilli, 
dade publica, o nobre orador era da opinião 
que convinha com e:ffoito tratar das emendas â 
lei das guardas nacionaes, para que o serviQo
niio e11rregna em eitcesso sobre um, emquanto 
Outros são dalle nlliviadns. SA À esta a iutelli· 
gencia das e:i:pressões do Sr. deputado , se tem 
em vista que se adaptem as omendas neoessadas 
á lei das guardas naclonaea, e se tomem outras 
merlidas '"Bll•A para, conservação da trnnquilli• 

, ciade publica, e para acudir aos males que nos 
ameaçào, estou· do ac~ordo com o Sr. deputado, 
e desde logo o meu estremeeímanto acabou. 

O Sa. OusT0010 Du.s foi de opiuiiio qn~ neubum 
inconveniente podia resultar de se alterarº por 
esta vez o regimento para o Sr. Cülmon poder 
explicar-se. 

O Sa. C.1.eNEIRO LEI.o foz ver quo que isto 
ni'.io era ne~essa rio, porque, approvada a urgen
cia, o Sr . Calmou tinha oceasiiio para se ex• 
pli-0ar. 

F oi approvada a urgencia. 
o sr. Cal=on disse que nas poucas gazetas 

que lia, vJra que 30 e tantosc homens armados 
havrno feito um roubo roo grande, que fõra 
necessario uma oarro,a para carregar os objectos 
roubados: que hontem liavia aneoilLradG alguns 
amigos reunidos que lhe dissijrão que estuvão 
cuidando Dil prnpria segurança : que e além do 
roubo acima referido se tentâ.ra outro, sendo 
prezos alguns dos criminosos, em cujo numero 
e11Lravão homens, que eliás erão tidos Botes por 
homens pacíficos, e tracºqui!los, que demuis 
se dizia qua uma granrle qutldrilha andava nos 
suburbíos da cidade, a propriedade de cujos 
hahitador~B o enearreg11do dn policia declarãra 
que nà,o"'\Segura va a 99 % ; sendo esta a razão 
porque o nobre oraJor disse,-a que havia estré
mec\mento da segurança publica, porqtte e~a 
grande o te,·ror punico q11e_ reínava nos subur
bios da. · cidade, o, qual o nobre orador cão 
queria attribuir ils circumatanclas pofülcas actuaes, 
porque am 1829 e outros annos, quando tínha
mos uma força de lª liaha de 6,000 homens, 
tinha havido o mesmo terror, a pon to de ~e 
chegai· n armar o corpo diplomallco, como tivera 
occaaião da ver, aohaado em oasas de Botafogo, 
o outros lugares fóra da cldi.de grnnde apporata 
mílitar do gente aguerrida, fu~l~, baciunartes, 
etc. Depol~ "de mostrar que muitas vezes o 
perigo ll880iR da nimia ºSBguranua que º multa 
gente pevsn que tem, fez -ver que o havilio 
informado de qua a gnarda oac!Dna:l está mmto 
sobrecarregada,. e c~omo que se enfastia, por assim 
c\iizer, do ,excessivo sertiço que faz;~ que J1,ga:ard& . ' 25 
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· municipal permanent'e não - tein ainda ·tmmero
sufficiente de praças para fazér o serviço actual, 
chegando apenas a 240, quando se exigem 400, 
para terem 24 ·11oras de descanço. E como havia 
quem attribuia defeitos _ á lei d!is guardas mu
nicipaes, dizendo .que era p_ll.ssivel adoptar medidas 
para estabelecer n·este c~~o melhor âisciplina, 
e -fazer com que desempenhe o..;rmelhor_possivel 
o serviço que se exige delle ; ,e concordando o 
nobre orad,,r com a opinião daquelles Srs. depu
tados que attribuião grandes defeitos á lei.-las 
guardas nacionaes, entendia ser da ma,ior neces
sidade approvàr-se o seu requerimento. 

Ficou · a mataria adiada por se ter an·nunciado 
a chegada do -Sr. ministro d .. fazenda. · 

Recebido o;Sr. ministro com as formalidades do 
costume, continuou a discussão do titulo 3° da 
lei do orçamento, e emendas apoiadas na sessão 
antecedente. 

o Sr. Macie1 fez varias reflexões à vista 
das differentes emendas. Achou mais- conveniente 
para a nação a venda dos · seus p·reprios. 

Fallou sobre a ·--organisação das pautas da 
alfandega em attepção aos differentes cambic>s
cuidado que e necessario ter a respeito da,Ugui-

' dacão da divida passiva, cuja cobrança no .Rio 
Grande do Sul está em grande- actividade ; 
havendo perigo de se introduzirem documentos 
falsos, etc.· 

Pronunciou-se contra a emenda do Sr. Calmon 
que propunna· que se. adaptasse para o anno 

• financeiro proximo futuro a disposição da lei de 
15 de Novembro de 1831 pelo que respeita á 
receita; fundando a sua opposição em não convir 
que por m'ais 8 ou 9 dias se deixasse de discutir 
o titulo' 3°, que lhe pareceu ser materia de grande 
importancia. Por esta occasiiio declarou que-M a
mania de abolir os impostos era das revoluções, o 
nobre orador a achava_ muito boa e desejava ser o 
maiA dos revolucionarios-i;>arecendo:Jhe que de 
.se haver ,JJrocedido a esta abolição na .revolução 
de França havia resultado a prosperidade daquella 
naciio. 

Concluio com algumas reflexões a este respeito, 
mostrando a necessidade de prevenir a fraude no 
assucar do Brnzil, Pl!ra que elle _ não caia de 
prece nos. mercados da Europa; a vantagem que 
devia resultar do estabelecimento da· taxa terri
torial, etc. 

O Sr. Ministro da Fazenda disse que 
apezar de nüo pretender entrar na economia da 
ousa,.. lhe pareci1.1 que a em~nda do Sr. •.Calmon 
devia ser obj ecto de questão preliminar. 

se havia obtido o preco de 27:000ff pagaveis em 
10 annos, vindo .assim o thesouro a receber an
nunlmente ápenas a prestação da . 2:700U, que, 
mandando-se vender a náo velha, chamada Pedfo I 
em hasta publica, h_avia iuiparecido o lanço apenas 
de 2:100$, quando só o có~re que tem valia mais, 
além do combustível que se podia aproveitar para 
o arsenal, sendo desmanchada aquella não á 
custa dá nação, com o que se occupariào muitos 
braçós. 

Manifestou o seu pezar de depender o afora~ 
mento das marinhas de medições jndiciaes -que 
são muito morosas, parecendo-lhe que seria muito 
util qua~quer outro meio de que se pudésse 
lançar mão. 

Quanto ás pautas da alfande_ga, lembrou que 
havin longo tempo que o cambio oscillava con
sideravelmente, e que emquanto se não estabe
lecesse o cambio em pé de estabilidade, ou ao 
menos de não tão frequentes os.cillações não era 
possível alterar as pautas: \ 

DecJ.arou que uma das causas do deficit em a 
necessidade que tem havido de pagar a divida ; 
porque tendo-se applicado, para · occorrer ás 
despezas do serviço dos apnos financeiros, em 
que devião_ ter- execução as leis de orçamento 
respectivas, · toda a cobrança dâ divida activa, 
apparecia um vacuo extraordlna~io á-respeit-o 
das sommas que· tinhão deixado de ser pagas, 
achando-se o governo na collisão, ou de pagar 
taes somma~, · e então faltar ao cumprimento da 
lei, ou de as não pagar e fazer o thesouro 
p,irtanto uma banca-rota. · · 

Disse. mais que em algumas provincias se havião _ 
distralljlio as sommas applicadas ás despezas do 
serviço para -pagamento de dividas e que para a_ 
administr_ação se ver livre dos einbraços em que 
se achava, S. Ex, havia feito ·a sua proposta, 
pedindo um cr.idito supplementar de 3,000:000", 
proposta. cuja decisão a administração actual 
considerava urgentíssima, e sem a qual não podia 
marchar. 

S. Ex, se offereceu para dar · quaesquar es
clarecimentos, que a respeito della se julgassem 
necessarios, quer no thesouro, quer eoi sua 

_casa. _ 
Pronunciou-se contra a liquidação da divida 

passiva, a que se está procedendo no R io Grande 
do Sul, mostrando quanto era prejudicial á fazenda 
p;,los_abusos que se podem praticar. _ 

A opinião de S. Ex. era que a liquidação da 
divida finctua.nte devi!\ ser feita no \besouro, 
por não ser compati vel ,com a boa fiscalisação 
o haver dezoito commissões de liquidação de 
divida no imperio, e estar-se por tudo quanto 

;Jellas fizerem. - · · 
Faz ver os inconvenientes que devião resultar 

de se entrar na discnssão do tit. 3° ; mas declaron 
qu'b se a camarn não- estivesse por esta opinião, 
e queria erMar com-individuação na discussão 
dos meios de occorrer l'ls despezas, discussão de 
que s. Ex. não tin,ba medo, cumpria que discu
tisse o titulo, artigo por artigo, p1.1ra o que era_ 
precíso que ella se deliberasse a ser permanente, 
.no GDe muita satisfação teria · a administração, 
mas o que não poderia talvez ser pela necessidade 
quii têm os Srs. deputados· de voltar ás suas 
provineias, para conhecerem as medidas que 
reclamão os povos, etc. ' · 

Pedio decisão sobre a duvida occorrida a res
peito do tempo, desde o· qual se deve principiar 
a ... contar o ju~o da divida passiva; porque, sendo 
que a lei havia sido entendida de uma fórma 
por seu antecessor, S . Ex. se ·não jul!ljV-11 auto
risado n entendei-a ,de outro modo, pois do 
contrario, entendendo cada ministro a lei como 
lhe parecia, deixaria de ter lugar a sua exe
cução. · 

Accresce:ntou que se havia entendido o prin
cipio que a lsi mandava contar o juro desde a 
data do reconhecimento dR divida, havendo-se 
pago assim muitas quantias; mas, depois o 
antecessor de s. Ex. a entendera differentemente, 
parecendo-lhe que os juros devião correr sómente 
da tata da lnscripçiio om diante, donde se seguia 
que-uns credores· erão pagos de uma fórma e 
outros de outrn·;-pratica que não podia continuar, · 
e por isso insistio na urgencia da · · solução da 

Entendeu sar um -mal consideravel a venda dos 
' proprios nacionaes, a qual sómente podia ser 
beneica a um ou outro capitalista; par~cendo-Ibe 

·· que gra~e Vjlntagem resultaria á nação, se fosse 
· .· possivel comprar as terras já -dadas, para. as 

distribuir pela massa da nação, arrendando-as 
a pequenos preços, a todos os individuas que as 
quizessem aproveitar. _ · 

Reforçou o se11 argumento dizenclo que existia 
na provincia. de S. Catharina a rica arnfação da 
Piedade, que produzia 7 :oooa a'Af!uaes líquidos, e
que procedendo-se á sua-venda em -hasta publica 
A_Q anno passado, em cumprime11io á lei, apenas 

duvida. ·· --
Conclui o fazendo all(un1as reflexões sobre o 

abuso commettido por algumas juntas .de fazendi,. 
de applicarem dinheiros para pagamento de 
dividas, ·não honrando os saques feitos pelo 
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th~ouro, e ftecla~ou que a administração niio 
podia marchar, a niio ter com taes empregados 
uma energia consideravel, afim de que niio fação 
despezas a seu arbítrio. ' 

Farão apoiadas ás seguintes emen!as : 
Do Sr. Rebouças : 

· " O presidente da província da Bahi~, em 
conselho, fica autorisado para da..., prov1s01·ia
mente as providencias conducefltea a evitar as 
fraudes que se praticiio com damno da agricul
tura; e das rendas publicas na arrecadação dos 
.direitO:s do assucar e algodão, e outros seme
lhant&s generos de exportação. » · 

A respeito do melhoramento dos Impostos 
lembrou que II Amarica do Norte por tong~ 
temp,, ·tinha soffrido os direitos de éxportação· 
e sobre a taxa territorial respondeu . ao sr.' 
Maciel que convinh·a que_ ficasse sabendo que 

. longos aonos serlão necessarios para a estabe
lecer, tendo alia sido por muitos a:mos · o 
desidera~um da America do Norte que se vio 
forçada a autorisar o ministro da 'fazenda para 
a estabelecer por onstlio. · 

Do Sr. Perdigão : , ·· 
« Additamenttl á emenda do Sr. deputado C~lmon. 

-Sejão unicamente approvàdos os SIS\ 13, 15, 23, 24, 
25 e 26, e faça -se extensiva ás d"'-mais pro
víncias do imperio-a emenda do Sr •. deputado 
Rebouças, relativa ao dizimo de miunças do , 
consumo _ na província da Bahia. n ' • 

Do Sr. Moura : • 
·" Que na cobrança dos dizimas da creação se 

verifique o · pagamento de dez .um, desprezadus 
fracções. " - _ 

Do Sr. Rebouças: 
e< Na província da Bahia ficão abolidos todO!J. 

os dizimas de miunças, gado vaccum e cavallar, 
e sub&tituidos pela imposição de mais 1 º/o nos 
generos de consulado· na sabida. 

« Os direitos de 20 °/o de aguardente no con
·sumo ficiio elevados na p1·ovincia da B.,hia a 
60 °/o, applicados os 40 °/o para effecUva amorti
sação do papel-moe· ~ provincial.1> 

o Sr. Oal.JD.o:n. lembrnu que na occâsiiio 
de / apresentar a sua emenda produzira as 

· razões · ém que a fundava, e eriio, um credito 
supp\ementar,- e· o estado em que se achão as 
nossas finanças : que então pagára um justo 
tributo á commissão de fazenda, havendo jã. 
dito em outra occasião que havia ·de concorrer 
com ella para suslentar muitas reducções que 
propunha, as quaes o nóbre orador julgava 
convenientes. e · proveitosas ; mas que a · sua 
opinião particular, ao ver n proposta pedindo 
um credito· supplementnr, não fóra sómente mo
dificada, mas. consideravelmente ffterada, pare
cenclo-lhe desde logo melhor ..conservQr por ora 
a!) cousas no estado em que estilo, do · que. 
nbollndo hoje indiscretamente tributos, sujeitar 
a nação a recorrer a ulteriores operações da 
credito, ou talvez a fazer uma.banca-rota. 

Quanto a mania (em que o nobre orador
fallára) de todos os povos em revolução, que 
gozão do systema representativo, querereai di
minuir tributos, fez ver que tal mania é des-
culpavel, mas nun~a louvavel. ,. 

Mostrou que era ioexacto. que-_da mania de 
abolir impostos tivesse nascido a-prosperidade da 
França-devendo conhecer · todo o homem que 
fôr examinar as verdadeiras causas da prospe
rid.ade daquella naçõ.o-que a indiscreta,aboliçiio 

. do,s impostos a retardou muito .. 
Disse mais que por vezes havia mostrado o vicio 

do actual systema de imposições, havendo pro
posto alteração de alguns impostos, e muito 
desejaria que fosse possível aperfeiçoar-se esse 
granje ramo, verdadeira9base êla nossa admi
nistração ; · mas que. as circumstancias actuaes 
obstavão a que se entrasse nesta reforma ; 
cumprindo ter . em vista que qualquer medida 
da administração, por mais benellca que fosse, 
e ainda tomada na melhor fé do mundo, na 
actual irritação dos esplrltos, daria lugar ai!._ 
cemnuas. de uns, e queixumes mal fundados di!"" 
outros ; sendo por todas estas rnz.ões que o nobre 
orador se > declarava esta_Q,ionnrio, a respeito de 
impostos deste anno para o que vstn, preferindo · 
votar pela lei do n11no passado a qualquer al· 
teração que se pretendesse adoptar. · 

Apresent~ as difficuldades de estabelecer um 
cadnstro, unica base solida da taxa territorial 
etc. · ' 

Continua11do a fallar na abolição dos impostos 
disse que deixava para aquelles - que correm 
atraz d~ _ uma falsa popularidade o votar por 
tal abol1çao, tendo o nobre orailor talvez razão 
psra votar pela abolição de tributos, porque 
pagava grossas sommas; mas obrava diversa
mente não só pelas circutristancias em que se 
achava a nação, como porque em sua consciencia 
se não julgava autorisado para, em troco de um 
commodo . ephemero, sobrecarregar as gerações 
futuras de uma divida enorme. 

Accrescent~u que talv~z fosse necessari~ agora 
uma operaçao de credito, mas cumpri"a evitar 
esta necessidade para o futuro, evitando assim 
que esta ruina, já sufficientemente explorada, e 
de recursos tão valiosos em certas ·'occnsiões, 
fique exb11urida. 

Cpncluio dizendo que se.,. propunha a mandar 
ã. mesa uma emend·a para que se aproveitem 
todos os paragaphos da lei, que importão augmento 

.de renda, embora sacrificasse com isso a sua. 
popularidade, porque os seos constituintes co
nhecerião que o nobre orador antes quiz 
sacrificar um · allivio ephemero, du que fazer 
cahir • sobre elles uma carga ·em extremo 
pesada. :1 

o Sr. Vasconcellos : - Sr. uresideote, 
disse o Sr. ministro da fazenda que o sau ante
cessor tinha proposto uma duvida sobre o juro 
da divida anterior a 1827, e pareceu estranhar 
que o s8'11. antecessor alterasse a pratica que 
achou estabelecida no thesouro. O ministro da 
fazenda que avresentou esta duvida a-> corpo 
legislativo, achou uma pratica estabelecida no 
thesouro ; ou vio so1>re · ella as pessoas que a 
lei manda OllVir antes da decisão ; tendo concor
dado o inspector, o contador geral e o fiscal d.o 
thesouro, em que o j11ro devia ser pago do dia 
da inscripção da divida, entende'ti o presidente 
do thesour_Q que este pagamento devia assim ter 
lugar e recorreu ao corpo legislativo, sem que 
com isto prei'!dicasse a nenhum dos oradores 
do estado, porque logo que a assembléa decW,ir que 
os juros são devidos aesde 1827, a não desde o 
dia em que se fez a inscripçilo, os credores hão 
de ir ao thesouro recllimar o seu pagamento . ... 

Quereria por ventura o ministro dt1 fazenda 
accusar .os seus antecessores quando pedio esta 
declaração ? Nuo~a teve tal intenção ; o que 
entendeu foi que, porque os seus antecessores 
tinh·ão entendido . a lei de · um modo e elle de 
outro, lliiO ~e devia su~meLter ã ' intelligencia dos 
seus antecessores, porque se errasse ficava res
ponsave!. (,t.1poiados.) Por ventura porque· os 
meus antecessores entenderão ll• lei de um 
modo, que n1e não parec_eu acertado;-'1'.!em cohe
rente com a letra da lei, ficava eu isento de 
responsabilidade por seguir a pratica por elles 
estabelecida, contra ,oa minha intelligencia ? Nin
guem o dirá ; sal-vo se este novo · principio de 
direito fôr consagrado pela assem biéa geral · do 
Brazil, o -que penso que não se conseguirá. 
(Apoiados.) Por isso o ministro achando duvida, 
entendeu que não devia pagar e propoz a sua 
duvida ao corpo legislativo sem to.car nos seus 
antecessores, a quem respeita e que reconhece 
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que úão superiores ~~ talentos,. luzes ~ conhe
cimentos: o que o mm,stro queria era livrar-se 
da responsabilidade de fazer pagamentos muito . 
avultados contra··· o que entendia, sem recorrer 
ao corpo legislativo. 

Fallou-sft na arrematação de uma armação de 
Santa Catharína._Sr. presidente, as informações 
que havia . da_ província,_ erão que a sua conser
vação prejudicava muito á fazenda J?Ubhca, 
porque se estavão per·dendo os utens1s, que 
de,1tro cm pouco .tempo não valerião cousa 
alguma. Eu estou lembradm que a arrema
tação . foi feita por um preço excessivo, attentas 
as circumstancias actuaes. Eu suspendi a arre
matação de outra armHção, porque entendi que 
em circumstancias tão criticas como as nossas, 
não ·convinha vender bens nacionaes, porque 
·serião vendidos por um preço inferior, como 
aconteceu na . França, qii.ando em tempos de 
crise se tratou .de verider os bens da nação; 
cujo producto foi muito insignificante. · Se as 
nossas circumstancias fossem ordinarias, se não 
tivessem havido ás commoções e mesmo a revo
lução que houve, eu não duvidaria em que se 
vendàssem os bens nacionaes, autorisando-se 
para este fim o respectivo ministro, porque estou 
persuadido que a nação os não deve conservar. 
(Muitos apoiados.) A respeito da armação que 
se vendeu, accrescentarei que a junta da fazenda, 
e em diversos. officios dirigidos ao tbesouro pelas 
àutoi:idades da,provincia, pedia que se mandasse 
vender semelhante armação, porque não dava 
lucro, não resultava della utilidade alguma á 
fazenda, antes prejuízo. Se eu p'ndesse conservar 
os utensis sem que· se dam11ifkassem com o 
tempo, eu o faria, porque as circumstancias 
não erão proprias ""pal'll se proceder á venda ; 
mas como taes bens se damnifi.cavão, e se
gundo as · informaçõos das autoridades da pro
vinc!a se ião reduzir a nenhum valor, mandei 
vender uma e autorisei .o arrendamento de outra, 
porque a sua venda não pouia ser . effectuad!I 
por um preço rasoavel. , · 

Não sei se houve alguma accusação contra o 
ex-ministro da fazenda-; o que me lembr1r é 
que se fallou sobre pautas das alfandegas. Posso 
a este respeito informar ri camara que o Sr. Cal, 
mon mandou formar uma pauta em 1828, quando 
o cambio estava a 28 ou 29:. é um trabalho 
consideravel ; uma pauta se não faz tão prom• 
ptamente. Quando se publicou a pauta, ji\ o 
cambio estava n menos, entretanto continuou a 
pauta; o cambio principiou a subir e chegou a 
40 011 11 -41 em meu tempo, o que considero 
uma calamidade (muitos apoiados) ; alguns ne
goci,mtes têm reclamado contr!I a 11valiaçiio das 
paut&s feitas em tempo. em que o cambio era 
de 28 · ou 27, a!legsndo que pagavão direitos 
muito superiores áquelles q,\e são obrigados a 
pagar pelos tratados: o decreto expedido pelo 
Sr. Calmon tinha providenciado este caso, J e
terminando que se mandasse proceder a novas 
avaliações ; vendo , eu porém que o cambio os
cillava, que hoje está a 40, e um paquete o 
póde . fazer descer . amanhã a 20, como poderia 
eu màndar fórmàr uma pauta, Era ilm grande 
trabiilbo, para _ o qual talvez eu não . tivesse 
tanta .!Jooperàção, ·como o Sr .. Càlinoh; tálvez 
sahis~e. imperfeito; iio. uiesm? tempo que o seu, 
resultado seria -ficar sem effe,to .em pouco tempo, 
ou ,talvez não o chegasse à - ter pala alteração do 
cambio. · -- '· . · 

Depois _de : algumas palavras que se não 
ouvirão, continuou -- P<>r isso o ma1 está re· 

· ~adindo, não pelá disposição ministerial, ,mas 
pela .natureza da cousa. Quando .se reforma uàia 
pauta, olha-se pih'a . eis objectos em ge'ral, e i:\ão 

• se tet,11 em vista 1\8 !nd.i viduo~ e por isso as 
ª!alia~ões são mais a~erffid~ e Justa~ (apoiadoi); 
quando porém se procede á ·aueraçao na pau,ta 

a requerimento d~ ·partes, entrão então em con
sideraçiio as pess_oas que 11, requerem, o que 
póde prejudicar l!IP,ito os interesses-. da. fazenda, 

Sr. presidente, lizerão-me hontem ·mu\fo peso 
as reflexões do Sr •. ministro · da fazenda sobre 
a nossa discussão da lei do orçamento. Se nós 
continuarmos a íl)sc11tir a lei co·m _ esta lentidão, 
não teremos_•le~ nem em 80 nem em 60 dias, 
nem mesmo neste anno. O projecto em discussão · 
faz uma reforma em todo o nosso. system~ de 
impostos ; elle 01·ganisou este systema,-- materia 
sem duvida a ma.is delicada que · póde ser ven
tilada em um corpo legislativo (muitos apoiados) ; 
e na qual não se póde admittir -precipitação. 
Demais, eu entendo que a lei do orçamen lo não 
é propria. para estas disposições, e que o inse
rirem -se nella estas.ireformas, fere de cert9 modo 
a constituição, porque vai privar o senado do 
direito que tem de as rejeitar, senão dirocta, ao 
menos i.Ddirectamente.' A lei do orçamento é uma , 
lei a_nnual, indispensavel ; nós estamos a ter
minar 11 sessão, sem duvida ha de ' ser na pro ro
gação, se o governo a decretar, que se ha de 
conclui,r a . discussão. da lei do orçamento ; vai 
a lei. para o sena<to com as reformas indicadas,. 
o senado olha para o tempo em que se acha .; 
vê, ..que não póde emendar a lei pelo que toca 
a impostos, porque não · tem iniciativa sobre 
imposições; por consequencia fica na alternatiV'!I 
ou de rejeitar a lei toda, ou de a ap.provar. E' 
por isso que eu disse que isto feria de algum 
modo a constituição, porque tirava a liberdade 
ao senado de rejeitar a lei da reforma dos 
impostos, se a não achasse boa, visto que !I 
não póde emeftdar. Em outro · tempo se admittião 
reformas na l ei do orçamento, mas era porque 
então o poder modera.dor negava a sancção a seu. 
arbítrio, todas as vaze~ qu.a um neto legisliltivo 
não agradava a · qualquer classe. Não se podia 
esperar então reforma alguma, se não fosse in,e• 
rida em uma lei que o poder moderador se 
vjsse na necessidade, de sanccionar: imitamos 
n!sto a camara dos communs em Ingl11L8rra : 
houve tompo em que, como nós, recorrendo a 

· esta tactica, illiJlrindo na lei do orçamento 
muitas reformas que aliás não terião sido appro
vadas na camara -do.s lorde, nem obtid'o a sancção 
do rei. Mo1s boje as nossas' ~rcumstancias são 
diversas: as attribriições do poder executivo têm 
sido -por nós de _tal modo rcstrictas, qua quasi 
não t~mos p9der executivo (apoiados) ; e o poder 
moderador qu1111do negai· sancção a alguma 
lei, é obrigado a dar a ra1.ão porque lhe 
nilo dá a sancção ; por "isso alie a não pôde 
negar senão em casos gravissimos. Parece-me,• 
portanto, que se deve adoptar a opinião do 
do Sr. ministro da fazenda, approvando-se 
na parte rdspectiva á receita a disposição da 
lei de 15 de N,wembro de 1831. Se qulzessemos 
tratar da discussão deste titulo, que difficuldades 
se i1os apresentarião 1 1 Eu citarei uma para 
exemplo._ . · 

No .§ 1° do artigo parece á primeira vista que , 
estabelece uma perfeita igualdade ; examinando. 
porém o uegocio, vê-se que longe de h11over 
igualdad~ exiJjte a mais injusta desigualdade 
possiv~l, porque obriga que tanto pàgue o lavrador 
que está .perto do porto da exportação, como 
aquelle que: está . em distancia ·de 100 . leguas. 
Não vamos ·nõs assim atacar 'i1 industria nos 
lugares mais remotos? Accresce que · todas as 
provinciàs l\ão pàgiio o mesmo dizimo do assucar; 
umas ,pàgão 5, outras 6, outras 7 e ineío, etc .. e 
sõ ha duas pruvincíás oude - se pàgão 10 •/0 • 

Por um calculo que m·e parece exacto; uma . 
arroba da assucar que é export'ado de_ S. Páúlo, 
pagos os direitos do porto de Santos, produz 
para o lavrador 84.0 a~é 350 réis, se . fôr asáuc1;1r 
branco, de maneira que o -producto não cobre 
as despezas ·da producção. 
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Se o Sr. ministro da fazenda ,julgasse necessario 

que o corpo legislativo se occupasse da refol'ma 
das imposições, então eu seria de opinião que 
no~ demorassemos nesta discussão ; mas o· Sr. 
miiíhtro nos deu hontem a lisongeira certe.za 
de que !til rendas. actuaes erão sufficiente.s para 
as despezas, inclusive qualquer credito extra
ordinario que a assembléa geral houvesse de votar. 

Eu estava algum t._.to ~ssustado; parecia-me 
o contrario ; e · estava persuadido que não era 
passivei que o Sr. ministro 'da fazenda pudesse 
fazer as desp~za~ publieas todas com as imp <> · 
sições actuaes : era esta a minha persuasão. 

Eu trabalhei no ·systerna da arrocadação dos 
impostos, e a este respeito approvo o que disse 
o Sr. ministro da fazenda hontem-que pretendia 
aperfeiçoai-o: eu sou o primeiro que digo que . 

· tem impel'feições ; foi apenas esboçado; mas estou 
·persuadido que as diversas providencias que 
cumpre dar,_não se executào· em 3 nem em 4 
mezes, porque faltão os elementos necessarios 
para a execução que ha de ter lugar quando 
Deus fôr servi.Jo, apezar de que o Sr. ministro 
empregue· a maior energia. · 

Ora, · entenden.Jo eu que não seria possível 
f!lztlr as despezas com ss impos1çoes actuaes, 
emquanto · não ouvi o parecer do Sr. ministro da 
faz enda, eu quizera que se discutisse o titulo 3°, 
artigo por artigo, paragrapho por para·grapho ; 
mas os meus sustos estão dissipados; o Sr. 
ministro da fazenda asseverou não só que che
gavão, ruas que llavla sobras : eu entendia que 
não podiiio haver sobras, e que peta contrario 
havia um defioit. Eu vi o estado das rendas 
publicas; estou· porsuadido que se fize1·mos a 
couta do cambio nunc11 a· alfandega rendeu tanto 
como h ·lje ; parece-me que o renaimento da alfan
dega nunca chegou a 280 contos ; a respeito das 
outras· imposições, posto que possa melhorar-se 

· a sua arrecadação, este melhoramento será tão 
.lento que é impossivel cpnlar com o seu producto 
immtldiato ; não pudemos portanto esperar grande 
accrescimo de renda, só se o, cambio b·ab;ar. 
·o Sr. ministro da ra·zenda .. presentou sua pro

posta pedindo para fazer face ás ldespezas 
correntes e ·aos annos anteriores ou \posteriores a 
1826, a somrna de 3,000:000flOOO reaes. Ora, sendo 
hoje 40 o p1eço corrente na pra~a das apoiices de 
6 %, é provavé! que lugo que se determinar o 

, emprestimo e o Sr. ministro ponha em execução 
a proposta, a~ apolic~s des~ão e que 'não po·ssa 
effectuar o emprestimo a mais de 30: duvido 
mesmo que no estado actual das cousas, ruinosa 
subid11 do c,,mbio e por outrtf.l razões que não 

- aevo declarar, chegue o Sr. ministro a contrahir 
este emprestimo de 3,000:000$000 ; apezar de ser 
muito hem c01,ceituada a act11ar administração, 

• duvido que o possa ponseguir. Mas suponhamos 
que o consegue : para obte,· 3,000:000/1000 reaes a 
30 é nece~sario emittir em apolices 10,000:000$000 

- que fazem :a despeza annual de 600:000SOOO de 
juros ·e 100:000SOOO de 1 % de amortisação,; 
importando · portanto o augmento da despeza 
annual em 700:000SOOO. Accresce que temos a 
occorrer ao pagamento dlls p'rezas. 
. O Sr • . ministro da fazenda tem de fazer o pa
gamento das presas em a polices segundo o preço 
da ultima venda feita pelo tbesouro. 01'a, vendo 
os reclamà'dores que b Sr. ministro tem de pro
ceder á .oparação de credito que prq.pôz; alies que 
melhor que ninguem conhecem sêus interes·ses, 
deixarâõ o Sr. ministro contrabir o . empresli_lffo 
a 30, e dirão depois---o ultimo preço da venda foi 
a 80, logo, pague-mi! em apoiices á razão de 80. 
Eis pois o Sr . mimstro obrigado a emittir mais 
4,000:_900S Tilaes ou 12,000:000$ nominaes, que 
deveín fazer de ~ãespeza annual ·de juros e amor
tisação 840:000B ; t~mos portanto de augmento de 
despeza annilal 1,540:000/1, para a qual cumpre 
dotar a caixa da amortisaçiio. 

E será possível que o Sr. ministro da faz_enda 
possa fazer ·as despeza~ ·publicas com a>1 reni!as 
a<'tu·>es ·? S. Ex . o alll.rmou; os meus sustos estão 
<:lis'dipados ; eu felicito a naçãu por ter á sua 
testa uma administração que tanto pôde; oxalá 
que suas promessas se realisem : eu trabalharei 
quanto em mim couber para que r1 administração • 
,;ictual consig11 o que tanto desejo ; se o conseguir 
não haverá certamente uma ad,ninistraçlio mais 
digna do seu reconhecimento; folgarei muito que 
a patria descobdsse- hom ens que tanto saibão 
economisar, qt1e sejão tão bons administradored,
que consigão levar . as rend~s pubHcas a ponto de 
apresentar sobrns, quando ha realmente um deficit, 
quando as rend>1s têm sido inferiores ás necessi
dades do serviço. O Sr. ministro assev.,ra que não 
serão todas. as consignações dispeudidas; que 
have1·á sobras, e que, não é preciso que seja au
torisado a empregar em uns artigos de despeza 
as sobras de outrDs ; eu não me canço de repetir 
-felicito a_ naçáo, felicito a mim mesmo de termos 
aobado uma administração tão economica e tão 
digna. 

Dada a hora, ficou a mataria adiada. 
Levantou-se a sessão depois das 2 horas. 

Sessão em 23 de Agosto 

PRESIDENCI.\ DO SR, LIMPO DE ABREU 

Approvada a . acta da antecedente, foi ,i, secre
taria um officio do Sr. ministro da fazen<!.ll, ~ 
satisfazendo a exigeneias da camara sobre a · 
lagóa de R,idrigo de Freitas. : 
· A' commissão do orçamento ,ím. requerimento · 
de varios nagociantP.s d•.1 R io Grande d,, Sul. 

A' segunda d,, fazenda, ouLro de algnns interes
sados na · navegação ,e c•i mmercio interno na 
mesma província. · 

A' de estatística outro dos moradores da antig)I 
pnrochia de lt•j ubá, termo da Campanha. 
. A' . ·de pensões e ordenados outro de Luiz 
Lacomba. 

A' de petições· o de Antonio Luiz Coelho. 
A comara ficou inteirada de um officio do Sr. 

ministro do imperio, participando haverem-se 
expedido as nacessarias ordens par11 a impressão 
do parecer <la sociedade de medicina desta côrte 
ácerca do cholera-morbus. 

L~rão-se alguns pareceres de _ commissões que 
tiverão diversos Jestinos . 

Seguio-s,1 a discussão das emendas ã lei das 
guardas nacionaes. 

O SR. CAETANO DE ALMEIDA. offereceu ao art. 2°, 
cuja discussã" ficara adiada na sessão antece• 
dente, · a seguinte ~anda : . · . 

« A idade para ser guarda nacional seja de 16 
a 60 annós . " 

Foi apoiada. ,, 
Procedendo-se á votação foi approvado o artigo 

seni emendas : 
A mesma sorte tiverão os : 
« Art. 3.• No art. 12. SI 1° supprimão-se as 

palavras-que estiverem em serviço activo. 
« Art. 4.• No art. 16 á palavra motivo-accrescen

te -se-declarado dR · lei, e o mesmo na doutrina 
correlativa do art. 11. 

« Art. 5. o Ao art. 17 accrescente-se -
Tambem. fará notar os nomes e qualidades 
dos cidadãos, que occorrerem nas circumstancias 
de pertencerem ã guarda nacionR!, estes ser_ão 
provisoriamente âlistados e chamados ao sel"ll:1ço 
respectivo, até que se-reuna o conselho de qualk 
ficsção e decida.» 4 · 

Entrou em discussão o art. 6. 0 • 

• O art. 18 seja substituído ·.pelo seguinte : 
· Finda a matricula, () conselho "de qú_alificação 
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198 SESSÃO EM 23 DE A.GOSTO DE 183'2 
procederá á form;ção da lista ão·· serviço , ordi' 
nario e da lista da reserva. · 

« A lista do servico ordinai'io .conltl;ará de todos 
os cidadãos inscriptos no livro ~a matl'icula 
i:eral, que não requererem dispensa do dito'áerviço, 
Justificando estarem em 'alguma das circumstan· 
cjjS abaixo declaradas.» · 
. O SR. REBO!JQA.S propôz a seguinte emenda, e foi 

· apoiada : . -- . 
« Ao Si 1. 0 Os do serviço ordinario até a idade 

de 45 annos. » · · 
Do Sr. Cos'ta Ferreira, 
« Ao Si 7°, depois da-palavra-estudante- accres

centé-se --matriculado - e depois das palavras
escolas publicu - accresceute-se - ou particu-
lares. » , .· 

Approvott-se a emenda do Sr. Rebouças junta-
mente com o artigo , · 

Igual sorte tiverão os • 
<< Art. 7 .• ;_ Ao art. 26 accrescente-se -Igual

mente poderáõ trocar a sua vez · de serviço os 
guardas nacionaes dentro de um mesmo corpo, 
logo que tambem pertenção á mesma parochia 
ou curato. » 

« Art. 8 .o Supprimão-se os arts. 27 e 28 da lei.» 
« Art. 9.o O art. ~~ da lei seja sll.bstituido deste 

modo: As dispensas temporarias por ju.stificados 
·motivos, bem c<1mo-- as l(cenças parn tempora
riamen'\e se ausentarem os guardas nacio11 aes, 
serão concedidas pelos chefes dos corpos ou 
pelos commanda!!tes das companhias nas paro- · 
chias em que nao. houver chefe de corpo, com 
appell~ção . para O· jury de revista, caso sejão 
negadas. 
• << O guarda nacional pôde ausent•r-se, quando 
a urgencla dp -negocio assim o exija, comtanto _ 
que depois pi'bve essa urgencia perante o consel-b.o 
de disciplina, sendli-lhe is,;o requerido pela auto-
ridade respectiva. D ' 

:Seguio-se o· . 
« Art. 11. Nos arte. 89 e 46 accrescente-se :-um 

alferes-secretario, que será da nomeação do chefe 
do corpo. » ·. · . 

Foriio apoiadas as seguintes emendas: 
Do Sr. Baptista Caetano : 
« Nas provinciaá. onde -são alistados guardas 

nacionaes, todos os que. podem. votar nas eleições 
primarias só poderáõ receber vot.is para o:fficiaes 
e officlaes inferiores os que podem ser eleitores. » 
Apoiada e retirada a pedido de seu a11tor. 

DQ Sr. OarneirÕ Leão: 
« Ninguem poderá ser eleito official sem que 

tenha 400SÕOO de ren.da, exce,itua-se o caso de 
não haver alistados 111 companhia tantos cida
dão~ que pos1;1uão esta renda quantos fação o 
triplo do numero dos officiaes a eleger, caso em 
que poderâõ ser eleitos os que "'ti verem de 
renda 2oosooo;» 

. Do Sr. Rebo1tças : _. 
« Para onde bast9. a renda de lOOSOOO para ser 

se>lda·do, os offi.ciaes devão ter a renda de 200SOOO. 
Para onde se_ carece 2008000 para ser sold.ado, os 
offieiaes devão ter mais de 8008000 de renda. » 

Do Sr. Ferreira da Veiga: . · 
« Parai a elegibilidade dos officiaes · exijãO'-se 

400$000 ae r~Ma, onde 2008000 se exigem para 
ser guarda , naci1'lal, e 200$000, onde, para ser 
guarda, se exigem lOOSOOO. » -· 

Do Sr. Carneiro da Cunha: , 
• « Na eleição dos officiaes devem tambem ser 

admittidos a votar os que são de reserva. • 
Tendo-se annunciado·a~chegada' do Sr. ministro . 

da fazenda, ficou a mataria adiada. 
Recebjdo o Sr . . ministro com q;s forlXffllidades 

do regimento, continuou a discussao do tit. 8• 
do projecto de lei de orçamento. . 

(? sr. Maotel.. em resposta ao discurso .pro
ferido pelo Sr. Oalmon na· sessão antecedente, 
declarou que tambem niro queria banca-rota, a . 

que não tinha em vista oh.ter popularidade d.a-
baixo de sentido sinistro. -

Fez ver que achava mãos os emprestimos, mas 
que sendó contrabidos para occorrer á falta de ' 
rendas publicas, e sendo para est~ fim applicadas,; 
erão talvez o unico meio de supprir , o deficit , 
sem violencia extraordinaria, e com a necessaria 
prffln ptidão. . 

Esteve pelas reflexões do Sr . ministrá a res
peito dos bens nacion11es, e da necessidade de os 
tirar da nullidade em que se achão ; mas pare.ceu
lhe que o melhor meio de a conseguir, era proceder 
a sua venda. 

Concl,üo fazendo mas algumas mui breves re
flexões. 

o sr. Ferreira da Veiga, para evit11r à 
continuação de uma discussão qu.e levaria talvez 
mais de quinze dias,. propóz que se tratasse pri
meiramente da questão lembrada pelo Sr. Oalmon. 

Fez ver que seu deslljo seria extinguir todos o~ 
impostos, por julgar que todo e qualqu er imposto 
é um_ mBl; mas não sendo isto passivei, não 
estando demonstrado que as· rendas s -obejão, e ·. 
não se havendo mesmo experimentado ain'la que 
resultado poderião produzir as alteraçõ es ulti
mamente feitas, convinha empregar em objecto 
tão importante muita prudencia e circum-
specção. ,. 

Ooncluio dizendo que a tevolucão franceza tinha 
trazido · bens e males, que o melhoramento dos 
impostos fôra n11,, verdade um dos grandes bens 
por ella produzidos, mBs q11e o nobre orador não 
sabia sA a -nação brazileira eslava nas circum
stancias d·e comprar estes beneficios ao preco 
por que os pagou a França, sendo. de opinião que 
uma gotta de sangue brazileiro .derramado valia 
muito ·.mais do que quaesquer sacrificios pecu
niarios. 

o Sa. CA.STRO E SILVA foi de opinião que por 
este niethodo se não poupava tempo algum, por 
ser necessario fazer a . comparação entre o qu-e 
propõe a.commissão e a emenda do Sr. Calmou; · 
o_que levaria muito tempo. 

o Sr. Ferreira de Mel.lo pareceu indispen
savel votar-se primeiramente ·sobro a emenda do 
Sr. Oalmon; porque, adaptada. ella, claro era que 
ficava prejudicado o tit. 8°, e assim -era desne
cessario entrar na discussão delle. · 

Julgou vantajosa a approvação do requerimento 
do Sr. Ferreira da Veiga, .porque do coutrario 
entrar-se,;hia na discussão de um- capitulo muito 
extenso e de grande numero de emendas apoiadas, 
no que se gastarião muitos dias, depois dos 
qnaes podwia ser approvnda a emenda do Sr. 
Calmou, e ficar prejudicada a mataria e inuti
lisada a discussão havida. 

o sr. Pires Ferreira observou que era"' 
geral o clamor a· favor dá divisão da receita e 
desp.eza em geraes e provinciaes, e 'qife· suppri
mindo o capitulo em questão continuaria tudo 
como .antigamente, porque .a consequencia seria 
supprimirem os outros .. que dizem respeito á 
divisão qas rendas publicas. -

o Sr. Oal:xnon respondeu que a sua emendo 
tinha por fim sómente abstar a que se · entrasse 
agora na questão de simplificar e abolir impostos, 
pur não ser;,;'!! , occasião õpportuna, ã vista da 
crise em que nos achamos. . 

LemQ.rou que os Bijnh.rtes que vota.vão a favor 
de um emprestimo, que é synonimo de imposto, 
não podião deixar de votar contra a abolição de 
impostos. 

Cuucluio declarando que não tinha em vistu 
destruir o que havia , feito a commissão, digna 
dos maiores elogios, propondo-se antes a sustentar 
muitas das cousas que alia proponba,.e a offerecér 

·as emendas que julgasse necess!lrias, mas 4uando 
' chegass~ , a occasião propria, e nli:o agora. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 08/0112015 09:27 - Página 1 de 3 

, SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1832 .19'9 .. 
o Sl". Oast:ro · ·e su-.,.a lastimou que, ha

vendo-se tratado da discussão minuciosa de outros 
artigos de menos importancia, se não tratasse do 
capitulo em questão, sendo alias a alma do prpjec~. 

Declarou· quê se a com missão houvera p;evrsto 
que esta seria a sorte do trabalho, em que tanto 
se cançou, e· por isso fóra tão demorado, ter-se-hia 
limitado a apreseutar o trabalho que commum
mente se QOstumava ofl'arecer. Não achou que a 
proposta do poder executivo pedindo um ·credito 

_ supplementat· de 3,000:000nooo fosse razão bas- ' 
tanta para· se não trat>;lr da discussão do referido 
capítulv, porque o nobre orador ainda não vira 
que em alg11.m anno se tivesse apresentado um 
buqget que não trouxesse :deficit, porque, quando 

· nlglrmas _vezes o ministro que fazia o relatorio· 
o não apresentava, o seu successor ,.vinha logo 
pedir um credito supplementario para occorrer 
a elle. . 

Concluio fazendo algumas reflexões sobre 
diversos impostos muito onero,1os, e necessidade ' 
de sua reforma, e dizendo que lhe parecia que os 
novos impostos estabelecidos pela lei de 15 de 
Novembro de ·I83L havião compensado n impor
tancia dos abolidos pela mesma ·lei , e portanto 
não havia o d·esfalque da 4,000:000HOOO na renda, 
como ~ª. suppuzera, a não ser em consequencia 

- da feli:t abolição do trafico. · 
o sr. Ministro disse que havendo declarado 

que as rendas erão sufficientes para occorrer ás 
dsspez_as, claro era que nã~ havia_ deficit, 'Sendo 
o credito supplementar pedtdo parasupprir paga
mentos atrazados, e não para despezas futuras 

A respeito das r eflexões que ou vira no dia ante
cedente sobre a · declaração feita por S. Ex., 
de que as rendas erão suflicientes para as das
pazas do serviço, disse que era melhor obrar do 
que fallar, e que esperava mostrar por obras 
que o que avançára era exacto, apezar de não 
poder affirmar q_ue os resultados carrespondão 
aos esforços da administração, sendó innume1111,
veis as cousas que podem estorvar as melhores 
medidas e as mais puras intenções. 

Concluio suas reflexões a e;;te respeito dizendo 
que a administraçã~ não podia diz~r se carecia 
de novos impostos antes de ter ex.haurido os 
recursos prestados ao governo, mediante a ~x.acta 
arrecadação dos existentes . · 

Ponderou os inconvenientes que devião resultar 
de se fü?.erem reformas nos Impostos para o ann0 
futnro, porque, quando a administração tiver 
assentado no melhor meio de proceder á cobrança 
e ftscalisaçno · das r.rodas a . respeito da3 reformas 
feitas pela lei de 15 de Novembro de 1831,ver-se-hia 
na necessidade de lançar .mãu de outros meios 
para fazer etfecti vas · as novas reformas, do que 
não podia deixar de nascer confusão-- grande e 
muito prejudicial. 
· F6z .ver q11ejá se havia feito grande benefic io 

ao povo na abolição dos direitos de provincia a 
província, etc. Não achou necessario estabelecer -se 
por lei a .subdivisão d.as rend11s porque a admi
nistração podia regular a escripturaçih de maneira 
que se conhecessem as rendas geraes provinciaes, 
parecendo-lhe que outras devião ser as disposições 
a respeito desta divi são que, na fórma porque se 
achava concebido o . projecto, não passava de 
divisão de palavra, pois mandava supprir pelas 
despezas geraes 9 deficit que pudesse haver nas 
provi ncias e vice-versa. 

neéessario para eschrecimouto dó povo a este 
respeito que se discuta bem · esta mat~ria, para 
que elle,. fique na inte!ligencia de que os seus 
inter esses farão bem attendidos ; , discussão esta 
que uão podia ter lugar agora, que a camara· es-
tava nos ultimas dias • . da sess1iil'. · 

Observou qu.e não seria muito decente _que sé 
tratasee de abolir impostos na occasii'io em que o 
poder executivo expunha a necessidade de se con
trnhir um emprestimo de 3 mil contos, podendo 
haver quem attribuis3e esta abolição ao desejo de 
_lisongear a nação, para de algum modo mitigar 
. os males que tcazem comsigo todas as revoluções, 
. . ainda que estes males sej ão menores do que os 

antigamente sofl'ridO!!!- · 
O nobre orador. não achou conveniente que para 

fazer sentir os bens de , nossa. revolução, se re
corresse aos meios geraes, que erão a abolição de 
impostos, não só' porque deitar abaixo é mais 
facil do que edificar, como pelas razões acima 
expandidas. · 

Votou portanto a favor da emenda do Sr. Calmon. 
o Sr. Marta do An1.ara1 disse que era 

ainda . de opinião que as rendas actuaes erão 
suffi.cientes para as despezas, mas não tendo ab
solutamente dados para julgar se devem ser 
abolidos .os impostos, que propõe a commissão, 
se 0>1tros devem ser conservados, porque não havia 
na casa esclarecimentos dns províncias a este 
respeito, achava-se em duvida se votaria a favor 
da emenda do Sr. Calmou, ou para que conti
nuasse a tratar-se do trabalho apresent,,do pela 
commissão, a quem rendeu os maiot·es elo
gios . 

Considerando porém qúe approvada a emenda · 
do Sr. Calmon, ha.via cahido o projecto, porque .. 
a divisão das rendas em geraes, e provinciaes se 
base11vdo no capitulo em questão,. pareceu-lhe 
melhor que se gastassem mais alguns dias para 
ultimar a discussãd do trabalho proposto pela 
commissão. 

o SR. FERREIRA. FRANÇA fez algumas reflexões 
a favor do estabelecimento de uma irnposfção de 
6R annu~s sobre cada um escravo d.e 15 annos 
pnra cima. 

DApois de mais algumas reflexões, ficou a ma
teria adiada pela hora. 

Levantou-se a sessão depois das 2 horas: 

Sessão em 2G de A.gosto 

PRESIDENCIA DO BR, LIMPO DE ABREU 

Approvada a acta da -sessão antecedente, foi 
á 2a commissão de fazenda um officio do Sr. mi
nistro da fazenda, sujeitando á approvaçào da 

, camara · o regulamento para as alfandegas do 
imperio. • • 

A' commissão de estatística um representação 
da camara municipal da viHa de R ezende. 

A' commissão de justiça civil, outra da CMI- 1 

fraria da santa casa da misericordia da cidade_. 
da Victoria. 

o Sr. Rezende fez ver que mataria de tanta 
importancia; qual a da reforma de im(lt>stos, não : 
podia ser trat,da englobadamente, mas devia ser 

1 ob,Íjlcto , de. uma discussão reflectida, na qual a 
cama'NI. occttpe toda a .sua attenção. 

O SR. 1° SECRETARIO leu um .officio do Sr. de· 
putado Vasconcellos, pedindo licença para se 
retirar pnra fóra da_ cidade, afim de tratar da 
sua saude.- Remetteu-se á .commissão de po- . 
deres. · 

App'rovou-se a r f\dacção da r esolução appro
vando a aposentadoria concedida a .Antonio 
Francisco Lima; e as pensões dadas pelo governo 
a D. · Maria Alvares de Almeida e Albuquerque, 
viuva de José.Paulino de ·Almeida e Albuquerque 
e D. Generosa Candida do Nasciafento Peçanha, 
viuva de Antonio Joaquim de :Mascareuhas 
Peçanl>,a, 

·Ponderou os inconvenientes que resultão de se 
substituírem uns por outros, porque o povo suppõq 
que. o imposto que se substitua rende mais, e 
que portanto se exige delle mais dinheiro ; sendo 

-a 
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SESSÃO 1EM 15 DE AGOSTO DE 1832 
· Lerão-se alguns pareceres de commíssõês .que 

tiverão diversos destinos. 
Continuou a discussão do art. 11 das emendas 

ã 'lei' das ,guardas nacionaee, com as emendas 
·otrerecidas nas s6ssões anteriores. · _ 

A estas emendas accresceriio as seguintes, qúe 
foriio apoiadas : . . 

Do Sr. Calmon: · 
« Sómente o cidadão .que pôde ser .eleitor, 

poderá ser nomeado offi.cial das guardas nacío-
naes. » · 

Do Sr. Costa Ferreira : 
o Os 'Oiliciaes .de milicias poderáõ ser eleitos 

ofliciaes da guarda nacional\ com tanto que . tenhão 
os requisitos da lei; sendo-lhes livr~porém deixar 
de.. nceitar a nomeação, quando esta fór para 
posto inferior ao da sua patente. » 

o Sr. -~ebouças:-Sr. presidente; por certo 
que eu pediria com a maior icstancia possível, 
ao meu illustre collega da Bahia [o Sr. Calmo11) 
para que se .dignasse retirar a emenda, que neste 
momento acaba de offerecer, se eu não alcançasse 
que elle mui estudadamente, se propôz. rima dou· 
·trina semelhante, e com a mais intima convicção 
do interesse della, tanto que neste seu procéder 
teve em vista, como nol-o vem de dizer, o re
mediar a falta em qua este negocio ficára, depois 
que um outro illustre deputado de Minas (o Sr. 
13aptista Caetano) retirou a mesma idéa na sessão 
àe ante-·hontem, e a retirou immediat~mente que 
eu comecei a crntestal·a como injusta, incendiaria 
e impolitica, além de inconstitucionsl. E peza-me, 
sem duvida nenhuma, senhores, que á esta occur
rencia desse lugar um representante da província 
da •,Bahia, · e (o que mais é) · havendo-a já resi
gnado um outro Sr. deputndo de difterE,nte pro
víncia, quando talvez em Minas, menos do que 
neS11a' outra :outra parte do Brazil que represen
tamos, não se achem tão geuerali~ados os verda
·deiros sentimentos de igualdade e justiça., de união 
e de liberdade: o exemplo, senhores, vô~ continua
mente o acheLes em mim. 

Quer o meu nobi,:e collega que parn offl.ciaes da!i 
guardas nacionaas sómente possâo ser votados os 
que podem ser eleit,,res, desta surte restringindo 
ou ampliando à ajustadll emeilda da illustre 
commissiio emqunnto p11ra os guardas nacionnes, 
e·em g"rai nas capitaes mais pop11loslls do impario, 
sómente exige das condições de o\eltor n renda 
de 20011, E, polti, niio b11Hlnril. parn a. desejada, 
escolha dos olllcinos a q·ualillcnç1\o, por mim 11,ro· 
posta e sustentada, sobre a renda do 111nis de 
800H, ontle os soldados devem ter aquelln de 200H 1i 
Uma dlls condições negaLlvns da volaçilo para 
eleitor é o não ter nascido ingenuo 1 Sorti con-

• stiluciunal, justo, conforme' aos nossos costumes 
e mesmo político,. que 116a, agora ampliemos assa 
excepçiio odiosa, contrndictoria o impraticaval? 

O illustre deputado de Pernambuco (o Sr. Hen
riques de Razende) que se levantou muito de 
prompto, para sustentar a nociva emenda, disse 
que não podia deixar de . se conformar com· ella 
e de preferil-a. a todas as outras por ser consti
tucional ; e eu de aqui já me prometto obter o seu 
voto, -uma vez que, segupdo. a candura de coração 
que o caracterisa ,· isso só dependerá de ser 
demonstrado contra a espee-tativa do honrado 
ora4_or, que a emenda em discussão é manifes-
tamente ·inconstitucional. · • 

Meus senhores, a constituição sómente exceptuou 
os cidadãos brazileiroa que nascerão ingenuos -de 
s·erem eleitor de parocbia,'eonselheiro de província,' 
deputado, sen3dor, conselb~ro de estado ; e com 

, -.esta excepciio firmou a regra gelai ~m wntrario, 
_e de accórdo "com os prin~ipios consagrados na 
mesma constitui4ão, de serem todos os cidadãos 

'_.obrigados . a. p~gar em armas. em ,de_felja da 
J1atr1a, _de se~el!l a~cessiv_eis a todos os empr~gos 
sem outra d1,tmcçao que a dos seu11 talen~os e 

.. 
virtudes·, Logo, excaptuando de eleitor, conselheiro 
de província. de.putado, senador e conselheifo de 
estado, os cidadãos não ing_enuos podem servir 
todos os empregos para .os.quaes se achem habi
litados por semftalentos e virtudés. · Logo, accres
centar-àe á essa excepção a de não poder ser votado 
para official das gt1ardas nacionaes, é augmentar 
a mesma excepção, e restringir a regra geral; 
Logo, é reformar · a constituioiio· na parte res
p8ctiva aos dirijitos individuaes e políticos do 
cidadão fóra dos tramites da mesma constituição 
e contra as bases mais santas delis 1 ••••• 

Hesitará o honrádo orador {0>Sr. Hanriques de 
Rezende) em conformar-se com os que votão contra 
a nociva emenda t ' Ddxllrá de estar convencido 
de que semelhante emenda é inconstitucional para 
que concorde comnosco em sua votação ? 

O meu nobre collega da Bahia sabe que todas 
as di.iposições legislativas contrarias aos costumes, 
á harmonia, á mutua confiança, (1. paz, (1. justiça 
e aos direitos natliraes ou aos adquiridos dos 
povos. não ss cumprem, ou se cumpram para mal 
e rrnnca para bein - e · crê o illustre orador' que 
a exclusão dos não inge·nuos para eleitores tenha 
sido jámais cumprida? 

Sabido é que, quando em algum coll~gio ha 
iMendiaria tal, que de mão occulta se sirva' dà 
algum discolo ou simples pára indicações de 
semelhante natureza, jámais , deixa de ter a 
animadversão geral, mesmo, dos mais puritanos 
comlllummente mais generosos, justos e sensatos. 

E quantlo é, meus senhvres, que ttm liberto 
merece os suffragios de seus concidadãos a não 
ser que peta · melhor indole e comportamento 
civic.i tei1ba totalmente desfeito as desagradaveis 
i111pressões da stia infeliz origem ? 

·E, demais, é absurdo, que _segundo a consti
tuição possa ser membro da regencia um cidadãq 

· liberto, e se lhe negue o ser eleito .o.fficial das 
guardas n~cionaes ; e digo - membro da regencia 
- porque, contra o meu •.lvoto sufficientemente, 
motivado, nã:o se admittirao na lei respectiva, 
condições alguu,as de elegibilídade. 

Pôde, poiA, s~r membro da regencia um ciQadiio li
berto, seg11ndo a constituição? E não poderá ser 
alferes de companhia nas guardas nacionaes 7 ... 
Pôde 11m cid•diio libert(Ãser ministro e secretario de 
estado?· Não poderà ser official das guardas nacio
naes? Pôde um cidadão liberto ser arcebispo· e 
bispo, segundo a constituição, não pocterá ser ofiicial 
das guardas nacionaes ? P6de um eidadão liberto 
ser ministro do tribunal supremo da justiça, 
não poderá ser otlicial das guardas nacionaes ? 
P6de um cidadão liberto ser general, e não podará 
~er alferes, tenente e dahi por diante nas guardas. 
nacionaes commandnveis por esse general ? 

D1stincção tal, niio é, nem póde ser digna de nós 
representantes da na~ào brazileira, de nós que 
legislamos para elia, e devemos legislar segundo 
a constiLuiçã,i jul'ada por ella. Mesmo o meu 
illustre cc,llega da B,,hia (o Sr. Oalmon) que não 
pód!l ser estranhq aos fastos da nossa patria, 
nem ao que a historia du mundo nos offerece . de 

. instructivo, de.v.ll estar ,bem certo que dous homens 
chamados de ,baixá extrar.ção, forão e são recQ· 
nhecidos como fazendo parte 'dos tres mais nota
veis restauradores de Pernambuco .na celebre 
época da expulsão -.d.os hoiland6zes ;- e que ahi 
houve em 1824 um offi.cial-maior que muito se 
disti nguio não só pela sua reconheoida .bravura 
_como por verdadeiro liberalismo, .fundado nas 
solidas bases da.justiça, da probidade, .da honra 
e àa philantropia. 
. Na guerra da indepen,;lencia virão-se na nossa 
provincia distinctos .comrnandantes de corpos e de 
brigada ; -e em Dezembro de 1824 foi ·um desses 

. homens ch,,mados de bilixa extracção; que.m ficou . 
·guardando como commandante das armas; a ci
dade capilal, e .tudo quanto nella se ,é.o~tinha de 

·' mais esti~vel e p'r_ec\oso,_~poi' .~e .tez:em.reàervado 
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dos.-perigos qle o aineaçavão_ o presiJente. e o 
commandante das Si'mas · e= exercicio; pondo-se a 
bordo Jos navios de guerra em franquia. E t anto · 
estas principaes, como as outras autoriuades tam
bem refugiadas, regressando aehai'!!o tudo incolurne 
na melhor ordem possível. Assim, estendo nossa 
província, e á proporção os demais, com tantos 

.offi.ciaes benemeritos, clerigos e condecorados, no 
gozo da mais aju8tada estima de todos os seus 
concidadãos, quem tão m esquinho que intente 
adoptar e fazer -effoctíva uma distincçiio a todos 
os respeitos reprova.da ? · . 

Meus senhores, · eu reclamei toda a idéa que 
faço da experiencia e .conhP.cimento do nobre orador 
(o Sr. Calmon) sobre ·o nosso paiz natal, e sopre 
o mundo c:ivilisado eai geral, porque em todo o 

·. mundo civilisado, exceptua_ndo um só paiz ame
ricano de que logo fallarei, tem-se visto cidadãos 

- muito uteis á patria, e do numero desses que 
tende a coodemnar á mais inaudita exclusão 
essa emenda que· plenamente reflito. 

Entre nossos visinhos americanos hespanhôes 
-de Nova Granada, Venezuella, Perú, Mexico, etc., 
tem-se vis to na esteira dos primeiros gen eraes, 
do numero dos libertadores e chefes provinciaes, 
_um Arismendy, . um · Piar, u_m Paez, um Padilla, 
um Sant'An11a e muitos outros que é escusado 
nome~. . 

Nos estados mais ·ao norte da Europa, 'lll 
donde o despotismo seria mais Rpto' para· os 
excluir, vio-s~,. por exemplo, na Russia, Annibal 
tenente-general.- e · director de engenharia; na 
Prussia, Amo, doutor e lente da universidade-de 
Wittem_]?erg, .pr.isidindo aos exames de todos os 
atum.nos; na côrte de Vrenna, Aogelo Solimão, 
personagem geralmente estimado-; J oão Latino, 
lente nu universidade de Granada ; em Portugal 
o Dr. Botado, clerigo distincto e advogado da casa 
da supplicaoão, etc. 

Nem Chateaubrian!l ( apezar de M"istocrata 
consummado, e agora mesmo, segundo as ultimas 
noticias, victima da mais. requintada aristocrncia) 
- nem Qh!lteaubri,md se dedignàra da contemplar 
com deferencia em seus escrlptos o celebre Tous
saint' Louverture, ora deplorando-lhe o assassi
nado á semelha11ça do do Duc de Enghien ; ora 
contemplando-o mnis cidadão e francez do que o 
propriu Napoleão, que 11cintemente o llzern perocer. 

A par de lautas provas do r~conhecimooto 
commum de utilidude, uo bom s onso o .!\i•tiQ1\ Jn 
~os os povos ; esl/L a mais dolorosa e follll 

J'ft)v~ dos rnttle~, quo hiio desi:(rnçadamentq, rnsul
taclo do procedimento contrario. 

Recoi,te o meu lllustro collega as p11lavraA 
dictadas pelo murquez do Pombnl naa leis do 19 
de Setembro de 1761 e 1G de Janeiro de 1775, 
onde siio proscriptas como supersLicloHas, indlgn,1s 
da uniifo. christti e intoleraveis 11a sociedade civil, 
as distincções inhere11tes ó. quRlidade dij libertos, 
advindas d' entre os romanos. Veja-se o alvarà de 
17 de Dezembro de 1802, . e reconl!,;ça-se o como 
em Portugi<l, um ministr'o portuguez e· o ·seu prín
cipe fallão paternalme11te de seus subditos, es-

,,.- pancando tojas as preoccupações de. origem e 
nascimento, e procurando p-J r meios lícitos e justos 
dar-lhes todo o accesso aos postos pagos nos cowos 
de segunda linha l 1 1 

Se acaso o adieto de Luiz XIV, datado em 
VersaHles em tantos de M:aroo de 1685 sob a 
sabia e pclitica influencia doiJ ministros Pussort 
e L11moigno11, fosse . cumprido Ili\ parte · respectiva 
a copsiderar fral)cezo!s à capazes de todos os 
empregos e occupações os libertes das colonias, 
sem depende01lia alguma de carta de naturali
sação.; se ucaso se fizessem effectivas as salutares 
e _conciliadons medidas, propostas pelo· Duc de 
la Rochefoucaald e outros · illustres francezes 
na constituinte e mais assem biéas, q UIJ. se lhe 
seguirão '; certamente os colonos refractarios e 
obstinados.não soffrerião . tanto_, nem terião lugar . 

TO?IIO 2 

as saen11s de horror e de atrocidade que fazem 
arripiar as carnes apenas se nos affigurão á ima
gin!lçào 11 l Ainda , depois de gravíssimas discor
dias, .as forças i11surgidas servirão ao lado de' 
Meynot de Lauveaux e de Santonax-ba·tendo em 
favor da republica frnnceza tanto a inglezes comb ' 
a hespanhóes 'em diffarentes pontos d<1 ilha. 
Mas, emtim, todos os wtius r aconciliatorios forão 
perdidos, e os colonQs na rainha das Antilhas , 
como o clero e a nobresa ria França, por nada 
quererem ·ceJer, sem túdo ficarão ..• 

86, como já disse, se dá ·uma excepção em 
paiz cívilisado; e na Americâ. -Mas estaremos 
nós em Illionois, Indiana, Georg.ia, Carolina me
ridional, Kentuhy, e outros estados, cujas consti _. 
t~ições a par_ de um pomposo manifesto de prln· 
cip1os e direitos do homem, trazem exclusões as 
mais merecedoras, como o têm s ido da· continua ,. 
censura dos escriptores europêos? E.taremos 
mesmo nos livres estados da P eosilvania, Mas
sachussels e N ew-York , onde os filhos de D eus 
e da mesma religião não podem concorrer em 
commum nos templos, nos escolas, nas officinas, 
nas salas, nos theatros, etc. 

Ainda em tanto, elles não forão tão injustos, como 
pretendo que o sej nmo8 a emenda do meu no
bre collega da Bahia l ... Alli conservã:o-se os 
costumes do tempo erri qne erão colonos -da 
Inglaterra; aqui se infringem os que tínhamos . 
desde que colonos portuguezes. Alli. conserva-se 
a exclt1são de facto no tempo da independencia e 
libe rdade ; aqui pret,mde-se fazer s ciz(io na com-

. munidade social com que todos indistinctameute 
collaborárão em favor da indepeudencia e liber

.. dade. E dar-se-ha caso, meus s enhores, que na 
pratic~ de ser livres tenhamos e~botados os sen
timentos de liberdade que outr'ora tanto ostenta
vnmos e que até pas3emos a ser injustos e rd· 
fractarios 11,os principias que proclam,\mos e 
juramos? R ecordo -me do que di,;se o illustre 
deputado de P ernambuco (o Sr. Henriques de 
Rezende) em 1823 quando se discutia o projecto 
do constituição na a~sembléa constituinte. Serão 
outros os seus sentimentos de agora 1 

Cubia•me toc11r um pouco na política, expôr 
uo~sa posiçilo segundo se me antolha; mas vós, 
i,enhores, niío a Jeveis desconhecer; e portanto, 
nem mola pnlavra mais. Como estou persuadido 
do oaracte1· destu augusta camara e dos signaes 
mais po•itivos do uso parlamentar ( contínuos 
apoiaclos), que u omsnda será rejeitada por in
consl1Luclon11l, injusta, nociva e perigosa •••• • 
Porguntarei ultimumente, quer o nobra deputado 
(o Sr. 011lmon) que uma tal emenda seja votada? 
Ainda assim não set·ó. melhor o parcido de 1·e
tlml-11? 

Foi approvado o artigo com a primeira parte da 
Arnenda Jo Sr. R ebouças; a primeira dita da do Sr. 
FerrHi ra· dQ Veiga ; a do Sr. Calmon e a do 
Sr. Costa F erreira; r ejeitadas e prejndicadas ai 
mais. · 

Entrou em discussão o 
,e Art'. 12, No ·art. 51 supprima-se a palavra

cabos, -e accrescente -se-os cabos serão nomeados 
pelos coinmandantes das companhias, tirados de · 
suas .respectivas esquadras. » · 

· Foião apoiadas as seguintes emendas: 
D o Sr. Oalmon: · 
,e No art. 51 da lei supprimão-se as palavras 

-o:fficlaes inferiores e cabos-e àccrescente-se-
· os ofiiciaes inferiores e cabos, serãq nomeados 
pelos commandant_es das companhias, com a!)'pro
vação dos commandantes dos batalhões. » 

Do Sr.- Carneiro da Cunha, 
,e No art . 51 da lei, depois das palavras-g11ardas 

nacionaes.-accrescents-se-assim do serviço or.di• 
na rio, como da reserva. » 

Do Sr . . Calmon: . 
« Oteaente-cvronel chefe do bat~lhãoserà nomea· 

2G 
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do pelo governo ~a. côrte e p.elos presidentes em 
conselho nas prov111c1as. » , 

Do Sr. Ca.,tro Alves: · 
~ Os cabos sejão nomeados pelos indivíduos das 

respectivas_ esquadras. » 
Do Sr. Costa Ferreira : · 
·., A nomeação dos coroneis chefes de legião será 

feita pelo governo na côrte, e pelos presidentes em 
conselho nas provlncias. » , 

• Do Sr. Castro Alves: . 
« No. caso de passar a minha emenda ao art. 

12-que os commandantes _d~ com_panhias, sejão 
autorisados n chamar os 1mmed1atos em ,votos 
para preencher os lugares de_ ca1:>os das _esquadras; 
em quaesquer faltas dos primeiros el,ntos. 1> 

Do Sr. Carneiro da Cunha: 
« No caso de passar a emenda do Sr. Calmou 

relativa á nomeação dos . commandantes d~s 
corpos da guarda nacional, deverá esta nomeaçao 
recahir nos officiaes já vo,tados, e sempre de 

· capitão para cim"a. • 
Do Sr.Ferreira França: 
« ..Todos os commandantes sejão nomeados pelos 

commandados.)) 
Approvou-se o artig0 com as emendas dos Srs. 

Costa Ferreira e Carneiro da Cunha, que 
principia-no art. 51, etc.-rejeitadas e prejudica-
das as outras. · . 

Approvarão-se ·os 
« Art. 18. · Ao art. 58 accrescente-se - havendo 

attenção ás distancias e commodidade dos guardas 
nacic,naes. . · 

" · A reuniãó do corpo para este fim nunca ~erá 
lugar, logo qu~ o districto exceda de duas 
leguas. » . 
· « Art. · 14. O art. 59, e os outros que fallão em 

cabos electivos, ficão subordinados à correição 
feita ao art. 51. » · .. 

,, Art. Ui. Ao art. 61 accrescente-se-o C1fficial ou 
officia\ inferior que mudar de parochia, ou della 
se ausentár, sem_ lfcença, por mais de ~m mez, 
ou c·om ella por mais de 6 mezes, deixa vago 
o seu posto, o qual ser à logo preenchido. » 

Seguió-se o 
« Art. 16. Ao art. 68 da lei acorescento-se -

um socretnrio geral. >> · 
• Forno apoiadas as seguintes emendns: 

Do Sr. Brito G11err11: 
« O -. offlcial, ou oficial Inferior gue ae ftlndar 

da parochia, ou delta se ausonllf som llconQa 
por mais de 8 mez,1s, o oom ella po1· mula de 
10 mczes, deixa vago o seu posto, 'o ~111 seril. 
logo preenchido. n 

Do Sr. Rezende: 
. « Os que ao ausont11rem com licença, tendo 

dalla excedido 8 mezes, perdem o posto, » 
Do Sr. May: . 
« Que se diga na redacção-partlcipaçiio-em 

lugar de - lic'1}ça - tanto no artigo, como nas 
emendas.» 

Approvou-se o artigo e a segunda parte dn emen-
da do Sr. Brito ·Guerra. -~ . 

Dada a hora, levantou-se rr sessão. 

• 
Sessão em ~., de Agosto 

PBESIDENCLI. DO SR. LIMPO DE ABREU 

Approvada ' a acta da antecedente, foL. á corri
missão de pensões e ordeoRdo_s um officio do 

' · Sr. - mi'nistm d,1 imperio sujeitando á approvação 
da ~mera os ordenados de professores. de pri
meiras letras di> Rio Grande do Sul.: e á de 
J)8tições uma representação de Francisco José 
ôe Paula. - . 

l\Iandou-sii imprimir uma ·proposição vinda do 
aeli&âci, · relàtivà aos officiaea ·das secretarias das 
_camaras legislaUvas. , · 

::t A càuíara ficou í~teiradii de dous officios, en;; que 
o secretario do senado participa haverem sido 
sanccionadas.varias resoluções, e que outra~-vão 
ser dirigidas á sancção imperial. · . 

A pedido de Francisco de Paula .mandarão-se-lhe· 
entregar documento~ seus existentes na casa. 

Approvou-se a redac~ão da !ei d_e natnralisação. 
O SR. BARRETO fez um requer1mento para · se 

saber do governo se as guardas nacionaes "do Rio 
de Janeiro se achão organisadas e armadás, e 
quando o !]ão estejão, a razão por que. 

Foi approvado. 
Depois de lido o relatorlo da commissão de 

orç,amento sobre ·a proposta do poder executivo 
pedindo um credito sup.plementar de 3,000.000S, 
foi tudo a imprimir. ' 

Continuando a discussão das emendas á lei 
das guardas n'acionaes, farão approvados es 

« Art. 16. Ao art. 63 da lei accrescente-se-um 
secretario geral. " · · 

« Art. 17. Supprima-se o art. 64 da. lei. » 
« Art. 18. Ao art. 80 i\) 1° accresMnte-se

Folg<1ndo este ao menos uma hora entre uma e 
outra sentinella. " -

« Art. 19 • . O art. 82 da lei seja substituito píllo 
seguinte-Os chefes dos corpos poderáõ nos casos 
declarados nos arts. 83, 81 e•85 impôr as seguintes 
penas: 

,, l.• Reprehensão simple~. 
« 2.• ' Reprehensão com menção na ordem do 

dia. 
« 3.• Prisíio até 3 dias. 
« Qitaodo em algum dos casos declarados no 

art . · 85 o crime fôr aggravado, ou pela rein
ciclencia, ou por qualquer circumstancia que o 
torne digno de maior pena, o negocio sará remet
tido ao conselho.de disciplina. 

,e O conselho 'de dtsciplina pôde impôr a pena : 
,e 1. • Prisilo até 15 dias. . · 
u 2. • Baixa do posto nos casos do art. 86. · 
11 Art. 20. N11 opigraphe do capitulo 1° u, 

tulo 4°, o no a1-t . 107 supprlmiio-se . as palavrns 
- fóra dos seus respAcLi vos municípios. 
· " . Art. 2l. Su pprim ~o-se os arta, 113, 114 em,. 

« Art, 22. Suppprhniio-so <i § 2•, e declaração 
do srt. 120. . 

« Al't. 28. Ao 11rt, f.10 nccrescente-se- e gunrda 
do honrn. 

" A1·t. 2,1. Ao nrt, J.,U-depois das palavrae
uoe sous pustoa-supprlmn-se C1 que se Rep,ue, e 
aocrosconto-so - o Isentos do serviço ordlnario da 
guar<ln n11olon11I, como se declara no § ó• art. 6° 
ifa presento 1·osol11odo • 

« No da roRorvo gu1udnri\õ seus uniformes, e 
dlstincçõHs, ficando aos conMelhos geraes de cada 
uma das respectivas províncias dar-lhes a orga-
11isação _que parecer conveniente. " 

Continuou a discussão do reqnerimento ·· do Sr· 
Feri eira da Veiga, para que previamente se dis· 
cutis,m a emenda do Sr. Oalmon. 

o Sr. Soares da Rocha votou a- favor ·da 
emenda, porque a disc11-Ssão ·de cada um dos 
artigos do titulo 3° da· lei do orçamJnto -levaria ' 
tempo infinito, que o nob.re orador : desejava antes 
que fosse empregado em matarias mais interes
sante·s·, a .seu ver, do que a abolição de um 
tributinho em uma província, outro tribotinho} 

· etfl ·outra provinciá, etc,, entretanto que cabe 
sobre o povo brazileiro·um tributo onerosíssimo, 
que paga aos cambistas. 

Fez ver que os medidas de que a camara devia 
tfa.tar ·com: preferencia er,\o-remedio para acabar 
com o cobre, que nos róo as entranhas, e nos 
·Jeva;· ao abyamo -Jei de eleições, ele. Ad
vert10 porém que se se entrasse no exame 
·de '·cada triboto, forçoso era discutir o titulo, 
'artigo por artigo, porque cada um delles envolve 
materia · muito grande e importante, de~ndo ser 
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a consequencia necessaria levar esta discussão 
tanto tempo ·que se niio conclua talvez no anno 
presente. 

Concluio ,fazendo algumas reflexões para mos
trar que até o presente não têm havido leis de 
orçamento, ou q_ue pelo menos as anteriores têm 
sido imperfeitíssimas, não só por faltarem á 
camara QS necessarios esclarecimentos das pro
vi11cias, . como porque têm sido feitas por-espe·cta

. tiva- diminuindo-se nas despezas orçadas para 
as provincias sem attenção a possibilidade desta 
diminuição, _ 

Foi apoiado. 
O Sr. Oarnelro da Cunha foi de pareêe.r 

que longe . de se poupar tempo com a apresentação 
do requeriu1ento e emenda, havia-se alongado a 
discussão, que poderia já ter versado sobre ·o 
titulo 8° contra a suppressão do qual ·'se pronun
ciou, por ser a parte essencial da grande lei de 
interesse vital ·para o Brazil. . ' 
. Quanto a dizer-se que se pretendia tirar tribu

tmho, fez vêr que este allivio, alem de ser 
reclamado pelos povos, ia melhorar a artecadação, 
havendo alguns tributos até nocivos, como o do 
exclusivo das garapas em Pernambuco , que 
tem servido para prejudicar a quem usa desta 
bebida; e o. do páo-brazil, que tem contribuído 
para se destruirem em grande parte as mattas 
deste precioso producto. . 

Lembrou neste lugar que fizera uma in.dicação 
na assembléR constituinte para se não continuar 
com este exclusivo, do qual além dos i nconve• 
nlentes ponderados, tem resultado até prejuízo 
á fazenda, como o nobre orador sabia a res
peito de uma qua11tidade de páo-brazil vendida 
11a Europa, a 129 o quintal, qur.ndo na Parabyba 
custár_a JOS, além das despezas de transporte, 
eomm 1ssoes, etc. · 

· •O.Sr. Duarte SiÍva a respeito dj eco
nomi~ ile.: tempo e necessidade. de a camara 
a_breviar os seus trabalhos, disse que desde que 
tivera, ~ honra de ser nomé9:do . representante 

. da · i:iaçao, se propuzera ao sacnfic10 do com modo 
part1cul~r. para bem do Brazil, e que estava 
persuadido que todos os mais senhores erão da 

· mesma opinião. 
Mostrou. que a: coi:Imissão substituira por 

outros os impostos cuia suppressão propuzera 
p9r serem até odiosos e contrarlos á constituição 
como .o.s esta_ncos·1 privileg1os, etc., limitando-.s~ 
no mais a s1!11pl!ficar n arrecadação, . reduzindo 
a um só os 1.mp.osto~ cobrados sobre o mesmo 
~enero, para ate nao serem os contribuintes 
incommodados t~ntas vezes, quantas delles 1ie 
exigem hoje, 8 ou 4 imposições sobre o mesmo 
genero. 

Affirmou que a nossa agricultura não póde 
prosper~r co~ o actual systema de impostc,s; 
sendo 1mposs1vel . que , o ,no~so ., assucar, por . 
exemplo, entre hoJe .em concurrencia com os 
de outras naçõ~s nos m_ercadós da Eurnpa, que 
a ronda publica, se nao augmenta-se com · as 
me_d~das propo_~tas pela commissão, pouca dimi
nmçao soffrenao, conforme os calculais feito~ 
pela . mesma commissão e que seria longo apre
sentar á camara. 

Mos_tr(!U que, a supprimir-se o tit. 30 devia-'se 
suppr1m1r tambem o resto do projecto; ou encarregar 
a outra comm!s_sã~ a classificação das despezas 
gerai,s e provrnc1aes para conseguir a qual 
s_egundo a aprese[!tára a commissão, ella tinh~ 
tido. um trabalho· .msano, chegando os· seus res
pect1v~~- membros a perder noites inteiras para 
conclmr este trabalho. • 

Quànto a ter dito o Sr. ministro da fazenda que 
o trn}talbo da com missão era illusor!o, porque 
mandava supprir pelas renda~ geraes o deficit 
que houvesse nas despezas provinciaes- fez ver 
que seria injusto ll'bnndonar as províncias que 
se chamão pobres, sem lhes sub mini ,trar os 
necessarios meios l?ªl'R suas despezas, tanto mais 
q,uanto bem exam111ado o negocio, quasi toda~ 
ellns têm rendus suffi'cientes para suad despezas 
mas que . são arrecadadas em out1·as provineias'. 

Oonclu10 fa!endo ul~uma~ reflexões para serem 
autorisndos os respectivos conselhos r,rovinciaes 
para occorrerem ás despezas peculiat·es de suai 
províncias. 

Pareceu·lhe descobrir alguma contrad!cção entre 
a opinião emittida na casa. pelo Sr. ministro da 
fazendo, a respeito da discussão desto tit. 80 e 
aquella, que emittiru antes de entrar no ministerio 
n .. ste onno, porque se, como o mesmo senhor 

.então affirmava, os recursos do Brazil são inexgo
taveis e só lhe faltava uma administração patrio
tica que désse ao Brazil os bens que devem resultar 
do glorioso dia 7 de Abri! , o nobre orador não sabia 
como S. Ex. opinava boje a favor da suppressiio 
da parte essencial da lei do orçamento, da qual 
devem vir á nação muitos bens que se lbe podião 
dar (mediante as reformas constantes do tit. 8°) O Sr, FerrotrJ:1. da. Volga. para satisfazer 
com taflto mais razão quanto, tendo o Sr. ,mi- os desejos _d_os Srs. deputa~os qud querem que 
nistro da fazenda dito, quando deputado, que a noçi\o ut1hse dos be11el\c1os do capitulo unlco 
a administração passada promovia revoluções, do tit . 8° : lembrou que podia ser reparado e 
havia toda a razão da esperar que não as hou- proposto como lei, paro se discutir no princ!ptó· 
vesse mais depois da orgo11isaçi\o do ectual da sessi'io do anuo proximo faturo, que cos tuma 
ministerio, e que portanto o futuro do Brazil ser gasto em meras formalidades; havendo tem_po 
seria o mais brilb1rnte possive!, e grande o para ser executada durante o afino ftnanceTro 
augmento de suas rendas no remanso da paz e em que deve ter vigor a lei do orçamento de que 
tranquillidade publica. se trata. 

Continuando, observou que, considerado. 0 o Sr, DuartdSUv~respondeu que, a admit• 
negocio_ debaixo do verdadei.ro ponto de vista, a tir-se esta idéa, convinha adiar tambem os ~ap)· 
fazenda publica não ia ' ser · desfalcada nas suas tulos subsequentes, ou encarregar á com1:1nssao 
rendas, porque, na opinião do nobre orador, 0 ,.do orçament~, . ~u a qualquer outra o msano 
meio de augmentar as rendas era diminuir as trabalh? da d1v!sao . das rendas._ . . . 
imposições, ·como lhe pateceu estar bast ante- Depois_ de mais a~gumas reflexoes, foi regeitado , 
mente p.rovado a respeito do algodão, na cultura o requ_erimeoto. . _. . . 
do qual, cjepois· da abolição d.:i imposto qua;. · (?ontn~uando a d1scussao d() t1t. 8° capitulo 
pesa'fa sobre este ge·nero, se tornárão a empregar unico, d1~se , 
fazendeJros 9.ue o havião abandonado, transpor- o sr .. Oarneiro da o .unha disse que na 
iando-'sé ·pal-il \)eirlt:-mar e cultivando canna, no · se·ssão do annó prox.imo passado havia offerecido 
gue tinhão soffrido graves prejuízos por lhes uma emenda para se impôr utµa taxa nos escravos 
iser esfranha. das capitaes do imp.erio,• em·enda que-hoje repro- · 
_ Não lha pareceu nec!essaria a discussão art.igo duzia, não sõ pela utilidade· gu_e deve resultar 
por artigo, podendo proceder'se a alia em globo, . a nação, sendo o producto desta taxa applicado 
e fazerem-se as emendas que fossem neceesa- ao melhoramento do meio circulante, e mesmo 
rias. · . pBrá supprir qualqu.er ·. desfalque que possão 

Ooncluio moetrando a injustiça de se des• soffrer as rendás pela abolição de alguns iin-
prezarem os importantes trabalhos dR commissão. postos que pesão sobre a agricultura, mas t11mbem 
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e principalmente rara -. coarct11r O abuso mui 
preJudicial á .mora - publica, de terem muitas 
casas grande numero de escravos, além 
do necessario para o serviço domestico, chegando 
a ter 50, 60, 100 e mais escravos que empregão 
em trabalhos lucrativos. 

Fez ver que o resultado _de sua emenda seria 
mui vantajoso, porque faria com que se arredas
sem das capitaes e fossem empregar-se nos 
trabalhos agricolas braços, ou inuteis hoje, ''eu 
cujo producto na lavoura será maior e mais 
vantajoso á nação ; ao mesmo tempo que muita 
gente - pobre começaria a applicar os filhos aos 
o.fficios mecanicos, ao que têm boj e ropugnan!)ia, 
porque os não podem ver misturados com escravos; 
accrescendo a todas estas vantagens a mui pon
derosa de as moças pobres acharem maridos que 
as podem manter com o produ'cto de· honesta 
industria. • · · 

Pareceu-lhe excessiva a taxa de 6$000 por cada 
escravo; em que fallára o Sr. Ferreira França, 
~ que a 'emenda do nobre orador era justa e 

-mais proporcionada aos meios dos cllntribuintes. 
Concluio com mui breves reflexões a favor :la 

isenção do dizimo "dos generos fábricados. para 
consumo dos lavradores. 

Offereceu as seguintes emendas, que forão 
apoiadas, 

« Fica imposta uma taxa de 28000 por cada 
um escravo nas capitaes do imoerio da idade 
de 12 até 60 annos, que será arrecada.da pelos 
collectores da decima, segundo as leis da mesma 
decima. 

« Os fabricantes de assucar ficão isentos de 
pagar dizimo dos generos que fabricarem para 
sustentação de suas fabricas. n - · 

O Sr. RebouQas disse que tratando-se em . 
1880 da discussão de um parecer de commissão 
sobre dízimos, e decidindo-se _ que se mandassem 
pedir informações aos governos provinciaes e 
conselhos geraes, fõra in~umbido este negocio ao 
conselho geral da Bahia pelo que respeita ao 
dizlmó daquella provincio, no qual, depois de 
uma discussão bastantemente motivada, se havia 
conhecido que os dízimos na producção poderião 
bem abolir-se com interesse geral da província, 
sendo substituídos por 1 % mais sobre os 2 % 
que se pa~ão no consulado de sahida, 1 % ci ue 
não substituiria a receita provava! dos dízimos 
no producção, mas a renda effectiva que entrava 
nos cofref na.cionaes mediante as administrações_ 
estabelecidas_ .pela fazenda publica. 

Pareceu-lhe que esta medida satisfaria á espe
ctativa daque!les senhores que não querem bulir 
com a renda, ao .mesmo tempo que daqui re
sultaria grande bem áqueUa província, niio só na 
parte respectiva á _ moral e interesse dos contri
buintes, como na parte da arrecadação que assim 
virá a ser a mais simples possivel, porque a 
mesma mesa do consulado\ que arrecada 2 ar
-recadará 3 % sem augmentar-se a escripturação 
e expediente, -e evitando-se a escripturação res
pectiva á arrecadação dos differentes· que se 
doverião empregar na arrllcatlação do dizimo no 
grande terrilorro de uma província tão extensa 
como a da Bahia, tornando-se llté 4esnecessario 
occupar-se .a junta de fazenda respectiva em 
fiscalisar o procedimento dos collec~res .e_ em 
tomar-lhes as contas. · ·· ~ 

Passou._depois a fallar a favor do estabelecimento 
do imposto de 6 °/o sobre a aguardente que ss 
consumir na provincia da Bahia, que se havia 
reduzido a 20 °/o, na lei Je ló de Novembro de 
1881, a fllvor doe bebedores de aguardente. 
Lembrou quanto se eeforçára neste anno;:para 
que ss não- fizesse effectiva esta redllcção ir 
respeito da Bahia ; ma~ como o seu projecto 
havia cabido, e a dlsposlç1io proposta poilerla 
oft'ender os Interesses de outras provlnclae, o 

nobre orador pedia que fosse applicada á Bahia 
sómente. - . 1 

Mostrou depois que se havia conhecido pra- , 
ticamente que o -methodo da ar-recadaçào dos 
direitos do ·assucar, algodão e _ outros generos 
que se exportão pllra fóra -do imperio, é máo, 
em 1>roveito dos estrangeiros, que são os maiores 
ex.portadores, com damno da fazenda -publica e 
nenhuma utilidade dos agricultores, antes com 
prejuízo delles. A' fazenda, porque . havendo o ·
productor na Bahia vendid" · os assucares, etc., 
pelos preços correntes na praça (ou os mandava 
v•nder por ulgum · negociante, que davã as contas 
que queria) a qualquer inglez ou franc_ez, alle-_ 
mão, _on q,1alquer exportad·or; este no ' actJ da 
compra descontava os direitos na importancia do 
ge!lero, na razão do preço da venda, e depois, 
quando tinha de l>agar os direitos de _ exportação 
diminuiu o preço; dizendo que · comprára por 
1$500 o qM lhe custára 2$500, fraude a que não 
podia ob~tar o admi,üstr.i..tor da mesa de diversas 
r,mdas, pela facilidade com que o exportador 
obtinha ·um attestado de - 3 011 4- negociantes, 
interessados tarnbem no menor pagamento dos 
direitos, para provar que o preço que elle de
clarava era- aquelle ;iorque tinha comprado o 
genero aos lavradores, porque muitas vezes 
acontecia que quando· o negociante encarregado 

' da venda dos geu~ros dava contas ,ao productor, 
apresentava um preço menor do! que aquelle 
pelo qual o genero tinha sido vendido, tirando 
uma attestação ou certidão da mesa das diversas 
rendas, dos preços porque alli o exportador 
havia declarado que tinha comprado o ·mesmo 
genero, sendo isto ainda muito peior nas liqui-
dações. . -e 

Pareceu-lhe conveniente que, para não -haver 
implicancia com os -interesses -de outras prov-in
cias e obviar-se este mal, o conselho geral da • 
provincia da Bahia fosse autorisado a estabelecer 
nm meio que afaste estas fraudes contra a 
fazendii. · putilica e i 11teresses ~ernes dos pro• 
ductores, incumbencia esta que será bem des
·empenhada pelo dito conselho geral mediante o 
auxilio de negociantes mais i_nteressado!f na 
causa publica, do que · nos abusos contrarios a 
ella ; e a qual não la ferir as attribuições da 
assemblé,i geral, que tem autoris<tdo o governo 
par<1 reformar o consutado e repartições estabe
lecidas por lei, não sómente na parte respectiva 
á arrecl\dação, mas no essencial dellas. 

Foi 11poiacfa a seguinte emenda : 
Do Sr. Vasconcellos: 
« Coµtinuará n perceber-se o dizimo e o con

sulado de sahida pai'& fóra dn imperio, do 
, assucar, café, fumo ou tabaco, a 1lcdo abolidos 
todos os outros impostos, por qualquer tltulo 
de arrecadação destes generos . D -

o Sr. Lobo opinou n fnvor da abolição dos 
dizimas, da qual se persuadia que devião resultar 
bens íncalculaveis, por lhe par!lcer ·que este 
i!ll~osto _é um dos que fazem rrraior mal ao Brazil, 
por ser necessario, para procedP.r á sua cobrança, 
derramar sobre a extensão do Brazil talvez 5 ou 
6 mil pessoas, que poderião chamar-se outros · 
tantos mil corsarios, entretanto que todo o pro·
ducto do mesmo imposto não excede a 400:000$000, 
e é muitas vezes menor ; donde concluio que se 
seguia que o imposto custa á nação mais do que 
entra em seus cofres, por · não ser possivel que 
tanta gente se empregu& na sua cobrança sein 
que ·dahi tirem meios de subsistencia, e sendo 
até um facto que muitos delles adquirem ri-
quezas. , 

Declarou que o seu calculo de serem necessarios 
(l mil indlvlduos para proceder a <;oJ:irança dos 
dlzlmos ae fundava em que o Brazil tem 600 
Creguez(ns, 11lgumns dl\R q11aos abr9,ngem multas 
leguas de eittensllo, e que cada uma freguezla tem 
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pelo me1:10~ um colle~tor, quo ó acompanhndo de 
um. escr1~ao, um meirmbo, um criado para con' 
duz1r as bestas, alguns transportes, etc. ·; e que 
qualquer Sr. deputado que calculasse sobre eates 
dado~, ac_bnria que o nobre orador não era exa
ger~do quan_do suppunha que a arrecadação não 
podia ser feita nu Brazíl com mar.os de 5 a 6 mil 
pessoas der-rama1as na superficie do Brazil com 
autoridade para vexar a classe mais productora 
e °!enos favorecida, que é a classe pobre dos 
agric11 !tores. . . . 

A.ccrescentou que lhe parecia que a abolição 
deste imposto seria muito f&voravel ás rendas 
publicas, _!]ão só-po~411e os braços per,lidos na 
ai:~ecadaçao se tornanao laborioso~, e empregar-se
hiao em procurar meio de subsisteucia util a si 
~ ao ~stado, ,applicando-se a algum' ramo· de 
md11stna, como porque; ficando nas bolsas dos 
contrib-uintes as quantias que o nobre orador 
suppunha que ficavão hoje pelas mãos do grande · 
r.umero de collectores, a· clnsse pobre dos pro
ductores das riquezas, que muito necessita deste 
favor, ou ~ntes justiça, . por meio da accumulação 
destes cap1taes em suas mãos laboriosas faria · 
augmen_tar ~ producção da riqueza, ~ que 
concorria _mmto para. o augmento da população, 
porque _o ,mcremento della está sempre na razão 
d1re_cta _ dos fundos de subsistencia, e estes na 
razao mversa das diffi.culdades que o ir,dividuo 
encontra para promover os meios de ...;.ver • 
. ·. P,,ra sub~tituir os 400:000$000 do imposto do di

_z1mo, propoz que se lançasse o tributo de 10•/o sobre 
os couros no acto da exportação del!es em todo o 
Brazil, parecendo-lhe que assim renderia mais 
este imposto no Rio-Grande do '. Sul, do · que 
conservados os 20 % de exportação que alli pagão 
e no qual se nota a diminuição de 105:000HOOO 
na arrec_adação havida no anno passado,.a respeito 
dos mais annos anteriores diminuição, que o· 
nobre orador attribuio à _despr~porçiio do imposto
que afasta o genero das casas fiscaes. 

Achou excessivo o imposto de 4.0 % no pào-brazil 
que entendeu que devia pagar sómente 30 ?/o: 
. Julgou tambem conveniente rbduzir a 10 •/, os 
impostos sobre o assucar, tabaco, etc., cobrados 
n~ ~cto _da ex_l!ortação~ por lhe parecer que a 
d1mmu1çao dell'lm imposto promove o seu maior 
producto. .. 

Oppôz -se ao SI 26, -f)Orque entendeu que a cir
culação dos. periodicos concorre muito para o 
derramamPnto das luzes. 

A respeito das reflexões feitas pelo Sr. Rebouças 
sobre_ a_ maneira porque se cobravão na Buhia 
os dir8ltos de export11ção, disse que, a existir o 
factn de que se fallàra, devia daqui concluir-se 
que havin grande abuso nn junt11 de fazenda da 
Bahia, porque am decreto de 1825 regulava bem 
o modo de tass arrecadaç.ões, mandando fazer 
para esie fim pautas menaaes, dando algumas 
outras providencias muito ajustadas, de maneira 
que nem o publico soffra consideravelmente, nem 
a fazenda nacional seja lesada. 

Declarou que 1iãó quizel'a deixar de tocar na 
mataria porque o ~r. ministro presente indagasse 
do facto, e se o Julgasse conveniente, e i:tesse 
cessar este mal, apezar de estar certo que o 
Sr. Vasconce\los havia dado providencias gemes 
para a boa arecadação das *rendas. 

.-Doda a hora, ficou a mataria adiada. 
Levantou-se a sessão á's 2 ho~as. 

Sessão cm 28 de Agosto - : \ . ... 
PI\_ESIDE?;Cli · DO SR. LIMPO DE ABREU 

Lida e ~pprovadã a acta da antecedente, o Sr. 
1° secretario deu conta do expediente. 

Eotrárão em discussão as emendas a lei das 
guardas municipaes. · 

o _sr. Rezende ·requereu a u_rgencia da .dis
cussao das emendas vindas do senado á lei das 
reformas _constitucionaes, por estarem a partir 
para o norte os p~quetes, que muito convém 
que, levem . as nol1cia~ da _decisão de tão impor
tan.e mataria, para prevenir qualquer commoção 
que possa a,_pparecer nas provinciaB. 

o Sr. OaJ.m.on. respondeu que a emenda á lei 
das guardas munieipaes passarião em · breve 
es_pa.ço, entretanto que as foi tas pelo senado á 
lei das reformas poderião levar muito tempo. 

Co.nclu10 mostrando a necessidade de dar aos 
corpo~ d~ guardas municipaes a conveniente 
orgamsaçao para bem desempenharem o serviço 
que )hflll! está incumbido. 

Não foi approvada a urgencia. 
O Sr. Ferreira de Me11.o: - Sr. presi

dente, se a lei que está em discussão contivesse 
unicamente o 11rt. 1°, eu certamente vot .. va por 
ella, mas como contém dous outros artigos que 
a alteriio; eu julgo que não devemos entrar nesta 
dis~ussão sem que venha assistir a alia o mini,stro 
da Justiça, para uize,· se estes dous artigos si\o 
n_ecessarios ou desnecessarios, e talvez para 
JJ1zer mais alguma cousa . Eu tenho de mais uma 
razão para julgar conveniente que o mini$tro da 
justiça venha assistir a esta discussão. Alguns 
dos _senhores que fazem boje parte da adminis
traça1> actual, muit><s vezes .disserão nesta casa 
que a legislação actual litter,.lmente executnda 
e com boa !é, bastava para manter a tranquillidaJ e 
publica, e que· tudo iria assim em bum andamento: 
coruo, pois, mines nós dar aaora maior latitude 
á legislação, e uma maior Já'titude que coarcta 
c\.9 algum modo a liberdadEi do cidadão, sem ·que 
o act11al mluistro da justiça nos prove a neces
sidade desta medida? Oreou--se a guarda muni
cipttl; em virtude do decreto de sua organisação 
era permittido ao cidadão livre o arbítrio de se 
engajai· pelo tempo quo quizesse, e retirar -se 
qu,rndo lhe conviesse; quer-se ag,,ra restringir 
esta liberdade obrigando o cidadão a qua se 
eng11je pelo menos por um anno ; nãJ estou con
vencido da necessidade desta medida. At,í aqui a 
guarda municipal tclm feito o sarviçu, tem man· ' 
tido a tranquillidade p11blica, sem que lhe obstasse 
o livre arbítrio q11e. se deu, de se retirar o cidadão 
quando quizer; convença-me o ministro da neces• 
sidade da medida proposta p0la commissào, e 
eu votarei por ella, do contrario a alia me · 
oppor~, . 

Sr. ":{,residente, eu estou na opinião de .que a 
c~rnara não deve, alterar a le~islação actu~l; 
Disto vou ele Mcórdo com a opinião de alguns 
membros da a~n;iinistração actual, que muitas 
vezes disserão nesta casa que a legislação exis
ténte era suffi.ciente para inauter a ordem e tran
q uillidade publica, e · quando a _çamara adopte 
qualquer medida, seja convencida de sua neces
sidade. 

Requeiro o adiamento até-· que venh·a o ministro. 
da justiça p11ra assistir a está . discussão. 

Foi apoiado o adiamento, e entrou em discussão. 
·o Sa. SEllASTlÃO DO REGO se oppõz ao adia

•mento, dizendo que os membros da actministr ,1ção 
actual se ha.vião d!)clarado contra leis de excepção, 
contra as quaes o nobre orador atlirmou que se 
_ha vião de oppór ain<la. · 

Fez ver a necessidade de promover a disciplina 
dos corpos de guardas municipaes, a qual ~unca 
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se poderia' esta~ele_cer emquanto fosse- permittido 
aos soldados o retirarem-se quando quizessem. · 

· Appareceu a revolução de 7 de Abril ; apresen, 
. toll-se um ministerio. que queria·· a conservação 
da ordem, ind•J assim de accordo com a maioria da 
assem biéa. Apparecet1 porém um partido dissidente os ..... oaJ.mon disse que bavendo fallado & 

favor da urglincia da materia, seria contradictorio 
se agora approvasse o adiamento, contra o 'qual 
se pronunciava até por não poder concordar com 
o que se havia dito, pois o nobre·orador declarava 
que não olhava para ·as administraçõ&,, nem 
para os indivíduos, e que teria adoptado as 
reformas na administração passada, as adaptava 
na . actual·, e as adoptaria na que houvesse de 
vir, pllt' estar persuadido de sua necessidade, 
porque se ,se querião corpos disciplinados como 
o davam · ser, e se não se querião corpos de · 

- janisaros, que têm o direito de se despedirem 
quando lhes convêm, ou os antigos, corpos de 
policia cumpria tirar esta base anarchica, con
·traria a toda a especie de disciplina. Lembrou 
que esta base não havia sido admittida pela lei 
da ,assembléa geral, pois a orga.nis ,,ção peculiar . 
destes corpos havia sido incumbida ao governo, 
mas· fez ver que ainda quando tivesse sida decre
tada por uma leí do corpo legislativo, o nobre 
orador se pronunciaria contra esta base, não 
tanto pelo que diz respeito a província do Rio 
de Janeiro, ácerca da qual não podia fallar com 
sufficien_te conhecim'e·nto de causa, mas pelo que 
acontecia na província da Bahia. 

Concluio dfadndo que queria que houvesse nestes 
corpos disciplina, ss não rigorosa, ao meuos tal 

· 'qual é possível haver. 
O Sr. Ferreira. de 1\-1:ello:-Pedi a pala

vra, Sr. pfesideute, para rne expficar; porque 
não fui bem entendido. Eu também não me 
importo com a administração, nem olho para 
individues; para mim a administração A, B ou C, 
é o mesmo : olho para cousa~. Eu disse que jul
gav_!I desnecessat:íos O'B dous artigos addltivos pelas 
razoes que expuz; e as produzidas em contrario 
não me convencerão. · 

Disse-i;e que se não querem corpos sem d!sci
plin~ : eu tambem os não quero sem alia, mag a 
experiencia tem m~strado que até o presente não 
tem appuecido e,s.a falta de disciplina, e qlle 
ell~s com a organisaçi'io que têm, mantém e•m 
mantido a tranquillidade publica ; isto é o que 
observo na capital do imperio, e na minha pro
víncia. Para que púis esta alteraçiio se ella não 
é necessaria? Disse eu mais que alguns membros 
da actual administração haviii.o· dito que com a 
legislação actual a tranquillidade publica se mau . 
tinha; ora, se os m~mbr,,s da adtniuistrnoão actu~I 
julgavão era passivei ma11ter a tranquillidade 
publica com a legislação existente, uão convirá 
ouvir, para, d caso presante, ao ministro da 
justiça, para ver se elle é ainda desta opinião, 
ou no caso contrario, convencer-nos da necessi- · 
dada da alteraçiio proposta ? Se o minlstr~ fôr de 
opiniãe de que nenhuma alterncão é necessaria 
_para que decretai-a em uma lei? E será isto po; 
syen_tn_ra olhar para .as <11d,11inistrações, .ou pílra os 
10d1v1duús? O meu fim é o maior bem de minha 
patria; não olho a pessoas. ·· 

o Sr. · Oarn.;,lro da. o unha. reclamou a 
seu favor, e dos ·mais sen~ores, que pe_nsavi'io 
como elle, aquella mesma liberdade de que usa. 
ríio os membros da minoria no tempo da admi
nis~ração passada; não para imitar o. exemplo 

- anta_? 11or elles dado chamando hoje mlnisteriaes, 
e nao _m_depen_dentes os da minoria, que sustenta 
a admm1stra_ça.o ~ctual; l!ão para se opporflm a 
todos os proJectos, . e _ medl_:las neeessarias para o 
andamento da admm1straçao, como então fazião 
os membros da minoria, mas para fazerem oppo
sição ao ministerio aetual, contra o qual o nobre 
?rador se declarava co!Il toda a franqu.ez .. , por 
ignorar o seu. credo polit1co. 

Entremos, Sr. presidente · em um •pequeno 
detallle. ' · ... 

o exaltado, logõ os membros da opposição se .decla'. 
rarão a favor delle, mas foi de poucas forças, 
succn mbio, · e appareceu o partido c,,ramurú, os 
membros da rpposição se inclinarão a favor del!e; 
agora não existe .o parti,lú exaltatlo porque está 
reunido ao moderado, de maneira que parece que 
é_ a_ maioria d~ nação reunida para fazer 'bppo
s15ao !1º partido restaurador ; a admialstraçào 
nao pode ser do partido restaurador, então ha de 
ser J ;\ ordem; então está nàs nossos prlucipi.os · 
a administração para ser nacional ha de se lançá;_ 
nos l:lracos d,o partido nacional, mas isto não vi . 
ainda, nem vejo que a admi11istração esteja neste 
pnrtido; quando o conhacer, hei de votar a favor 
d~lla, sem me importar que seja Pedro, Paulo ou 
M~rti_nho, não faço guerra ás pes.oas, mas aos 
pnnc1p10s. . , 

Como os membros da administração actual 
não mostrarão ainda por seus acLos (tue ella. é 
nacional, como elles têm-se inclí11ado ante·s de 
alguma. f~rma a proteger ce_rto partido' com quem 
estou d1ss1dente, que é partido restaurador; não 
posso deixar de lhe fazer opposiçifo . 

Passando a Cailar, sobre a questão, fell ver que 
. os corpos de guardas municipaes permanentes 
têm servido com a lei existente 6 que não estava 
provada a necessidade de a emendar porque 
est~s. corpos não são propríamente militares, mas 
pohc1aes, que 11ão exigem uma disciplina tão 
rigorosa; mas quando o governo julgasse neces
sarias essas emendas, · cumpria que viesse á 
cam;,ra fazer uma proposta. 

o Sr. Oarnetro Leão disse que havendo 
o governo executado a lei que o autorisava a dar 
as instrucções necessnrias par" organisação do 
corpo d~ gu1rd 1s municipaes;sujsitanJo-as depois 
á consi.i~ração da assembléa geral para a sua 
approvaçuo, e te'ldo estas instrucçõe$ sido remet
t\.Jas 6 commissi'ío da justiça criminal, ainda no 
tempo da administração passada a mesma ct1m
missiio _havia .e!lte.ndido dever apresentar os 
~ous art,g_os add1t1vos de que se tratava, e !1oje não 

.J1nha motivo amda para mu,iar dij opmiifo a 
respeito do _ que então havia feito, tanto mais 
quant,J os membros da commissli:o nii:<J entendido 
que. ae concodesse nisto ao governo algu·ma 
medida de confiança, mas quo apenas H8 provi
denciava a favor da ,nanutonção da segllrança 
publica e boa disciplina dos corpos. -

Votou contra o a,tiamento. 
Depois do mais algumas reflexões não foi 

approvado o adhmanto. 
O Sr. Rebouças entendeu que a camara 

não podia appr..,var todas a, disposições constantes 
das i~strucções dauas pelo govern~ pura orga
n1saçso . do corpo de guardas mun1cipaes, por 
n!io ter basta\1te con~ecidu de causa. Pareceu -lhe q ui 
o governo trnha sido encarregado por lei, pelo 
qual fôra auto.risada .Para estabelecer o modo de 
.a executar, e· uão p'ara estabelecer um codigo 
penal . , " 

Fez algumas reflexões sobre a necessidade de 
p_r<:_venir q_ue tenhii.o eJ!eito retroactivo as dispo- · 
s1çoes da e.me_nd,1, pam que os guardas muni
c1paes se engaJem por um anno; e mesmo para 
que isto não sirv:a de cila?•!. para · os que para 
o futuro se esga.Jarem, ex1gmdo se delles mais 
tempo de -serviQo. · • . 
-. Não achou bastanteme11te determinada a intel
ligencia das palavras-desleixo e negligencia- não 
lhe parecendo de facil comprehtlnsão para os 
soldados. · 

o Sr. Oarnelro Leão respondeu que ha
vendo a lei autorisado o governo para org11niear 
o corpo de guardas munloipaes, nomear, com-
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mandantes, etc. e instrucções p8ra discipline., 
,que não podião ser senão artigos impondo penas 
às faltas de !lerViço, não era. exacto dizer-se que 
o governo tinha exorbttado a autorisação quo 
lhe fôra dnda ; até porque, quando a lei mandava 
Sujeitar estes actos á !1,i>.Orovaçii.o da 8SSembléa 
geral; era porque o corpo legislativo havia 
autorisado o govet·no a fazer . uma cousa que 
lhe não competia pela constituição, aliás desne
cessaria seria a dita approvação, pois o governo 
está autorisado pelv Si 12 · do art. 102 da con· 
stituiçi\co a expedir decretos, instrucções e regu
lamentos adequados á boa execução das leis. 

Quanto ao e.nglljamento por· um ànno, fez ver 
que a commissão não tiverà em vista fazer a 
disposição retroa~tiva, o que até iria de encontro 
á constitui~ão, · nem armar cilada aos que se 
engajarem; mas quiz~ra · prevenir sómente que 
quando se exija dos soldados algum serviço 
um tanto mais pesado, elles se retirassem, CC\n
linuando porém o ~orpo a ser de voluntarias. 

A respeito das .palavras-desleixo e negligencia 
-disse que ouvira a muitos Srs. deputados, e 
mesmo a pessoas pertencentes a este· corpo, os 
quaes todos havião· julgado necessaria esta me
dicla para conservar a disciplina ; e que não 
eriio vagas, como se suppunba, mas de uma 
!ntelligencia determinada. 

Concluio; dizendo que havia bastante conhe
cimento de causa para poder a camara votar 
sobre a meteria, porque os decretos e instrncções 
do governo corriào impressas. 

o sr. Ferreira de Me11o fundou-se nas . 
razõPs pr~duzidas pelo Sr. Carneiro Lo.ão, para 
mostrar que o governo estava competentemente 
autorisado para expedir us referidos decretos e 
instrucções. 

Fez vêr que t.oria sido mais conveniente que 
se tivesse convidado o Sr. ministro da justiça 
parn assistir á discussão, para dar algtrns escla· 
recimentos que illustrnssem a carnara pnr!I po
derem os Srs. deputados dar um voto mais 
confol'me á felicidade e bem geral da nação . 

Não achou que pudosse re,ult,1r utilida,le 
alguma de Ela exigir o engajamento pnr um nono, 
pprque o res11ltado seria haver nmda muito 
maior , difflculdade em se complet11r o numero. 
Niio achou necessario o ultimo parngrnpho, pur
que a disciplina nestes corpos se t"m mantido, 
e não consta por neto 11lgnm quo se tenha m,i
nlfostndn nelles esp\rito du l11sub,1rdinacni1. 

Depc.is de mnls ulgum11s rofl11xões, ficou 11 
mnt~rin 11dlada, não go vo11ce11do a urgo11cia 
podida. , 

Continuou 11 diacussi'io do tlt. 8• ,la lei do 
nrçf\)lÍonto, e omend11s apolndns n11s sessões an• 
tecudontos. 

O s.-. Rlbolro ,10 An<lro.<.10. fez vêr que 
nenhuma utilid11de poderia resultar do ~e procoder 

, jà a novas roformas dos tributos, quundo o 
·- que se tem legislado não tem tido execução ; 

porque a lei do thesouro ainda não estava exe
cutada, faltando "'muitos empregados a nomear 
-para completar o _wumero da lei; e achando-se 
em pessimo estado a suâ> e~crijjturação, a ponto 
de se ter posto uma . nota no livro-caixa, o 
corpo legislativo não sabia se a administração 
das rendas por collectC'res tem produzido o effeito 
que esperava, parecendo ao noi}re orador que, 
da fórmil porque. taes col!ectores havião sido 
creados, nenllum bem delles se podia esperar, 
porque, longe - de serem as collectorias adminis
trações, .são peiores que arrematações sem preço 
determinado, se1Jdó o mesmo individuo o que 
recebe e escriptura as rendas, e faltando nma 
espocie de baromstro, uma base pela qual so 
regule, qrianto ao computo do producto da renda 
com que . deve eutmr no · thesourô, .afim de 

· evitar as · malversações, e porque havendp-se 

ordenado a :eforma. da alfandega, alguma. se 
havia feito, na verdade, mas o nobre orador 
sabia que na semana passa/ia se havião despa· 
chadõ fazendas com firmas falsas, sendo o roubo 
dos direitos acima de conto de r.éís ; e tendo-se 
dado pelo roubo, se havião rasgado duas folhas do 
livro competente. Em taes circuinstancias pac 
receu-lhe que trabalhar continuaménte nas 
reformas, sem esperar que as decret»das produzão 
o seu effeito, era barulhar o systema de finanças, 
sendo nté melhor a este respetto nas tempestades 
políticas, a doutrina da immobilidade. 

Accrescentou que deséle a reunião do corpo 
legiültivo no Br,1zil, não tinha haviélo budget, 
porque sendo budget lei de conta·s e lei de 
areamento, em que se approva a despeza, depois 
de examinada, e -se orça receita futura, a camara 
nunca ·tinha tido esta lei; porque nunca havia 
examinado contas, e por isso não havia . sido 
reconhecido que como o nobrà orador aempre 
se persuadira, as rendas não chegão para as 
despezas, porque nos trabalhos apresentados á 
casa não vinhão declaradas as ·q.uantias que 
tinhiio sido pagas e as que tinhiio deixado de 
o ser. 

Lembrou que a proposta do Sr. · ministro da 
fazenda, pedindo 3;000:0oon de credito supple
mentar, trazia serviços por pagar, donde se 
concluia · que, ou as rendas não chega vão ou se 
havião sumido os dinheiros· com que se devia 
ter effectuado o pagamento de tae11 serviços . 

Quanto á opi~ã() de alguns senhores de que 
as rendas são mal administradas, concordou em 
que houvesse .talvez alguma . negligencia ou 
d,iscqido n>l admini:;tr,1ção a este respeito, mas 
declarou que estava persuadido qua nenhum dos 
ministros era disto culpado, porque a m(,. arre
cadaçiio naS11ia em parte da. resiste11cia, tecal
citração- que todos oppoem ao cumprimento da 
lei, e de ninguem querer pagar, graças às idéas 
desgraçadas que vierão ae envolta CO!Il as idéas 

· de liberdade, idéa:; que se OJ?poem á mesma· 
Jiberd ,1de, porqne ella nunca pód9 dizer ao 
ho1Mm que contribua para as rendas do estado, 
mas que cumpre que o cidadão livre concorra 
para que tenha quem defenda sua vida, sua 
proprie1nde, etc. 

Achou portanto que ni'ío chegando as rendas 
pat·a as dospezas, nilo era occasiãll de as di
minuir. 

Pareceu-lhe, além disto, que a occasiíio não 
ern propria pnra tratar de reformar os tributos, 
porq110 ost,1 refo1· ,11n clevia ser feita., não no 
hu 1l11ot, mns por umn lei separada; porque se 
protondl" ost11bol0cor uma imposição geral sobre 
povoB <1uo l\nbitiio u ,n pníz demasiadamente 
vasto, cnm dilf"rente~ latitudes, cujo progresso 
d,, ludustrin não pôde ser o mesmo nos diversos 
pontos, cujas producções devom variar, se não 
nn natureza, ao menos na sua qunlidade e 
quantidade, tal imposição não podia deixar de 
ser muito desigual, carregando muito sobre 
uns e na.la ·ou muito pouco sobre outros: e se 
se queria considerar uma multidão de tributos 
sujíprimindo uns, cortando outros, etc., haveria 
grande difficuldade em introduzir isto na lei do 
orçamento, como bem o provava a grande· quatt· 
tid!lde de emendas que havião ' ido ·â mesa, uas 
quaes cada um Sr. deputado considerára a sua 
provinci•, entretanto que o que la ·fazer-,bem a 
uma, .poderia · fazer mal a outra. Pareceu-lhe 
que- ers imposslvel marchar por este modo; 
achou este meth,>do opposto ao art. 172 da con
stituição, e apresentou o exemplo. dos budgets 
geraes dos Estados·Unidos e particulares de 
d,ifferentes esti\dos daquella republica, para mos
trar que os ditos budgets . se limitão a fütar a 
'àespeza e ·orçar a receita. Po1· todas estas razões 
se oppoz ao capitulo uniéo, que crea novos 
tributos, fazendo · dasapparecer impostos_ ~tigos; 
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reduz a um só · muitos tributos, etc., e ·achou 
preferível a emenda do Sr. Oalmon. 

Disse -mais que era da natureza -dos . povos 
o sàrP.m Inimigos de innovações em materia de 
contribuições; e que se bc>je os do Brazil recal
citrão contra o pagameato de muitos . tributos 
estabelecidos, muito menos quererião pagar tri
butos novos i devet,do até o legislador evitar 
que em épo_ca de paixões se exacerbem os 
animas, estabelecendo duvidas, semeando novas 
âivisões, faze!ldo aborrecidos os que governão; 
etc. Passando a ··examinar o Si 1°, nntou que o 
assacar, algodão, café, fumo e tabaco pagiio em 
cada uma das provincins díffere11te quantitativo, 
e até differentes tributos ;· e que, admittida a 
conversão destes tributos, estabelecida pelo r efe
rido · paragrapho, no dizimo de lO %, sem des
conto algum, etc., muitas províncias, como 
S. Paulo, etc., virião a pagar o duplo, o. triplo 
do que boje pagão ; entretanto que . as abolições 
propostas não compensavão este augmento de 
imposições, ao menos_ a respeito de S. Paulo, 
porque em nada importavão as t erças partes das 
camarns, meio sohlo das patentes militares, 
porque hoje não ha propostas., dizima das ma
deins, etc. 

Observou que havia contradicção entre o ~ 16 
e ~ 20, porque, abolido o monopolio dos dia
mantes, o nobre orador não sabia de que servia 
melhorar-se a administração diamantina; por 
conta do estado. 

Quanto ao aroramento dos terrenos diamantinos, 
pareceu-lhe que esta tnedida não produziria 
result ,,do algum, porque nos faltão por ·· ora · 
capitaes, as necessariRs luzes para os. trabalhos 
m~tallurgicos, e mesmo braços. 

Accrescentou que se se arrendassem estes ter~ 
renos a companbh1s estrangeiras, ellas bavião_ 
de querer .o exclusivo, porque se o monopolio 
desapparecesse {I. vista da riqueza - diamantina 

, das províncias de Goyaz e Matto-Grosso, o mer
. cado ficaria saturado d.esta pedra preciosa, cujo 

valor desceria muito. 
Achou que a disposição d.o ~ 25 iria onerar 

muito o commercio, eobrando,se das lojas o 
imposto de_nominado do banco na razão de 10$000 
s 200S000 • . 

Quant-0 aos exemplos de nações estrangeiras, 
em outras sessões produzidns, fez ver que o 
systema. de imposições dos Estados-Unidos não 
era bom, pagando·se imposições sobre passagens,' 
caminhos, etc. o ·que era e, mesmo que pôr pêas 
ao commercio; havendo alll a capitação, etc. 

Observo.a porém que il receita. dos Egtados· 
Unidos é de 42,400:000~000, ao mesmo tempo que 
alli não silo feitos por conta do estado . muitas 
despezas que são pagas · pelo thesouro no Brazil, 
sustentando o povo dos Estados-Unidos á sua 
custa os 11eua ecclesiaaticos, etc. 

Achou ta,, bem defeituoso o systema do impo
sições da França, não só . porque tem feito 
desapparecer as fabricas de rapé, que antes era 
alli fabricado com muita perfeição ; como porque 
os impostos recabem sobre objectos da prlll!ílira 
neces&idade. · . • -

Nãc.> foi de parecer que se estiíbelecesse unta 
taxa ·territorial por entender q:ue daqui resul· 
_taria grande mal ao Brazil: mostou ·as diffi.cul· 
d ades : de se . fazer um cadastro perfeito, etc. 

Não conveio: na ·;enda dos proprios nacionaes, 
porque nas presentes circumstancias seria o 
mesmo que dai-as, parecendo-lhe melhor con
ser:val-os por meio de arrendamento dos . que não 
fossem , necessarios para o ser.viço publico, 

Referio que não muito tempo havia se vendera 
·• p<:_la marinha por soosooo ·:uma embarcação que 

nao fôra ·. feita _por menos de 14 a 16 mil cru• 
aadoe, quando o. dita embarcação estava nova. 
_ Não achou e:s:acto dizer,se que pelas substl· 
tuições feitas no anno passado se h11vla Rugmen-

tado a renda, porque a respeito da alfandega 
de Santos, por exemplo , se se fossem aar aos 
respectivos· empregados ordenAdos que compen
sassQm a r educção que sofi'rerão nos emolu
mentos que percebi ão de capas, etc . , ficar-se
hia convencido do contrario. 

t"areceu-lhe haver .. contradicção- entre a opinião 
emi'ttida na casa pelo Sr . .. Vasconcellos, dizendo 
que o cambio actual é calamitozo e o que a este 
respeito consta no relatorio que o mesmo senhor 
apresentou na sessão deste anno .na qualidade 
de ministro da fazendn. Oon.cordou com o que 
disse S. Ex. ·no . referido relatorio - que a baixa 
das apoiices não era thermometro de seu des· 

·credito, etc.,-por ser de o.piniào que a alta ou 
baixa das mesm>1s apolíces não depende sómente 
do cambio, mas tambem do credito ou descredito 
do governo . 

. Nada obstou a respeito do _qtie o mesmo Sr. 
Vasconcellos hav ia .!ito sobre a intelligencia da 
lei a respeito do t empo, desJe o qu&l se deve 
contar o juro, se da data da lei, se da data da 
inscripçào, mas observou que Gachet tinha sido 
pago da data da lei. Manifestou sua admiração 
por se hav_er pago a Gacbet, ·· o · qual o nobre 
orudor affirn'1ciu que tinha faltado· a todas as con
dições -do coi,tracto, não trazendo familias catho
licas, tratando os colonos ·pessimamente na 
viagem, donde . resultou morrerem 109 ; não· tra
zendo familias, mas mulheres apanhadas a laço 
e homens criminosos : não trazen.do officiaes 
de officio. Referio-se nesta parte aos ofticios Jl,Ó 
marque.z' de Marialva, e a uma devassa tiraãa 
pelo Sr. Baptista . Pereira. Achou ..iemais 
que o poder executivo não podia ter decidido esta 
questão por ser inteiramente judiciaria. 

Ooncluio dizendo que se se provasse que s er
viços anteriores niio farão p >1gos e que a ,..eceita 
nã.o chega, era necessario que a camara, ou 
declarasse que queria a banca-rota ou que queria 
pagar suas dividas, para o que devia trntar de 
crear uma r.enda que occorra ás despezas pu
blicns. 

O Sr. Vasoon.oel.l.os: ·- Sr. presidente, 
tendo estado gravemente enfermo . d·osde o prin· · 
cipio da Stlssiio deste anno, e a.chando-me ainda 
-em estado de convalescença, não tenho . pod.ido 
res·ponder a muitas arguições vagas (outro epi
theto poderia dar -lhes) que se me - tem feito. 
O meu eslado de saude ainda hoje me não permittia 
fallar, mas acabo de ouvir pnrte de um discurso 
que não póde ficar sem resposta. · 

O nobre deputado que acaba de sé" sentar ( o 
Sr. Martim Francisco), a quem sempre respeitei 
muiw, não sabe prevenir-se bastante contra os 
arlificios de nlguns intrigantes, resolvera por 
informações fals11s, e vem ser aqui na camAra o 
écho de boatos sem fundamento, o que de certo 
é pouco decoroso para um deputado de t11nta 
nomeada. 

Sint_o muito, Sr. presidente, niio poder responder 
a todas as partes do seu discurso, por.que quando 
·entrava na casa já o nobr~ deputado maldizia 
á adniinistraç_ão que reformou o thesouro. T(atarei 
ftortantcr de responder ao que ouvi. . 

Nenhumas provas produzia o nobre depntad<i 
contra o ministro que reformou o thesouro; 
reservo-me portanto a r_espynder psra . a occasiãcr 
em que ·ene as prod1.1,z1r. 

Disse o nobre deputado que a escripturação do 
thesouro não está em ordem 1 1 1 E' esta uma 
proposição falsissima. l Muitos apoiados. ) A 
escripturaçiio do theso.uro está , bem ordenada. 
So ·o . nobte deputado dissesse que não esta1>a em 
ordem· quando · o ex-ministro eotrou para o the- . 
sour., então a proposição era exact~ e vardadeira, 
principãlmente até · o anno de 1829. Atà esse 
tempo não se derão instrucções para a tomada-

- de contas ; nunca &e tomarão eonta11 no thesouro, 
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nem mesmo em _1822 no minlsterio do Sr. · de
putado ; Isto é a pura verdade ; isto c·o nsta no 
thesouro, e na casa ha pessoas bem informadas 
-disto. O nobre deputado que acabou de fallar, 
sendo ministro não cuidou· da parte essencial d"a 
administração ; não -tratou de regular a escriptu
ração do thesouro, nem de_ expedir ordens -para 
que se verificasse a tomada de contas, nem 
mesmo para se facilitar a arrecadação das rendas, 
como dizimas, e outros ramo~ de receita: o 
unico ministro que se deu a este trabalho, foi 
o Sr. Oalwon, creando no thesouro uma conta
doria de revisão das contas: dabi em diante se 
principiarão a examinar contas, mas uma só 
conta se não verificou senão no tempo do meu -
ministerio, como digo no meu relataria. · 

Portanto a escripturação do thesouro, que 
estava mal · organisada, foi no meu ministerio 
orden.ada segundo o--espírito do govHrno repre-
séntativo. _ 

Eu desalio porém ao Sr. deputado para '}Uà 
me diga tal e tal artigo da escripturação, hoje 
estabelecida no thesouro, é menos ' fiscal e ap
drinha a fraude; eu desalio ao Sr. deputado para 
que mostre os defeitos da escripturação que 
regulei ; elle não é capaz de o fazer (muitos· 
apoiados); muito desejára que o nob,·e deputado 
empregasse os seus talentos pa_ra mostrar os 
erros do ex-ministrn da fazenda. Estas proposições 
do Sr. deputado são iguaes ás de que o ex
ministro lucrava na transacção do trapiche da 
Ordem, não duvidando asseverar que o podia. 
provar com documentos 111 Apr~sente o Sr. 
deputado estes docum antas. O ex· ministro da 
fazenda se desvanece de te,· prescripto o melhor 
systema de escripturação, nté o pre~ente ha.vido, 
principiando desde os collectore~ até o thesouro; 
marcando a fórma da arrecadação, removendo 

_muitos inconvenieutes , que havia, prescrevendo 
a fórma · da distribuição ; - a de tomar contas, 
fazendo especifi,caçáo de menores miudezàs a este 
respeito, tirando todo a.arbítrio em mataria de 
tanta importancia, e amrnlpanhanrlo . preceito de 
modelos, e diz o Sr. deputado que a escripturaçiio 
do thesouro está em grando d!sordem que tudo 
está máo 1 1 Aponte o Sr. deputado os defeitos e 
proscrevamos estes ditos vagos, estas ,palavras 
campanudas que hoje a uinguem já podem 
embair. . 

Ouvi, niio sei se é verdade, par9.ue as minhas 
enfermidades me não têm permiUirlo assistir a 
todas as discussões, que o nobre deputado tinha 
aflirmado que havia empregados de mal~ no 
thesouro : mas o nobre deputado não o mostrou, 
eu ao menos niro lhe ouvi dizer nindú qu•1es 
eriio · os empre~ndos""tle mais no thesouro. lfojo 
disse que ainda havia lugares a provar 110 tho• 
souro, e faz um crime ao ex-minisLra da fazenda, 
portiue niio teve muita pressa em os nomear 11 
Eu qulzera que o Sr. deputado me aponLasse 
quaes são os empregados de mais que existem no 
thesouro, e teria resposta e resposta c11.bal; eu lh'o 
asseguro desde já. · 

Disse o Sr. deputado que no thesouro se haviãa 
posto notas no livro cnixa. Ora, senhores, 
avanção-se proposições destas nesta casa e n~o 
se diz que notas são. Eu perguntarei se havia 
alguma lei que· vedasse o pôr-se notas no livro 
caixa ? Isto dito nesta genernlidado poderá per
suadir a alguem que se fazem emendas no livro 
caixa, que se altera sua escriptnrnção,_ está 
enganado .o ,Sr. deputado, e eu o convido a que 
faça a necessaria declaração a este respeito, 

. para averiguarmos quaes são os culpados nos 
furtos _ que quiz inculear nessas- notas tama· 
nhas 111 • 

Fallol¼,,9 Sr. deputado em reformas da alfündega, 
e disse <Iue se .tinha reformado alguma cousa, _ 
mas que na semana passada. se havia commettido 
·um roubo de direitos. Não ouvi bas_tantemente 

~ TOhlO i'. 

especlfi~ado o facto, não sei bem como se tinhão 
defrani!ado as rendas publicas n·esse .despacho, 
nau1 sou hoje por isso respo,isavel (muitos 
apoia,dos); mas dizer o Sr. depiltado que a alfandega 
não se tem reformado, quando pelas reformas 
{eitas no pessoal, mais do que no foral, _ no mez 
immediato ella rendeu perto de 200:0008, sendo 
no anterior o seu renuiménto apenas 110:000S, é 
na verdade maravihoso 11 1 Além das reformas 
no pessoal, que são essencio.es em taes repartições' 
fizerão-se reformas tambem no foral, que eu jã 
tinha mandado executar, mas tendo · s11hido do 
thesouro, consta-me que o meu succes~or entrou 
em escrupulos, porque ihe pareceu qne no 
regulamento havia disposiç ,10 legislativa, e por 
isso consultou a esta camara. 

Hou·ve portanto reformas ; ·e eu convido o Sr. 
deputado -para que me mosLre que fraudes se 
têm commettido, ,.iu se commetterão · durante o 
meu 11;1\nisterio, que não fossem logo punidos. 
(Muitos apoiados.) 

Passou depois o Sr. deputado a fallar das col
-lectorias, e disse que estavão mal organisadas, 
proposição que não se demonstrou. Apen,,s lhe 
ouvi observar 4ue us collectores recebião, e á 
si proprios as cargas. O ex-ministro da fazonda 
não tem culpa de que o Sr. deputado nã() lesse os 
re1;ulam{lntos expedidos a este r~speito : lêa-os 
o Sr. deputado, e verá ·que cada um collector tem 
um escrivÍ\\l de receita, que se deu a melhor fórma 
possível á escriptllração (muitos apoiados), que 
se imitou das nações cb·ilisadas, as mais adian
tadas nesta materia. o que era applicavel ao 
Brazil. 

Não presumo comtudo que a obra seja per
feita; eu rsconheço que é susceptivel de melho
ramento : não é possível naturalisar do primeiro 
\o.c~o uma instituição, . e ajustai-a da primeira 
vez ao nosso pa1z de uma maneira completa e sem 
defeito. 

Não direi mais nada a este respeito, porque 
não ouvi razões, ouvi só asserções. Disse o Sr. 
deputacto quo ·"8 lei não -admittin administrações, 
mas sómente arrematações. Está enganado : a 
lei admitte administrações, e admitte arremata
ções ; as arrematações são mil vezes mais preju· 
diciaes ao povo do que as administrações (muitos 
apoiados), e os collectores são os mesmos ad· 
ministradores com regulamentos mais apropriados 
parn a boa ,nrecadaçii.o das rendas. 

Supponhamos porém que era má<Jllo systema 
de cobrança por collectores, que culpa tinha 
disto o mi11istro? Não foi a lei de 15 de Novem
bro de 1831 que determinou que se fizesse a 
arrecadação da maior parte das rendas por cal· 
lectores 1 Não é o ministro obrigado a executar 
11 lei? Será o eir·ministro censurava! porque na 
arreclldação das rendas proeurou satisfazer os 
desejos da assembléa geral? Creio que não. 
(Muitos apoiados . ) Eu desejava que o Sr. depu· 
tooo dese11volvesse a mataria. 

Disse o nobre _deputado que nós não temos 
tido budgets, a culpa a este respeito não é do 

·ex-ministro da fazen ,la. Disse qoe não temos 
examinado contas. E' o ex-ministro da fazenda 
culpado disto, quer comi;> ministro, quer como 
deputado? Não -foi o Sr . daputado um dos collegàs 
do ex:ministro da fazenda, e niio se enearregou 
o Sr. deputado ·- na sessão de 1830 de examinar 
as contas e de interpôr o seu parecer? (Muitos 
apoiados.) Não tive en então a ousadia de pon
derar ao Sr. deputado o enorme peso, que tomava 
sobre os seus bom broa, e a "diflic~dade de vencer 
tão grande trab"lho ? Não me respondeu o nobre 
deputado - pois bem; -sd_ eu não puder com o 
trabalh.o procu,·arei o auxilio dos_ collegas l E 
quaes farão. os __ result"adoa que o nrbre deputado 
apresentou? -Nem uma linha do parecer -[muitos 
apoiados): nem uma ' linha -'(nem uma linha). 
Não é pois culpa do ex-ministro ilá fazenda se 

27 
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a camara oão tem tomado cootaa ( muitos · 
apoiados) ; a culpa é nossa é dos deputados, que 
promettemos muitó, e não cumprimos com os 
nossos deveres. (Muitps apoiados.) · 

Ao que acabo de dizer poderei accrescen tar 
sómente, que não tendo -nõs principiado a ter 
budget senão de 1830 em, diante, não podíamos 
bem tomar contas senão depois desse .- anno, 
porque a tomada de contas depende da formação 
de um ,budget, onde venhão desenvolvidas e 
determinadas com especialidade aa differentes 
applicações que devem ter os dinheiros nacionaes : 
é assim que ;;e podem tomar contas ao ministerio, 
e não de outra sorte. Isto affirmão os escriptores 
e a historia dos parlamentos e corpo_s legislativos 
das differentes nações que goziio do syatema 
represenlativo, ·e ·demonstra sullicientementd; é 
por isso qne t em havido falta de lei de contas, 
mas desta falta não é culpado o ex.-ministro da 
faz.enda, nem é justo que carregue e caia ·sobre 
elle uma -responsabilidade que deve caber aos 
membros.das commissões que se encarregarão 
de examinar as contas,- promej;terão muito, e 
derão zero · em resultado (muitos apoiados), como --
o Sr. deputado . 

Continuou o Sr. deputado a entreter-se com o 
ex-ministro da fazenda, apezar de haver dito 
na casa que a sua gener,>sidade não lhe permittia 
mecher com as cinzas dos· mortos. (Muitos apoia
dos.) Entr.•tautu o nobre deputado falta a esta 
sua promessa 8$pontaneamente ftlita perante a 
nação por mais de uma vez. Veio provocar o 
defunto ministro da fazenda, e felizmente impu
lar-lbecrime_§ que não competem.(Muitos apoiados.) 
Diz elle que o minisll:o da fuzenda no seu r_elatorio 
considera. a ·alta do cambio como grand e benefi
cio ao Brazil. Eu não me lembro de ter avançado 
semelhante proposição na accepção em que a 

,tomou o Sr. deputado. Entenda-se o relatorio_; 
empregue-se hermeneutica -na i_ntelligencia delis ; 
e ver-se-ha que o ex-ministro da fazenda não 

·avançou a proposição geral de que a repentina 
·aJ_ta do caro bio era um· grande beneficio para 
o ·Brazil. 

O ex-ministro da fazenda desde 1826, desde o 
pi-indpio da sua vida parlamentar sempre susten
tou nesta casa que as oscillações do cambio e 
todas as medidas que a ~lias pudessem conduzir, 
trarião comsiMO a ruina de muitas familias: o 
ex.-ministij da fazenda sempre clamou contra as 
variações dos v•lores. O que o ex-ministro da . 
fazenda disse foi, que sustentando -se>o cambio 
no estado em que esta, poderfa sem grave 
inconveniente melhorar-se o systema monetario. 
Ligúem-se as proposições do relatorio com o todo,~ 
11ào se olhe para uma proposição destacada, 
exerça-o a hermeneutica e ver-se-ha que elle 
nunca avançou que esta alta de. cambio sem 
med_i~as legjslativa~ conducentes a pôr-lhe termo 
e m1L1gar a rnfiuenc1a a fixar o systema monetario 
foSS!) um beneficio para o BrazU; o \muitos 
apoiados) ex-ministro da fazenda sempre foi de 
opinião contraria. · 

O nobre deputado-·passou depois a comparar o 
cambio com o preço das a polices, e pelo que disse 
parece que seria mais agradava! ao .sr. deputado 
que o ex-miuistl'o da fazenda em ~eu relatorio 
que tem de circular pelo mundo todo, assignasse 
como verdadeira causa da baixa do preço das 
apoiices o descredito do governo. De - facto as· 
circumstancias em que se tem achado o Brazíl tem 

· contribuído em pane para .a baixa das apoiices; 
o min_istro da faz,nda, porém, não julgo1,1. ser 
!)brigado a emiltir ' seu juizç, . a . este respeito; 
Julgou que não devia assustar os possuidores· 

_ das apoiices.- e para· essé fim comparou o preço 
que · ~e obtém hoje por uma apolice,~tando o 

. camb!o a 42, com_o que tinhão apoiices quando o 
cambio estava a 22; 6.avidente que o maior valor 
da moeda em que_Jioje se pagão as apolices, 

compensa exactaoiente ·o preço que por elles e.e 
obtinhão antes da alta do cnmbio. , 

Disse o nobre deputado· que ,. baixa do preço 
das apoiices nasce do descredito do-governo; niio 
sei donde possa nascer este descredito do governo 
ou do ministerio que acabou, e ao qual alludlo o 
Sr. deputado. O governo tem tido o maior cuidado 
no pagamento da divida · publica; nunca faltou 
U!D ceitil ao pagamento, tanto da divida Interna, 
como externa, nem ·um real. 

Ora, sendo innegavel que o pontual pegamento 
Jas dividas é o. principio creador do credito, 
parece que o ministerio passado devia go1.ar de 
grande coufiança (muitos apoiados) ; entretanto 
diz-se qne é o descredito do governo que fez 
cahir o preço das apoiices 11 Fallou ,se na demanda 
de qu e dependia o credito· do governo ; mas forão 
para mim · mui.to metaphydica~ essas ldéos eco
nomista- pratico, .e não da escola rlcal'diane, não 
sei andar pelos altos chimerios, e por isso não " 
entendi bem ex.pressões tão sublimes, mas como 
o Sr. deputado ja pedio a 11alovrn para me. res
ponder, eu lhe ·darei a devida attençilo, e depois 
verei se o posso satisfazer. , 

Disse o Sr. deput·ado - que. os, benR nacfonaes 
havião sido vendidos por pouco, e fallou 0111 uma 
embarcaçã,) que d i"z se vendera por BOOUOOO, mas 
não disse que embarcação, nem qual foi o mlnls
terio em que esta venda teve lugar; eu desejava 
saber qnal foi - ,. venda ruinosa 'lue teve lugar 
no ministerio passado que se ndo JustlflGu"tl com 
as circumstà11cias , e que à vista dellas se não 
considere vantajosíssima. 

O actual ministro da fazenda dlsse que se tinha 
opposto a venda de uma embarcação pari\ se 
mandar desmanch9.r por cont<1 da f11zenda na
cional ; mas talvez que, em lugar do fazer nisto um 
serviço fizesse grande desserviço, porque a mito de 
obra para desmanchi.r a embarcaçl\o cudtara maior 
despeza do que vAle a embarcoçilo, ó fa~o da 
fazenda que qs servi_ços por sua contn silo sempre 
pou-· lucrativos, e por isso estou que convém 
vend er os be11s naciooaes que niio sil.o necee~a.i-los 
para o serviço publico. Ja ex.pendi n minha 
opinião a ·-"este respeito, e julgo desneotissarlo 
repetil-a, para não ser mais extonso. 

Tornou-se ao ralatorio do ministro da fazenda, 
e disse-se que elle propõz á assem blóa gornl a 
duvida em que entrãra ;eobre a data do paRamento 
dos juros da divida antiga; Be dovltlo sor pa11os 
da- data ·da lei ou da lnsci·lpçito d•1 divida, 
A ·este respeito o nobre depu tadn nito fez rollexilo 
11lguma, mas dis~e que, tendo ri 1,x-mlnistro 
-asseverado que o-juro devio. ser pago dn data da 
w scripção da divida, como pagou a Gnclitit da 
data da publicação .da -1ei? Eu ni'lo 11atnu com 
forças snfficientes para me estender multo n,, 
meu discurso, mas espero que os nobres · dopu
tados que ja têm pedido a palavra, e e11t~o pei·fel· 
tamente ao facto da transacção, desenvolveràõ ,> 

. negocio d e Gachet. • 
Direi sempre que se paaou a Gachet desde a data 

da publicação da •lei ,por uma transacção que o 
thesour.:i fez com elle. 

As pretenções de) f;,Gachet erão maiores; o 
theso.urri estava convencido ·que a Gaehet a~eistla 
justiçaj(ost documentos estão já nesta casa ) ; exa
minem-se, e á vista delles forme-se.a accusaçào ao 
ex>ministro da faze11daJ;. entendeu pois o theJ!0Uro 
que alterando a fórma que adoptàra para paga• 
mento do juro da :divida publica, _para que eUe, 
cedesse de taes pretenções, consultava os ln,te
resses da fazenda, fazia um serviço ao Brazil. 
Senhores, eu ._não me recordo bem de tudo quanto 
houve a este repeito, nerp posso ter- presentes 
·agora os muitos documentos que proviio . a lega
lidade do procedimento do ex-ministro da fazenda . 
A~onvenção pareceu vautajosa ao thes .- uro, Gachet 
cedeu do d_iulieiro que"lhe garantião as leis mercantis 
de haver juros da divida, desde que foi contrahida, 
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contractando-se com. os juroA da data da lei ; não 
porque a lei o mandasse, mas por tranaaeção ; 
longe pois de ser coutra<iictorio, ~ ministro foi 
coherente, mandou-lhe p1ígar 05 juros de 18~7, 
não em virtude da lei, m11~ por uma transacção, 
pela qual se quiz prevenir um pleito nada airoso 
ao thesouro. Isto consta do primeiro termo que 
se lavrou. 

Disse-se que estP. negoeio era litigioso, e qua 
o ministro invarlio as attrib11içõas do poder 
judiciaria, porque não podia d~cidir o Jitigio. E11 
não entendo Rssim: não oceorreu alguma das 
circumstanc\as que na fórma da ord., liv, 4•, tit. 10,· 
tornassem este negocio litigioso. M'as aincla 
suppondo que houvesse este litígio, não podia 
o ministro do thesonro a quem cümpete a suprema 
admi11istração, arrecadaçlio, distrib11ição e fisca• 
lisação das rendas pnblicas, mandar pagar esta 
divida, convencido de que o processo a,a injusto 
e deshonroso à nacifo, que não podia deixar 
de pai;ar a -este homem? Devia o ministro dizer 

:_que continuasse um tal processo ? Não teria elle 
aut'oridade para o mandar suspender? 

Nem se diga que nisto atacava attribuições do 
poder judlciario, porque assim como qunl •1uer parte 
pó·:le desistir de 11m proce•so, assim o miniotro 

, da •fBz_enda., que é administrador supramo dos 
' dinheiros nacionaes, póde dttslstlr de um processo 
injusfo . . Mas, senhoras, nito h<111va nada disto, 
não houve pocellSO, hnuvo 11pe1111s petições e 
documentos, pelos q11aee G11chot provou a sua 
justiça, e o direito que Unha n aer pàgo. Não 
se torna litigioso u,n Mgoolo só porque uma 
ou outra pessoa é de d,v~rHo pal'Mer ; parn se 
tornar litigioso devem d11r-so r.artas olrc111nstancias 
pelas quaes a lei o tornA lltlgloe,1. A 11tlrnittir-se 
·a iutelligenoia do Sr, deput11do, o mais simples 
negocio de expedieTJte, em ,1ue houvesse dtff~rente 
inodo ,le entender nas resposta~ ftscaes, tornar
se-hia litigioso immediatamenta, e v~r-se·hia assim 
a administração estranhamente embnraçada. 

Não sei que mais accusaçiio re~ o Sr. deputado 
ao ex-rr.ini$tro da fazP.n,la; sinto que -estas más 
accusações não fossem desenvolvidas com clar1,za 
e de maneira que se percebessem, para eu poder 
provar li camarn o pouco fundamento dellas, 
sem res~entimento algum contra o Sr. deputado, 
a qualli como tal respeitai sempre, lastimando 
apenas que a sua boa fé seja tão grande como 
a sua credulidade que o faz acreditar em cousas 
absurdas sem as ter· baslantemente examinado, 
e que o arrReta muitas vezes a soltar nesta 
casa propoMições falsas, que são destruídas, apenas 
apparecem e que não podem deixar de lhe 
causar grande arrependimento (muitos apoia· 
dos) ; tul é a proposi9ão de que o governo 
quizera fagir com a pessoa do joven monarcha, 
para o que tinha tra.tado um · brigue. Aiguem 
sonhou que o governo tinha este Intento; espalha-se 
este boato absurdo fóra desta casa, o nobre 
orador vem aqui ser écho"della; e o que mais é, 
afilrma que tem documento~ para o provar 111 
Porque não mostra o Sr. ttepufa'do ~st(\11 doc11men
tos? (Muitos apoiados.) Para que quereria o 
governo · roubar o joven imperador e fugir com 
elle? · Para que estas cousas, Sr. deputado? 
Pessoas de tanta representação, p~ssoas de tão 
grande nomeada não devam lançar mão de 
recursos tão improprios -{muitos apoiaGfoi), inda· 
centes. . 

abolidos e reduzidos ao dizimo de 10 % sem des
conto algum, e ao direito de consulado de ·sahidà 
para fóra do impe7:ío:--a e,ste paragrapho propuz 
u_ma emenda supi-,nmm,to .i.s palavrn·s-10 % .sem 
desconto algum.-Eu entendo que isto vai reduzir 
consideravelmente as rend~s publicas. Parec'e-me 
que a importancia das rendas que se extinguem 
monta ~ 450:000~, e talvez mats só pelo ~ t•'. 
Eu havia votado pela emenda do Sr. deput,ido 
que propoz que se adaptasse, quanto aos meios 
para occorrer ás despezas', a mesma disposição 
qua se ac_ha _ na l~i de 15 de Novembro de lSS!; 
mas coma nao passo11 esta emenda, eu ent1mdi 
que devia supprimir as palavras - 10 % sem 
desconto algum. -Raras siio as .provineias em que 

· estes generoa, principalmente o ass:1car q11e é 
genero que está nas circumstancias de acabar no 
Brnzil, pag•l:o 10 % : ha apenas duas províncias 
que pagão esta diz imo ; as m>1is pagão á razão 
de 5, de 6, etc.: na Babia mesmo parece que este 
imposto niio monta a 10 %. Ora, onerando-se o 
asS11car com um imposto de 10 % sem desconto 
algum, além dos 2 % de consulado de sahida, · 
o resultado será q11e so ha de deixar de fabricar 
assucar, porque os pro.luctos de su11 venda não 
co,npensaráõ as despezae da producçi\o del\e. 
O Sr . Paas de Barros· me mostro11 um caleulo 
pelo qual uma arroba do assacar branco, pagos 
os direitos do ~ 1•, des~ezas de conducção, 
tran;;porte, · etc., prod_uziria para o .producto.r 
3l0 rs.; ora, o productor de certo nã.o fica 
pago das despezas da produeção com 3!0 rs. 

Reconhecendo eu gue este genero está sobre
carregãdo, inclino-me a votar pelo Ili 1°, mas 
com a suppressãO'· dai palavras - lO % sem 
desconto algum - porque se abrigarmos a 
q11e o productor p1g11e 10 - %, sem dese,onto 
algum, o result!ld<) será estabelecer-se uma 
deaig11alda<le muito gnnde, em lugar da filll~ldada, 
que parece q11e - ti verão em vista os lllustres 
ir.embros da commissão • .llhs disse-se que os 
deputados do sul não sentião ·a necessidade de 
alliviar os assueares das imposições que pagão, 
porque este genero nas provincias d~ sul u ão 
está sobrecarregado-

Esta proposição que já foi aqui apresentada 
em outros tempos, hoje pouca · força póJe ter: 
os deputados do sul têm contribuído pa·ra · o 
bem das proviucias do norte naqui!lo q11e -entendem 
ser de inter.esse para o Brazil, nunca .votarão a 
favor das províncias do , su\ por sereni contraries 
ás províncias do norte: os deputados, tanto 
do sul, como do norte são 'deputados da nação 
braziieira, é o interesse da naçao que elles têm 
em vista, e ·nãõ desta ou daquella província em 
opposiçào aos inter·es'ses de outras (muitos apoia• 
dos), tsl divisão de interesses d.e províncias do 
norte- e do sul é portanto lnadmissivel. 

E' principio de economia política - que a 
reducção na quota- dos impostos nem sempre 
proúuz diminuição do producto dos mesmos 
irnpostos : - alguns Srs. deputados empre
g,1rào este argumento, ou este principio para · 
affirmarem · que· da diminuição das · imposi• 
ções se não podia recaiar que o producto de.lles 
diminuisse: este principio de economia política, 
destacado de todos os outros, niio é exacto, e 
se nós · o quíz~ssemos adoptar caminh .. riamos 
para u.m precipício, porque então melhor seria 
reduzirmos os impostos a l %~ e ahi tinhamas_ 

Emquanto o Sr: deputado não prova as accusa
ções que acab.ou de fazer ao ex-ministro da -
fazenda; · emquanto não mostra. os defeitos da 
eecripturação do -thesouro; o mal que tem 
resultado das reformas- da- alfandega ·; .. t1 .outros 
objectos em que tocou, quero declarar o mau voto 
sobrá esta capitulo. -

que as rendas püblieas, longe de soffrerem 
diminuição, seriíio augme!ltadas, ao mesmo tempo 
que se allíviavão os consumidores pela . baixa 
que ·ia ter o genero no m·ercado na razão direet~ 
da diminuição.do imposto.Este principio,. Be!lhores, 
é só verdadeiro quando o genero se acha tão soôre
carreg,;ido gue absorve os luc,·os todos do productor; 
ou q!l,ando é um genero àe uma nature.a-a tal, qus 
sendo âiminuido o imposto o seu uso se genera· 
lisa, e por · conseque1icia se augmenta · o numerQ 

Piz o § l•-Todos os impostos e conh•il,uíçlies, 
qúaesquer qne sejl!o SUQS denominaçlSes, sobre o 
assucar, a!godtio, CQfé, fumo ou tabaco, ficão 
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de .seus consumidores; então a. necessidade de o Sr. Rlb~lro de · A.ndrada respondeu 
maior quantidade de um genero obriga a maior que quando . fõra ,aresidente do thesouro em 1822 
producção delle; e o que se perde na reducção não havia lei que o autorisasse a organisar a 
da quota da imposto>; ganha-se no augmento escripturação do thesouro, nem isto era de sua 
resultante do maior consumo. A:pp\iquemos este compe. tencia, havendo 0 se convocado uma asse.m-
principio ao fumo-se nós .reduzirmos conside- bléa constituinte, a quem incumbia dar a este res -
ravelmente. o imposto sobre o fumo, podemos peito as providencias legislativas que julgasse neces-
esperar que pelo maior consumo deste genero sarias. Fez ver que apezar disso havia organisado 
se augm~nte, ou ao .menos se compense esta ·· al~uma escripturação, por' exemplo, do c1mho do 
reducção ! Que quem tomava uma libra de rapé coore na casa da moeda, . de .algumas rendas, que 
por semana tomará duas ou tres libras, por Isso · se arrecadavão sem- escriptur"ção, etc. ·. 
que i;e reduzio..o imposto? Entendo, pois, que Respondeu tnmbem. que tinha tomado algumas 
não pôde fazer-se applicaçiio desta regra na contas, tendo nomeado c<1mmissões para este fim, 
generalidade que se quiz, e que daqui não póde dns quaes uma que fôra encarregada de examinar 
resultar beneficio algum, porque, ou se não as -contas · do banco as · deixára ,.11xaminadas até 
augment11rá a renda, ou o augmento será tão . 1827. 
lento qué se tornará· insensível, ao mesmo tempo Insistia em que a organisação do thesouro não 
q,ue a reducção é real. Estas · reflexões podem estava completa, porque faltão muitos empregos á. 
applicar-se a muitas imposições, cuja abolição se provêr. Pareceu-lhe que o Sr. ex-ministro da 
exige, e por isso devemos nos prevenir muito fazenda exorbitára quando na organisação fizera 
contra a regra de economia política de que a a nomeação de. dous empregados que não erão do 
reducção da quota . dos impostos nem sempre thesouro. Tornou aa fallar na nota do livro-caixa, 
diminua a . sua importancia. Entretanto como a qual affirmou que existia . Declarou porém que 
conheço que a producçào do assucar acabará fallára niBto pari!. · provar q~e emquanto não 
entre nós, se o não alliviarmos de algumas im- estivessem concluídas ninas reformas convinha não 
posições que onerão este genero, quererei o ~ l• proceder a outras ; e não para atacar o Sr. ex-
nesta part~, mas com a suppressão já · referida, . ministro da fazenda. · 
Não fallarei nas outras suppressões, tratarei · · · Repetia que na alfandega se havião commettido 
apenas do § 12-o subsidio litterario e o imposto furtos na semana passada por meio de firmas 
de cinco réis em libra de carne verde ficao 'redu- · falsas, e fez algumas refle.xões sobre a impossi
zidos a um só imposto de seis ,·eis por libi·a, e é bilidada do juiz desempenhar . todas as fun cções 
extensiva á carn~ de porco e carnei,·o que se que havia sido encarregado ; e fallou no foral da 
vender ao publico, da mesma maneira qi,;e-até alfandega de Gõa para provar que era necessario 
ago,·a se paga a carne de vacca . · . o lugar de administrador. · · -· 

Eu desejava saber se a carne de porco 13 de Não quiz concordar em que devesse attribuir-se 
c11rneiro que vem salgada fica tambem sujeita aos mijlhoramentos feitos na alfandega o seu 
a esta imposição; parece, que sómente pagará a mãlor rendimento, parecendo-lhe que isto· nascia 
carne de porco e carneiro que se vender ao de principiarem a sahir os navios dos diversos 
publico, como a carns de vacca ; este artigo é portos da Europa no oU:tomno para chegarem aqui 
mais restricto do que parece á ·primeira vista. nos fins dti J ,meiro, principio dé Fevereiro . ... 

· Depois disso parece-me pouco conveniente que Fallou · conta a nomeação do administrador da 
tratando nós de · reduzir impostos, 1·eduzamos O ·estiva, que não tem conhechnentos theoricos ou 
da aguardente, genero de luxo, e cu.i.9 uso causa praticas. da alfandega ; dizendo ter havido demais 
em geral mais· prejuizo do qu1' utilidiide, 0 o · abuso de se permittir que alie nunca fosse á 

.. imposto sobre o fumo e tabaco, e vamos impôr estiva para poder desempenhar as funcções d e 
sobre generos da primeira necessidade; isto de juiz de paz. ' 
certo ba de causar admiração. Além disso é muito Pronunciou-se tambem contr.a a mudança de 
insignificante o producto desta imposição oppres- dous conferentes, não BÓ por lhe parecer que era 
siva, porque raras são as povoações do Brazi!, mister que tivessem sido provados 9s delictos 
ando se cotta esta carne com abundancia; talvez destes homens, como porque das · algibeiras d.i 
seja o Rio de Janeiro SÓD)Bnte em que tal" nova um dos que os farão substituir. haviào sido 
renda àvulte. Por isso entendo que o artigo é tirados novellos de linha, havrndo o mesmo 
de pouco interesse publico, e podia se supprimir. individuo despachado tambem um carrinho , da 
Eu não mandarei emenda, porque votar contra caixa do qual, na occasiãu de sahir da alfandega, 
elle equivale a votar pela emenda suppressiva tinbão cahido preciosidades que depois pagarão 
do paragr~Rho. _ · direitos; · 

Repetia o que dissera a respeito do cambio ; e 
A contribuiç/lo àa junta do commercio sobre as quanto á baixa das apoiices, disse que a baixa 

embarcações fica reunida ao imposto denominado nos fundos publicas proveniente dos cambiôs não 
do banco sobre as mesmas 'que navegllo barra- era baixa, porque esta baixa provinha da relação 
fóra; sobre este paragrapho tenho a dize,1· que que ha entre O .cambio 8 0 ·preço Jas apoiices ; 
não o entendo bem. ·· mas ·que a verdadeira baixa dos fundos publicas 

.A contribuição da junta do commercio co~ijta· dependia do dascreaito· do guverno que nascia da 
de 1,500 que pagão as embarcacões que deecar- pouca confiaüça que nelle pudesse ter a nação. 
regão em portos onde ha alfandegas, e é pago Declarou porém qu~ não fa.llára a respeito do 
sómente pelos n·avios brazileiros, porque pela governo, e que reconhecia que, quando um paiz 
disposição da lei não se põde estender aos navios estava ·em revolução, estava fóra da alçada de 
estrangeiros; ora, muito conviria que por lei qualquer governo o impedir-as oscillações do preço 
fossem a elle sujeitos tamb.em .. os estrangeiros, das apoiices. 
Uma :galera brazi!eira pega de impostos 12#800 Repetia o que dissera a respeito de. Gachet, e 
annuaes, e uma embarcação estrangeira nada ·concluio· dizendo que a respeito de querér o 
paga I Isto é llma desigualdade que deve cessar: governo fugir com o · .imperador esta vii . prompto 
Eu· entendo que seria 111elhor onerar as em· . a produzir · documentos em juizo, ·se para isso 
barcações estrangeiras deste imposto, e alliviar fosse citado, despindo-se o nobre orador para 
delle as nossas embarcações eosteiras. Era um esse fim de sua immuniuade de deputado . 
equivalente de .que não resultava prejuízo á . · Dada · a hora, ftco11 a mataria adiada. 
fazendj!o .publica, e de que se seguia beneficio ao· Levantou-se a sessão ás 2 horas . 

. nosso commercio, que nõs convém promover nas 
,circumstancias .,em que .,nos achamos. 

Mandarei umr: emenda neste · sentido. 
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Sessão em ~9 de Agosto 

PRESlDl!lNCIA. DO SR. LIMPO D& ABREU. 

Approvada a acta da antecedente, foi á. se
cretaria um officio do Sr. ministro da g11erra 
c.:im informações sobre os requerimentos de Jacin · 
tho B:yppolito - Guiou e Carlos Felippe Garçon 
Reviera. . 

A' commissão de marinha e guerra um reque
rimento de Francisco José de Souza Castro. 
· A' de petições 011tro de Antonio Herculano 

Pereira Taborda. 
Approvou-se um requerimentó do Sr. Getulio 

J)ara se pedirem no governo cópias exactas dos 
mappas topographicos das provincias de Pern4m· 
buco, Par11nyba e Rio Grande do ·Nnrte, extrahidos 
d~s . . mais aprroximados que Jiouver no ,archivo 
m1l1tar. · 

Leu-se um parecer da commissiio de commercio, 
que pedia que se exigissem informações do go.verno 
sobre o requerimento de João Carneiro da Silva 
Rego, que pede isenção de düeiÍos para as 
matarias, etc. que empregar no estabelecimento 
e c11steio de uma fabrica de fiar algodão, etc, 

Depois de algumas refüxões, ficou a materia 
adiada pela hora. ' 

Estando para entrar. em discussão as emendas · 
á lei das guard·as mun\cipaes permanentes disse 

o Sa. REZENDE que nada havia mais urgijnte 
do que tratar-se das reformas constitucionaes 
que as províncias esperão com ancia. 

R equereu ' portanto que se discutissem em 
primeiro lugar as emendas feitas pelo senado. á 
lei das reformas. · 
· , O Ss. FERRElllA. DE Me:u,o fez ver que o n e
gocio era urgentissimo, e por isso apoiou o 
requerimento <10 Sr. Rezende. • 

Approvada a urgencia, entrou em discussão a 
seguinte emenda : ... 

« No artigo unico supprimão-se as palàvras
que forem oppostas ás cpposições. " 

o Sr. Re.-.ende disse_ que tendo sido de opi
nião ·na sessão do anno proximo p ~ssado que 
se devião indicar sómente os artigos refoi-maveis, 
tondo então fallado, e votado neste sentido, para 
ser CQherente não podin deixar _de votar hoje a 
favor da .emenda do senado, por entender o nobre 
orador que se devia datx:ar á legislatura (utura 
toda a 1il>erd~de que a cons+ituição lhe confere, 
porque do contrnrio seguir-se·hia-'tjue, ou a futura 
legislatura seria obrigada á fazer. as ref.,r~as, 
cingindo-se em tudo e por tudo á lei que para 
este fim passaEl!!e neste anno, o que ia de encon
tro ao art. 177 da constituição ; ou que esta lei 
não teria para a futura , legislatura força alg11ma 
coercitiva . 

Ó Sr .. Pau1a Araujo :-Sr. presidente, 
·serei brsve. Voto contra esta emenda por uma 
razão, e é que, não podendo approvar tod,1s as 
emendas do s.enado, hei de votar a ' fa v,n de 
algumas proposiçõo.s, que estão no projecto desta 
camara: não posso, por exemplo, votar a f><v,,r 
da emenda de suppressã.o á proposição relativa 

- à-vitaliciedade do senado (in numeraveis apoiados ); 
e portanto hei de vot,,r a favor da proposição que 
foi approvada nesta camara. Or11, sendo assim, 
e sendo, esta taUJbem a opinião da maioria della 
no caso de passar a ~rimeira emenda, ficaria. a 
redacçào de modo que se não ~oderia entender:_ 
porque, . dizendo a emenda do senado, . qua os 
novos deputados t,i.Jrão poderes. para reformar 
os éirtigoslia constfüli,;ã.o que se segue,n e sendo 
uma das cousas seguintes, não artigo -da constitui
.çâo, a próposiçã.o para . a reforma. da vitalicie
dade, ficaria Ulll ver,ladeiro mostro. 

Voto portanto contra a primeira emenda. 
.Q Sr.' Oa,rne.lro d~ Ou~ha votou tamb.em 

contra . a einenda, porque se o senado ' cont iáuas.se, 
a ser vitalicio, os mal~s da nação continuarião· 
como até o presente . Eu já tive a franq uez, de 
dizer a um nobre senador que a revol11çào de 
7 de. Abril tinha s itio operada em .. parte pelo 
senado, 011 q11e o senado tinha concorido Am 
grande parta para esta revolução ; porque, 
senhores, fallemos a verdade, co~ todo o res• 
peito á.quelles anciões veneraveis , os senadores 
não tiverão nquella independencia que devia ter 
um sanado para restabelecer o equilíbrio entre o 
potler e a camara dos deputados. 

Vejam,is além disto, Sr. presidente, qual é a 
organisaçiio do seoadu no Brnzil? A sua orga· 
nisaçào seria boa para a Enr0pa, e não para o 
Brazil, onJe não ha classe !firistocratica ; como 
pois ·pó,ie continuar a ser vitalicio? Como deixar 
que os senadores não Ô.•luem sugeitos ao menos 
á mesma responsabilidade moral que têm os 
d eputados ? · 

O Sa. Pa.EsIDENTE advertio que não estava em . 
discussãõ a emenda a respeito da vitaliciedade d e> 
senado. ' 

O sr. Paul.a. Araujo pedia q11e fossem 
lidas as proposições que f.,rão para o senado, 
e as emendas -a ellas .Jeitas por aquella camara, 
á medida que entrassem em disc11ssão para m elhor 
intelligencia dos S rs. dep11tados; aos quaes pedio 
que poupassem o tempo quanto passivai, porque 
h:wia muito a fazer. , 

o Sr. R e bouç a" enten,leu que era conforma 
á constituição a emenda dcJ senado, e contra 
ella o artigo vencido na camarn dos Srs. depu
tados, porq11e a a,:;embléa actual não tinha direito 
de prescrever á assembléa fatura o modo da 
reformar a const ituiçãéf, ,porque se assiin fosse, 
os legisl11dores fllturos serião apenas subscriptores 
a estas reformas, quandq. a constituição fazia a 
cam•ra actual méra revis-ira para indicar os 
artigos reformaveis, ficando C1 decretai- o. modo 
porqub à r eforma deve ter l11gar commettido á 
legislatura futura. 

Votou plenamente a favor da emenda do se• 
nado. 

o sr. P a ul.a Arauj o respondeu que se o 
projecto de reformas approvado na cam11ra' doa Srs. 
depute.dos era contra a constituição, muito mais o 
era o mathodo que o senado seg11io para fazer 
as emendas, por isso que a camara dos Sra. 
deputados não havia dito o sentido em que se 
devia fazer a reforma, limitandu-se apenas a 
indicar certo nu,nero de "lJroposições, dizendo 
que os novos deputados trarão podares para 
reformas os ·artigos ua constituição, que fo rem 
oppostos ás ditas proposições; entretanto que o 
senad,, marcoo nas s1rns emendas o modo porq ue os 
senaJores procecterião á fórma, como por exemplo 
na emenda relati va aos conselhlls geraeg de provin
cia-Slio reformaveis os arts. 8!, 85, 86, 87 e 88 
sob,-e os conselhos geraes poderem r esolver defini
tivamente com appr ovaçiio dos presidentes em 
conselho, quan to fô r .do interesse peculi~r ~e 
suas p,·ovincias, e que se nlio oppu aer as leis 
geraes do impei·i o, ou. nos int-.resses de outi:a 
província, sendo tuio participado pelos pres1-
d~ntes à assernbléa geral legislativa, e ao , go
verno. 

Continuou a votar contra a emenda· em discussão 
pela razão consta·nte do s<:_u p1·imeiro di!l'liurso. 

o sr. M"Y votou contra a emenda no sena~Q 
como não coi1Seg11indo fim algõ.m ; e tambem nao 
est~ve de accordo com o proJecto da cam~ra d~s 
Srs. deputados, parecendo-lhe que uma resoluçao 
que o nobr~ orador lembrou ter _ offerec1do no 
anno proximo pas~ado ,~reencheria melh,ir as 
vl,stas da camara, e por isso requereu que fosse 
discutida, · oti remé~tHa em , carta fech~da ao 
governo, para que medite .. !ª~ nella ~ª dtifº~ \\ ,~-



Câmara dos Deputados- Impresso em 08/0 1/2015 09:29 - Página 2 de 2 

2U SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE · 1832 
mettá para as províncias a fim de ellas ~editarem 
nella tambe1,1. 

o sr. MnntezuDLa:-Sr. presidente , voto 
pelas em~ndas do senado i~teira,nente, e nes!a 
occasião não serà necessar10 advertir que nRo 
posso ser taxado de contradictorio po_r assim 
votar ·hoje, tendo vota~o c_ontrR : o pro3ecto ~e 
reformas, quando foi d1scut1do nesta casa. Nao 
se trata agora de saber se se deve ~eformar a 
constituição, mas de approvar ou reg01tar as 
emendes que o senado fez ao projeoto que 
passou nesta camara. Se acaso ~e _m_e disses~e 
que as emendas feitas à const1tmçao pnd1Ro 
ainda soffrer a mesma discusslio que soffreu o 
projecto que f.,i para o senado, •eu invesiigQria 
a ma teria de outra fôrma; mas como se ' trata 
'da npprovação das emend•s - d,~ _sena-lo, a minha 
opinião é . que taes emen,las SeJRO .approv~da,._ 

Ouvi dizer que RS emendas do s,nauo _eraq 
anti-constitucionaes, porque determinào o obJecto 
que deve ser approva(!n pela legislatura seguinte. 
Sr. presidente, quando · aqui ·se tratou d~s 
r,,formas à constituição,- eu ·disse em conforu,1-
dade do que se tinha decretado na oon~tituição 
de França, de 011de . adoptamos este artigo, que 
era de opinião · que · não Ae de1ia indicar a 
maneira _l1orque se devia fazer a reforma, mas 
sómente 1" artigo que devia ser reformado, dei
xan<io toda' a latitude necessaria á legislatura 
seguinte para decidir a quAstão. Sen/io eu 
desta opiniãn, parecia .. que devia conc<1 rdar _ com 
o Sr. deputado, que entend~u serem anti-consti 
tucio.l.!. ees as emendas do senado, por 111d1carem 
o moâo p_orque s~ deve fazer a rQforma ; mas 
defiro do modo de entender do Sr. depu~ado. 

E1& entendo, Sr. presidente, que as emend•s 
do senado não dizem que a reforma deve ser 
feita desta óu ·daquella maneira, mas apenas 
que · deve versar sobre tal e _ tal .objecto-: logo, 
a legislatura que vem· não ha de · estar res 
tricta a ·votar simplesmente sobre a SUR appro
vação ou rejeição, sem condição nlgum11, eem 
ponto que queira accreseentar, para tornar o 
sentido mais lato ou a reforma mais restricta. 
Quem pôde dar a esta .camara á legislatilro 
actual o diréito de determinar o modo absolu
tamente ,tal' qual de.ve ser feita a r:f.,rm_a? . Se 
niio existe este direito, como se póde av•nçar 
que a assembléa pôde marcar hoje ttquillo que 
deve fazer a legislatura seguinte ? Olhemos para 
o artigo que servio de pretexto para se· avançar 
esta proposição : · diz elle: « S>io reforma veis os 
arta-. 84, 85, 86, 87 e 88, sobre os conselhos 
geraes poderem , resolver definitivamente coin 
approvação dos presidentes, em conselho, quanto 
fôr do interesse peculiar de suas províncias, e· 
que se não oppúzer às leis geraes do imperio · 

_ ou aos interesses de outra província, sendo tudo 
participado pelos presidentes .à assembléa geral 
legislativa e ao . governo. » Ora poderá dizer se 
que estas palavras tendem a inhibir a legisla
tura seguinte do . dar maior latitude ás attribui, 
ções dos conselhos geraes neste sentido, ou 
outro qualquer ? A fallar " verdade, ou eu não 
entendo a lingua portugueza, ou tal inbibiçào 
não existe na emeuda do senado ; o que eu 
poss_o concl.uir apenas da referida -emenda é que 
o senado quiz mencionar - o objecto sobre que 
devia assentar · a reforma que a lagislRtura 
futura deve fazer, mas, acho sem fundamento o 
dizer-se ·que o senado quiz determinar, fütar 1\ 
reforll)a por tal modo que a legislatura futura 
a não possa alterar, não se póde concluir isto 
da sua emenda. · -

Eu entendo, Sr. presidente, ,:iue nas emendas 
do _senado 119 inclua_ tudo qu11nto se póde admjttir _ 
a . respeito de reformas da constituição; ellas 
envolvem uma verd11deira carta branca para a 
legislatura que vem .reformar tudo ~quanto póde . 

ser ·reformado na constituiçi'io, mesmo àlterar e 
mudar inteiramente á fôrma de governo, Eu disse 
aUerar e mudar po_rque são cou~as muitos diffe
rentes· ;• alterl!'r- entendo eu que é proceder MI 
reformas · sem tocar no essencial da constituição, 
e mudar envolve não só 'esta parte, . mas o q UA é 
essencial á mesm11 constitui ção. Feita esta diffe
rença, insisto em que o artigo unico envolve 
ma teria ·pela qual a legislat,ua que vem, não só 
flea autorisada para alterar, como mudar a 
fôrrna do governo do Br'!zil, e para o fazer ver basta 
lembrur que nada é tão capaz de mudar a fórma 
de governo do que seja a 1n,1ior ou menor extensão 
dada ás Bttribuições dos conselhos geraes; porque 
dir-se h,1 q11e r~staa.fórma de governo p,w existir o 
mon-archa? N>io pôde o monarcha ser tal, que não 
exce,ta em poderes ào stadhouder . da H,,llanda 
ou a qúalq .ter presidente de uma republica? Não 
poderá ser em vez da hereditario, vitalicio,_ e . 
mesmo electivo por um pequeno num!lro de 
annos, e· não continuar a ter o graude ou peqqeno 
numero de âttrib1úção que a constitu;çào lhe 
queira dar? -Se olharmos para as outras propo
si ções havemos de achar o ·mesmo principio. 
Desd e que os conselhos geraes _ puderem fazer 
tudo quanto convier ao bem-estar e felicidade de 
suas respectivas provincias: desde que elles 
puderem legislar, estabelecer impostos, etc., a 
fôrma de goveruo não pôde ser a mesma. Não 
á posgivel que se aufllll entem as attribuições dos 
conselhos gemes, tanto qua·nto se quizer, ou tanto 
quanto fór possível, e a fôrma -do gov.erno monar
chico-representativo. Se isto é verdade incoQtes
tavel, e se'a emenda do senado é neste .sentido, 
não acho fondamento nos senhores que querem 
dar aos conselhos g·araes altribuíções mais latas, 
e votnn contra a omenda do senado ; por,1ue uma 
vez que,a legisla.l,iira que vem pôde mu~ar, trans
torn~r, augmentf!I-, qu·u1to lhe pnrecer irs attri• 
buições dos conselbos geraes, o que resta R des~jar t 

Demais, senhores, eu--niio q nero argumentar boje 
com as minhas idéas, mas daquelles senhores 
deputa tos que advogárão as refurmas; elles 
disserão que a s reformas erão necessarias porque 
as províncias não podião continuar a existir 
com o actual systeina de .centralisação; já pelos 
diffdrentes habitos, interesses e costumes que 
influem Sllbre os cidadãos, e variiio segundo as 
provinoias q1te · habitào, jt!. pela necessidade de 
fisealisarem as suas rendas, dever que não pôde 

· ser bem desempenhado pelo governo central, 
etc,, etc, Ot'a, assantando a -sÚa opinião nesta 
base;e dizen·do a emenda do senado que a legisla
tura futura poderà emendar a coustituição tanto 
quanto quizer a , i-eepeito das attribuições áos 
conselhos geraes, não devem estes senhores votar 
pelas emendas do sen_ado? Não concor~árão 
elles em que istõ ê uma carta branca ; para a 
legislatura futura fazer as reform'!ls no sentido 
que quizer: que as emendas do senado aut_orisão 
os deputados vindouros n instituir as. reformas 
que a naçiio quer, e . aquellas que os Srs. depu
tados mais exaltados e mais enthusiastas pelas 
reformas podem de.sejar? O que quererà dizer 
que eerà um só- o regente, e outras cous11s que 
siio bagetellas, á vista do grande obje~to de dar 
aos co1,selbo_s geraos estas a1tribuições; que vém · 
sem duvida nenhuma determinar a foderação? 
Se assim ·não é, peço que me expliquem em que 
fazem os Srs. deputados consistir a federação, se 
não consiste no maior - ou· menor numero de 
attribuiçõ!II! dadas aos conselhos geraes, e se os 
senbo1es que ,quarem as refonlias, as querem para 
que · a federação· ~e estabeleça, o q'ue falta, ap- . 
provada a enienda do senado? Faltará -_ talvez 
infelizmente ·a fusão? Não sei para que, Sr. pre
·sidente, falte a fu~ão; mas eu quizera que antes 
de nós decidirmos esta meteria, bem a tnvesti
gassémos, lançando sobre· ella olhos, desapaixo
nados com serenidade de 011pirito; para vermos o 
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resultado de um tal modo · de proceder, e aq-;';i 
vem bem a palio o tocar em uma materia ...... 

Sr. presidente, porque alguns deputad~s se têm 
declarado contr,, as reformas, porque têén foliado 
contra a administraçiio passe.da, farão accusados 
de restauradores I Os echos <lesta casa forão 
retumbar fóra, e repetir o mesmo que àqui se 
havia dito ; mas eu desejo que este8 senhores, 
que todas as pessoas qué pensão que todos os 
que assim · pensão e desejão que os ·outros assim 
per1sem, me resolvão um problema-quaes serãú 
restauradores, aquelles que têm propugnado 
constantemente . pela execução da constituição, 
aquelles que se têm sempre declarado contra 
as violações do todigo fundamental e das leis, 
aquelles - que querem que à administração seja 
absolutamente nacional, baseada . sobre o espírito 
publico da época, ou aquelles · que violando a 
coustituição e as leis, ou sustentando as violações 
ou desculpando-as, habituiio o povu a crer que a 
:evolução que deu ·lugar á abdicação do ex
imperador não produz_io os bens que a nação 
esperava, e por consequencia longe de ser um bem, 
lhes . pareca que não ·. f~i simão um mal? E que 
t,al vez retrogradar seJa um bem? · 

Cuncluio suas reflexões declarando que poderia 
ter errado, cliamando violação o que de facto não 
era, mas que se b11seára em facto e documPntos, 
e dizendo que ·os que em todas as épocas têm 
concorrido para a!I restaurações são os energu
men·os, que sustentarão os abusos, transgressões 
d e leis, etc. 

O sr; ·Ferreira da Veiga: - Sr. presi" 
dente, não se discut,, nem a restauração, nem os 
restauradores, nem aquelles que atê agora têm 
combatido os abusos da admiuistraçiio passada, 
nem os que favonearão seus erros: discute-se a 
emenda á constituição, ou aates uma emenda 
do senado ao pl'újecto que passou nesta casa. Por 
isso não acompanharei ao Sr. deputado nas 
suas digressões pindaricas, ruas limitar-me-hei ao 
obj~cto em discussão. 

Quem ouvisse o Sr. deputado sobre as altribui
ções dos conselhos gerAes diria que nós nos oppo
mos a que as emendas sejão feitas nesta parle á 
constituição do imperio a benefioio das provín
cias ; e que o Sr. deputado suste11ta a necessidade 
de dar maior latitude. ás allribuicões dos mesmos 
conselhos, mas é exnctamente o contr.,rio. 

O nobre deputado acaba de diz~r que tem 
votado . contra quaesquer emendas feitas á cunsti
tuicão ;~ mns hoje, mudando de uiodo de peusar, 
approva · as emeudas do senado, porque é mais 
ampla. ainda do que as que forõo desta c11su 1 
J!:ste mudo de proceder é sinJlularissimo. 
O Sr. deputado recaiava das proposiçõ~s ou 
emendns menos amplas que passarão -.nesta casa, 
porque temia que, approvadas ellas, pul,iesse ser 
mudada a fórm11 do goverlio; hoje ap!lrova•as · 
emendas do senado, onde, talvez por um talento· 
wàgico encontra a fc!ça virtual de mudar a fórmo de 
governo. Mas, Sr. presidente,eu me pronuncio conLra 
as emendas do senado, por isso mesmo; pronuncio
me contra as emendas do ·senado porque quero a 
fórma do governo actunl, e quero que dentro della 
sejãlJ feitas as reformas ; não quero que ti Brazil 
passe por um transtoruo Líip rapido; quero· 
mostrar que sou . mais timidu e pacato do que o 
senado na reforma da constituição. 

Ounipre, senh_ores, que ·, ai tendamos muito "º 
sentido da emenda ao artigo uuico ; se nós 
adaptarmos esta emenda, - que parece de m, ra 
redacção e formula, estamos ft,rçàdos · a adiuittir 
todas as reformas do senado. Nãu questiono 
sobre a constitucionalidade de se reformai' a 
constituição por esta ou por · aqu•lla · forma ; é 
indubitav-el que os arta. 174 e seguiutes, são 
um pouco escuros sobre a . formala que . ire tem 

, de seg1ür 1\ tal respei~o ; não ' taxarei , de -anti · 

constitucional o methodo ~guido pela camara 
dos depu_tsdos, nem ·pelo senado ; direi que 
acho · cousti tucional uma e outra formula: ·mas 
acho mais convenient'e a da camara dos depu
tados, por dar m,üor amplitude á legislatura 
subsequente e h:rver ao mesmo tempo mais 
harmonia na reforma que se tem em vista. Se 
o senado, depois de nós lhe termos mandado 
proposições complexas. tivesse Indicado os artigos 
reformaveis, eu não quereria que nós, por uma 
questão de formula recusassemos as emendas 
do senado; mas o senado fez emendas de ma
taria, supprimio quasi todas as proposições que 

· fo rão da camara dos deputados e algumas que 
a~mittio, restriogio, inverteu, etc., e por isso 
nao posso votar por ellas todas, po,rq ue se pas
sassem a legislatura subsequente ficaria com 
as mãos tão ligadas, que, a respeito dos con
selhos geraes, . por exemplo, poderia sómente 
proceder á reforma de um modo que ficarião 
as suas attribuições men ores lalvez do que as 
qua actualm.enta tem. · Demais , algum~s das 
emendas feitas pqlo senado, são novas reformas 
não incluldas no projecto que foi des~a casa ; 
segue daqui, port,rnto, com toda , a evideucia, 
que são inadmissíveis emquanlo se ~ppoem á 
co,,atiLuiçâo, art. 174 •... dos seus artigos merece 
,·efo,·mti, se fa, ·á a p,•oposiça" por escripto, a gual 
deve ter ol"igem na camara dos deputados. 

Insistio urn Sr. deputado na idéa de que po
,fomos alterar a constituição e n;io mudai-a. Não 
s ei se a forcn da palavra alte~..r é menor do 
quo a d~ mudar - entendo que alterar uma 
cousa é fazer outra - e que muda,· uma cousa 
é removei-a - -se uma cousa & mais do que 
outra niio sei, mas creio que nãc,; não couti•' 
nuarei porém a hllar em termos, e limitar-me-
hei a votar contra a emend" em discussão. · 

D dpois de ml\iS algumas reflexões, foi rejeitada 
a emenda do ijenado. 

Levantou-se a sessão •. 

Sessão de 30 de Agos1o 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Approvada a neta da antecedente, leu o Sr. 1• 
secretario, os seguintes offlcios: 

D,, Sr, ministro do imperio, acompanhando o 
autographu de um decreto, prorogaodo 11 assam
biéa geral até o dia 20 de Outubro. - Ficou a 
cumarn inteirada, enviando-se <, autographo para 
o Archi"Vo. 

Du Sr. -ministro da marinha ministrando as 
ii,f,,rmações exigidas áearca .!!,o requerimento de 
Joiio Ca1·los Pedro Prytz.-A' secretaria. 

Do secretario do senado communicando haver 
Bido sanccionada a resolução da assem biéa geral, 
autorisando o presidente do Rio Grande do Sul 
para fazer construir um chafariz na cidade de 
Porto Alegre.-Ficou a camara inteirada. . 

Foi á commissão de poderes um officio do 
Sr. deputado Araujo Franco participando que 
continua a sua e'nfermidade, e pedindo licença 
para retirar-se. . _ 

A' de justiça criminal um requerimento de 
Francisco de Oliveira Barreiros. 

A' de justiça civil outro dito do provedor e 
mesarios da misericordia de Campos. 

• Á' de marinha e guerra outro dito de William 
Me. Ewing. · 
· Appruvou -se a redacçiio de uma resolução, 

relativa ao metbodo de apurar os votos na eleição 
dos vereadores. . 

Eutrando em discussão · a de outra resolução 
para que a eleição dos vereadores se fa,;a na 

_ mesma ocJasião, e pela mesma maneira porque 
se elegeu os elei\ores provinoia , foi .. afinal 
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regeltada, retirando o Sr. Ferreira de Mello a se
guinte emenda, que offer,cern. 

« Que a presente resolução se .. reàuza a decreto 
por se,· dá natureza destes e, :como tal passe 
por tres discussões. » · · · 

Qontinu_ou_ a discussão adiada _do requerimento 
da comm1ssao de commercio, tendente a virem 

, do _governo _ informações a respeito da repre
·sentação de Joãc Carneiro da Silva Rego. -

Ficou Q.Utra vez adiado pela hora. 
2• emenda do senado ás reformas constitucionaes, 
Adiada pela chegada do ministro da fazenda. -
Continuou a dis_cussão do orçamento no capitulo 

das ren,!_as publicas com as .emeudas apoiadas 
nas sessoes antecedentes, ás quaes aécrescerão· 
as seguintE!!! : · 

Do Sr. Vnsconcàllos ·: 
. « Emend!l ao a"rt. 63.-Supprima-se o ~ 12-

0 imposto denominado do banco de. gue trata o 
~ . 18 seja extensivo . ás embarcações estran
geiras . 11 

Do Sr. Souto _: . 
« O imposto de JS800 denominado do banco, 

e na conformidade da lei de 20 de Outubro de 
·1812, lançado sobre as embarcações pequenas 
que navegii~ . de barra dentro, será d'ora eni 
diâ'bte admm1strado· e arrecadado · como renda 
municipal pelas camaras mpnicipaes, a cujo 
termo pertencerem os proprietarios. » 

Do Sr. Ribeiro de Andrada : 
. « Sup-prima-se no art, 2°, depois da palavra 

drnmantma, tudo o mais que se segue - até o 
fim ·do artigo.-No art. 21 desde o começo até 
ás palavras-thesouro nacional -inclusive. ~ O 
art. 19 r~dija-se da seguinte forma. -O governo 
fica,. autonsado a arrendar os fabricas de etc 
suJ5'"primindo, se tudo o que diz respeito à ~end~'. 
-Artigo' additivu- O governo fica ,mtorisado a 
·fretai: os barcos nacionaes que tambem não 
forem necessarios ao serviço do estado. » 

Do Sr. Ferreira França : 
« Proponho que no anno financairo de .1833 a 

1834 s~ cobrem unicamente os impostos de im
portaçao dos generos estrangeiros, suspensos 
todos .º~ mas impostos e substituidos por uma 
impos1çao sob~e cada cabeça _de escravo, qusnto 
para com os impostos de importação bastar a 
todas as despeza~ do lmperio : que entretanto 
os _conselhos provrnciaes proponhão os impostos 
mais convenientes ás suas pruvinciQs : e os the
soureiros cobrem o quP. se lhes dever, paguem 
o que deverem e resgatem a moecta de confiança » 

Do S:,. Maciel: • 
« Os impostos sobre o assucar fl.cão reduzidos 

a 2 °/o de cuORula<r'o, e 6 •/• de dizimo.» 
Do Sr. Palacio: 
« Os dizimo~ <lo vaccum e cavallar da pro

vincia do Piauhy, d'ora em diante sejão pagos 
no chiqueiro ou differençad,,s sem mais onus do 
fazendeiro, conforme se pratica na província do 
Ceará, e em outras do norte. » 

Do Sr. Manoel do Amaral : 
~ Fica abolido o imposto da siza dos bens 'de 

raiz. " -
-.Do Sr. Costa Miranda. 

« As tavernas, ou quaesquer casas em que se 
venderem cigarros, ebarutos, tabaco em põ ciu 
rapé, pagaráõ além do que já pagarem 12SOOO 
annuaes, " · 

Do Sr. Calmon : • 
« !)_ ihethodo :estnbelecido na mesa das diversas 

·rendas do Rio, de Janeiro para o desconto da 
9espeza do dizimo, nella arrecadado, será desde 
Jà observado pela mesa das diversas rendas da 
B•hia. - » 

Do Sr. Carneiro da Ounba: 
" Os fabrica .. tes de assucar das provincias das 

Alag~as,Parahyb~ e Rio Grande do -No, te po
_deráo_ pagar o dizimo do -mesmo em suás -r~spe' 
cijvas provincias, . concedendo-lhes a11 -mesmas 

juntas de fazenda cartas de giTla de · o terem feito 
quando hajno d.e reme.tter os seus assucares para 
o mercado de Pernambuco, » -

« Os di~imo~,. ~ excepção daquelles generos cuja 
arrecadacao e 101t>1 no acto da exportação será 
arrecadado segundo o methodo mais . conveniente 
á _fazenda publi_ca e menos gravoso , fór aos con
tnburntes que os conselhos provlnciaes estabe_-
lecerom. » _ 

Dada a hora ficou a niateria adiada. 
Levantou-se a sessão. 

Sessão de 3t de Agosto 

PEESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Approvada a_ acta da antecedente, leu o Sr. 
1• secretario os seguintes officios: 

Do Sr. ministro do imperio acompanhando um 
autographo da resolução, creondo na capital -da 
provincia do Piauby uma cadeira de rhetorica e 
01ttra de philosophia; e -outro da que revoga o art . 
3° do decreto de 25 de Outubro de 1881, na;i quaes 
a regencia em nome do imperador couseuta. ~ 
Fioou a camara inteirada, enviando-se ·os auto-
gra9hos para o archivo. . 

Do Sr. ministro da fazenda~ ministrando as 
informaçõas exigidas ácerea do cofre dos depo
sitos publicos.-A' secretaria. 

Do Sr. ministro da guerra cobrindo o auto: 
grapho da lei que fixa as forças de t erra -de 1833 
para 1834, na qual a regencia em nome do impe· 
rador consente . - Fic,m a camara inteirada, en· 
vian,io-se o autographo para o archivo. 

Do Sr. ministro da marinha acompanhando ,o 
autngrapho da lei que 11.xa as_ forças de terra 
P"ª o anno financeiro de 1833 a 188!.- Teve 

- igual destino. 
- Do mesmo senhor submettendo â consideração 
da camara a pensão concedida a José Luiz 
Moreira, carpinteiro do brigue-barca 29 de Agosto. 
-A.'_ com missão de pensões e ordenados. 

Forão á commissão das camaras munlcipaes 
as representações, que dirigirão as das villas de 
S. João de Macahé e Valença. . _ 

Remetlerilo -se à commissào a que està affecto 
um requerimento de João Monteiro Salazar, 
~arios. documentos pqr elle offerecidos para m elhor 
mstru1r sua pretenção. 

A' de constituição o de Pedro Manoel Wiel. 
A' de pensões e ordenados o de D. Anna 

Barbara de Jesus. 
Ma,1dll.rdo-se entregar a Antonio Joaquim de 

Souza varias docume.ntos seus existentes na casa. 
.Apoiou-se o seguinte requerimento do Sr: Bar-

reto : .., 
e< :Requeiro que> as -~roenda_! .rem~ttidas pelo 

senado a esta camara s1íbl)Q o proJecto de reformas 
á constiluiçào etltrem segilidam~nte em discussão 
ainda mesmo com preferencia ó.s propostas de 
conselhos e orçamento. » · 

Foi approvafo outro dito do Sr. Perdigão para 
que nos ·sabbados se trate do parecer da com· 
mi_ssão de contas. · 

EnLraodo em du:vida se esta prejudlõava aguella 
votação, sobre o requerimento do Sr. Paula Araujo 
decidiu se que não. _ 

Continuou a discussão adiada da 2• emenda do 
senado ao projecto de ·reforaias constituoionaes. 

O Sr, Mon_-tezuma :-Sr. presiden~e, sé 
em todas 88 oecas1ões devemos m·anifestar nos· 
sos votos e opiniões com _franqueza; e sómente 
segundo os dictames de nossa consciencia ; 
mais ~ol-~ cumpre fazer, quando se trata de uma 
mater1a tao ·transcen<.lente. Nesta casa, senhores, 
creio que sem grande injustiça se me não negarà 
o conceitó 1de fallar . sempre com ·singeleza, --de 



Câmara dos Deputados - lmp-esso em 08/01/2015 09:33 - Página 2 de 9 

SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1832 
~' .' ' :-· . . . 217 

enunciar minhas opiniões sem rebuço algum, 
s_em · outro receio maia do que o de trahir minha 
consciencia, e violar a boa fé que no exame 
das matarias espera de_ seus mandataríos o povo 
brazileiro. Se esta tem sido -a marcha constante 
de minha vida publica, hoje, senhores, mais 
me esforçarei por desempenhar este dever. 

Sr. presidente, tendo de votar pelas emendas 
do senado, e ·contra as que daqui lhe forão 

' remettidas, · procurarei motivar o meu ~oto, 
encarando a questã,1 pelas suas difforentes faces . 

. Examinarei, primeiro, até que ponto vai o direito 
que temos da tocar na constituição do imparia : 
segundo, se a palavra-federativa-convém á fórma 
de governo actual, geral e unanimemente adoptada 
Jlelo Brazil ; · terceiro, se acaso adoptando nós 
uma reforma neste sentido, a ançamos ou retro
gradamos na carreira dacivilisação: quarto, final
mente, se approvando !lS emendas remettidas 
pelo senado, satisfaremos nós a tudo quanto 
até hoje tem servido de base aos Srs. deputados que 
votão pelas reformas, e mais ardenlemeute as têm 
reclamado. · 

Não poderei todavia, senhores, desenvolver as 
questões que me fiz cargo de provar, sem que 
primeiro refira os fac tos que mestrão ·o como 
apparecen o desejo da reforma no Brazil. Não 
me estenderei muito porque todos os conhecem. 

Ao ouvir o grito das reformas manifestado por 
aliuns Srs. deputados crerá por vent11ra todo o 
mundo, que o Brazil, povo de seculos, e ha 
secolos de posse de uma coristiluição defei· 
tuosa, e já incompatível com o seu estado actual 
de civilisação, Ti ecessariamente perecerá se· a 
poderosa mão das reformas o não salva do abysmo. 
Oreráõ Í(l'ualmente todos, senhores, que victima 
a nação mteira dos males qu;i resultão sempre \ia. 
uma tal locompàtlbilidade ha muito que guia<la peiõ 
exame o mais reflectido de todas as causas de 
taes males, tem deparado não só com eUas, mas 
com os remedias salvadores; por outros termos, 
com a verdadeira reforma exigida pela imperiosa 
lei das publicas necessidades. Mas não : tudo 
é pelo contrario. Escravos hontem, apenas hoje 

, começámos a ser livres ; apenas hoje en_tráinos 
na lista das nações independentes. E' de hoje; 
para assim dize•, que data toda a éra do no~so 
pact.9 social que já não presta, que fórma ali:luma 
é, ao sentir de alguns Sra. deputados, digno1de 
nós 1 • 

Senhores, se bem analysarmos a historia -deste 
grande achado politico,hoje em discussão, veremos 
que elle só data dos fins de 1830. Até então não se 
ouvia outro grito senão-resp~ito á oonstituição
defeza e litteral execução della--observa11ci11 
religiosa d11 suas maximas e doutrinas : quasi 
todos os cidadãos, p~lo menos visivel e sensivel
mente, erão desta opinião; os axal{ados hoje, nesse 
tempo sentião pela mes·ma f6rma I Quem primeiro 
aventou a idéa de reforma, idéa incontestavel
mente aterradora para tpdos os l3piritos paciftcos 
fôra o partido arlstocratico, o qual não contên te 
com a constituição, tal qual existe, desejava que 
ella fosse ínais monarchica. · 

Desde então começarão a vogar as idéas 'de que
a actual constituição não erà propria para fazer a 
felicidade e prosperidade do estado. Não erão, 
certo,· as intenções dos que primeiro levantarão 
est11 op·inião, que a parte democratica da nossa 
constituição _se tornasse · mais ampla e· melhor 
desenvolvida; pelo contrario, . qnerião-n'a sffpprimi
·da· ou restringida e que se deflltDVolvesse na mesma 
r11_zão a parte,. ' aristocrac0p, talvez par_aque . se lor
nas~e !llla-1p.a1s _européa, e menos amer1c_ana : mais 
propria· 'j>ara satisfazer as vistas · daqiielles · que 
queiião rfar de preferencia ao Bra:llH um governo 
absoluto; e não o representativo e ·americano; 
jur11,do pela nação inteirà. ~ _ ' · · , 

Se' ine incumbo, Sr. presidente, de ·dar disto uina prová; ·• eu achàrei íio ·anno -deª1829 t Então as re· 
'". · . To~~ 2' ·, 

formas que se propalavão, não sendo conformes 
ã parto, tlemocratica da nação, o . Brazil as olhou 
com horror ; e para evitar que sobre elle cahissem 
os males por todos recaiados, importava não 'tocàr 
~a constituição; porquanto uma vez passada a . 
1déa de, que o pacto sociat continha principias, 
ou max1mas oppostas ll : publica e individual 
felicidade, extlncta . estava esta idéa de perpetui
dade, de veneração que cm todos os tempos, e 
em todas as nações tem sido como · religião a 
respeito da grande lei do estado, e facil por . 
consequencia era ,o· invadir a parte essencial 
della extinguindo seus princípios democrat_!co'· . 
reyresentativos. 

sto que eu digo li nas folhas brazileiras' ainda 
estando na Europa. Se para · se combater a .idéa 
ds reforma, se adoptou a maxima. de nada mais 
querer nem nada menos do que a constituição : 
igualmente para com bater os princípios que se 
pretendião adaptar nessa reforma, espiritos exal
tados e imprudentes adaptarão o extremo op
posto, isto é, a federação. Desvanecida a trovoada 
e tornado ma.is claro o horisonte brazileiro era 
natural que para se -proseguir na victoda obtida 
contra o partido que primeiro desejou reformas 
se continuasse no mesmo systemã. Isto é tanto 
verdade, seuhores, que todos os jornaes sisuda e 
liberalmente escriptos na cõrte e fóra della lhe 
fizerão violeuta opposição. 

A palavra' federação fôra então considerada 
como absurda e ridícula em nossas instituições ; 
como o pomo da discordia que nos devera dividir 
e anarchisar ; e só a supportavão alguns, posto 
que mui poucos, como o grande baluarte, que 
nos devera defender das idéas primeiro insinuadas 
e sustentadas pelos defensol'es das-prerogMivas. 
-Quem, senhores, poderá afiirmar com verdade, 
que a idéa de federação calou no espiri to publico? 
Os maiores enthusiastas pela liberdade estreme-
c~ão ao ouvil-a. , 

Cahe emlim, o homem que teve a infelicidade 
de crer quasi sempre em prevaricadores ou 
lgnorant6s, ou uma e outra cousa : toma 
o Brazil outra vereda. Para eata grande e Im
portantíssima mudança politica, mais do gue 
ninguem, concorrerão os horneas, que illudidos 
pelas falsas noções dadas do systerna represen
taL; vo por alguns escriptore9 levianos e faltos de 
observação ; e arrastradoa por um immoderado, 
e ardentíssimo zelo pel11 causa publica, se tinhão 
antes pronunciado pela reforma no sentido federal. 
Era pois natural que e\la fosse con!!Brvada e 
vigorosamente d~fendida depois do dia 7 de Abril: • 
era mesmo nat11ral que obtivesse todo o saquito 
que presenciámos ha seis ou oito mezes para 
cá. • 

As massas, senhores·, ji\mals se dirigem pelo
melo tei:mo-d'!!s cousas. Os extremos são sua 
partilba. Cumpre, sim, que confessemos que este 
ardor tem muito diminuído depois que a expe
riencia nos tem mostrado qua não temos de salvar 
o estado de suas Instituições políticas, mas sim 
das prevaricações, dos roubos, das violações das 
leis e dos crimes contra a cCJnstituí~o e os direitos 
do homem;-direitos tão altamente proclamados pelá 
constituição que nos rege.Desde que se tem aplacado 
a febre naturalmente ateada naquelle diii memora
va!, tem . na mesma razão o espirito publico se 
encaminhado para esse centro di.s opiniões . po-: 
liticas, unieo fóco, uilico meio da felicíd!lde e 
prosperidade publica. , Então... ( h.01we quem 
dissesse engana-se ) · creio que estou - fallam.io 
perante representantes da nação: elles, e a gente 
que me ouve ·decidiráõ. se o que digo _é exacto~ 
Depois de certa época, senhores, as .idéas de 
federação não têm -vagado com o mesmoJrenesi. 
Logo depois de 7 de Abril esta idéa_ até se !\chava 
associada á oµtra que era a da-federação j~; e 
já---desta · -opinião erão homens . ml!ito _, slsu,<l,os e 
virtuosos, os quaes não co.nheoendó"butro in!l.i<t de 

, ., . ~-
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salvar o estildo do furor dos partidos, julgarão 
ser a. federação já e já a unica panacéa capaz 
de curar as molestias da na~ã·o. Hoje poré_m 
ninguem de ,boa fé a sus~nta, nenhum brazileiro
amigo de seu paiz quer ver_aos pés a constituição: 
todos respeitão o art. 174 do nosso pacto social: 
-a idéa pois de-federação jã e já-não te ,11 
acolhimento em nenhum espirita. 

Eis pois, senhores já uma nota vel ·di,lforenga 
entre o estado presente e ,_o passado a que me 
referi. Mas ella não é a unic·a. Muita gente que era 
pela federação, boje não o é, uns porque a reco
nhecem imprnticavel, outros _melhor aco11selhados, 
a j ulgão desnecessaria para o gozo legal das 
publicas liberdades : outros instruídos peh ~x-

. periencia, e meditado estudo da historia estão 
convencidos da que taes reformas radicaes sij;o, 
não só impossiveis, mas perigosíssimas em 
occasiõee de publica convulsão e identicas ás 
nossas. 

A' vista pois do que acabo de _dizer, creio ter 
mostrado qual a origem do desejo das reformas; 
e o e~tado em que se acha a opinião publica a 
este respeito; mais conforme com a maxima de 
nnde. atropellor, e de deixar ao ~empo, e só ao 
tempo o razer refor~as duradouras. 

En_tratei agora no desenvolvimento e prova da 
primeira proposição . . Até que ponto nojl devemos 
julgar autorisados 11 propór refor"1J1as? Podemos 

- fazei-o sobre objectt1s essenciaes á existencia da 
constituição ? Sobre a totalidade della? Ou só
mente a podedtos modificar, alterar, ínas não 
mudai-a : tocar ·nos seus modos de ser, e nunca 
na sua essencia? Sobre a parte e não sobre o todo 
deli a? Eis um objecto vastissimo e importantissimo, 
senhores, so\>re que deveis exercer com a sabe
doria que TOS é propría, a mage$tosa attribuição 
á vós confiada pela nação. 

Não responderei ao Sr. deputado, que comba
tendo o meio primeiro discurso sobre a emenda 
do senado achou.~ter eu avançado .' prüposições 
perigosas, quando disse que faltariamos ao nosso 
juramento se approvassemo!l em~ndas contrarias 

· á essencia do pacto social brazileiro. Ao Sr. 
dep·utudo cumpria· provar que o p0VI) autorisou 
11 destruir a constituição, e como 1,ão o rei, 
.-u persisto a crer que elle só nos permitte o 
melhorai-a, e eu vou dar as provas ; com alias 
ficaráõ combatidos os argumentos dos Srs. de
putados, que pronuucia11do-se contra mim, ou mal 
entenderão minhas proposições ou as interpre
tarão mal. 

Sr. presidente. Maxima é constante de todos 
que se propoem descobrir a verdadeira intellige11cia 
de uma lei, ou de uma proposição qual4u~1·, o 
recorrer áqu_elle dos lugares, ou proposições 
que . lhe - servirão de origeo· ou modo lo. 
O art. 174 de nossa constituição foi tirado do 
tit. 7• da constituição , franceza de 1791. Este 
fóra proposto na assembléa constituinte da ,França 
por Mr. Frochot, o testamenteiro, o amigo intimo, 
o digno confidente dos pensamentos cfo grande 
Deme;sthenes francez, o conde de Mirabeau. Para 
demonstrar pois .que só n1>s é pnmittido o pro
pôJ reformas ácerca daquill.o que não é essencial 
â constituição, irei procurar naquella celebre e 
para sempre memoravel assembléa, o que disse 
o seu respeitlàvel autor cujo 11ome acabo de men
cionar. 

Primeiramente . elle fez com todos os publicistas, 
differençlt · do que é poder constituinte e poder 
convencional: Aquelle ã quem chamou-pouvoir 
destructeur-poder destruidor, compete só o 
direito de · reformar- no todo a con!liituição, 
alterar-lhe ou mudar-lhe as bases .. · e a es
senc.ili, . ou para· me exprimir de modo que 
seja melho_r . entendido-só ao poder constituinte 
pertence o tocar na distribuição dos poderes 
políticos do estado, porque é nesta que elle 
!) tQdos os escriptores fazem consistir a ver-

dadeira essencia, a chave mestra de pacto sacia.!. 
Ao convencional, porém, só póie pertencer o 
direito de tocar naquillo que não offende a 
essencia e bases íundamentaes da constituição ; 
o primeiro pôde tocar no todo ; o segundo só 
parcialmente é autorisado a reformar a constituição. 

O primeiro necessita da plenitude de toda.a sobe
rani11 nacional; o segundo não suppõe necessario o 
emprego de toda ella.Notai bem, senhores, continúa 
elle, os felizes result!\dos desta distincção : vêde, 
como com o tempo a vossa-constituição se póde·me
lborar, sem que corra perigo algum, sem que ·a 
ordem publica seja de fórma alguma perturbada; 
vós não chamais para a aperfeiçoar a magestade 
veneranda, . mas terrível, do poder con;;tituinte \ 
simplices convenções nacionaes são encarregadas 
deste cuidado, a calma da razão preside a seus 
uteis trabalhos : as paixões . vivas dellas .se 
afugelitão ; esperança tanto m~is fundamentada, 
quantl) não se trata nellas de partilhar o poder , 
soberano : a divisão está faita, os facciosos nada 
têm a pretender l l 

Senhores, · é tanto de uma convençã9 ou revisão 
parcial da· constituição de que se trata, que, l•, 
sendo a reforma parcial umo. necessidade presu
mi vel, p,elo contrario está absolutamente fóra 
da espbera presumível das circumstancias políticas 
de uma nação, o entender-a~ que -todo o pacto 
social, todas as suas bases devão de ser mudadas, 
destruídas ou dissolvidas .. Este argumento é de 
senso commum; e por isso os meus illu~tres 
collegas me permittiráõ que eu diga que é um 
daquelles, que aconselha Quintiliano que se não 
desenvolva. 

O 2°, a pos~ibilidade de uma reforma parcial 
.afasta não só a necessidàde, mas principalmente 
o desejo de uma mudança,-otal. Uma vez que a 
ma.china do governo póde sar por este geito 
aperfoiçoada , a faculdade de a destruir contioúa 
na realidade ã existir ; mas desiftlpareée a neces
sidadé de usar delia, e póde. dizer-se que ella 
nunca se verificará. Pelo contrario o direito de 

. offectunr uma mud,mçtÍ total conduz á n·ecessidade 
constantemente reiterada de reformas pareia.as._ 
· 8. • E' tão absurdo o dizer-se 4u~ nó~ podemos 
alterar tudo, ludo mudar e reformar, que se tal 
fosse vi'tiamo~ nós a ser umA · assembléa consti
tuinte, o a vlndourB uma convenção, por que só 
trataria daqulllo q,ua nós lho indicassemo'i, seusl 
poderes erão llmltadQ.a para nós; entretanto que 
os nossoR nuo terliio outro limite a não ser o 
nosdo aivedrlo. E' isto o que póde querer o 
pow;, ? 

4. • Finalmente, a convocação do poder consti
tni nte nunca . é o resultado da circumstn11clas 
ordi11arlas , Jâmais creariio as nações assembléas 
constituinte. sem se acharem em circumstancias 
absolutamente extraordinarias. ·Aconteciméntos 
taes trazem sempre comsigo commoções, desor
dens e terrlveis perturbações, verdadeiras ca• 
lamidades publicas no juizó patriotico do homem . 
de estado que deve pesar com circumspecõão 
todos os bens e mala~ que devem de seguir-se 
deste ou daquelle acto ou passo político , afim 
de se inclinar sempre para o lado onde abunda 
maior sommll de bens. ·· . 

Depois de haver assim mostrado ·com raciocinios 
a evid_encia de_ minha opinião, trarei á-lembrança 
da . carnara as proprias palavras dos · artigos pro
postos e adaptados,, pela constituinte de Franca, 
e os compararei com· o ·nosso 174. e, La con
ventioiflt'ne peut ~tre appellée pour toucher aua; 
bas~s fundamentales de l,i constitution, ni p~u.
changer la dist,·ibution des pouvoirs publics. » 
A- convenção não póde ser autoriáa·da a tocar nas .' 
bates da conslituição. Se pois.a constituição~ onde 
fomos procurar_ a idéa · .de revisão, foi ella assim 
entendida, como sem estar expressamente deter· 
minado· o contrario na nossa , sem ao menos se 
depreheng.er da geouioa intelllgenoia dá suá letra1 
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havemos nós entender actualmente o contrario ? 

Senhores, nós até traduzimos litteralmeote o art. 
2° do tit. 7• daq110lla constituição para o fozermos 
nosso. A\\i se diz, ,, Lors que t1"ois legislatures 
consecutives autont emis un vcee uniforme pnur le 
.changement de quelque a,·tícle con.•titutionel, ily 
aura lieu d la revision dema.idée.,i Entre nós &. unica 
dilf,,rença é que bastão quatro a_nnos, entretanto 
que alli er_!i de mister o voto de tres legislaturas . 
Mas assim cowo al\i ee diz no singular-algu,n 
artigo-,1ssim tambem entre nós diz o art. 174: 
«Se passado<! quatro anncrs, depois de jura to a-con
stituição do Brazil, se conhecer que algum dos 
seus artigos mereCd refo rma, etc. o Logo, como se 
poderá affirmar sem · cahir em noti.vel absurdo, 
que ambos os princip io~, 11mbii s os artig0!1, não 
devem ser interpretados semelhantemente ? 

Demai's, Renhores, e esta observação_ é dig ·1a 
da vossa nttenção. Uma vez recebida, notai bem, 
a ma:.:ima opposta á que tenho sgstentado, se
guir -se-ha que o estado estará . ern uma oscillaç/fo 
constante a r espeito de s11as leis fundarnentaes. 
Se passados q11atro ann"s o corpo legislativo 
pode todos os annos propôr reformas que alterem,. 
m11dem, s11h,tit11ào em parte ou no todo a con
stituição do estado: quo certezã, que fixidade terão 
os prine,ipios de governo Rdol/tados pela nação ? 
Q"ue será d>ls liberdades publrnas? Q11e -de des
ordens, ,:iue de intrigas, que de calamidades p11-
blicas '/ Poder-se-ha por ventura chamar util á 
civilisação e prosperidade nacional uma m,ixima 
que tão manifestamente se oppõ~ a todo o principio. 
de estabilidade e ordem publica ? Não será ao 
contrario diametralmente opposta á alia; destrui
dora de toda a idéa de melhoramento e civilisaçdo 
social? Quem nos póde affirmar que a rnforma 
será sempre feita no sentido liberal, e em fas-or 
dos direitos do homem ? Quem póde asseverar 
que nas eleições _dessas multiplicadas e exoticas 
assembléas constituintes, ha de sempre prevalecer 
o partiJo independeete a livre da nação ? E se 
assim não acontecer não teremos uma reforma 
contraria ás 'publicas liberdades? Qnal o espiritu 
a ssaz previdente: quem, senhores, foliai-me com 
o vosso entendimento illustrado, .quem nos pôde 
assegurar do co.ntrario ? E senão , com,1 vos 
reousareis vós a ad1Jptar uma op_inião que põe á 
salvo toda a essencia· e base de nossas políticas 
instituições ? 
· Eis, senhores, os motivos porque quero que 
ninguem toque na distribuiçao dos poderes po
liticos do pacto social. E' elh no meu conceito 
a arca santa do Brazil, o palladio dns nossas 
liberdades : o que ndlle tocar-morra. A liber
dade, senhnres, é incompatível c<,m poderes il
limitarlos. Nunca em um estado bem ref(ulado, 
nunca em um povo amante de suas Iiberdades'e 
sisudo defensor de seus dlreit~s tal ,se praticou. 
As assembléas legislativas têm por limit-es de 
suas attribuiçõee a constituição: as oomtituintes 
têm a irresistível opinião nacional, manifestada 
na occasião em que os povos se constituem ; têm 
as bases lançadas antes pela nação, · adaptando 
esta ou aq uella fórme. de governo, as quaes não 
podem ser mudadas sem abuso manifest,1 do 
mandato. Por exemplo. A assembléa con~tituinte 
de . 1823 fôra nomeada para org,,nipar a constl- -
tuição do estado. Mas sobre que base? Para que 

,,ôrma de governo ? Sobre a base de ser o Brazil 
uma ' monarchia representativa. Poderia a con
stituinte proclamar um a republica uni ta ria ou 
federativa? Se o podia fazer, - então timbem podia 
proclamar ,um governo absoluto, e O!)posto às 
publicas liberdades. O que é absurdo , Lancemos 
os olhos para todas as nações onde se tem visto 
assembléas cons.tituintes, e veremos que o que 
aconteceu no B,azil tem tjdo lugar em toilas ª"' 
épocas e em todna as ru1ções. Se pois a pr,_,pi'ia 
congtituinte de 1823 não~ra illimitada, não tinha 
alvedrio no e~er~i~io de se11S podere11, como, sem 

cahir n<> m~is ridículo dos absurdos, nos julgn
remos nó" investidos d9 poderes indefinidos para 
fazermos t11do o que nos -vier à cabeça; alterarmos, 
mu<larm os, rxtinguirmos, emfim, o par.to social 
para lhe S'Ubstítuirmos oittro? Esta, senhores, foi 
s e'I!pre e. minha linguagem na constituinte. Là, 
assim como agora, reco_nn ao i sempre barreiras á 
om!1ipotencia par_lam a_ntar, _sejl\ constituinte, --seja 
leg,slativa. E se RSsim nao é, lembrai-vos , se
nhores, que quando a constituição diz q1te pas
sados quatro annos póde ella ser reformada, não 
q11er diZ<lr q,\e, e. r_eforma ssrá sómsnte !cita nma 
vez., e que as futurns legislaturas não poderáõ 
mais t ')car nella. Pelo ·contrar io a constituição 
nenllum periodo exige . A.s reformas podem ter 
lugar em todas as legislaturas , isto é, de tres 
em tres , ou de do1ts em dõus annos se póde alterar 

· o ·noss0 pacto so.cial, e segundo a opinião- dos 
se ntloNs que opinlio contra mim, de quatro ou 
de dous annos se pó le mudar a fórma do gover'no 
de nossa patria l \ \ 

Não é isto , senhores, destruir pelos alicerces o 
syste,ne. representativo, pelo 'JURl a nação se tem 
hnt<is vezes d~clarado, q__ue a nação tanto tem defen
dido, e pela conservaçao do qual tem feito tantos" 
s 1criflcios? Que.re rei que se me, res ponda a isto, mas 
nRo com declamações, com a evidencia dos factos. 
T emos nós certeza , repito, de que as reformas 
serão feitas sempre no sentid_o liberal para 'JU~ 
a base de nosso governo não seja destruida? 
Quaes os males, senhores , de declararmos ao 17t>vo 
qua ha um fundamento, um principio. além do 
q111ll nós não podem<>s ir? Q11e as bases essen
ciaes do pacto social serão sustentadas etorna
ment~ ? Mas clir-se-ha q11e a posteridade niio póde 
ficar suj1ita ao nosso modo de pe11sar, concerio, 
e resp1nd 11 que tem o recurso na sua mãn, te1n 
a força constituinte para adoptar o que lhe parecer 
melllor ; e nem me é de m\ster, senhores, diz nr -vos 
·como este poder constit11inte se póde manifestar 
pacificarneute, sem que nunca se comprometti!. a 
publica tranquillidade. E assim, senhoi-e,;, fica 
respondido o sophisma com que se t em que l'ido 
tornar odiosa a nossa. opinião; isto · é, que nós 
proclamamos o fonesto principio das revol11ções 
para se obter a reforma do pacto social. Fi11al
mente, senhores, se se quer que esse poder 
terrível e destru\iior .opere tambem periodica,n ~nte 
refurmemos o art. 174, e estabeleçamos maiores 
garantias do que as nlli fixadas para o poder 
convencional. 

Eu sou respeitador do principio da soberania 
do povo, bem que alio não seja hoje tão respeitado 
como o fórn no ãenado pass11do, Hoje prefere.se 
mais o positiv,, nos pl'lncipios theorioos . e ab· 
stracto•. Os povos jt\ se 11ão dei:1'1io arra.strar por 
palirvre.s v iis; querem que i. po\i\\ca assente sobre 
factos, e mnie que tudo sobre 11 politlca e geral 
utl~d~de. "Mas é po,· sel' respeitador da soberaula 
nacion11.l, que ou não quero arrogar:me poderes 
que ella me não delegou. 

Tenho pois provado, senh,1res, que os poderes 
que temos não são illimitados ; e terminára aqui 
esta parte do meu discurso ; s,p ·não- ti vera de 
toc,,r em um argnmento , que havendo sido apre
sentado nesta casa por um \ll11,;tq1 deputado, a 
quem muito ven ero, já porque a elle devo-·o · me 
haver ensinado a penMr, já pelos seus talentos, 
e virtudes civicas, muita sensação fiz9ra. ··Seria · 
desrespaito, Sr. preside 11 te, de mitiha parte 
o não responder no argumento de qu-e- fallo. Mas 
assim ·como me elle ensinou a pensar, permitta-. 
me que eu me não submetta em tudo e por tudo 
á doutrina por elle sustentada ; e vem á ser, ,que 
a tà11dencia é. petfectibilidade é qualidade essencial 
à natureza humana ; eu direi, à todos os animRee 
em maior ou 1nenor gráo, segundo os mei 0s 
mais ou menos energicos, mais ou menos num~
rnsos, a alies outorgados pelo creador - O homem, 
pois, sen4ores, proc11!a const~ntemeo te ser mais e 
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' ·mais perfeito; se m!lis perfeito não é expressão 

inteiramente inexacta, porquanto o que é por--
feito não pôde ser mais.. . _ 

Eu -nesta casa ·tenho cil.ado muitas vezes Cons 
dorect, Godwin e outros. Não é pois contra 
mim que póde ter-'força o argumento da tendencia 
á perfectibilidade. Eu sou de opinião que todos -
os corpos moraés mar~hão para e\la: que a 
civilisação que é como o meio; a estrada que 
a ella nos guia, marcha Igualmente; e quando 
parece retrogadar, não é senão porque se vio 
·obrigada a descrever uma curva 'afim de desviar
se do obstaculo que encontr_!\ra. Sou yortanto 
nesta parte da opinião do meu illustre mestre 
o Sr .. -Ferreira França . liras nãü concordo com 
elle quando p_areceu querer dahi concluir a neces • 

-sidade de reformar tudo, e em todas as occasiões. 
A tendencia á perfectibilidade, -' senhores, não se 
pôde entender a respeit.o da essencia. das cousas , 
porque então lr-se-h1a destruir_, em vez de · aper
feiçoar. Ella .tem só _ applicnção aos modos de 
ser. Olhemos para a essencia da nossa constituição. 
se ella é fundada nos direitos imprescriptiveis 
do bomem e .-em a maior aomma possível ' de 

-bens, então seria um mal a applicação do prin-
cipio proposto. Demais; a perfectibilidade não 
posso concebei· que se ella dê semper et pro semper; 
porquanto desde que as mudanças não são 

· fundadas na natureza. moral, e estaclo politico 
do homem, desde que as alterações não são 
ex:i_gldas pelas necessidades do individuo, em 
vez de -produzirem bens hão de produzir males. 

Especiosas, impraticaveis, chimericas e con:ple 
tamente loucas, - eis os titulos que de direito 
pertencem á taes reformas. E' esta, senhores, 
a opinião de um dos -m~is celebres defensores 
das liberdades -.de sua patría, já como legislador, 
já como cidadão, o- venerando Mackintosh. 

-De ha muito ardente e constante reformista, 
liomem· verdadeiramente · do povo, seus princípios 
não podem -ser suspeitos. E seguindo-os, creio é 
sobejo _ .motivo para esperar ser des~ulpado o 
atrevimento com que ou_so Rssim Impugnar a 
opinião do meu illustre mestre. Supponhamos, 
porém, que não ~ão 1:>e,m fundados os_ prin__?ipios. 
Co11sultemos -a historia. · Que de nRçoes nao têm 
n•nfragado em demanda da publica feli~ldade só · 

- por se Ira verem esquecido desta maxima salutar 
de prudencia? Mudadas as instituições existentes 
e substituidas outras, em evidendente contra
dicção com as necessidades do povo, com sua 
na~ureza moral e politic<1. situação, tem AConteeido 
sempre que·' :em vez de se po<lAlt"em sustentar, 
em vez de gozarem as· nações de seus grandes 
resultados, taes mudanças têm lido, umaduração . 
epheMera, ficando o estado sem umas nem 
outras: sem as antigas porque forão mudadas, 
sem as no.vas reform11s· po1'4lla farão rejeitadas. 
Disto temos nõe exemplos 11a. Reapanha e am 
Portugal. · 

__ , A França na sua revolução decorreu todos os 
,pontos da gra11de cadêa das instituições politicas, 
'começando pela mais opposta das extremidades, 
até que r·etrogradando, ou-para melb.or dizer,· 
declinando para o centro, achou nelle o repous,i, 

" a opulene-ia, a industria e a liberdade. Poder-se-
, ba por ventura "dizer que os bens de que êlla 

gosa são devidos aos horrores e desvarios então 
commettidos? Não : taes excesso'! só servirão 
de obstar _por muito tempo ao goso daquelles 
beue, de que ha muito teria já estado de posse 
o povo france?! -a não serem os horrores que 
manchão a historia da· geração actual. Portanto, , 

., concordf!,ndo' com o Sr. E:.err.eira França a res~ito 
-da max1ma em geral; nao posso· adoptal-a ácerca 
da paTte essencial de nossa constituição. · 

Foi , minha segunda proposição que a palavra
federativa-não póde convir ás nossas instituições. 
Para prova~ -·!',.minha.. asserção, _Sr. presidente, 
apresentarei â camara o mod'l porque om todos 

os tempos, e todos _os estadistas, publieist~s ' e 
lib_erned a Lêm entendido. Nenhum delles applicou 
jámais o t ermo federação a outro caso que não 
fosse o de differentes estados, _independentes e 
livres entre si, que se ligão para melhor se 
defenderem. Jámais indivíduos da mesma familia 
cuidRrão de se federar ; e so de tal cuidão · dividem
se primeiro, fazem-se a guerra, etc. E' por isso 
que mui bem disse um dos meus illustres collegas 
que a füderação suppõe primeiro - segregação.
Vamos aos factos. 

Uma .das mais antigas federnçõe·H é a Heptarobia- _ 
Saxouea na Inglaterra, comp,,sta, segundo a i:,ala
vra o diz, de sete reinos igualmente i11depe11dentes, 
que fracos sós, procurar.ão a força na união. 
Não era uma monarchia federativa, mas sete mo· 
narchias federadas . E se do resultado se póde 
ttrar a estabilidade da ' instifoição, direi que-logo 
que appareceu um homem superior aos outros, 
a federação deixou de existir : e os sete reinos 
passarão a formar um só debaixo do systema 
unitario das monarchias. Este homem foi Egbert, 
qu0· e.m 8:t8 acabou com a Heptarchia. 

Oito11-se aqui lambem a Allem•nha. Bem. Que 
vemos alli ? Estados livres e inJependentes, indi· 
viduos completamente no estad'o_ da natureza que 
procurão estreitar laços de amizade para melhor _ 
se fortificarem e defenderem. São por ventura 
os estados germanicos, províncias de um mesmo 
imperio, membros de uma mesma familia, filhos, 
para assim diz'lr, da mesma mãi, que divididos 
procurão se unir por outros laços que não· são os _ 
da natureza, que criminosa\Ile"flte romperão? Não. 
Logo, provando tudo· ~ meu favor, é_contraprodu-
centem. · · 

Fallou-se na França de 1789, que contava entre 
as diffdre:ates partes do seu todo os depar-tamentos, 
que cb.amavão os e, tados, e goza-vão da- certos 
privilegios administrativos, como hoje ainda acou
tece com a Biscaia a respei to da Hespanba. Este 
exolll'plo é inteiramente mal trazido para o caso. 
Ninguem dirá que a Normandia era um estado 

. independeµt li, e federado com a França: isto seria 
o maio.r dos absur ,ios. Elia era apenas,_como acabei 
de dizer, um estado privilegiado, como o princi-
pado de Galles, etc. _ 

As províncias unidas da Hollanda,senhores, erão 
antes de sua independencia estados separados e 
sõment}l unidos pela mão tremeucla dv despotismo. 
Como se poderê. afflrmar da Hollanda, do Brabante 
e da Belgica, o mesmo que do Brasil inteiro? 

Finalmente muita se tem aqui trazido por mo
delo o governo dos Estados-Unidos. Confesso, assim 
c9mo todo o mundo confessará, que aquelle povo • 
não só resolveu um problema de grande difficnl
dade e,n · politica, mas que vive feliz com a fõrma 
de governo 'definil.ivament!l e~11belecido no mo
mento critle<'I de s~ indeponder)jlia. M,is nego, e 
ninguem me convencerá em presença.lido~ factos, 
que aquelle povo antes da revolução de 1776 fazia 
m;n corpo de nação composto e unido, como _ o 
Brazll. Senhores, tão longe estavão o; Estados
Unidos de formarem um só corpo de náção uni· 

- tario e compacto, que desde o meado do seculo XVII 
que existia já um modelo_ da federação act11al desi· 
gnado pelo nome de colonias unidas da Nova Ingla
terra ; As c11rtas de suas ~oaçqes, a fórma porque 
os uouatarios adquirirão os terreno~, tudo isto 
mostra quanto elles forão sempre estados sepa
rados, mais ou -menos independentes não \Ó uns 
dos outros; mas da metropole . Abandonados pelo 
governo como. um bando de refugiados destltuldos 
de rec11rdos, como diz Mr. Charles Maclaren, elles 
gozarão sempre de . um gráo quasi illimitado de li.· 
herdade civil e religiosa; .e forão bem governados, 
e adquirirão todos os .habitas ,necessarios. á um 
Pº.Y.º livre, porque desde ' o principio se lhes . per
m1ttio ~ g<>vernarem-se a si .- proprios. E' por isso 
que desde_ o seculo XVII tem-se visto congressos 
propriamente federaes, annualménte oonvocadopi 



camara dos Deputados- Impresso em 08/01/2015 09:33 - Página 6 de 9 

'SES~ÃO EM-31 ' 'DE AGOSTO ôE-1832 221 
8 oujas del!bel'àções, um a vez 'approvadas pelos 
tre~ quarteis dos votantés, obrigavão o todo da 
federação. _ · __ 

E' de crer que a mãi-patria nãirconsentia de bom 
grado em taes avanços para a definitiva e absoluta 
indej:,endencia; .mas occupada com guerras fmpor
tantes, força_ lhe· era o esperar a época eµi que 

--de_vera pôr embaraços a um systema que não podia 
· deixar de .ser-lhe mui funesto. 

Em 175-í não só continuou o mesmo, mas um · 
congresso teve lugar ccim o fim de considerar os 
m_eios ·de defesa que deverão ser adoptados, caso 
rompesse a guerra entre a França e a Inglaterra. 
Commissarios .houve que levárão procurações que 
os autorisárão a tratar de firmar as bases de 
uma união, tanto par"a a _pai como para a guerra : 
e. o· congresso votou uuanimemeote que uina úoião 
era indispensavel -á ex.istaocia das _colonias, que se 
oreasse um _conselho geral db delegados, nomeados 
de tres em tres annos pelas assembléas proviociaes, 
_e que a eorôn nomeasse um presidente ·geral. Elles 
_ seriã_o investid<fs do:. poder de · fazer leis, rec ·utar 
.. tropas, construir fortalezas, equipar vas.-is, impôr 
lmp,Jstos, ~te. Taes requisições não _ forão appro-

·-vadas pelo go.verno inglez ; mas ellas pro vão como 
'lierão ps Estados-Unidos já então governados. 

A irritação _ e as disputas internas por causa 
de l\mites e pretenc;ões fundada.~ nas cartas de 
doação das ~roviocias, _erão taes, senhores, nos 
Estados-Unido~, por esta épClM, que o Dr. Franklin 

_ não.duvidou observar em 1761 que nenhuma .união 
_era_ possivel eftectuar-se entro as colooias, a nil:o 
ser sustentada p~la mais mortífera tyrannia e op, 
pressão.. Continuemos_. 

Em 1765 convoca-se em Nova-York um congresso 
de delegados, que lavrou e promulgou um bill ou 
declaração de direitos, no qual vinha o direito 
àe se :.impôr, .como parte das attribulções das 
legisliµuras coloniaes. 

Em-. Maio _de 1775,"um outro congresso tivera 
lugar na PhiladAlphia, com poderes mais exte.n• 
sivos; até. que finalmente _chegou o dia memoravel 
de 4 de Julho de 17'i'6 em que a "independeocia 
absoluta fôra proclamada. . 

A vi ,ta de taes factos, não terei por ventura 
provado, senh,>r~s, que os •Estados-Unidos nunca 
se acharão nas circumstancias do Brav:il, e nunca 
nzerão um. corpo de riação compacto e unido ? 
E' por_ ventura o Rio de Janeiro um estado diffe 
rente do dR Bahia, regido por differentes leis, e com 
um pacto soei.ai ig11almeote differ.ente 'I Póde dizer
se isso do Pará, do Maranhão, e ass_im por diante? 
Não. Logo, como trazem por exem'f,lo da reforma 
os Estados-Unidos ? - -

Vejamos agora, senhores, se o que gm entendido 
_ por federação os escriptores de melhor conceito, 
serve tambem de apoio á minlla opinião. Citarei 
primeiro Montesquieu, pois fôra lbmbrado põr um 
Sr. depuhdo de parecer opposto: Nii,o falla11do 

_ em parte alguma de monarchia fe_derativa, antes 
dizendo que a natu,.eza das monarchias nllq é a 
federaçllo, -Mootes9.uieu define a republicl\ !e.lera· 
tiva.« Une cooventwu parlaquelle plusieurs co,.ps 

·politiques consentent a devenir citoyens d'un etat 
· plus grand qu'ils veoleilt formar. G'est une societé 
de societé& qui_ en foot une nouvelle qui pPut 
s'agrandir par ·de nouveau associê, qui se sont 
unis. » E' uma convenção pela qual mu,tos corpos 
políticos consentem a serem cidadãos de ·um estado 
Dlaior que elles querem fazer. E' uma sociedade· 
de sociedades, as quaes fazem uma out.@, que se 
póde engrandecer por novo~ associados que se lhes 
têm __ uoido. » Por esta "definição se vê que Montes
quieu süppõe: 1. • Separaçã_o e independenc_ia dos 
estados, cuja federação se pretende. 2.° Fraqueza 
.de· cada um d,elles, e necessidade por consequencia 
do ·se unire.m para Sll fortificarem. E' por isso que 
elle diz: é uma sociedade de sociedades; otc. 

_ Estamos nós divididos<? So!llos nós estados,na· 
~õea, para assiin dizer, iodepeitdentes umas das 

... 

outras? Somos nóii fracos? Quando -nos·,uegamo!I 
nós auxílios? Logo, é segundo o entender de Mon· 
tesquieu que eu 'fundamento a minha _opíoiiio. 
Tracy chama a fed_eração a mais estreita das al
tianças, a q,1àl, « sa.ns dou.te uaut mieua; 1'0Ur un 
etat trop (aible, qiie rester isolé,a·riual índu.bitavel
mente é melb<lr para_um estado nimiamente fraco, 
do que ficar isolado.» E' tal, senbo_res, a idéa 
que em toclos os tempos se fez de federação, 'qu.e 
Locke, tratando da divisão dos poderes politicos da 
_ uma nação, chama-fe_derativo-ao poder ·de- fazer 
a guerra o·u a paz ; de cootrahir allianças e terminar 

, todas as outras transacções que têm lugar entre 
nações ~ governos livres ·e indepeod,rntes. Como, 
pois, sem mudar a fórma do ,nosso ·governo, sem 
se nos ·retalbnr e dividir, se nos propõe uma fe. 
deração? Com quero nos vamos nós federar , se
nhores? Com o P erú? Com o M~x.ico? E' pois 
absurda semelhante proposição de monarchia fe. 
derativa. · 

Mas diz-se · quà precisamos para a nossa felici
dade de um governo semelhante ao dos E stàilos
U ni_dos. Be,n . E' este o lugar de entrar na prova 
da ·minha terceira proposição; ·isto é, se com a 
adr>pç>'io de tal systema avauçamos ou retnigra
damos? 

Certo não querereis, senhoras, que a reforma 
seja·par·a damuo nosso, ou llJll detrimento da causa 
da civilis~ção. E' para aperfeiçoar as nossas ins
tituições, que se nos propõe a-inevHavel füdera
ção. - Mas vós já vistais que o desejo das reformas 
o.ão teve sua origem no amor da liberdade, mas 
no d• aristocracia, não era para melhor·desenvolver 
e garantir a parta · democratica da nossa consti
tuição qu.e se nos indicou a absoluta necess,dade 
da re-"trma; portanto, já por· es·se lado se vê que 
ella 15õde servir a planos inimigos de no~as 
publicas liberdades. - -
"'Não repatl'rei o argumento b!mal tira·do do no660 
estado ele pouca illustração. A meu ver e lle nada 
prova (caso seja funclado) nem .a favor nem contra 
a reformá; porquanto se temos já ·toda a clvili
sação necessária, t_odas as virtude clvicas iod.iS· 
p~usaveis "á sustentação e gozo do nósso systema, 
·então ella ·não é de ·mist<1r, porque a nação 
será feliz,_ o seu governo será nacional, e ·fun• 
dado na útilidade commum, independente dessa 
mudança ·ou alteração de nome. Não é a palavra 
"federativa que no• ha de abrir tod,,s ·as foo"tes de 
il'ôssa riqueza pu)llica, n_ão é ella;_que ba de fazer
nos i1_1d11striosos e respeitadores dos direitos ' ·dos. 
nossos concidadãos, e fieis observadores de ·nossos 
deveres. Logo, por esfe líldo II pouce.-e muita iUus· 
tração nada prova. Se, porém, não temos nem as 
.virtudes nem as _luzes, nem flnalm1ute a civ1llea_yiio 
indispensaveis, · então por isso mesmo poder-se-hia 
provar que a reforJl]a de'vêra f11zer-se, porqa.11010, 
é- doutrina corrente a da todos t eeonheclda, que 
_a bondade ou maldade do governo concorre, mala 
do que nenhuma outra cousa, para a mor11lls11ção 
é a civilisação do povo. Se.aquelle é mal moniado, 
mal calcuJado, · opposto aos direitos impreAcripti• 
veis da humanidade, a corrupção nflcional devti 
continuar e ainda peiorar, todas as virtudes lltvicas 
se devem extinguir, ·ou co,ubateodo o governo, 
vencei-o, derribtll-o. Ora,se pelo contrario observa
mos bem o nosso estado político e moral, se o compa
ramos com o das outra, nações, quer europ'éas, quer 
americanas, vemos que não é exacto, é falslssimo 

•que nos ac4amos em a extremidade dá cadêa da 
clvilísação. -Não somos ainda a França, a Ingla· 
terra, a Allnmanha, mas cumpre o·otar que tendo
nos _ ella · roteado ·a estrada, nós bem longe de 
avançarmos só com as nossas forças, o fazemos 
tambem com as dessas naçõe~, e para usar de uma 
phrese· de calculo-as forças moraes de que _dis
pomos são a:s-proprias de nossa idade politica, 
multiplicadas pelas das· nações-civillsadas. ~E com 
um tal. cabedal, p oder -se-ha 'dizflr, que onsanão 
l\cl!alilos '4ab~litàdos para muito ? Certamente que 
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não, Tanto ·isto à assim, .· senhores, qu'l. foro.os 
capazes de fundar o systema mo·n~rchic?·repres~n
tantivo, e o temos suqtentado até ho1e, o que .a 
meu ver é uma gcande prova !le nosso estado 
avançado de civilisaçiio; porquanto é este systema 
o-grande desideratum-de todo. e. polilice. humana. 
Aquelles, senhores, pois, que negão ao Brazll um 
grão não pouco e.vançe.do de civilisaçào e de i~lu_:1-
traçã<i palitice., não attendem á tiotavel contradieçao 
em que cahem, quando reconhecem que o. nosso 
governo é representativo, e como tal uma das 
fórmas cC'mplexas mais difficeis de manter, por isso 
que depende do mais exacto equilíbrio dos podwe;S, 
e de todas as virtudes ci vicas necessarias ao ~po10 
de te.as instituições. E' por ·isso·, senhores! que 
eu avancei sem hesitação que retrogradar1amQs 
adoptando a emenda, o qua passo a pmvar. _ 

Depois de uma tão aturada e benevola attençao 
de ' vossa parte, seneores, · permitti. que eu ainda 
vos peça um m·omento de vos~a indulgencia -p9:ra 
tratar de um ponto da maior transcendenc1a, 
E' elle que decidirá de nossa futura sorte. 

Senhores, em política ·. tem . sempre o espirita 
humano marchado do simples para o composto. 
E' isto que nos d_iz a razão, de 11,ccórdo com a ex
periencia. Simplices tem sido todos o~ gov~r~~s 
de nações barbaras, ou ainda no berço da c1v1lt
saçiio, Sómente o.ccupados d&. protecção individ_ual, 
tanto mais necessaria quants menos conhecidos 
e respeitados -0ã .direitos do homem, os governos 

'têm sido em taes períodos da existencia so~ia_l, 
mais estrictamente locaes, ou para. me ex(Tr1m1r 
com uma phrase moderna, mais estrictame11té·mu
nicipaes. A ·união dos !)oderes políticos, _ou su.a 
nirnia divisão, é uma cons~uenci~ necessana desta 
simplicid~da. Assim, temos na historia política 
das . nações, govêrnos patriarche.ec;, meramente 
militares, e de chefes el~ctivos, feudaes, absolutos, 

, republicanos-u11itaríos ou federativos, e mona.r
ohico-repre,e12tativo. Se be~ analysarmos .ª. gra
dação men~ionada, descobnremos com fa01\1dade 
quaes as que merecem o titulo de formas estave1s 
de governo, quaes as que são meramente de pas
sagem de uma para a outra. Isto que acabo de d.!_zer 
tem sido de mais provado por todas as naçoes, 
yue havendo uma vez tocado o ultimo annel, por 
circumstancias politicas , têm abrnçado o systema 

· republicano, a consequencia te,u siJo a pouca 
duração da mudança, e a adopção oovame12te da 
monarohia-representstiva. Que nol,o digão a In
glaterra e a França. Ora, o Brazil, senhores, t~m 
chej:!ado ao estado em· que se acba sem ter soff"r1do 
nenhum dos inconvenientes por onde têm passado 
os estados que gozão a mesma fórma de governo. 

A federação é o unico remedia applicavel á 
fraqueza natural de um esta.do, Elia produz sempre 
menos força <to que a união intima, e malhai' é 

- du que a separação sbs ,luta. E' por isso que 
Montesquieu a não aconselha senão para as pe
quenas republicas, e,ijo meio de defesa e de força 
sómente póde provir da união . E se nós temos 
essa furça fi\b,\ da nossa~intima união-se fazemos 
um estado unico, regido pelo mesmo codigo fun
damt:ntal, concorrendo para os mesmos fins e 
dispondo dos mesmos meios. 11 todos communs, 
não será-retrogradar- o dividir-nos em pequenos 
estados, para então mendigarmos u.ns dos outros 
essa forç_a de que já dispomos 1 'E para obter isso 
nos ex.poremos nós a uma tal mudança? · · 

Dizem os senbores · que votão pela federação, 
que ella previna a · usur11ação , E prevenlo p~r 
l'entura, a federação da Rollanda a usurp~çao 
da ·casa de Orange? E s~ndo uns estados muito 
maiores do que outros, não se aclíão os · mais 
peq11enos expostl)s a serem engolidos ou domi
nados pelos maiores 'f Quo nilo tem s,1Jfrido por 
esta eausa o corp1> germanioo? Qual o proce
dimento da Berne tl do Frlburgo-eom os pequenos 
cantões · democrat1oos na BÜlnaa? · Somos nó11 
por vent)lra lrmilD1011te dividido, 7 Quererão 11a 

provincias ma.tores ceder a\gu'Qla parte do . seu 
territorlo em favor da ig.ualdade? São esfas, 

,sei1h•:ir.es, as refisxões que me fazem crêr exacto 
a Traey, quando observa que B'i não devem 
olhar as .federações, sobretudo entre os antigos, 
que como ensaios e tentativas .de· homens que 
não havião · ainda imaginado o verdadeiro sys-· 
tema representativo, e que trabalh:tvão por en
contrar reunid~s - a liberdade, a tranquillidade 
e o poder-vantagens que só este systema· póds 
reunir. Se Montesquieu· o ti'\7esse conhecido, 
certo elle teria partilhado esta opinião . .. 

Fin.a!'menta, sanhores, eu quero dar-vos - uma 
· prova inconcus~a da mínhI boa fé, e desejo de 

bem decidir a questão apresentan,to -vos á upi· 
nião de um dos . primeiros jurisconsultos e pu
blicista$ dos Estados Unidos, um dos seus mais 
ardentes liberaes e federalistas, hõmem que basta 
ser pronunciado para ser respeitado, E stou que 
vós reconhecereis todas esta., ·qllaHdades em o 
char,celler Ke11t. Niici é um inglez, inimigo da 
in ,i ependencia americana, mas u.n americano que 
vai {aliar: " It was found, diz elle, impracti
cable to unite the states in any p,·ovision for 
the nationai, safety anã honour. >> Achou-se que 
era impraticavel o pór de accôrdo os estados 
ácere~ das medidas requeridas r,els segurauça 
e honra . nacional. As finanças da união, couti
núa .ene, forão dA todo aniquillade.s. O exercito 
se vio reduzido em 178·1 a 80 soldados. Emfim, 
cada um estado cedendo á voz do .g,m immediato 
interesse, successivamente negava o seu apoio á 
confederação ; de molio que o fraco e ntltante , 
edificio estava que.si' a cahir sobre nossas cabeças 
e a esmagar-nos debaixo de suas rui11a;; . » 

Fina1m0nte,. senhores, accresceota este illustra 
e sabia patrinta, e eu vos peço que presteis 
grande attenção ao que vou citar: « A mór parte 
das constituições federe.as, do mun• têm dege
nerado ou perecido pelo mesmo modo. Taes ins· 
tituições políticas devem ser .cfassíficadall,,. entre 
as mais defeituosas que ·jãmais têm sido levan
tadas pelo geuero humano, E a causa é o sup
pôr-so que se pôde constituir uma soberania 
sobre ·um soberano. A inevitavel consequeueie. 
disto é, que- todas as Tezes que um mernbro da 
união entende .que deve ser . desobediente, de 
duas um ·• ha de seguir-se: ou a guerra civil; 
ou e, 'menoscabo e extincçiio da autoridade na
cional." 

Não tendo eu de ptoposito procurado escu
dar-me senão com a opinião dQ,B homens mais 
imparclaes :e ao mesmo tempo mais liberaas e 
até republicanos, creio ter provado a minhe. 
ter~eira propo11ição. 

Mas, supponhamos, senhores, que alguma 
cousa se deve fazer neste sentido. Niio viio os 
condel!ws geraes ser autorisados a poder le
gislar amplamente para 11 sua província respe
ctiva? Que mais querem os Srs. deputados, os '. 
mesmos que sempre aqui declarárão que quarlão 
a federação para que as provincills não estivessem 
debRiico dà dependencia do Rio de Janeiro I E' 
por ventura o nome que -lhes falta? Sem elle 
não poderáõ os conselhos fazer ás provincias 
os bens que ellas 1·eclamão·? , · 

Sr. presidente, eu entraria ngora no exame da 
.4•. proposição que me obriguei a provar ; mas 
tendo-o já feito um Sr. deputado, e satisfacto
riamente, eu omittirei o que tinha mais a dizer 
sobre este objecto;' attenta a extensão do pre-
sente ·discurso. , • · · 

Tomei Igualmente, Sr. presidente, , muitos 
· apontamentos par• responder. aos Srs . deputados. _ 

Mas sómente restionderej a dolls: 1. 0 Que Mon-
~vidéo , seria ainda agora reunido ao Br!lzil, se 
na constituição se tivess_e introduúdo 11ste prin
cipio de federação. E11 era membro da consti
tuinte, quando fol'ão a!!lill presentes ini;iumeraveis 
q1lelx11s daq_uelles povos cootr11 il. 11dministr11pão 
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de Montevidéo, contra suas injustiças e arbitra
riedades, contra as violações do acto, em virtude 
do qual aquelle povo se quiz associar co'mnosco. 

- Assim foi naquelle caso, como em todos os 
outros, e como· está Rendo entre nós a má 
administração quem tudo tem perturbado e 
perdido, quem tem lembrado aos povos taes 
mudanças, em su~s politicas instituições. Sr. pre
sidente, Montevidéo é ainda um exemplo do que 
eu tenho dito é.cerca de federações. Elias s6 
convêm a estados pequenos, que se não podem 
proteger por' si sós. Montevidéo quiz unir-se ao 
Brazil emquanto suppoz que elle o protegeria, 
imrnediatamente que conheceu o contrario, cuidou 
de separar-se. 

Dhfse outro Sr . deputado que a federação 
creando novos interesses era uma · barreira contra 
a restauração. · Eu estou persuadido que ella 
não poderá ter lugar a.em a divisão e o compro
mettimento da paz publica. E' por .isso que os 
advogados de D, Pedro tanto anhelão por vel-a 
proclamada, sendo os primeiros que a promovem 
com ' suas intrigas e por· todos os meios; pois 
que divididos os brazileiros, melhor poderáõ ser 
subjugados. Isto que eu digo todos nós sabemos 
e com aquelle grão de evidencia de que taes 
objectos são susceptiveis. Os jornaes francezes 
e inglezes o têm deçlarado. Os amigos de 
D. Pedro, senhores, estão no mesmo caso dos 
amigos da política das cõrtes portuguezas, e 
inimigos da independencia do Brazil. Estes, 
assim como aquelles, tambem querião a separação 
das provincias, sua independeecia administrativa 
pelo que respeita ao Brazil_: .querião e promo
vião mesmo a foderação republicana, illudindo 
o povo com taes pr .. posiçôes envenenada3. Elles 
sabião bem a historia dos Est•,dos-Unidos, corno 
acabei de mostrar. · Nada, senhores, os aterrou 

•tanto como o vel'em-óos unidos debaixo de um 
s6 governo e guiados ·pela mesma· política e 
pelos mesmos i,,teresses. Foi .. ssim que nós 
neutralisámos todas as suas intrigas, combatemos 

· suas cohortes, vencemo~, fomos e somos livres. 
O mesmo, senhores, digo eu a respeito do~ res
tauradores de D. Pedro. Unilt.Õo-nos, execu
temos a constituição, pr~vemós ao povo por 
factos qu11 o governo de 7 de Abril promove a 
sua prosperidade e liberdade, e todos os seus 
planos serão confundidos. 

Se pois, senhores, a ex tenção de nossas . attri· 
buições marcadas . na constituição não nos per
mitte propór uma tal reforma, se ella não nos 
é·de mister para B nossa felicidade e liberdade, 
se é incompaiivel com II nossa fórma actual de 
governo, se em vez de avançarmos, retrogra, 
damos, se é perigosa e fatal em as circumstan-

cias em que nos achamos, como votareis por 
urna tal emenda? Senhores, de nós depende a 
futura tranquillidade e felicidade de nossos filhos, 
não as sacrillquemes; olhemos a questão fria
mente; desterremos todo o espirita de partido: 
fallemos aos nossos ,concidadãos a linguagem 
da franqueza. O senso commum é sufliciente 
para os convencer da inutilidade e perigo de tal 
reforma. Embora nos ameacem alguns senhores 
com a separação das províncias, caso não passe 
a emenda da federação. Não nos deixemos impôr 
com taes botafogos e ameaças. O Brazil, senhores, 
respeitará sempre as _decisões de seus represen· 
tantes e se encherá de horror á só ldéa de 
fratricidio. Não, o fratricidio não têrá lugar. E 
que o pudesse ter, não seja elle por nós lem· 
brado. 

Voto pois, a favor da emenda de suspensão 
do senado. Quanto á 2•, eu voto igual· 
mente por- ell a e me refiro ao que disse o 
Sr. F~rreira França, quando advogou & neces
sidade e a utilidade do podor moderador. E 
accrescentarei sómente uma razão, tirada · do 
celebre Loke. Diz este sabio publicist11 que o 
poder executivo, uma vez que não tenha parte 
no poder legislativo, é inteiramente subordinado 
e responsavel a este: de maneira que niio é 
nem p6de ser poder supremo. Logo, riscando 
nós o poder moderador do nosso pacto social, 
o resultado será: se investimos o poder exe
cutivo da mesma porção de poder legislativo 
de que goza o moderador, elle se tornará d ema· 
s,ado independente e f,jrte, o que romperá o 
equilibrio -dos outros poderes, annullando aquella 

, porção de dependencia e responsabilidade que 
deve existir para garantia social. Se lhe ne
gamos, então fica , alie reduzido a um ppder 
meramente subalterno, e nimiamente indepen
dente3 e poderosos os outros douª ramos do 
poner legislativo actual: o que igualmente é 
perigoso para as liberdades publicas, pdrque 
deixa n~sse caso de haver aquella justa pro
porção entre os poderes políticos, que faz sem 
duvida a belleza do systema represent.ativo. Ora, 
se damos ao executivo sómente urna pequena 
parte do poder legislativo, então o resultado é 
o mesmo. Assim, para evitar de um lado a 
dictadura das camaras e de outro a irresponsa
bilidade e nimio ·poder da parte do · executivo, 
é de mister que exista 11m poder n&utro, que 
equilibrando o poder das camaras, não destrua 
a respoasa bilidada e dependencia do poder exe
cutivo. 

Voto por ambas as emendas do senado. 
Ficou a discussão adiada pela hora. 
Levantou-se a sessão. 
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1832 
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-GAMARA DOS SRS . . DEPUTADOS. 
" 
Sessão em S• de Setembro 

PRESIDEl<CIA DO aa. LIMPO DE ABREU 

Approvada à acta da antecedent~. o Sr. l• se· 
cretario leu os seg11inte':! offl.cios: 

Do Sr. ministro do imperio acompanhando as 
oont_as da casa imperial até o ultimo de Abril 
passa_do.-A' commissão especial encarregada das 
IJl,llnc1onadas contas. 

Do mesmo senhor submettendo ã approvação da 
camara o ordenado da cadeira de prioneiras letras, 
creada no arraial da freguezia de S. GonQalo.
A' commissão de pensões e ordenados. 
-- Do mesmo senhor cobrindo a inlúrmação dada 
pelo tutor de S. M. Imperial sobre a tabella dos 
emolumentos que se percebem pela .sacretaria 
d·a casa imperial.- A' secretaria. 

Do secretario do senado participando que este 
adl&ptou e vai dirigir 'à imperial sancção a resa· 
luçào autorisando o gorer_no para passar carta 
de naturl¼lisaçiio ao padre A11gelo Maria Oampo· · 
nes<.j\li. - Ficou a camara Inteirada. -

Mais dous ditos do mesmo , communicando 
que a regencia em nome do imperador consente 
em varias res11luções da assemeléa geral. - Ficou 
a camara inteirada. _ · 

Euviou·se á commissão de pensões e ordenados 
um requerimento de varias ptoCessores desta 
côrte. · 

A' de petições outro dito de Joaquim José 
Rodrigues. 

o sr. Monte,.,u.tna requereu que se re• 
mjjltessem ao govemo para proceder na fórmn ·da 
lei os documetitos enviados pelo m~smo governo 
ácerca~do cofre de depositos publicas. 

Não sendo appro;tado o requerimento decidia a 
camara que os ditos documentos fossem à 2• com· 
missíto de fazenda, 

Approvou·se o aaguinte requerimento do Sr. 
Getulio: 

a Que se peça 110 governo o theor do termo-de 
recebimento, que fez o depositario da caixa dos 

~ depositas do banco; e be.m assim o theor da 
descarga do mesmo deposito no bunco,» 

Lerão -se alguns pareceres de commissões, .que 
tiverão diversos-destinos. · · 
J;eguio-se a discussão da 2• emenda do senado 

ao projecto de reforma_ da constituição. 
o Sr. Rebouças : - Meus · senhores, o 

aspecto, a meu· ver, i!}teressllnte que nesta au• 
gusta Cl\mara se off~ece, dá bem· a conhecer a 
magnitude do assumplo em Jiscussão, e a serie
dade profunda com que o tratamos I E como 
não aconteceria assim se de uma boa ou má 
deliberação qus daqui se , tome, pendem os 
proaperos ou ominosos futuros da patria? Por 
1Sso · mesmo -não deixareis de vos achar fatigados; 
a discussão tem sido aturada e inlensa,- além de 
·uriada, seja sobre o seu eHelieial, seja em 

alguns de seus incidentes. Ainda asslm, meus 
senhores, permitti sempre que eu me pronuncie 
an'te vós, e pague por mais esta vez o meu'· 
debito patriotico. -

Jámais me prevaleço de apontamentos 0111 dis• 
cussão alguma ; attento ao que dizem os meus· 
illt1stres collegas, ordinariamente fallo de impro-
viso, ora de accôrdo com e\les, ora contestando.os. 
Hoje procederei diversamente, tomei apontamentos; 
e, no intuito de offerecier-vos minhas reflexões 
sobre .tudo quanto de· mais consideração tenho 
aqui ouvido, proseguirei nesta tarefa com o vagar, 
termo e circumspecoão que a gravidade da mataria 
exige. --

Dirt1i quti as emendas do senado · satisfazem 
aos verdadeiros e solidas _ interesses nacionaes, 
eem risco algum da· liberdade da nossa p.itria ; 
e talvez isso mesmo consig!l demonstral-<i", 
DirtJi que ·· o projecto desta augusta camara , 
discorde dos sentimentos e vontade nacional, 
compromette nossa liberdade arriscando-a Jm-mi
nentemente; s talvez, lambem o demonstre. 

Proseguindo, responderei a meus bo11rados col
legM1, segundo eu f6r capaz. A. reforma, meus 
senhores, que a nação em geral i:eclama, e que 
as províncias seriamente exigem, impúrta que 
estfl.s _ possão decidir sobre a crefl.çâo, ·distribuição 
e applieação de suaR rendas; que suas resoluções 
se tornem eft'ecti vas desde logo, segundo o 
bem publico e as ciroumstancias o eir.igirem. 
Ora, as emendas do senado autorisando para 
que se refprme, primeiramente o ~ 11• do art. 83, 
e coneecut1ve _ os erls. Si, 85, Sij, 87 e 88 da 

·. constituição, importão que se poss11 conceder aos 
conselhos provinciaes a attribuiçiio que presente· 
mente é vedtda, de deliberarem sobre imposições, 
por p~rtencer essa aLtribuição à assem_bléa geral 
e sua iniciativa exclusivamentE1 à camara dos 
deputá.dos : autorisão as emendas do senado 
para que nos conselhos provinciaes ~e resolva 
de.finitivamente ,._tudo quanto 'fôr do interesse 

• peculiar das respectivas provinciaes. Por conse
guinte as emendas~ vindas do a.enado, contêm as 
reformas que a nação em geral ·e as províncias 
peculiarmente exigem . Por conseguinte as emendas 
do ~enado satisfazem plenamente. 

Entretanto não expoem,_ nem arriscão de -.'ma
neira alguma, as liber-dades pntrias, como aliás 
se verá a reQpeito dd projecto desta nugusta 
camara.- Q11em sabe, meus senhores, qual s~rá 
o espirito dominante da assembléa futura ?-.. 
Contão os illustres _ deputados da opinião contraria 
qua ns eleições dêm um resultado em tudo con· 
forme a seus desejos? Oontão que os individuos 
se conservem sempre os mesmi,s antes de reeleitos 
ou eleitos, e depois de terem assento nesta casa?_ 
Toda a certeza é incornpativel com a capacidade 
humana; é repellida pela experiencia, muitas 
vezes bem dolorosa l l l- - · · 

E se os deputados da legislatura p_or, vir ex
cederem para um; ou para o outro lado extremo, 
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niio é perdido o equillbrlo social? Não terá 
o Brazil de passar pelos cruentos horrores do 
despotismo de mu~tos, ou de um? N~o nos la
-vemos de suppos,çoes, estas podem muitas vezes 
não sar verdadeiras: e, ou se é consequente 
nellas, e então se marcha successivamente. em 
perda e ao abysmo ; ou se não é consequente, 
e a instabilidade, tambem é um principio de 
mão agouro em politica. Nas seguintes questões 

.procurarei .elucidar o que ã.penas tenho agora 
esboçado. 

O projecto desta augusta camara compro
mette nossa liberdade e a põe n'um risco im• 
minente. 

E ' do nosso dever, meus: senhores, velar na 
guarda da constituição e promover o· bem geral 
da nação, assiin o diz a mesma· constituição no 
Si 8° do Hrt. 15 e no art. 173 ; assim, nós o 
Juram.os. -oumprimol-o, nos, por meio do projecto 
de xeformas que desta casa foi para. o senado? 
Somós nós fieis á no.asa missão insistindo em · 
semelhante projêcto? Estou, meus. senhores, 
muito convencido do. contrario, e. passo a demons
tral,o. 

·rnz o art. 174 da. lei fundamental jurada que. 
« se passados. qu•tro annos, depois de jurada a 
CtJnstituição do Brazil, se conhecer que algum 
dos seus artigos carece reforma" se procedará 
segundo . o determinado nc. mesmo artigo e se
guin.tes. Por consegl,linte trata sóa.en te dà. reforma 
de algum artigo ; e, do mesmo modo, o diz o 
art. 176 nas palavras - admittida a discussão e 
vencid·a a necessidade da reforma do artigo 

· constitucional- !l . o art. 178; definindo o que 
é. constitucional para esse_ fim, nos termos se, 
guintes : «. E' só constitucional o que diz res
peito aôs limites e attribuições doe direitos 
pol{ticos, etc. i, 

· Ora, o. projei:to desta camara não trata só 
e congruentemente da. reforma de algu!J) artigo 
constitucional, mas. de toda a constituição mesma, 
já mudán.do a fórma do governo, 'proclamado 
pela nação, juràndc e .sustentando por· ella; iá. 
eappri m,indo um dos poderes politicos, essenciaeá 
á mesma fórma· de governo monarchico-cunstitu
cional-representativo; já. distribuindo arbitraria-
mente suas attribuições, etc. . 

Por. cp,i1seguinte o projecto desta augusta ca· 
Ili.ara està. contra a éonstiluição ou fõra della, é 
um àeto todo . álheio da nossa actual missão 
patlàméntar, é' manifestamente contrario t\ ella : 
o'uma pahvra, importa um suicidio á proprla lei 
fundamental do lmperio, - a cjual se~uramente, 
quaudo àutorisou e prescreveu os meios de · ser 
melhorada, não foi para o fim · absurdo de ser 
aniqulllada. Serei, meus senhores, ynda mais 
positivo, · ' · • 

O art. 1° da constituição diz expressamente 
que - o lmperio do Brazil é uma associação po
litica de todos os cidadãos brazileiros, formando 
uma ilação livre e inl:lependente - e o art. 3.0 

declar.a que --o governo é monarchico hereditario 
constituê.ional. e representativo.- Ora, o projecto 
que foi destR augusta camara, e regressou com
aii emendas do senado, diz ·que - o governo do 
imperio do Brszíl será uma monarchia feq_eratíva 
-especle de associacão politica que não nos tem 
ainda definido, nem mesmo por seus maiores 
enthusiastas. . 

Leigo, o projecto diz o contrario do que a 
nação proclamou e jurou; diz o contrario da 
primeira e• principal base da lei fundamental bra
zileiril. Logo, o projecto está contrario ou fóra 
da nação brazileira. 

No . art. 10 se estabeleceu que - 'os poderes 
políticos do estado, reconhecidos pela constituição 
do imperio dõBrazil, 11ão quatro: o poder legis, 
latlvo, o. poder moderador, · o poder executivo·, 
o pode,r i.~diciaL :'- No . art. 11 se. reconhece que 
os representantes da nação br~ileira, são - o 

imperador e assembléa geral.- ·No cRp, 5•; art. 
9!:l se diz. que - o poder moderador é a chave 
_de toda a org.anisação politica, e é delegado pri
vativa.mente ao imperador como chefe !'upremo 
da· nação e seú primêiro representante, para que 
incess11nte111ent0 véle sobre a manutenção da 
indepcndencia, equilíbrio e harmonia dos mais 
poder~s políticos, _ 

Ora, o projecto desta augusta camara determina -
que - a constituição. ( o qu~ expressamente im
porta a que se faria e não a pres_!!nte) reconheeerà 
tão sómente tres poderes políticos : o legislativo, 
o executivo e o judicia\. 

Por co nseguinle tende manifestamente ·a in
existencia. da actunl constituição do imperio, e 
não para sua reforma ; supprime um poder 
político, chave de toda a · organisação social, 
longe de tenúer à reforma ou alteração de suas 
attribúições. Elimina um capitulo inteiro, em 
vez. de cuida! da reforma ou alteração de algum 
artigo. 

Semelhante procedimento, meus senhores, com
promettendo-nos irrjlmissivelm ente, põe nossas 
liberdades p>ttrias no mais imminente risco ( já 
o disse e estou intimamente convencido desta 
verdade), por muitas e incontestaveis razões, 
algumas das quaes passo a offerscer á vossa 
contemplação. · 

1• razàu. O exemplo, o desgraçado e ominoso 
exemplo da mais injustificavel violação da lei 
fundamental do imperio por c_idadãos deputados 
á sua guarda e defeza I A subversão- mais in~ 
desaulpavel de toda · e. organisaçào social, em as 
bases mais capitaes de sua existencia I Quem, 
dep·ois de nós, respe.itará cousa alguma por mais 
sagrada que seja? Quem guardará dever algum 
por mais enraizado que se ache no c,1ração da 
patria e identificado em sua vitalidade, se nós, 
assim procedemos e absolutamente faltos de algum 
tão funesto precedente 11 l 

2• razão·. Em vez de ·uma monarchla consti-. 
tuoional representativa, teriamas um dos peiores 
governos de que tem sido capaz a especie humílna, 
a olygarchia 1... Sim, meus senhores; a olygar
chia l 't E pensais vóij, que já não a temos fóra 
da nossa constituição Jurada, e a pretexto de. 
cumprirmos uma disposição della? Pensais vós 
quG não existe entre nós, bem que !óra da 
constituição, mas em lei escripta, o governo 
olyg1•rchico I Se o. pensais, estou persuadido · de 
q11e deixais de advertir bem; e cumpre que eu 

-o explique. 
Devena.o nós marcar sómente os limites con

venientes á autoridade·' da regencia, passamos 
a .. determin,ar-lhe que , . quan1o entend.er que 
ha razões para que a resoluç,1o ou decreto da 
assembléa geral seja regeitado ou emendado, 
poderá sustentar a sancção motivando essas màs
mas razões .. Ve11cendo -se por mais de duAs partes 
dos votos dos membros presentes em cada uma 
das duas camaras, ou em reunião que .a resoluç~ 
ou decreto' passe, não obsta,pte . as razões ex
postás, a regencia deverã immediatamente dar·lhe ~. 
a respectiva sancção I Daqui se. segue que · a 
maioria de. votos na camara dos deputados é tudo 
na confecção das leis ; o senado e a regencla 
nada~ ou .pouco mais do que nada. Pa.ssa .da 
camara dos deputados um proj ecto votado pela 
maioria de um ou· de outro lado, que ·seja o 
dominante na occasião, e, mediante medidas 
rE1elamadas pela nação, leva algum artigo ou 
paragrapho, a que o,senado não póde assentir. 
1;'.jira o sen11do rageitar, 11rr1sca,s.i a ser encarado 
como indifferente ás necessidades patrias, que o' 
projecto no sou ostensivo providencia. Se o 
senad.o não regeita, porque o acha bom no todo, 
e' sómente máo na parte que por inconveniente 
corrige emendando-a, o que a isso se succede? 
Executar-se o art. ôl, couforme o qual a maioria· 
decisiva · da camara dos deputados se apresenta 
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em assembléa geral, e tudo vence a seu alvedrio. 
Logo, não é o senado verdadeiramente um ramo 
do poder legislativo, conforme a constit11ição. 
Semelh,,ntemente a regencia não acha bem '-sanc
cionar a resolução ou decreto ; dá suas razões 
obstativas. A Cí\mara dos deputados as regeita na 
sua sala, e vai regeital-as em fusão na sala da 
assembléa geNl. ' 

Logo, a regencia na minoridado do impera
dor, não exerce verdadeiramente as attribuições 
de um ramo do poder legislativo. Logo, o poder 
legislativo não reside realmente nas duas ca
maras e na regencia como poder moderador : 
mas sim, n'uma maioria numerica de votos em 
a- camara dos deput:ldos, q ual•1uer que seja o 
partido ou a opinião dominando nella a favor das 
circumslancias existentes. 

E á vista ·do exposto, poder-so-ha dizer que 
fóra d_a constituição, existe no Brazil o verda· 
de iro gove-rno-monarchico-co,, stituci 011-a-l- represen -
taLivo, que a nação proclamou, jurou e quer 
que se cumpra e guarde? Deixará, de se dar 
entra nós uma olyg.,rcbia com a lei que marcou 
attribuições á regencia 7 

E ·de facto, meus senhores, nós já tem0s visto 
em seana algu1Q tanto do que distingue, segundo 
a historia, a fórma olygarchica ; falta de circum
specção, o regímen da perturbação e d,, discordia 
em sua natural desenvoltL1ra. - Cada um dos 
chefes com· su.a cre,,turas e partidarios; a 
ambição, o zelo mal entendido a gerar desordens 
nutl'indo injustiças. A nuvem -das revoluções a 
nossos olhos; as perseguicõ~a !llrnando'-se nllme
rosas e crueis; successivas conspirações e muita:; 
vezes concebidas não longe do seio do governo, 
etc. E conselttiremo~ nós, meus senhores, qu~ e,n 
lei fundamenta\ se consagrn o complexo de tantas 
calamidades para que de todo sacnfiqLiemos o 
Brazil, nosaa querid,, pa'tria? 

3• razao: Sendo evide11te que os representantes 
da nação tanto importão como o imperador e 
a assembléa geral, parece, além .de dever sagrado,, 
honestidade <ia parte dos membros da- assembléa 
g8ral todo o pundonor possível a respeito das 
prerogativas do throno em minoridade, prerogativas 
conferidas, nã<:> por amor do homem príncipe, 
mas para bem geral de todos os a,socia,Jos ; 
não gratuitamente, mas para segurança e coo- · 

, servação do editicio social._ E sendo o imperador 
com a assembJéa geral os representantes.. da 
nação brazileira-sendo as leis -feitas pela assem
biéa com a sancção do impem<lor - poderemos 
nós dizer, e de boa fé, que as actuaes são . assim 

_confeccionadas? Se não podemps dizer tal ( por 
mais que se queira contempla~ a regencia iden· 
titlcada nos interesse,; do impera,tor ) como, 
ainda mais agora, passaríamos nós mesmoi, juizes 
da tutella do mooarcba em minoridade, a tirar, 
e para nós, muitas das prerogativas da corôa ? 
Oomo ·destituir o poder moderador e distribuir 
com o "1)0der executivo attr1b,lições dedicadas 
á salvação cnmmum e á munificencia nacional? _ 

Nem isto, meus senhora,, são reflexões esteiadas 
iiimplesmente nos princípios que me guião na 

, presente discussão. Ouvido tenlfo 'eu dizer 
( e conceds que em muito boa fé patriotica) que 
é necos~ario fazer as reformas em,iuanto que o 
monareha existe em minoridade, porque em sua 
~iorJ'dade niio será isso tão facil. Prescindindo 
do nosso pundonor e do que devemos para com 
o ·augusto or11bão, confiado a -nós mesmos como 
juizes da sua -tutella { pois-que convém poupar 
que se não gastem as molas, sobre -as quaes se 
movem motivos tão delicados) ; concederei mais, 
que semelhantes razões de occasião partem com· 
mummente _ds já notada e falsa presupposição 
de que as prero~ativas da coróa em uma mo
narchia constitucional como a nossa,~espeitão · 
antes ao bem individual do que ao be111 nacional; 
o que aliás, só pó~e acontecer por mero abuso, 

que nã.o foi, não é, nem será privativo do pri
mei~o magistrado e primeiro representante da 
naçao; mas póde ser commum de senadores, 
deputados e outros quaesquer funccionarios pu-
blicas. · 

O que nos cumpre é evitar a prosecução de 
semelb.ante abuso, e dar por nós proprios, todo 
o ex.emplo . de exe.cçào e de lealdade a mais 
escrupulosa. A naoào que representamos o exige 
de nós, é do nosso dever : não lh'o, recu-
semos. 1 

Quando, porém, meus senhores, nós tivessemas 
aut•iridade ampla para decretar não só que a 
constituição fosse ref.,rmada, mas que fosse 
totalmente mudada; cumpririil de accórdo com 
os progressos da perfdctibi\idade do espirito 
huma110, que não deixassemos estar o governo 
monarchico constitucional representativo, i:iara 
adoptarmos insensatos uma monarcbia federativa 't 
Cu'cnpririll, a intuito de melhoramento, que sup
primissemos de nossa lei fundamental existente 
um poder neutro conservador do equilíbrio e 
harmonia dos demais poderes sociaes ? 

A mo11archia con,titL1cional representativa -é 
o governo, theorica e praticamente provado O
rnais perfeito fn1cto necessario dos p,·ogressos 
de pérfectib11idade humana.' Factos- a Inglaterra 
foi republica, é monarchia constitucional. Sua 
prosperidade e collossaI grandeza, a liberdade 
putica de que gozã"o os cida~àod respectivos, 
provã,) a sabedoria e consentaneidade de um 
tal g-,venlO. -A França f,1i republica, é monarchia 
constitucional representativa. Vinte e cinc,, annos 
de calamidades continuas ensinárão, por uma 
expariencia a m~is dura e cruel, a todos quantos 
fúrão susceptiveis de ensino. 

Em 15 11nnos prosperou consideravAlmen ta, e 
ni11guem dirá qlle a França de 1830 fosse 
men,,s illustrnda rio que a França de 1791, 1792 
e 179:3. Todavia, cahiad,i a dynasti 1, rein~nte, 
outra foi craada; e n• reformas ,da carta con
stitucional se limitarão os francezes a r8cl<1m,ir 
que fosse supprimido o art. ~; que a iniciativa 
fos,;e commll11\ ás camaras ; 'llle não houvesse 
uma religião exclu,iv,i; qu,e se modificassem as 
condiçõe,; da eleg1b11idad~ ; que b,mvesse jury 
para os delictos de imprensa; que se ban:sse 
toda a possibilirlarle de aP.rem a\g11ma vez areados 
os coui·s prevotab!es; quase mudiffoasse a patria; 
e dtsso, ou poucl)' mais, niio passarão. E não 
fóra melhor que se conse.rv,,ssem com a consti
tuição de l79l, para su 11ão vere,n forçados a 
ser, contentes cotll a carb ria 1814? Mesmo com 
as reformas de 183~ficaria a carta mais liberal 
do que easa constit11içiio cn~lfad-ada? Contente
mo-nos;,- meus senhores, com a nossa melb.ornn
di,-a com muita parcimónia por que nos não 
vej ,,mos na necessidade de · ter por fortuna 
que se no• cmtorgu,e alguma outra menos liberal. 
, Mesmo os Estados-U11idos adoptarião o guverno 
de ana antiga metropóle se um príncipe ti.vesse 
no seu seio ; o _gue é tanto mai's provnvel, 
além do outras razões que ao depois mais espe
cialmente expenderei ; quanto os mesmos ameri- _ 
canos muito poucas alterações flzerão nas con
stituições dos estados já existentes, . e seguirão -
o mesmo espirito normal nás dos sul>seque11tes. 

Theoricsmente se poderia provar com a gsne
ralidade dos mais abalisados púb!icistas, dos 
quaes sómente mencionarei os patriarcbas e 
ax.perimentaes Sieyes, Laffayete e Benjamin 
Oonstant; seguindo mais extensamente a Destut 
de Tracy no commentario a Montesquieu por ter 
sido a quem um dr.a illustres· oradores da opiuião 
federal tomou como austentaculo immarcessivel 
d~ si11s idéas. 

O dito commentador, fallando do systema 
federal, diz que « apezar de suas felizes pro
pried>1des, d~vem-se- ler as federações, sobr!3· 
titdo elltre os antigos, como_ en,saios, e tentati.v11,s 
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dos hcmens que não hàvlão · examlnad·o o verda~ 
deiro sy,tema representativo, e que proc11Tavâo 
dar-se a liberdade, a tranquillidade e o poder, 
vantagem que . o systema represent~livo- sb pbde 
reunir. Um estado ganha em força Juntnndo-SB'B 
muitos outro~mas elle ainda mais ganha fazendo-se 
um com elles; e elle perde subdiv\dindo-sa QJll 
muitas partes. por mais es!reitnmente .que se 
conservem umdas. A federaçao produz m_a1s força . 
na verdade, que a s~paração absoluta, mas menos 
que a uni~o intima e a fuzão completa » tal é 
tam bem a o;,pinião de Fritot, que_ se refere ple~a
mente á Tracy. 

E sendo prov:.do que um dos progressos da 
, prefectibilidad.e do espirito humnno é o syste

ma monarcbico-constitucional,representativo e o, 
· mais perfeito ·d,>s góvernos-tendo eslf\ verd>tde por 
si o testernun.ho das mais sabias e illustradas 
naçõas; e a opinião experimental ãoà patriarchas . 
da liberdade e dos publicistas normaes do pre-

, sente seculo; e, verifican_d~-se tambem que as 
federações· eriio meros ens11ios para se conseguir 
á todos os possíveis esforços, o anhelado bem 
do verdadeiro $ystema representativo, como re- _ 
trogradaremos, nós. a força de nus querermos 
elevar a vôos de ícaro? · -

As federações (devemos convir com o que nos 
diz a hisloria· das nações\ sempre ti verão lugar 
entre estados pequenos pa_ra se torna.reu1 externa· 
mente defensaveis, ou e_utre vassallos e magnatas 
refractaríos contra seus soberanos, Exli1i1plos: 

Das primeiras.-As antigas republicas da GreciR, 
as de differentes estados com a republica romana, 
a Hijptarchia, de·'.que f,1Uou, mui bellamente, o 
illustre daputado, ·meu collega da Bah,ia (o Sr. 
Monte.zuma), e que é a todas as faces considerad11 
por Guizot, as confederações da Hollanda, a .do 
Rbim, a germanica,. a dos E,ta~os-Unidos, a 
do ex-yice-rejr.ado e provincias .. de Nova-Granada 
e Veuezuela. . 

Das segundas. - As da Polonia eontra o rei 
Segismond e outros seus successores; as dos 
suzeranos feudaes, et~. . 

Nem o Brazil póJe querdr semelhante mudança 
retrograda -e incompatível· com a uniã.:, fraternal 
sm que r.os achamos; nem ha dado prova alguma. 
de o querer. Já hontem o dito meu illustre eollega 
(o Sr. Montezuma) optlmamente o demonstrou 
conservando os factos mais salientes da historia 
da nossa independencia po}iticii e liberdade; no 
dia anterior eu já os havia tocado com menos 
bom desenvolvimento ; de presente s6 se me 
ofl'erece a dizer que a ass_embléa constituinte, 
com ser constituinte, achou dever regeitar seme• 

_ !bante idéa __ retrograda dos pri 11ci pios repres,,n -
tativc,s, não só como alheia ·de suas attribuições, 
à vista do systema ' que a nação unanime accJa. 
mlira, como por ser inapplicavel e desnecessaria 
á prosperidade e · grandeza de que ' é · eusceptivel 
uma nação solidaria e tot ,lmente unida, coaio a 
nacão brazileira. • · 

E' mesmo iuípratic1t vel o systema fs<ieral entre 
nós e durante circurnstancias. que na turalmen-'e 
,hii'b de ser as . mei!m-as por muito. tempo. No 
caso ,de-ql1e o Brazil se quizesse federar, ficarião as provinc1as. segundo- as divisões territorlaes, 
qne actualmente as distinguem? A ·pretenderem·~e 
novas.divisões -territoriaes, far-se.- hião á gràdo de 
todas . as mesmas províncias, cédendo as maiores 
do muito qu·e têm, e a favor do pouco · em que as 
menores existem T O meu thermometro, meus 
senhores, é, nesta -occasião, o que observo quo
tidianamente dos representantes dos d1ffdreutes 
lugares do 'Brazil nesta casa. F111Ia-se em igualar 
os impostos. conforme_ a· constituição, contrarie
daâe, porque a,; . circumstancias em .todas as 
províncias não_.,,aiio ns mesmas; carecemos de 
estatísticas, etc. Os impostos se não· igualiio. 
Falla•se em reducção de algum imposto, abolição 
ou consUtulção. Contrurie_dade, e raras vezes 

passa, etc., etc., etc. Donde, pois, tanta abnegação 
se espera quando, ·e no mesmo momento, em que, 
aliá.a, todos pugnãq p_or mel_horar de interesses? 
Donde_ tan~a obtemperança a favor· da magica 
« monarch1a· federativa »? O que· tambem me 
parece lio.tavel é que os Srs. e11thusiastas da 
federação (cujos bens immediatos nãó definem) 
sejão altisonos pregoeiros das excellenci_as da 
co11federação. dos Estadoa- Unid.os, e nem ao menos 
advlrtilo sobre as dissenções que se hiio suscitAdo 
entre a Georgia e a Car,ilina meridional, para 
com as decisões do tribunal supremo e dó con· 
gresso da União, a ponto de ceder a revresentação 
geral da c;onfederação de nm' modo ignominioso e 
de pessimas consequencias, ou de chamai-os á 
obediencia por meio da fürça, proiledi'mento que 
tanto valeria como tocar o rebate à desunião dos 
estados do sul . para coin os 'do norte. E, pois, 
não visteis, meus senhores, a proclamação da 
Carolina, datada. de Fevereiro deste anno, por 
causa d.i tarifa, na qual é dihm~do o corpo 
legislativo de pirataria, e · se chamiio os povos 
ás armns, etc. ? Nii,:, vistais a questão da Georgia 
sobre os missionarlos que passarão de V_er,nont 
para pregarem o Evangelho aos índios choc0kees, 
cuja sentença, á quatro annos d'e .trabalh,is for· 
~ados, se executava apozar do coiitpetente provi
mento do tribunal supremo da Uni fio? E, á "vista 
de tudo Íf!to, julgiio os illustres Srs. deputados 
que a . federação ·é um exclusivo . de todas · as 
discõr.dias possíveis? 

Njo menos está, na ordem retrograãa dos 
progres~tJs da perfectibilidade humana, a pro11osta 

• sup pressão do poder moderndor. Esta verâa de, 
praticamente ach11da no governo inglez, e sabia· 
mente desenvolvida por Olermont Tonerre, homem 
muito esclarecido e victima d1ts perturbações da 

•Franca revolucionaria, foi adoptada por. Benjamin 
C,,nstant, considerad,1 -por Lunjuinuy, é apreciaJa 
por - Pinheiro J.i'erreira e p,,r alguns outr.is publi
cistas modernos. E o mais extravag,1.11te de tudo 
me .parece o · ingarir,se urna suppressiio oeme· 
!bante na série das reformas reclamadas pela 
nr-çào .br ,zileirà, e para se conferirem a, attri· 
buições respectivas ao poder executivo I Q11anto 
á mim, entendo que são manifestamente repu· 
gna11tes á autoridade deste poder, que tem por 
fi.m promover em geral a execução das leis ; 
acho -lhe, sem duvidR alguma, repugnante: 1°, a 
attrlbulçiio de diqsolver a assembléa geral quando 
o bem da patri11 ,·xigir; 2°, a de demitLir ad nutum 
os proprios ministrolt que exerc.lllo o poder exe
cutivo; 8°, a de perdoar 011 moderar as p_enBR, etc .. 
Mas dizem que é neoessarlo q11e se JA rospun· 
sabilidade pelos ao tos do potler moderador, e 
quem nos dt,;se, meus senhores, que essa respon• 
sabilidade não é inherenta à nossa constituição e 
compatível 'com eila? Quem nos disse que os 
conselheiros da .. cur611 não- são responsaveis 1 
Quem nos disse que o não siio os ministros que 
r~ferendào todos os decretos? Se essa responsa• 
bitidade não se póde fazer completamente etre
ctiva; procuremos conseguil-o por meio de boas 
leis org~nicas, dete.rminemos que os· conselheiros 
de estado tenhão suas actas, e que pelo facto de. 
as não fazer em, fi~üe ~ntendiào que aconselllárão 
o Jlcto responsavel ! ponhamos esses . ou outros, 
mais bem pensados, meios repressivos. Não à, 
pois,. necessario que violemos nosso mandato , 
desmoronando o edificio constitucional, com derri· 
bar-lhe o poder q11e tem por ftm velar incas· 
santemeute sobre · a inanutenção da indepen· 
dencia, equilibrio e harmonia dos roais poderes 
políticos. · ' . ' . 

. E' agora o l11gar de ver os npontamentos a , 
respeito das proposições ouvidas a alguns de 
meus iliustrés collegas. • 

Com muita vehemencia fallou de Oalurollifl, 
um lll11stre deputado de Pernambuco (o Sr. 
Henriques de Rezeode) ;>iita vrov_11r que I a não 

• 
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existencfa do eystema federal déra nascimento 
ás dissenções internas que a esse paiz têm 
dilacerado. Não me parece eucto. A principal 
causa tem sido a falta de um centro de pocter 
incontestavel; a infelicidade de ter á testa de 
seus destinos um homem como Simão Bolivar, 
sempre l)r'dendo na ina\s insaciavel ambição, 
sempre escra_vo de suas paixões, muitas das 
.quaes as mais indignas de um verdadeiro h_omem 
de estado ; invejoso.· da bem merecida reputação 
de . seus companheiros, machinando,lhes a ruioa, 

- e ao mesmo tempo·· lncapaz de seguil-os nos 
exemplos de constoncia e bravura, a ponto de ir 
solicit~r soccortos ·no Haity, quando aliás aquelle 
ee .sustentavão contra os hespanhóes; mas sempre 
attribuindo-se á si a gloria adquiridr. á custa do 
patriotismo e capacidade alheia, para dissipar-lhe 
os fructos, cevando aduladores e. vis instrumentos 
doa· seus despotismos.' , . · 

E tanto é pi'ovavel o que eu a:f!itmo, quanto .. o 
];1razil, que teve esse centro de poder incontestavel, 
estando em quasi tudo o mais na razão dos 
·seus visinbos, fez e concluio a sua independencia 
com tanta prompt1diio e facilidáde, como ainda 
nãe ha exemplo de ter acoutecido a algum 
povo; · 

O mesmo honrado orador attribulo á revolução 
das colonias bespanholas a dependencia em que 
estavão da côrte de Hespanha; Tambellt me não 
parece exacto_ e.tanto que em Venezuela farão 
rejeitadas as condições transmittldas · em 1808 da 
parte de Bonaparte e Murat. Foi, sim, o amor da 
liberdade e a . consciencia da propria força quem 
decldlo os smeriéanos hespanhóes a se desligarem 
dos élos coloniaes que os prendião á metropole. 
Repellindo os inglezes não . podião os da repu-

. blica de Buenos-Ayres, deixar de reconhecer que 
os hespanhóes erão incapazes de subjugai-os. 
Nova Granada e Venezuela, procederão seme
lhantemente : as~im o Chile e o Perú, e ultima
·mente o Mexico. Se os colonos refrActarios, se
gundo Grouvel, não convidassem hespanhóes e 
inglezes para auxiliai-os em suas tenazes pre
tençÕA6 a despeito da metropole, não necessltarião 
os commis1i'arioe francezes de se soccorrerem doa 
insurgidos, nem talvez estes terião consciencia de 
sua . propria força para repellir totalmente os 
francezes depois de terem debelll\do lnglezes e hee
panhóes. 

E é, portanto, que eu reclamo a maior paz 
p'ossivel ; e me opponho a . todo o movimento 
militar, porque entre nós se niio vá conhecendo 
-usualmente que as Instituições politioas, a con
servação das autoridades, etc., dependem mais 
da força em armas, do ·que da razão lllustrada 
e da justiç11. . 

·Disse mais o iJl ustre orador, que o Brazil era 
independente entre si antes de reUl'o l Aseim era, 
composto de estados ·que se . denomioavão vice

"- reinadqe, e coostavão de capitanias subalternas.
Quererá o honrado collega que retrogrademos para 

• nhi, e as provinciâs maioi'.es absorvão às menores? 
qreio que está longe, de ser essa a. vontade na-
cional. ., . . · 

Attribuio o · dia 7 de Abril á proclàmação do 
_ex-imperador na sua viagem à Minas. Poder-se-ha 
ter isso como um admlniculo ; · mas a causa matriz 
vinh·a' de longe, e, começando pela dissolução da 
constituinte, · foi ·successivamente alentada por 
exclusões · injustas , pretenções á inutilisar a 
con s.tituição, não só de facto como de direito, etc. 

Um outro nobre deputado de Minas (o Sr. 
Carneiro Leão) pretendia provar que itouve trans
gressão de . p_oderes na constituinte da França, 
proclamando M:irabeau, q,ie a. e.ssemblé"e. se deveria 
guiar ·pelo juramento do jogo da péla. Verdade é 
que·Mtraheau se referio ao juramento proclamado 
por M;ounier, de se· não retirarem emquanto não 
dessem uina .. constituição á França ; · mas foi em 

· defesa do ·parecer da commissão de constituição 

e para confutar ao abblide Maury, que se lhe 
oppunha; e então, o fulminante ora<for provou 
q11e aq11slle jliTamento era conforme com os~oderes 
respectivos ; os quaes tiuhão por fim dar uma 
constituição á França e o contrnrlo fõra se se 
retirassem antes de cumpril-o: -demonstrou mais 
a conformidade dos povos e sua geral approvação; · 
e depois de aj11ntar .invectivas á razões solidas, · 
~onelulo com o e:r.e:,nplo do cons11l romano, que, 
10terpellado pelo tribuno para que jurasse se havia 
respeitado as leis, jurára ter salvo a republica, 
assim como elle Mirabeau jurava gue a assembléa 
constituinte -havia · salvado a causa publica. 
E sendo assim, poderá eemelba.nte procedimento 
apoiar a menor alteração dos nossos poderes 
para que obremos fóra delles e mais do que elles 
nos prAscrevem ? 

Fanou consecutivamente o lllustre deputado 
em a convenção nacional como para provar que 
ella foi operada pela a.ssembléa legislativa. Não 
duvido que a convenção nacional resultasse da 
assembléa ordinaria, cuja força dominante estava 
na direcção dos jacobinos, di8seminadoe e obrando 
ostensivamente em todo o territorio da Franç~. Mas 
o facto questionado é que a assembléa ordinaria 
não a11torisou por acto algum · 1egisletivo para 
se alterarem as bases do systema monarchico
con·stttuclonal-representatívo destruindo o mesmo 
systema. O facto (que não devemos perder de vista 
como bons filhos da patria) é que tudo se perdeu, 
perdido totalmeota o equilíbrio · social. Vinte e 
tantos annos, ·como já disse, se p_assarão entra 
horrores de .toda ã especie I l l E algum que 
sobreviveu as calamidades da pat'ria, de11-se. talvez 
por feliz com a carta de 1814, depois de ter 
re_sígnado a constituição liberal da 17911 

O meu illustre collegà da Bahia (o s,.... Alves 
Branco) que muito brilhou· em seus discursos como 
defensor da monarchia federativa, dignar-se-ha 
tambem de ouvir as observações que tenho a 
fazer-lhe. Tendo dito º nobre orador que o seu 
prototypo de fedetação é os Estados-Unidos, parece 
querer · que mudemos de systema ,- acaso nisso 
sustentará o projecto desta casa, seja quanto á 
mona.rchia federativa, seja quantQ aos poderes 
de que estamos revestidos para ·indicar sómente 

. da constituição os artigos reformaveie? E' ma-
nifesto que não. · 

Com o fim de reforçar o seu proposito comme
morou o meu bom colloga as infelizes tentativas 
de Minas e de Pernambuco; e disse que . taes 
factos provão ser republicano o esplrlto brazileiro. 
Não havendo em algumas dessas épocas um prln
cipe que se identitlcasee com os lnteres.aes da 
revolu9ão - comfl não visarlão o republicanismo 
esses infelizes brazileiros, devotados é. liberdadeT 
Comtudo, lembrarei ao honrado orador que 
tanto esses exemplos .não provão o que elle 
pretende, quando não devem provar preferencia 
ao despotismo alguns outros tirados de Pernam
buco mesmo e de S. Paulo, ~ época da ex
pulsão dos hollandezes, e na acclamação de 
D. João VI · e Jefecçlio dos Felippes de.;4:la~tella
N'uma parte se rendem á Portugal, que os 'havia 

' quasi de todo 11bandonado ao. predomínio dos 
bàtavos ; n'outra parte um varão celebre, até 
por isso recusou aceitar as acclamações de rei, 
que o fazião. . 

·o resultado, porém; que eu Uro e convém 
tir_ar dessa serie de factos, é mais uma prova de 
que o systema mon11rchico-constitucional-repre
sentativo está na razão dos progressos da per
fectibilidade. humana no Drazll. Os mais ant)go.11 ' 
tinhão -· por suave o jugo portuguez; os que se 
lhe seguiTíio visavão o republicanismo ; a ·ge
ração presente proclamou, jurou e tem defen
dido e sustentado a monarchia constitucional 
re!!_resen'tati va. ., 

Fallc.u em Mahomet' como de um homem pouco 
mais que ordinarip, · e doa arabea na ·razã9 de um . 
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pdvo desprezível, .para indicar que, os - povos são 
•capazes de -todo o ,systeina uma ~ez que se lhes 
'imprima . o conveniente -movimento. Hoje, em 
repliea,-já o-meu illustre collega coneideroualguma 
cousa a capacidade de Mahomet, sem -reservar os 
arabes da ordem dos brutos . Quanto 11 mim ;-· se 
devo ajuizar da capnci-dade p-elos factos, não posso 
deixar de crêr no que nos dizem Mably, Coo-_ 
dorcet, . Anquetil e ·outros, quando considerão 
Mabomet- como legislador . e pontlfi,ce, general e 
.politit:o; orador e poeta. E, semelbantemente, os 
arabes, um povo bravo, que nunca conquistárã9 
persas,·nem Alexandre, nem os roma.nos- e·como, 
a -não .ser RSsim, ,conquistarlão o Egypto e a 
·Palestina ; suhj ugarião Afrlca e consideravel parte 
da Europ.l'? ·o peior ê que-se . não procure accom
modar as leis aos costumes e índole dos .povos, 
como fizerão Minos, Lycurgo, Solon~ etc., enol-o 
ensinão -antigos e modernos desde Aristoteles. e 
Cícero ; ao mesmo tempo que se proclama como 
'principio •certn,,que a lei é a expressão da vontade 
geral: verdade· recoti'hecida por-Mirabea.u a pouto 
de confessar.altamente que traça~ uma oonstituiçiio 
'era -pouca.:.'cousa, pois -que .a grande 11r.te estava 
·em proporcionar aos homens a lei que elles devem 
amar devéras. Mas os savana, diz Charles Conte, 
se enganiio quando pensão que disporáõ'ilos. povos, 
como os obimicos da materia. Todavia a sciencla 
tem suas leis que cumpre guardar para não 
perder meteria e trabalho. 

Subio o meu bom collega á slder~a estaneia 
para nos fallar do systema planetarlo, ·etc, Grei.o 
que ninguem; 'anteriormente ao nobre orador, 
-aqui fatiara -nos· estros. Palo que sou, a acreditar 
que o meu boni:ado collega se lembrára de um 
clerigo -de ·Coimbra, ·insigne orador, o q'ual sendo 
muito exaltado no tempo das cõrtes de Lisboa, 
immediatamente que a constituição foi de báixo, 
converteu-se em formidavél corcunda.; e subin'do 
ao palpito para celebrar ii restauração do governo 
absoluto, fundou-se em que o ·governo de um 
s6 era o .mais natural por analogia do sol, astro 
supremo collij1ado no firmamento, etc. Niio ob
stante, a rel!trrdação do illustre orador e seus 
conhecimentos astrologicos, sempre nos instruem 
de que os planeta~têm suas orbitas, das quaes 
niio podem transce11der. No nosso systema social 
não exorbitemos da peripherla de nossas attri
buições para que não nos . abysmemos em um 
cabos. 

Tratou de definir a.palavra - monarchia- para 
provar que a bi-eomposição dos dous vocabulos 
gregos não repugna a proposta - federação-mo
narcbica - tomando , por -seu fanai o que deixou 
dlt,i Montes9uieu, no cap. 1• do liv. 9° -do es, 
pirite ~dB.!1, leis. Mas eu creio que serei mais feliz 
·em provar com as proprlas palavras de Montes
quieu que a federeçã9 de que elle falia não .se 
1>6de casar com 'ª que sonhão alguns dar _ao 
Brazil. « Se uma republica, diz o sabio, é pequena, 
-a destróe uma -força ·estrangeira; se -é .grande, se 
destróe ,por um. vicio que lhe é intern2. Esta 

-f6rma -'de governo é uma convenção, pela qual 
muitos corpos ,politicos co»sentelh a· fazer-se ·ci
dadãos de um estado •maior que elles querem 
formar·. ·E' uma sociedade de socieilades que 88 

· fazem uma nova, a qual se pôde engrandecer 
por novas sociedades que se lhe uniio. Composta 
de ·pequenas re)'ublicas, goza da bondade do 
·governo ,interior de cada uma; e quanto ao· ex
terior,·,,tem · pela força oda -assoéiação todas -as 
vantagens das grandes monarcblas. ,.,. 
· ·:E tanto ' O · que -diz Montesquieu -respeito ,á 
federação não é applicavel ao Brazil, quanto fica 
·evidente que nós, possuindo em nós mesmos uma 
monarchla constitucional ·e representativa, nà(I 
deverllmos jàmais demandar um remedia que -có 
pôde· ser procurado por aquellea povos que ca
recem das vantagens inherentes . :l\a -monarchlas 
cónstttucionaes-representativas. 1 -

. ' 

Chego~ ~ av~nca.! o . meu_ lllustre coilega, que 
a escrav1dao -nao nos empec,a, porque, nesta .paiz, 
induz ,em amor ila liberdade o purifica, long·e 
de depravar os costume. De. novo em replica 
cuidou de reetificar o seu dito. Mas ·como, se 
não ba .muitos dias que o mesmo honrado 
orador disse, e disse bem, que longo tempo se~. 
rininos ineptos .para bem julgar das imputações 
a outrem feitas, por nos acharmos babituado's a 
infligir castigos aos escravos sem as necessarias 
provas de seus delictos arguidos. Se até alguns 

. senhores applicil:o esses castigos em ,muitos, 
pela culpa, que aliás, a um só se imputa, e na 
duvida decidem que ' o castigo nunca é 'perdido, 
pois se não é pelo qne ora se diz, serà pelo que 
J à tenho feito ou fizer, etc. ? O que se podia 
affirmar com segurança é que entre nós e os 
hespanhóes americanos, a .escravid!io domestica 
nunca teve tãQ damnosa influencia sobre . o·s cos
tumes, como de -permeio · a outros . povos. · Mas 
que ger!Jlmen.te a escravidão é um grave mal, 
não se póde contestar sem a nota de incorrer 
em paradoxo. Prova é que não -tem comparnção 
nos Estados-Unidos a clvilisação dos do sul 
com a dos do norte da União; a prova é que 
inglezes, hollandezes e francezes, que ;passão pelos 
povos mais civilisados e industriosos na Europa, 
são, pelo contrario, preguiçosos, estupidos e 
cruelíssimos em suas colonias. 

Affirmou o meu illustre collega que a 'fede
ração dll.va força aQs governos administrativos. 
Se é a do despotismo sem recurso, isso é 'fra
queza quando se falla em ll)ateria de governo. 
Se a força ·é a da vi~ilancia, cc>mpativel com as 
pequenas republicas, concedo . - Mas :que tem 

_. essa força de incompatival com a integridade do 
imperio e com as reformas .provinciaes qu~ eu 
professo e que nos proporeionão as ·emendas do · 
senado? Ha a differenca que o ' systema do hon
rado orador encerra males intrinsecos que não 
eompensão os bens passiveis; e o federalismo 
ja nossa con~tituição com o desenyolvimento que 
eu advogo, inclua todos os bens sem pro habi
lidade de graves riscos. 

A.ocrescentou o illustre orador que as provín
cias ficàrão exteriormente mais defensnveie, segundo 
as dista!}Cias do centro- eommum. Niío posso 
deixar de crer que o nobre orador se equivocou, 
em quanto que semelhante razão ' ataca o grRnde 
principio federal: além de que suppõe o absurdo 
de não assistir ás pro vincias direito algum Je 
defeza . Mas, quem não · vê que as vantagens 
federaes são sempre imitadoras dá união o me:, 
noras do que as desta? O facto é que - as pro
vincias immediàtas ao Cearà farão logo em seu 
soccorro para subjugarem o sanguinar!o Pint·o 
Ma~eira. O certo é que mesmo ua t\p0ca mais 
remota dos fastos do Brazil, como o honrado 
oradi>r -acaba de reconhecer, as provlncias do 
norte se soccoa.êrão mutuamente para repellir 
bollandezes, e . no . sul, igualmente a francezes. 
Nos estados Independentes é que a acção é mais 
lenta, porque cura-se de , dii.cutir se é o casus 
fmderis. Exemplo de semelhança os mesmos 
Estados-Unidos na primitiva da sua \ndepen
dencia qu,rndo a causa da liberdade proelalliada 
-era o principio e o t;ssencial da confe~eração.
,E quantas falhas por abl oito houverao l l l .· 

·Nem prescindia das sevandijas e inseetos _que 
apoquentarião os estrangeiros fovasores. Que 'tem 

-isso com a questão federal? Não obstante, ·· é 
contraproducentem o·.argumento de m·eu illustr'8 
collega, porque, vindo o .aceio com o apuro d_a 

. civilisaçiio, menos áevandija~ e insectos . mort1-
flcadores coajuvari!.io os riscos da invasil:o. . , 

·OQntestou a opíbião que taxou de 'banal, d:e. 
.parte dos que éxigem o augmento em luzes para 
o governo federal. .Concedo que não "é :assim 
.geralmente, e tanto que .prefiro, colno :mais esJ
,gentes, os .costumes, amor ao .trabalho, :é~c. 
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Todavia, ha alguma cousa de especial no pro
jecto, 4110 o mesmo 1Jl11stre orador defende. 
Como, sem l11zes, haverá fructuosamente nas 

· provinclas duas camaras, lnt&ndentes, conselhos 
dos presidentes, e assim por diante? - Como 
deliberarem .com acerto sobre os negocios ln· 
ternos -e externos, mórll)ente mediante as divi
sões territoriaes ora existentes? 

Argumentou com a· existencla de uin sõ tri
bunal supremo de jus_tiça para todo o ililperio, 
decidindo de negocios de partes. Neste· caso não 
prevlo meu lllustre collega que atacava o sys
te,na dos .Estados-Unidos, . onde existe, como 
entre nós, um só t~bunal supremo para toda a 
União ; o qual, não só decide · as ·questões em , 
4110 os estados são partes, c<>mo entre um estado 
e os cidadãos de outro ; entre os cidadãos de 
differentes estados, entre os cidadãos do mesmo 
estado, etc. E demais, o que é que f.óde haver 
de máo na nossa organiea1,ão judicia , que não 
possamos reformar sem que appellemos para 
alg11ma sonhada federação monarchlca? . .. 

Se cahir Washington, não cahlráõ os Estados- , 
Unidos, como cahio Napoleão 1-;-Exclamou o meu 
honrado collega. E que quererá dlzel' com .isso 
para a questão ? Entre nós cahio o imperador 
e a monarchia constitucional ficou. Em 1830 
cahio na França o rei, com a dynastia até, 
mas a monarchia representativa ficou. 

Proferio em apoio de suas assersões as ~alavras 
de Montesquieu, « cet état peut périr à un côte 
sans périr àe l'autre; la conféàérqJion peut ttre 
àissoute et les cbnfédérés i·ester souverains: » Se 
perecer · alguma província do Brazil, iambQm digo 
eu, não cabe o imperio do Brazil. -Negará isso, 
o llluetre orador ? E' entretanto, digno de obser
vação que' o Sr, deput,do, em tom de chança, 
repetisse consideravels vezes a nome «Frochot» 
como em acinte áquelle nosso collega (o Sr. Mon
tezuma) que com a opinião desse lllustro varão 
sustentàra uma parte do 11011, na verdade,- sabio 
e eloquente discurso : e que mutilando algumas 
linhas do esplrlto das leia, assentaese ter dado 
um passo mui avnntajado na cnrrelra polltica. 
De ordinarlo quando nós, a despijito do mere
cimento de outrem, entendeoios avultar estatua 
do Rhôdea ou torre do Pharus, por mala que 
nos tenhamos Insuflado, appnrecemoa aos olhos 
da critica lm11arolal meros loponlos de mesquinha 
escultura em fragll argila, O ctlebre Montesquieu, 
comquanto multo llluetro sej11, segundo' a época 
em que escreveu referindo, às vezes, sem critica 
as opiniões recabidas {COllJO aoonteceu'a respeito 
da Influencia dos climas, emlttlda por Hyppo· 
crntes e Diodoro da Slcllla, em um tempo em 
9.uo a mór parte do globo e1·a desconhecida f!-OB 
liomens mal;i eselo.recldos, adaptada por Bod1n, 
o abbade Dubos, Robertson, Gibbon, o abbade 
Rayoal, e outros escriptore9-não menos notaveis; 
mas ao depois de todo · desvanecida a faci:i <laf:! 
prõvas mais evidentes, por Volney, Voltaire·, 
Helvetio, Malte-Brum etc.) não é para sobrepujar 
a Frochot em Ul)l ponto_ de p~litica, depurado 
com toda a força da dialectiva no. seio de um 
congresso de sabios, como a assembléa consti· 
tuinte . de 1789. O certo é q~e, mediante o preten
dido apõdo, o principio resta incontestavel, como 
é por sua natureza. . 

Quer o meu, illustre collega qu11 os progressos 
· da população nos_estados-Uoidos se devão exclu
sivamente á iniit~uição federal. Se a . questão 
não fosse demasiadamente séria, cabia contras
tar o argumento · do nobre orador com os pro
gressos em população da Nova-Hollanda. Direi 
que esses progressos se dão nos estados · do 
norte, mais industriosos e fabris, como Mas· 
sachussets, New·York e Peosilvania; onde a 
proporção, já' os havia de muito a favor das sabias 
e phllantrôpicàs instituições do . immortal Gui
lherme. Penn,- Porém nos estados · do sul se devo 

TOMO 2 

crêr Mlchaux., la Rochefoucault, Frearon's, etc., 
o atrazo de civi_lisação é incomparavelmente maior 
do qnc o observamoA em qualquer das nossas 
províncias, e tanto que em 1816 · dizia o ultimo 
dos escriptores citàdos, que nesses estados as 
instituições políticas se achavão dous seculoil 
avançadas da ·sua pratica. -Qual é, meus senhores, 
qual de nossas cidades maritimas·, que distantes 
das florestas cinco a seis leguas, Importe carvão 
mineral, como Charleston, para o gasto de cozinha 1 
-Qual de nossas cidades, 'onde nii<1· ha pedreiros 
e carapinas, para fazerem as casas, com acontece 
na maior parte dos referidos estados do· sul, de. 
tal sorte que, com despeza mui conslderavel, se 
mandão vir dos estados do norte· officiaes, até 
para envidraçarem os caxilhos, que· aliás flcão 
perpetuamente sem os · respectivos vidros, ·· se 
acontece quebrarem-se ? SeJ amos mais justos 
para comnosco mesmos; cultivemos os bons cos· 
tumes, sejamos fieis aos nossos deveres. 

Quanto a instituições sociaes. ' nenhum povo 
as tem escriptas melhores do que as nossas. 

Trouxe-nos tambem á consideração (sempre 
no lnt11ito de inculcar-nos a divisão em estados, 
como um grande bem) o crescimento daquelles da 
Amarica Septentrional, declarando q11e 18 erão 
ao tempo da sua lndependencia, e se achão presen, 
temente elevados ao numero de 24. Se a duvida 
está nc. numero, mi.is consequente fôra o honrado 
orador se pedisse para q11e novas províncias se 
creassem no nosso vasto territorio, uma vez 
que a nossa constituição o não prohibe; mas, · 
antes, é tanto ou mais ampla no. art. · 2°, 
do que a propria constituição federal da Amerlca 
Septentrional emquanto prohibe que um estado 
ee forme ou erija dentro da jurisdicção de outro ·. 
qualquer, 011 se constitua um só. pela união de ' 
dous ou mais, . ou partes delles, · sem consenti- -. 
manto da legislat11ra dos · estados in teressado·s e 
do congresso. Referio-nos o meu lllustre collega 
q11e o illustre brazileiro Andrada Machado nas 
côrtes de Lisboa proptizéra q11e o Brazil fosse 
unido a Portugal federalmente. Esta •inião 
prova contraproducentem por ee conformar ao 
principio fundamental da~ confederações, prlocipi~ 
exclusivo da que em vão tem querido esboçar no 
Brazll para comslgo mesmo. Sendo Portugul um 
reino e distante de nós, como todos sabemo11, na , 
occaslão em que · se confeccionava o pactô gorai, 
tinha todo o cabimento a lndioaçã·o do musLre 
deputado brazllelro, até para evitar que uma , 
separe.ção politictl sanccionaese, como velo a 
sancoionar:o 9ue já era separado pela natureza, 
que póde ter isso de commum com a monarchia 
federativa, proposta em reforma da-,ictual consti-
tuição do lmperio do Brazil ? .- , 

Mencionou consecutivamente o meu illustre 
collega, que Franklin se lembrára de um príncipe 
para CE\Ptro de gonrno na Amarica, sua patria, 
e . que semelhante idéa fôra rejeitada. O argu
mento prova, 1°, que o liberal patriarcha Ben
jamin Franklin previa n con,;,eniencia de um 
príncipe nesses estados; e talvez se elle ahi 
existisse, outra fosse a deliberação do congresso 
geral, até para se preservarem perpetuamente 
das oscilações a que aliás são de continuo 
expostos na eleição dos seus presidentes etc., 
.2•, q11e uma monarchla é lncompativel com a 
exlstencia absoluta de estados Independentes e só 
unidos pelos vinculas federaes. . 

Ultimou o illustre orador o seu brilhante dis
curso descrevendo-nos a appetecida federação, 
como outr'ora forãO descriptas aos fatigados 
Gamas as futuras proesas que se havlão de seguir · 
a suas deS'cobertas !. • • Eu porém concluo com 
afflrmar, mais uma vez, que estoq, convencido 
de que as emendas d_o senado satlsrazem quanto 
nossa . patrla sérlamentf' exige. O Braz!I (juer 
a constit11ição que jurou e é capaz de fazei -o 
feliz ;41uer reformas e ,melhoramentos; Mas re• 

80 
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pugna a toda a mudança de systema po!lt!co .. 
Nem é sem fundamento que uns rece1ao pela 
existencia do § 4° do art~ .6•, e outros pela 
conservação · do § 14 do art. 179. Sejamos justos 
e fieis a nossos deveres, ó Brazil será feliz e 

'salvo de todos os ,. males ; e as gerações presente 
e vindoura bemdirão nossos patrioticos esforços . . 

Voto· pelâs en1endas d(!" senado .. 
O l!lllr. oaJ.,:non ,-Sr. tiresidente, já del a. 

minha opinião ácer.ca da reforma em geral, qua·ndo 
fallei a favor da -1• emenda do senado. Eu disse 
então, e repetirei. ainda, que . julgo necessario e 
ntil alguma reforma na nossa lei funda!llental. 
E quanto á conveniencia 9essa mesma reforma, 
estou que nos cum.pria têl-a averiguado· melhor 
o anno passado e que é mui tarde o discutil-a 
agora.. ; . ·· ·, 

Neste momento, ou desde que foi encetada e 
vencida a idéa de· , tocar-se na constitllição, eu 
devo oprar a respeito da. reforma; coino faria o 
homem~ que vê · uma pedra sabida da. 'mão · de 
alguem e que estando fóra de seu alcance fazêl-a 
parar, contenta-se em acompanhal-a. com os olhoa 
e em gritar aos presentes - acautelem-se 1 • 

Trata-se da 2• emenda do senado que supprlme 
os S)§ 1 ° e 2° do projecto desta, eamara, isto é, 
que não admitte a idéa de monarchia federativa, 
e que rejeita a suppressão do poder moderador. 
Eu voto, Sr._ presidente, por esta emenda; sen
tindo unicamente não ter 100 votos para dal-os 
de uma vez a favor della. . , 

A camara , senhores, está muito dividida 
nesta questão. Um lado rejeita a noção de mo
narchia federativa ; mas subdivide-se em duas 
opiniões - na daquelles que julgão contraria á 
constituição do imperio, qualquer reforma -a se
melhante respeito,- e na daquelles quA não jul
gando a proposição dessa reforma como anti
constitucional, todavia a rejeitão · como-·niio con
ve11 iente, inutil e até p~rigosa: 

Eu declaro, Sr, prfffi1àente, que partilho esta 
segunda opinião. 

Outro lado approva a ldéa de monarcbla fe
dernLlva ; ma~ subdivide-se tnmbem na opinão 
dequelles que a ndmittem por amor do exemplo 
seductor da federuçilo americana; e na dnqnelles 
que a re putil.o como medida urgente ou preventiva 
de grnndos desordens, 

Dnndo a razilo am que fundo II minha opinião, 
parece-me que responderei t'l dos outros. Quanto 
à constltuolonalldndo dn reforma proposta, já 
dlsee em outra ocoaslilo o que julguei bastante. 
Nilo me parece que violámos a constituição 
quando lndicàmos a -sua reforma, e mesmo re
forma na sua parte · essencial, Em. tres artigos 
mui claros a conslltuiçiio · nos autorisa para 

. julgarmos passados 4 annos, se algum dos seus 
artigos constltuclonaes carece de reforma. Ora, 
segundo a d efiniçiio dada pela constit11ição mesmo 
só. é constitucionl!l · o-que diz respeito a9e limites 
e attribuições· dos direitos politleos -e individuaes 
dos cidadã.os. E ·se. isto, senhores, que a constituição 
mui particularme'nte -reputa constitucional, não é, 
ou ·não deve s&r essencial a uma. constituição po
lítica, então decl~ro que· não sei no que pos.sa 
ou áeva consistir 11 · es!llncia de uin pilcto social. 
Estou portiui_to · f!rm_e nos• p_rinéipios qu_e já_ ex. 
pendi. Até ·para mdrnar uma . reforma federal (que 
aliás eu co.mbat~rià,' 'como esto.u fazendo), tem ;a 
comera legitia;i_o nia,~_dato na con"tituição que·ha· 
vemosjurado, · · 

Quanto pórém, Sr. presidente,!\, desconvenlencia, 
lnutilidjlde e · perigo · d~ se admittir a idé!à da 
monarcbla federativa, eu ;me refiro em tudo aos 
discursos proriuriclados bontem ~e boje nesta casa 
por um illustre deputa.do desta provincla, ó qual, 
tendo ab,u'1idado no 'meu seníido~ expen(ieu com 
11ntilm1,,11, olar~za., os a:çgu)llenCbs de 41:le m~,pod~rla 
serv r. 

Contentar-me-hei em fazer sentir á camara a 
contràdicção em que se acl~ão alguns dos S@nhores, 
que com mais vchemencia têm sustentado a refe
r,ida idéa. A federação que desejamos (dizem elles) 
não é a ampbicionica, ·ou a germanlca; ou a 
helvetica, ou a da antiga Hoilanda, ou a da 
Amarica do Norte, é openas aquella que consiste 
em . dar aos governos provinciaes maiores attri
buiçõ98 para o expediente de negocios locaes. 
E nisto msistem, senhores, ao mesmo tempo, que 
uma das emendas do senado, que tem por fim 
augmen.tar a acção dos conselhos geraes e pre
sidentes das províncias, deve satisfazer comple
t.ílmente aos seus desejos ; E sendo assim, como 
dizem e eu creio, para que, lhes perguntarei _eu, 
estamos aqui a disputar e ·a bri~ar· por uma 
palavra ? Se a federação que deseJão não é a 
mesma que geralmente àe conhece, para que te!mão 
em querar conservar uma expressão que além de 
equivoca, é perigosa como mui be)ll foi demons
trado pelo illustre deputado a cujos discursos tenho 
alludido 1 ,.-, , ·, 

Quanto ao poder moderador, eu estou, Sr, 
presidente, pela necessidade e utilidade de con
serval·o. Tambem nesta pe.rte refiro-me ao que 
boje mesmo foi dito a favor da emenda em dis
cussão: e posto que pudesse dizer um pouco m&.is, 
tenho por melhor guardar-me para a reunião das 
camara.s, onde talvez se discuta .ainda' esta matería. 

O que porém, Sr.- presidente~ não posso guard,1r 
para então, é o fazer breves observações á quatro 
argumentos de que se servio aquelle de meus 
illustres collegas, que com mais força e m_esm~ 
com grande hnilidadé tem querido sustentar a 
idéa da federação monarcbica. O seu lo e mais 
forte argumento, é a meu vêr, ·a belleza do go
verno federal dn A.merice. do-Norte - belleza qu9 
emphaticamente elle vê representada no brilhante 
feixe de estrellas do pavilhão americáno. Para 
responder-lffes, senhores, bastaria recorrer lam
bem á belleza do nosso governo, uma vez que 
seja aperfeiçoada, como vai ser, a nossa consti
tuição - belleza que póde ser igualmente repre
sentada por muita gente, no brilhante eir.culo de 
estrellas do nosso pavilhão, ficando assim opposto 
ao argumento do feixe este outro do circulo; que, 
se nfio é mais logico do que aquelle, é pelo menos 
mais geometrlco, Mais isto· não basta, senhores, 

· é preciso fazer vêr que o illustre deputado engana
se quando quer attribuir a população, a riqueza, 
a boa dlstribuição da justiça e a felicidade o.e que 
gozão os Estados-Unidos · d11 Amarica do Norte á 
essa belleza do seu governo fe!ieIB\. Jà forão aqui 
lembrados, Sr. presidente, ·os imperiosos II).()tivos 
que determinarão os estados do norteá se unirem 
pelo laço federal. Tambem já se mostrou que a 
prosperida<!_e e actual grand_ezn da união ameri
cana, é antes o resultado de numerosas conquistas 
e de muitas bem alheias de · s.ua fórma de go
verno, do que d.a existencia daquelle laço federal. 
Se o grande augmento de população. ~prova do 
bom governo (como · nfilrmou tambem outro ' Sr. 
deputado) não sómente podemos responder · com 
o. rapido progresso d~população em Van-Dieinen
La_n~ :-e New-South-WS:lles, de que jã se fallou, 
e onde não ha federação, como até posso dizer, 
que segundo as noções que temos, vem a ser por 
semelhante prova o imperio d_a . China o · melhor 
aoverno do mundo, pols que é · o mais populoso. 
Se tratamos , de ri_guezii, opulencla industrial, boa 
distribuição de· Lustiça etc . , podeínos lembrar o 

· goverrio da Grã-Bretanha, onde ha tudo Isso sem 
~haver federação. Não é pois, é · vista de razões 
tão obvias, ã fórma do governo americano que 
se , deve attrlbuir exclusivamente o grão de pros· 
peridade qua alll se admira. · 

Ou.tra especie de ~rgumento de que servia o ll
Iu11~re deputado para defender a ldéa de . federaoAo 
foi_ tlrac,\!1 da. analogia Jà existente á algun11 r911-
pe1tos. entre a nossa e a o·rganisaçilo polltloa 'dos 

• 
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Estados-Unidos ; concluindo que via apenas na 
cupola do nosso edifi.cio social um imperador, e 
na do edific!o amAricano um presidente. Não é 
sómente essa a dlfferença que ha, Sr. nr1asidente. 
Tambem eu sou em minha casa, acupolâ do edificio . 
social domestico e familiar. Estas metaphoras não 
provão muito; mas como são· usadas responderei 
com outra ao 11lustre deputado, para demonstrar
lhes a maior. e a mais salutar das differenças 
entr~ o nosso · e <> edificio americano; dizendo-lhe 
assim : - a salva que . annuncia entre nós o 
nascimento de um prlncipe Imperial, abafa e 
mata centenares de ambições ; ao contrario, o 
8° anno da magistratura de um presidente dos 
Estados Unidos·, desperta e açula centennres de 
ambições. Que a Divina Providencia arrede da 
Ami;,rica Norte a calamidade de uma guerra pro
longada : que alli não appnreção generaes com o 
prestigio ~ue dão as victorias: que emfim não 
se repita allt por muitas vezes a ultima contestação 
eleit9ral entre Guiney Adams e o general J11ckson. 
-Taes são os voto~ que commigo fazem todos os 
amigos da liberdade americana. ~ 

O 3• argumento do illustre deputado foi-lhe 
suggerido por Montesquieu: é tirado da condição 
que aquelle politico exige, para a perfeição de um 
governo que este possa do centro levará peripheria 
a segurança, a vida social, a prosperidade : e 
então ex.clamoü o illustre deputado - como po
derá o nosso actual governo soccorrer o Pará ? 
Este argumento, Sr. presidente, ou prova de mais, 
por isso que nenhum governo, seja qual fôr a -
sua fórma, poderá acudir com mais brevidade do 
qus hoje faríamos, a uma p~ovincia rodeada de 
desertos e !solada como o P,1rá, ou quando prove 
algumá cousa será sempre contra o governo federal. 
Senhores, se acaso para soccorrer a .qualquer 
provlncia, em caso de aggressão externa, é mister 
que o governo tenha força, eu creio, que de todos 
os governos é o federal aquelle que menos força 
tem. 

Esta asserção não é· garantida. Os admiradores 
do governo dos Estados, Unil/os são forçados a 
reconhecer isto mesmo. O lf'overno federal, se
nhores, pôde sàrvir de exemplo, e póde ser admi
rado, quanto (1 administração local e interior dos es
tados . mas quanto á administraçiio geral e eX-ter11a, 
é sem duvida um governo imperfeito e pouco digno 
de ser Invejado. Prescindindo . dos factos jâ alle• 
gados de deelntelligencia entre o norte e o sul e 
da notorla relutancia contra o governo da Uniíio, 
limitar-me-hei á lembrar aqui um facto que mostra 
a fraqueza do governo geral, dentro e fóra dos 
estados : fallo do trafico Iníquo e barparo de 
armamento de coraarios e piratas em alguns portos 
da Amarica do - Norte. A' despeito de laia do 
congresso e de tratados existentes, o governo 
níio é obedecido e arma-se como d',rntes. 

O 4• argumento do·mustre deputado tem por base 
os nossos costumes, que elle julga.,favoraveis á fe. 
derAção, e que elle acha melhores que os da Euro,pa; 
Senhores, se acaso os nossos costumes são me
lhores que os da Europa, agrnde,;amos a Deos 
o ter obrado . um ,a1 milagre em um paiz · onde 
um terço da i;iopulação é de escravos, mais ou 
meoos vin'ilos das costas d' Africa. Mas não levemos 
nossa vangloria e orgulho -ate o ponto de insul
tarmos a Europa, ou atac~rmos os seus costumes._. 
Se o illustre deputadó se referio n!I comparação 
que fez áquella parte da Europa, que póde ser 
chamada o Matto Grosso da Európa, talvez possa 
ter alguma razão; s_e ·porém allude á Europa . 
culta, está muito enganado. Não so traga para 
aqu\1 como fez outro íllustre deputado, costumes 
do tempo de Luiz XIV : isso acabou. Nem se 
fall& tão pouao do grande numero de crimes 
commetUdos na Europ~ e de que falliio as gazetas~ 
Nilo nos llludamos, M8nhores: nos paizes onde 
ae lei.11 silo nxooutndae, onde nii.o ha crime que 
nãe> seja conhecido e punJdo, ha de por certo 

parecer grande o numero de crimes. Entretanto, 
que naquelles onde as leis são mortas, e a policia 
nenhuma, mal se sabe o que nelle vai, tanto assim 
que ainda agora sei, por(lue me foi dito aqui que 
nes_tes ultimas mezes dous casos atrozes [ de parri
cid1ol..) forão julgados na supplicação desta cõrte. 
Nada mais direi. Tratemos de aperfeiçoar a 
nossa constituição monarchica-represeritatlva, e 
de1xenios a federativa. 

.E agora, Sr.~ presidente, devo confessar que 
senti muito o não se ter votado sobre esta emenda, 
logo no primeiro dia: eu desejava que a idéa fede, 
rativa f~sse rejeitada sem discussão, para dar um 
desmentido mais aolemne áquelles políticos que 
apostavão na Europa (por boatos, segundo consta 
sabidos da rua _de Courcelles) que em Julho eh.e'. 
garla alli a noticia de que a nossa assembléa 
havia proclamado a federação. Sinto por isso que 
se tenha dado tanta importancia a semelhante -
ma teria. · · 

E para. que a dtscussão se não prolongue mais, 
conclu1re1 rogando a y. Ex.. que convide aos 
nossos illustres collegas para que sejão mais 
breves, afim de que a reunião das camaras se ve
rifique quanto antes, e passem as reformas gue 
são necessarias, e nada mais. 

Dada a hora ficou a materitt adiada. 
Levantou-se a sessão. 

Sessão em 3 de Setembro 

PRESIDENCU. DO SR. LIMPO DE 4BREU . 

Approvad11 a acta da antacedenta, leu o Sr. 
1° secretario os seguintes officios: 

Do Sr. ministro da marinha em rasposta no 
que sa lhe dirigira exigindo inf,,rmações ácerca 
dos 6Scruvos remettidos daa fllzAndas nacionaes 
do Piauhy.-A' secretaria. 

Do Sr . ministro da justiça communicàndo 
haver recebido participação do presidente de 
Serfà(ipe do se não achar pronunciado em processo 
algum o Sr. deputado Antonio Fernandes da 
Sllvelra. -Fcoa a camara inteirada . 

Do Sr. ministro da fazenda devolvendo os 
papeis de Jofill"' 'riburcio Pamplona, com a 
rettposta nos q u_esitos que a .respeito lhe f~rão 
!eitos.-A' secret,,rin. 

Enviou-se t. commiAslio de ln~lrucção puh_lica 
um requerimento de Manoel José Pinto de Vas-
concellos · 

A' de p1n1sões o ordenados outro de Joaquim 
José Rod rlgues. · 

A' das camaras municipaes uma representação da 
Je Q,antagallo. --

A' de petições um requerimento de José Fran
cisco do Amaral. 

A' de poderes um oflicio do Sr. depu(ado 
Baptistn Caetano, participando não poder con- . 
t_inuilr a assistir ás sessões por enfermo. 

Foi ápprovado um requerimento do Sr. Fer
reira d9 Mello, para se remetterem á comil'lissão 
de fazenda os papeis relativos ao pagamento.) de > 
Gacbêt, afim de dar seu parecer a respA)t,,. 

Approvou-se tambem o seguinte do Sr. Getulio : 
,e Additl!mento ao requerimento sobre a. caixa dos 

depositas publicos .. -Requeiro que se exija mais do 
governo copia do que constar nos respectivos. livros 
do \:laneo a respeito da entrega do cofre dos depo
sitas publicas ao depositaria; e assim mais, que o 
banco informe circumstanciadameute · .. qual a 
quantia que recebeu o depositario em notas do 
banco, declarando se os dous conhecimentos 
do governo, de 68 contos de réis, forã.o ou niio 
contemplados na quantia dAclarada, recAbida em 
notaM; dando o mesmo banco uma bXacta infor
mação a este respeito com ordem documental. • 
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~ 

Sobre requerimento do Sr. Carneiro da Ciinh11 
e emenda do Sr. Getnl!o venceu-se que as 
emendas do senado ao projecto de reforma da 
constituição entrassem juntos em discussão, não 
comprehendendo esta decisão a ' _2• emenda em 
discussão. . · 

Lerão-se alguns pareceres _de commissões, que 
t!v~rão diversos destinos. · 

Continuou a discussão da 2• emenda do senado 
ao projecto de reformas_ da constituição súppri
mindo os SIS! 1° e 2° do dito projecto. 

. -
Foi rejeitada a suppressão do § l• por 45 contra 

84 votos : e foi approvada_ a suppreaaão do § 
2° por 47 contra 82 votos; • _ 

·Procedendo-se a eleição da mesá, sahirão eleitos 
-presidente, o Sr. L impo de ·Abreu com 55-votos, 
-vice-pi:esidente, o Sr. Paim com 52, em 2° 
escrutinio com· o Sr . Baptista P ereira·.-Secre
tarios os Srs. Belisarl.o 49. - Chicharro 47 .
Fer.,eira de Castro 44.- Cassiano 35.- Supplentes, 
Vallasques 17. - Lacerda 10. 

Dada a ordem do dia, levantou -se a sessão 
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lliscurso pronunciado na s.essão de 4 de Setembro sobre as emendas 
do senado ao projêcto de lei de reformas constitucionaes 

-·o Sr. R.ebou9as:-Meus senhores. Não basta 
que nos tenhamos de reunir em assembléa geral afim 
de se decidir terminantemente a adopção ou rejeição 
da emenda do senado, hontem votada pela negativa, 
para qufil nesta casa deixemos de questionar o que 
ainda está sujeito á nossa deliberação: até porque 
não pareça que uma transigencia antecipada nos 
liga a não empregarmos o merecido tempo a respeito 
de assumptos, aliás os mais graves de que se 
poderia occupar um corpo de representantes do 
povo. Os illustres preopin antes promettendu-nos 
iµuita precisão, não forão todavia mui ·summarios; 
eu não posso assegurar se serei breve ou não. 
O meu discurso se ·curto ou longo, segundo o 
que der ó assumpto e o permittir minha· insuffi
ciencia, 

A primeira emenda na serie das que estão em 
discussão, é do senado. Elle pretende qne o art. 
49 da constituição seja reformado, para que inde
pendente da camara dos deputados, possa estar 
em sessão como tribunal de justiça. Em verdade 
é in·conveniente e nté impraticavel que o seaado, 
durante o período das sessões de . cada uma 
legislatura, se occupe das attribuições judiciaes 
constantes dos Si!li 1° e 2• do art. 47, q1tando a 
accusação respectiva não pertence á camara dos 
deputados. - ' - -

'Voto,· pois, em favor da emenda e•me não 
occupo de sustentai-a amplamente, 11orque até 
aqui n'ão foi entre nós impugnada. Não voto, 
porém, a favor da que declara reformavel o art. 
61 para conservação da lodependencla de cada uma 
das camaras: pois entendo que essa lndependencia 
ftca convenientemente conservada , não tende, 
lugar outras reformas a respdito da camara 
vitalícia. . 

O dito artigo é sem duvida nenhuma a garantia 
que a nossa constituição guardou contra toda a 
p'ossivel independencia aôsoluta do senado . 
Mas, me a,·gumentaràõ dizendo que se pôde 
abusar. destruindo a essencia das duas camaras, 
e qual a garantia de que se não possa abusar. '1 
A questão é se o art, 61 faz ou oão a bem · na 
nossa constituição ; se a sua pratica observancia 
póde operar o bem de se lllustrarem mutuamente 
ambas as fracções do corpo legislativo e delibe
rarem , o que mais convenha á saude publica. 
Mesmo os abusos quando tenhão lu~ar, podem 
ser idoneamente reprimidos pelo voto .suspensivo 
do poder mederador, cuja conservação se acha 
vencida. . 

E se o voto em assembléa geral mediante a 
fuzão . de· ambas as camaras, obtém de prompto 
o assenso do poder neutro, é porque tem ·por si 

,provavelmente o cunho de nacioniil, ou condiz 
coiti a verdade e razão publica. O que, porém, 
me espanta é qu~ se declarem contra o art: 61 
aquelles mesmos de meus illustres collegas, que 
não receião nada pelo systema constitucional 
com a proposta substituição temporaria e parcial 
d9s membros do senado; seQUndo fõr o resultado 
da eleição periodica da camara doa deputados, 
como quem acredita que a mobllldade eleitoral 
é um preservativo lníalllvel em polltica; ou 
9ue de facto póde haver ' alguma reunião de 
homens que conheça e oonstautemente queira a 
r11zão"' e a justiça ou a verdad11lra lei, ,· 

O art. 61, bem vemos, é bypoth'etico ; o senado 
em sua sabedoria só não poderá evitar a hypothese 
na pratica, quando alguma disposição antipathica 
fõr lnserta em uma lei boa- e na generalidade 
digna do assenso nacional. O àbuso, porém da _parte 
da camara dos , deputados serà uma espec1e de 
calamidade publica ; e o que é bom essencialmente 
não se aniquilla, só porque póde ser affecto á 
algum mal temporario além de remoto. 

Segue-se a suppressão vencida do senado, dos 
~Si 4°, 5°, 6°, 7° e 8°. Ao 1° dos indicados 
paragraphos precede a seguinte disposição, ven
cida o anno passado nesta .casa "A constituição 
marcará distinctameute as que competem á assem
bléa nacional sem a co ncurrencia do outro ramo 
deste poder, as que competem a cada uma das 
camara que compoeoi a assembléa nacional, e as que 
são communs a ambas a~ camaras ; fazendo-se nas 

- respectivas attribuições as alterações que forem 
convenientes»- Pergunto, de qual outra phrase 
us-ªriamos, nós se estivessemas prescrevendo as 
bases de uma nova constituição? O paragrapho 
é absurdo para que não valha o ser confutado ; 
tanto mais que, em seu minucioso detalhe, se 
acha !Tssencialmente prejudicado pelo qU:e .já se 
venceu aflirmativamente II respeito do poder 
moderador. 

« A câmara dos deputados serà renovada por 
novas eleições de dous em dous annos, que formaráõ 
o perlodo de cada legislatura » Temos nós 
âlguma prova de que a nação se tem dado mal 
com as legislaturas por quatro aanoQ? Eleições 
ordinarias de dous a dous annos ; eleições extraor
dinarias quando fõr dissolvida a camara dos 
deputados ; eleições quando deputados deixarem 
vagos· os respectivos lugares po1' · passarem a 
ministros; eleições quando vagarem lugares de 
senadores por morte ou outra causa equivalente 
que tempo tlcarà aos cidadãos, depois das de
mais eleições munlcl[!aes, para cuidarem dos 
misteres da vida? Q11e períodos intermedlos 
quadrilo-se As diveuas distanci,as do terrltorio 
do Jmperlo para 'l_Ue se pratiquem tantas e tito 
accurnuladas eleiçoes a tempo de se fazerem 
effectjvaa no exerclcio dos eleitos? Se qm,rela, 
meus senhores, alentar as mais temerarias am bt
ções, e trazer o Brazil em continuas oscillações 
internas repeti eleições de de1mtados, etc., etc. 
-Se ,quereis eewiar no corlçao ·dos cidadãos o 
amor pelas nossas instituições ( mórmente para 
com o.s agricultores e ,:esidentes a grandes 
distancias dos povoados) forçai-os ·· a destacar,em
se de seus domicilias repetidas v.ezes, . para 
renderem suffragios, . que o · não poderãõ ser· na 
realidade, e que nem sempra são compensados 
por algum bem sensível. 

« A camara dos senadores será electiva e tem
poraría : a eleição de seus membros será na terça 
parte dos que a compoem, ,e terá· lugar todas _as 
vezes que se renovar a camara dos deputados·. 
O modo pratico da - eleição, a substituição dos 
s~nadores, será indicado na cons~tulção. >>-Eis
aqui. uma reforma que parece ter a seu favor a 
opinião popular. Comtudo tenho observado que 
os antagonistas da vitaliciedade dos membros do 
senado diio mais pelos im1>ulsos momentaneos 
do seu coração, do que pelos ~uatoa dlc\amea 
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da sua razão; conal.derão a estabilidade urn mal 
8 a mobilidade um bem ; pelos possíveis abusos 
da instituição condemniio a Bd11tldade della; e 
vendão-se os proprios olhos a ponto de não 
verem de perto que a substituição é viciosa em 
si mesma, um mal do seu uso e uma calamidade 
nacional no seu abuso. 

jJompete ao senado conhecer dos delictos 
lndividuaes , commettiJos pelos membros . da 
familia imperial, ministros e conselheiros de estado 
senadores e ·deputados. - Oumo 'T'esldir nelle a 
independenc!à nariessaria para o bom e integral 
desempenho destas funcções judiciaes, se tirado 
como é da .massa geral dos cidadãos, e jámais 
privativamente de alguma classe privilegiada 
( como em· outros paizes ) , não lhe assistir, a 
independencia da vitaliciedade? Vós r·econheceis 
que e uma garantia para a lndependencia neces-

, sar\a dos juízes de direito, a sua inamovibilidade; 
vós reconheceis que nesses e nos demais em
pregados publicas de menor responsabilidade. a 
inamovibilidade , com ser uma garantia não 
basta· pàra quà .deixem de ser oft'ectados de 
alguma influencia do poder, e . tanto que os não 
sreservais dos repressivos da responsabilidade 
danai; como , então , sendo de uma parte o 
penado irresponsavel _para que só recêe as affecções 
Ja moral sancção public~; de qutra parte o 
puereremos sem a garantia da mdependeRcia·, 
qoherente á vitaliciedade que julgais \ndispensavel 
a esses outros empregados que não têm de julgar 

,dos membros da familia imperial, nem dos pri
TTteiros funccionarios da .nação, mas só e commum: 
n.dnte de causas individuaes ·e que ráras vézes 
podem aft'ectar à segurança e estabilidade publica? 

Compete ao senado « expedir cartas de convo
cação da assembléa, caso o imperador o não 

, tenha feito dous mezes depois do tempo que a 
constituição deteunina; para · o que se reunirá o 
senado extraordinariamente. » E encarregados 
desta {.u.ncção vital e importantiasl11111, como é 
de esperar, que (não sendo vedado entre nós 
que os representantes da nação sejão empregados 
pnbllcos do governo) a exerção, e a despeito do 
monaroha, senadores que não forem indepen• 
dentes do mesmo monareha pela garantia da 
vitali cledade , . 

Supponhamoe, meus senhotes ( o que não é 
raro de acontecer nos governos representativos, 
mórmente em crises, ou mediante as oscillações 
dos partldos), supponhamos que a delçilo da 

~ camara dos deputados é feita á vontade de um· 
dos partidos dos extremos oppostos; e que por 
conseguinte, uma terça parte da camara dos 
senadores, obra da mesma feitura, lambem Sijgue 
o espirita domlnanté da camaTll dos deputados, 
e chega a ganhar maioria no seu corpo ou por 
lnlitlencla, ou por ·que ah! já existão de longa 
data alguns membros, professores dos mesmos 
sentimentos, existlràõ de f11cto as duas camaras? 
Existirá de facto o systema representativo? 
Não : porque não existe a menor sombra de 
lndependencia entre as duas camaras; a minoria 
tóra de toda a passivei resistencia, se acha em 
uma habitual à i_rremissivel oppressão. Se esse 
justicio anti-constitucional representativo quadra 
ao poder,. elle o mantém, porque é morte da 
constituição, cuja vrãa o iocomoioda .. Sa não 
quadra. ao poder, b"m _gue assassine a 1el fun 
damental áo estado, aventura\se . o 11Cto legitimo 
de 'uma dissolução, e este se· vt!rifula . momenta
neamente, á grado . da naç_ão, que · se julga feliz 
:vendo _ cahir uma multidão de tyrannos seus 
oppressores. O poder ovante não cura de cumprir 
o mandato constituéional convocando uma ontra 
·aBBemb\éa geral, quem a convocará se não existe 
o senado, . composto de inem'bros vltaUcios e 
independentes para a convocar? J •• • 
. Combinai, meus senhores, o vicio luherente á 
m~nga que hitentaveis perpetrar; combinai .. 

as eonsequanclas cala111itoêas do· que é capaz , e 
vereis se ha. comparação alguma com os abusos 
que podeis Imaginar, a respeito da composição 
actual da camara dos senadores, segundo se acha 
prescripta pela constituição jurada. 

E de facto, nos tempos mais duvidosos para 
o Brazil, jámais o senado deixou de acceder 
á vontade nacional, sempre que ella se deiirnu 
ver pelos possiveis caracteres -de sua realidade, 
ter-se-ha que seja abso!eto e avelhantado em 
idéas sociaes um corpo que interferio na con• 
fe-cção da lei or~nica das cam,,ras municipBGs? 
Poderá ser taxad·o da menor sombra de anti
nacionalidade quem deu o seu consentimento ás 
leis de fixação das forças terrestres e maritimas; 
que darão garrote ao poder tirando-lhe toda a 
possibilidade de abusar de armas estrangeiras ? 
Censuraràmos com justiça a que111 votou o codigo 
penal, e accór Jou comnosco na resolução respectiva 
ás terras annex.adas á fazenda de SantR Cruz? ... 
Por mais· um passo que no& cão -tornamos ser.vis 
imitadores dos Estados-Unidos da Amarica Se; 
ptentrional. . 

Como ahl um terço da . totalidade dos sena
dores se succede em cada período de ·dous 
annos, quer-se que aqui o mesmo se pratique; 
e não se pondera que semelhante instituição póde 
ser mui compatível com a ex.istencia de cada um 
presidente da união por 4 annos ; mas -que de 
nenhnm modo se poderá dar em harmonia COII\ 
a existencia de um monarcha vitalicio e chefé âe 
uma dynastía, perpetuamente secundada pela lei 
fundamental do imperio. 

Demais, o-paragrapho não .prescreve como será 
a eleição e substituição dos senadores. Suppo
nhàmos que ( fóra das vistas políticas dos hQn
rados membros . que o àefendeoo ), a assembléa 
futura cedendo à proposta reforma, à encarasse 
diversamente determinando que os senadores não 
pudessem ser eléit,fs., do numero dos,deputados 
em exercício eft'ectivo ·, acaso quadraria a re• 
forma? Creio que não quadraria, apezar da 
ter exemplo n'uma• constituição republicana, e 
mesmo cá da Amarica, onde o presidente é vi
talicio, etc. 

Supponhamos que não passit o paragrapho 
respectivo à reforma da camara dos deputados, 
como é provavel1 por isso que estamos mais 
habilitados para Jnlgar com acerto sobre o tes
temunho de facto proprlo, como ficará a ca.mara 
dos deputados eleita integralmente, de 4 em 4 
annos, e a dos senadores parcialmente de 2 
em 2 annos ? Qual das duas camaras ficará 
sendo mais permanente, a dos deputados que no 
totAI de seus membros existe no per iodo de 4 
11nnos; ou a dos senadores, cuja totalidade tem 
de ser succedida n'um terço (quando multo) de 
2 em 2 annos? 

Meus senhores, deixemos a constituição na parte 
,de qae tratamos, como ella está ; não é na 
rapidez, mas sim na segurança que consiste a 
'excellencia dos progressos da liberdade, Nem 
senado heredltario, como a camura dos lorde 
em lnglaterra ( i,ois que envolve o absurdo ~ 
hereditariedade repugnante á ldéa sã e .capital 
da delegação. nacional), nem t9mporario, mohil e 
incapaz das altas funcções que lhe pertencem, 
A França, p&r mais que se deixasse levar do 
prurido refórmatorio, nilo-·derogou a vitaliciedade 
da sua patria. li.em ha exemplo de alguma 
.irioriarchia representativa, que seja · normal para 
nós, de uaia innovação tal como a que tenho 
impugnado. · . . _ 

O sabia Montesquieu, pondo a questão ·se 
cumpria que os senadores fossem vltalicia ou 
tempor11riamente eleitos·, resolveu mui categori· 
camente que devi ão ser escolhidos para . toda a 
-vida, como se pratica em Roma · e Laçedemonia 
e em' Athenas a respeito do Areop'ago. Elia 
contempla um semelh~nte corpo de anciãos da 
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patria como os depositarios e c~tores da sabe
doria, das instituições, dos costumes, das melhores 
leis, eto., etc. E quem duvidará que o nosso s~nado 
não o seja progressivamente pela mais constante e 
depurada pratica parlamentar, segundo fór indi
vidualmente substituído pelas mais distinctas 
capacidades da camara dos deputados? Sigamos, 
meus senhores, os pdncipios, o Gxemplo das 
nações mais sabias, o do sablo Mootesquieu, 
nesta parte incontestavel : ni!.o teremos do que 
arrepender-nos. 

O paragrapho que prescreve que - passe para 
- o poder el!:ecutivo as attribuições do poder . mo

derador, que fôr conveniente conservar, e que · 
as outras sejão supJ>rimidas - está prejudicado 
no todo pela emenda de suppressão, venciaa 
a favor da existmcia do mesmo poder mode
rador. 

Segue-se o paragrapho respectivo à sancção, 
que tambem se acha prejudicado, e que era na 
verdade, destruidor do systema represpntativo, 
com<l demonstrei na sessão do 1• · do corrente mez 
quando-analysei a lei actual das attribuições da 
regencia. Accrescentarei que o vicio da innovaçã12, 
é aggravado pela pratica, já observada a respeiti'I' 
~de uma resolução tendente á responsabilidade 
da magistra1.ura de paz; resolução que veio á 
esta casa acompanhada dos motivos de não ter 
sido sanccionada, e que jaz no silencio até 
boje. Não seria melhor _que a reg~ncia e:i.er
cesse o veto suspensivo· que · a coostituição 
confere? • 

Applico a respeito da suppressão do capitulo 
em que se trata do conselho de estado, al~umas 
das razões motivadas em favor da vitaliciedade 
do senado. O projecto desta camara não quer 
que o conselho de estado se reforme, quer sim 
que seja supprimido, ficarà a corôa sem con
selho? Serà compatível- com a responsabilidade 
que tanto se reclama, a existencia de conselheiros 
clandestinos? Serão esses mais actos do qne os 
que fação um corpo de anciãos, sazonados em os 
negocios do estado, e praticamente orientados 
em todos elles ? A animadversão se dirige a in
divíduos, e por amor dee.tes .vota-se de viorte a 
instituição ; porque se não purga dos lnfüv1duos 
a 1,k1stituição e pelos meios legaes? E' mais f,~cil 
délnolir do que reparar; e só esta a maneira 
de resolver definitivamente unia questão de ta
manho ~so. 

Toi:a-me approvar a reforma respectiva á -re
gencia com um só individuo: o que não faço 
:por ter sido vencida a proposição minha; mas 
Justamente pelas razões que me decidirão a 
apresental-a.. A acção lenta e incompatível com 
a indole do executivo ; 1f autoridade de facto, 
que de ordlnario se concentra n'um, que ·é mais 
habil, mais solerte, ou mais temido_, sem que 
todavia, n responsabilidade moral, ao menos, 

_ deixe de planar sobre todos, e por conseque!lcia, 
affectando menos intemiamente á cada um de 
per si emquanto que se desculpão mutuameute 
attribuindo-se os actos '!)roprios, ou· as faltas 
communs. Em summa, triumviratostêm produzido 
Augustos em Roma e - na. França. Outro qual
quer numero collectivo não quadrará melhor. Os 
decenviros se arrogárão o poder ab.soluto ; e este 
se entrevia principalmenta nos despotismos . do 
atroz Appio. 

A necessidaJe de um conselho geral n_o Rio 
de Janeiro .é inquestionavel, be.m que o não 
devttria ser se se seguisse a norma dos Estados
Unidos. 

. 

« Os conselhos geraes serão convertwos em 
« assembléas legislativas provinciaes, compostas 
« de duas camaras; as leis que ellas fizerem, 

- « que não · forem da oompetencia da aseemblàa 
1 nacional, terão vigor nas respectlvns provia, 
u elas com a sancoão do presidente. As repdas 
u pubhoaa 11erão dividida& em naoionaea e pro• 

!39 
« vlnciaes ; os impostos necesserias para as 
« despezas nacioaaes serão fixados pela assembléa 
cc nacio11al e pelas assembléas provinciaes os que 
cc forem necessarios para as despezas provinciaes. 11 
Em verdade nada se póde dar mais apparatoso, 
nem menos praticavel e mais damnoso 11 1 

Como se comporáõ duas camaras em Santa 
Catharina, noEspirito Santo, em Sergipe, Pia.uby, 
Rio Grande do Norte? Quaes serão as leis que 

. a assembléa futura, com poderes assim illimi
, ta.dos, achará que não sejão da competencia 

da assembléa geral? Como sanccioner as leis 
provinciaes um presidente, delegado do poder geral 
executivo , Que vale a. divisão dispendiosa e 
fófa de ren1as nacionaes e provinciaes, se á 
assemb~éa nacional fiea livre o impôr sem algum 
limite. 

Meus senhores, especialmente nesta parte o 
senado é que soube attender ao bem peculiar das 
provincias e ao geral do Brazil cumulativamente. 
A reforma do Si 3°, art. 83 deixa aos conselhos 
provinciaes a autoridade dd legislar sobre lmpc-stss. 

, Cada uma província se tributará para as despeZl\S 
internas e externas ou geraes do imperio ; cada 
província saberá onde melhor lhe convenha crear 
uma renda, e onde supprimil-a; cada pro
víncia interessará na arrecadação de todos os· 
tributos necessarios, applical-os-ha a seu .bem 
proprio ; e se concorrerá para o bem commurn do 
império com a quota que a assembléa ger~l 
ajustadamente houver estipulado, a exemplo do 
que presentemente se pratica a respeito da divida 
de Londres, etc. Nisto principalmente consiste a 
santidade do principio federal, incluído na nossa 
constituição e a que tratamos de dar o justo 
de~envolvimento. A pratica dos Estados-Unidos 
condiz com a verdade incontestavei de não po
derem ser iguaes os impostos em todas as pro
víncias, uma vez que não são identicos os productos, 
os transportes, etc. ; e o exemplo da Carolinl\ 

_ Meridional sobre a tarifa nos deve ser presente. 
Tem-se dito que é illnsoria a reforma dos arts. 

' 84, 85, 86, 87 e 88 oomo propõe o senado, por 
isso que restringe os conselhos geraea á poderem 
« sómente legislar no que fór de interesse peculiar 
da suu províncias, e que se não oppõe ás leis 
geraes do imperio, ou aos interesses de outra 
provincia; seJ1do tudo participado pelos presidentes 

- á assemhléa geral legislativa e ao governo.» Multo 
pôde, elJl verdade, a prevençã~ 1 Suponhamos nós 
o contrario das proposições constantes de. emenda 
Jo senado « poderáõ os conselhos legislar no que 
se oppuzer ás leis geraas do imperio, ou aos 
interesses das ou~ras províncias, 11em participar 
á assembléa geral e ao governo.» Pergunto, 
seria assim conveniente? Qual o resultai:lo da 
semelhante confusão legislando umas provlncías 
sobre os negocios das outras e contra as leis 
g•rnes da assembiéa nacional ? Não é menos 
adaptavel a sancção lembrada pelo senado, ás leis 
dos· conselhos provinciaes. O conselho da presi
dencía,_ então deliberativo e popnlarmente eleiio 
d'entrEr cidadü:os maiores da 30 annos, eom um 
determinado tempo de residenoia na. província, etc., 
supprirá consentaneamente . a falta de uma se
gunda ;:iamara, e impedirá, seg_undo o,s interesses 
da patria lhe ins~irarem, a acçao demasiadame11ta 
activa do conselho provincial quando este -se 
deslise. A remessa ao . goyerno e ao corpo legis• 
!ativo não Impede a execução das leis provinciaes; 
e pôde produzir o _bem de corrigir algum acto 
legislativo, cujos damnosos resultados não estejão 
ao alcance lmmediato das vistas patriotícas dos 
conselheiros provinciaes, etc. E' sem hesitação 
preferível a emenda do senado ; é sem duvida 
alguma, mais liboral do que as proposições con
tidas no projecto desta augusta camara. 

Resta-mi fallar do paragrapho que pretende 
a creaoi'to de intendentes 0011 municípios para 
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serem nelles o me~mo 9ue os presidentes nas pro-1 proposta reforma do num~ro do~ _membros de que 
viocias I E o qu6 ficarão sen.do os presidentes para se deva compôr a regenc1a do 1mperio ;. e contra 
as proviocias se nos muoicipios de que ellas se tudo o ' mais ào projecto desta casB. Voto contra 
c1,1111poem, ato presidentes os chamados intendentes? a emenda <t!t> senado a respeit-o do art, 61 e a 
Viria a ser o presidente para os intendentes e os favor ·de todas as mais . E nisto entendo desem-
intelidentes para as provincias ? Muito fecundo . penhar com os deveres de patriota a missão de 
é o talento da invenção I l l representante da província ,que me elegeu, e do 

Meus senhores. Em · resumo, voto a favor da Brazil, min~a amada patria. 
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DISCURS0é 
SOBRE 

ORÇAMENTO 
Na sessão de 5 de Setambro : 
O Sr. Vasoonoel.los:- Sr. presidenta 

nunca será demas\ada a circumspecção que em: 
pregarmos na reforma dos nossos tributos ; o que-

. parece melhor em casos taes, nem st1mpre o é, 
os des~jos oppoe!ll·Se aqui ao que se pretende 
conseguir, e infelizmente a verd11de é o opposto· 
ao que as mais das vezes se j11lga conveniente. 
E' um genero sobrecarregado com imposiçõ!Js, 
deseja-se a total extincção destas, extinguem-se; 
e o resultado não corresponderá aos desajos de 
q_uem a reclamava. Figure-se um exemplo : ex, 
tmga-se o imposto sobre o fumo, e vejamos quem 
utilisa nesta extincção. Oa actuaes productores 
tlo fumo nenhuma utilidade perceberàõ ; porque 
tornando-se mais favorecida esta-producção, ella 
attrahirá uma grande somma de capitaes, a 
somma. total dos productos avnltará exorbitan.
temente, e a ·concurrencia maior do que antes 
da extíncção do imposto, reduzirá o preço deste 
genero ao n.ivel dos gastos de. producção, ou 
ainda abaixo. Temos pois que o actual productor 
nii~ lucra_ com ~ . extincçiio do imposto, antes 
arrisca-se a p?eJmzo : os novos especuladores 
!'Offreráõ tambem, já na deslocação dos capirnes, 
Já no menor interesse que encontraráõ na pro
ducção do genero favorecido, e a fazenda publica 
perllerã os direitos que percebia. 

Estes _princípios comprehendem as novas im
posiçõelil, bem como as consíderaveís reducções 
que em algumas se tem proposto. Não genera
lisemos, senhores, essa verdade de que a reducção 
na quota dos impostos não diminua a sua total 
importanela, basta lembrar que para o Imposto 
reduzido produzir tanto como antes da reducção, 
é mister que a producção cresça consideravel
mente, e essa producção não poderá crescer se• 
não ã cust11 de outro genero_ de industria, de 
que ~e retiraráõ capitaes para o novo emprego, 
e assim o que se lucra em um caso, perde-se 
no outro.· Não .ha cousa mais perigosa do que 11 
applicação indistincta e Isolada, das regras de 
economia política ; deve-se na npplicação destas 
regras, tel-as todas presentes ao espirita, afi.m 
de que, em vez de nos guiarem á verdade, nos 
não levem ao preciplclo. · · 

Parece que a illustre commissão teve em vista 
estas .verdades nos melhoramentos que propoz 
em o nosso systema de imposições. 

Votarei pelo artigo da commissão com leves 
alterações, mais de red11cção do que de mataria, 
menos no paragrapho do novo imposto sobre a 
carne de porco e de carneiro. · 

~esejo que as· embarcações estrangeiras fiquem 
snJeitas ás mesmas imposições que as brazileira!!, 
não podendo tolerar-se que estas ·continuem a 
ser roais oneradas do que aquellas . Desejárn 
tambem que estas imposições chamadas do banco 
sobre_as embar~ções, fossem _proporcionadas ã sua 
capa.cidade e tamanho• é uma desigualdade re
-vo"Lte.nte pagar u111a canoa -; que apenas pôde 
conduzir duas ou. tres pessoas de um ponto deste 
para outro 4S800, entretanto que uma embarcação 
que pôde transportar deste a oatro hemispherio 
tresent_11s e mais pessoas-, não paga mais do· que 
12HSOO. Estas mesmas reflexões são extensiva, ãs 
im)?0Bições sobre as lojas, armazena, etc, 

. Sei . que · muito vou de encontro· ã opinião do 
tllustre Sr. deputado Martim Francisco, ministro 
da fazenda em 1822 e 1823 ; mas nem por isso 
ad?Ptit:rei ontr,> parecer, salvo se me mostrai-em 
a Justiça que ha em pagar um armarinho de 
1:000$000 de fundo , tanto quanto · paga um 
arm!lzem de um mil e mais contos de réis . 

Ql!-anto á opinião do nobre ·ex-ministro é con
tr~r\a á cons\itu!ç~o _ do imperio, que manda 
ex1g1r as contnbu1çoes em attenção aos haveres 
dos contríouintes. 

Passou depo~s o. nobre orador a_ mostrar que 
nenhuma razao tmb.a o Sr. Martim Francisco 
para sustentar o monopoliõ dos diamantes · fez 
v~r. ijue tae_s m_onopolios erão oppostos aos prin
c1p10s de Justiça universal, aos interesses da 
riqueza. publica, _qu_e promovião a immoralidade, 
~ººJtdando as v1cttmas de taes monopolios a 
mfru1girem 11s leis que os estabelecião· e erão 
finalmente offensivos do direito de propriedade 
q1,1e a constituição garaute em toda a sua ple~ 
nítude. 

Mustrou _dep~is em l!arti~ular · as injustiças 
que se prat1cavao: espraiou-se largamente sobre 
a barbaridade dos regimentos que o governo 
portuguez ~ª'!'!.ª decretado a este respeito ; com
~ateu a op1mao do Sr. Martim Francisco, que 
JUigava contradictorio o existir a administração 
diamantina sed'l' mouopolio; e mostrou que podião 
co-existir a administração com arrendamento dos 
terre~os diamantinos ; e coneluio votando que se 
autonsasse o governo na mrma indicada pela 
commlssão para que désse a melhor fórma ao 
c.Srte do páo-brazil, e extracção dos diamãntes 
para harmõnisar esse11 regimentos, em que ~ 
tyrl\nnia portugoeza tanto se havia esmerado em 
vex.a.r os brnzileiros. E. depois de muitas outras 
reflexões, continuou da maneira seguinte : • 

Occupar-ms-hei agora, Sr. presidente, de ros
ponder aos argumentos com que o Sr. Martim 
Francisco, o ministro da fazenda de 1822 e 1828, 
combateu este artigo em di,cussão. Este accla
m;1do flnanoeiro impugna o melhoramento de 
nossas imposições, · proposto pela com missão, 
por isso que eu, o ex-ministro da fazenda, não 
soube regular a escripturaçào do thesouru ; ha 
pouco havia feito a separação dos dinheiros 
geraes e provineiaas; lancei notas no livro--.aixa ; 
paguei a Gachet, foi incoherente na opinião sobre 
a alta do cambio, e a baixa das Rpolíces ; e 
finalmente não reformei acertadamente a alfandega, 
tanto que supprimi o muito grande, o muito impor
tante einprogo de administrador. Constituindo a. 
franq11eza o mea caracter, não posso deixar de 
confessar neste augusto recinto que - ~o tenho 
podido descobrir a articulação, que liga a reforma 
de nosso systema de imposições com os defeitos, 
com os erros e crimes· do ex-ministro da fazenda 
de 188le 1882. Só a espíritos, cuja comprehensão 
é mais vasta que o universo, e cuja vontade é 
mais forte que o destino, i cujos actos, nii.o 
obstante, são mais frageis que o vidro, ou 
menores que um ponto, só a esses espiritos podem 
ser patentes taes relações. Entretanto é do meu 
dever, como cidadão, como ex-ministro, e como 
deputado,. rebater todas essas baforadas d11 im

;iostura, e·dB má f~., 
O nobre deputado emmudeeeu ácerea de tudo 
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quanto eu disse sobre a ordem em que puz a 
escripturação do tbesouro, sobre o systema de 
ccntabilidade que estabeleci de nccordo com a 
publicidTl.de e fiscaliáação, proprias de um governo 
representativo: foi milagre que a força da verdade 
prendesse desta . vez il )ingua. do rancor . e da 
vingança~ e que nem ao menos se deixasse 
escapar· algumas dessas exclamações ou_ admira
ções emphaticas ou se fizessem torcicolos de 
beiços, de cara, ou se lançassem os olhos para 
as galerias, querendo-se · inculcar que muito 
havAria que dizer 1 

E' porém notavel que _ D nobre ex:min~stro d_e 
1822 quizesse justificar a sua mais que corn

. queira .actministraç~o, com a falta de lei que o 
autorisasse a reformar, a escri pturaçiio do the
souro. Esta miseravel coarctada é bem semelhant~ 
á4uella a. que recorreu_ quando exprobrando-se-lhe 
as deportações, e os excessos de todo esse hor
roroso ministerio, procurou ju8tificar-se com falta 
de lei de r esponsabilidade: foi porém ainda mais 
notavel o accrescentar que nem por isso deixou 
de rGgular a escripturação da moeda de cobre 
na casa da moeda, . decima dos legados e heranças; 
e que creou comrnissões para exame de contas 
que tomou, e para as do banco, que exammuu 
até 18~7 1 · 

Estranha contradicção 1 1 Niio regulou por falta 
--00 lei n escripturaçào do thesouro, ·centro da 
· administraçiio e necessirladA i11dispAnsavel, para 
bem marchar na fiscalisa·ç;;o e distribuição dos 
dinheiros públicos , e regulou com falta de lei 
a escripturação da caea da moeda, e fez a 
creação de commjssões de exame l I Qu tinha ou 
não tinha autoridade, se a não tinha, exho, bitou, 
s e a tinha faltou ao primeiro de seus deveres 
admi11istrativos, deix.ando subsistir uma o~crip~u
ração defeituosa, apenas toleravel em governos 
absnlutns, cujn principio vital é o segredo. Mas 
senhores, -o que serão .iases citt1dos regula
mentos l •~ses trabalhos g1gantAscos l quereis 
sabei u I E' a creação de um cobrador _para a 
decima; é··uma portaria manrlanan ·observar a lei na 
casa da moeda. E que resultado tiverào ess~s cum
missões que creou? P;isto que muito trabalhassem, 
nenhuma conta concluirão, e nem o podião fazer, 
porque lhes foltavão o·s elementos indi"spfnSI\.VCis 
que lhes devia ministrar, e não ministrou o ministro 
da fazenda desse tempo, . por pouco sabedor da 
sciencia fin.anceira, -por sua nenhuma intelli
gencia das finanças do paiz. Deixarei em silencio 
o milagre da tomada de contas pela commissão 
do banco em 1822 até o anno do 1827 ; tantas 
respostas dadas pelo governo, pelo banco, ·e por 

- diversas commissões desta casa annuncião de 
sobra a verdáde do que ha B respeito das trans 
acções do banco com o governo; isto é, n,, tbesouro 
não havia conttl alguma aberta com o banco, e o 
devedor pedio sempre . ao credor as conta11 e 
documentos de suas <ili fi.dns. 

Tornando porém á celebre falta de lei para 
ordenar· a escri_pturaçào do thesouro, como póde 
o ministro dd 1822 e 1823 desculpar-se deste modo, 
sem · offender o· decóro publico, elle que -exerceu 
o seu mini·sterio durante o tempo em que se 
achavão reunidos no principe to,los os poderes 
politicos? Quererá dizer que respeitava já então 
os direitos da -0onvocada constituinte 'l Elle que 
legislou sobre impostos, como se prova por esse 
absurdo decreto, 4ue para punir a-Portugal pela· 
sua opposição á nossa independencia nivelou os 
direitos dos visínhos ~strangeiros com os portu
guezes, punindo assim só o thesouro pelo des
falq!le que lhe fez de 32$000 em pipa, e não a 
Portugal, cujos vinhos continuárão a preferir-se 
aos estrangeiros em nosso mercado ? Elle q,ue · 
imitando a seu 1rmào no• ·ftrmAn ou barbaro 
decreto, em que atacou a propriedade e os direitoii' 
das ge,,tes, ·mandando confiscar as propriedades 
portugit~zas, e bra:liileiras, ordenou o s·equestro 

~ 

das acçõ~ do banco pertencentes a SUbditOS 
portngu~zes 1 Elle, que contrahfo esse vergonhoso 
emprest1mo de 400:000S, mal concebido, peior 
9esenvolvido e pessimamente execut•do com uma 
~mortisação forçada, exorbitante, fixa, superior 
ao juro e em que se desenvolveu, ou se -manifestou 
a mais crassa ignorancia até no material da 
operação 11 • • 

Disse esse Sr. deputado que o ·thesouro não 
estava ainda ·organi~ado,- porque - não estavão 
p1·eenchidos muitos de seus lugares. Mas será 
_essa a 1,,gica Kanciana com que sempre se nos 
atordoão os ouvidos ? Pois o não estarem pre
enchidos todos os lugares, prova que não está 
feita R reforma ; ou prova· antes que o ministro 
marchava com escrupulo na escolha dos empre
·garlns? 

Disse que ha pouco se fez ·a classificação dos 
diubei'ros provinciaes e nacionaes: posso assegurar 
que tal classificação se não fez, nem se .fará sem 
acto legislativo que o i:irescreva ; parece que o 
que o nobre deputado quiz dizer, ·é que ha pouco 
cessarão as funcções do thesoureiro mór, e lque 
entrou em exercicio o thesoureiro geral. Mas que 
tem isto de r.omrnum com - a reforma de nossas 
imposições ? , 

Di~se que na nova organisação (e então já ha 
organisação) introduzia dous officiaes de fóra 
contra a lei que mandava preferir os do mes_mo 
tbesouro e conselho da fazenda. Não sei a que 
olficiaes a Ilude ; consta-me. que na sua obstinada 
oppnsiçiio ao voto de graças, notára de illegal a 
nomeação dos dous officiaes Pimentel e. Marques 
de Azevedo ; mas esses, sendo dos tribunaes 
exlinct.o~, estavão · na· orbita da lei. Por ventura 
terià em vista o Sr. Martim Francisco. os mem-
bros du tribunal, que eti nomeei ? __ 
. Sr. presidente, além da bem entendida liber

dade,que deve deixar-se ao reformador na primeira 
escolua, liberda,ie que nasce da essencia d11 cousa, 
nem fl constituição, nem a lei me obstavão a que 
eu procu.rasse, ando quer os ache, quem coope
rasse commig,, no desempentro de tão importante 
dever e das vistas cta· assembléa geral : desvan eço
me ,la haver acertado · com . honien'! dignos d' 
c,,nfi-,nça do governo; com homens qu,e, ae não 
têm o orgulho e a tllaucia de meus accusaltores, 
têm mais saber do que elle,s, e sem as escumas 
com que se cobrem, uma probidade irreprehen
sivel, e uma modestia que estes deverão imitar. 

A escri pturacão, disse o Sr. Martim Fl'am!isco, 
está em tão máo estado · que apparecem notas no 
livro~aixa. Notas I Convidei o Sr. depu'tado para 
declarar quantas, e de que natureza: vio-se 
obrigado a declarar que uma só e no acto do 
balanço : maldosamente porém occultou a qua• 
lidade da nota para desempen!Jar o proverbio de 
que da calumnia sempre fica alguma cousa,· Já 
vim,,s porém o plural mudado em singular; agora 
vereis, senhores, o Pão-de-Assacar convertido 
em grão de arêa. 

Na occasião do balanço observou o ex-ministro 
da fazenda que se havia lançado. uma addição de 
50$~00 ou ~oosooo . como producto de um proprio 
nac10 nal · situado em tal rua, quando era em 
outra ; e conveio na declaração do e.ngano em 

-uma nota á 'margem, por ser esse o estylo no 
tbesouro em casos taes, nem os mestres de . es
cripturação condemnão taes notas no livro-caixa, 
posto não as admittão no diario e livro-mestre, 
sendo de _,.notar que algum, destes ha no thesouro 
com raspadellas e borrões, e nàô me ld\nbra se 
do tempo d~ ministerio ·do meu accusa
dor. E de que outra maneira queria o Sr. 
Martim Francisco, QU julga que se pudesse esta 
engano innocente e de· nenhum mamente remediar] 
Escrever um nome por outro -é a cousa mais 
ti:;via:t;" tlinda nas mais bem organisadas Qasas 
de inlministração e commercio : é necessario 
desconhecer 11. patureza do homem para se erigir 
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ª!TI. crime semelhante~ engano, ou ser como as 
arp1as da f,1bula que sujavão tudo ern que toca vão, 
para vir ne~te. recinto com c,LV~osa emphase 
Rpontar semelhantes factos, deixan~ aos ouvintes 
forniar " juiz os falsos e desrl.ouradores ~a 11,,nra 
alheia, que sê não troca pela do -Sr. Martim Fran
cisco. 
... Diz-se que Gachet foi pago. E' verdade ;
paguei-lhe, porque o lhesouro lhe devia; mas , 
note-se que este pa/l'amento foi requerido no 
tempo de meus antecessores, e que "º actual 
ministro da fazenda o Sr. Cavalcanti foi q1rnm 
mandou fazer a conta para" se lhe pagar, cabendo. 
me apenas o ajuste d"a quantia que se vnr,fic,,u 
por meio de uma transacção . O Sr. Martini 
Francisco ignora o que é transacção; eu ·o des
cu"lpo, não estudou direito; mas para não insi~tir 
em seu erro, dir·lhe-hei que transdcçào é um 
contracto pelo qual os contru.ctautes cedem de 
parte de suas pretenções par"a prevenir ou• ter
minar uma contestação; e real transacção houve 
ent"re o ministro da tazenda e· Gachet, não pagando 
aquelle o juro · senão de 27 em diante, e desis
tindo este da pretenção de os haver desde "que 
se co"nstituio credor do "thesourn. Este negocio 
porém foi submettido ao exame de úma commis
são, por cujo parecer se deve esperai· e então 
conhecerá a· camara mais evidentemente & sem 
razão com que O" Sr, Martim Francisco impug!la 
este pftgamento. 

Emprestou-se-me a "opinião de que a alta do 
cam~io ern favoravel, para. se descobrir íncohe
renc1a entre " o " meu "relataria, e o q11e avancei -
nes"ta casa em opposição ao que disso O" ôr. 
min istro da fazenda scbre esse. alta, que elle 
considerou grande beneficio. • 

Senhores , vóa não ignornis qual seja a minha 
opiniiio sobre a alta e baixa do. cambio ; por ve2€s 
a tenho emittido 11esta casa : a alta do cau,bio é 
a certos respeitos füvoravel ao governo," o maior 
consumidor que tem de fazer grand~s remessas 
para a Europa, e de comprar cobre no mercado, 
quando este é mais valioso que o papel, mas 
a muitos outros respeitos é uma " granue calami
dade, mórmenle nàn se providenciando, eomo 
niio temos providenciado ás oscillacõ~s de altas 
e baixas . Convém portanto que nos n ão illudamos 
com essa alta de cambio, que um paquete póil9 
reduzir ao estado de 1829 e 1830, 

Ttllnbem ma accusou o Sr. Martim Francisco 
por haver eu dito que a política e bem do estailo 
me aconselhava sile11cio sobre as verdadeiras 
cuusas da baixa da nossas npolices ; parecendo 
assim quertr que eu revelasse esslls " cacsa~, 
porque a ninguem ~ deve enganar, não vindo 
d,sta ha 'xa descredito ao governo : não podendo 
sustentar-se o "pre110 dos foQQos pub \icos em uma 
revolução ." Oh l grendo D eus I Já o illustre d~pu
tado reconhece que houve revoluçãn no Braz,l l 
Foi riecessaria a retirada do ministerio passado,. 
o dE1curso de m:üs de um anno; para que soubesse 
qúe eriio revolucíonarius os acont, cimantos de 7 de 
Abril! 

I\{11s, Sr. presidente, muda-se hoje" ~e li_n
gungem para se conceder á actual adm101straçao 
o " que se negàva á precedente, sem se reparnr 
na falsa posiçã11 em que" se " co,;stituem. 

Notai, " senhores,"lue eu não v"oil" expuz p0r causa 
da bilxa das aµolices a que o não era; "calei -mã, e 
por isso a ninguem enganei, limitei-me unica

"!nente a. tranquiUisar os l>ossuidores de àp;ilices, 
couvéncendO•OS de que 8 baixa era meramente 
nominàl, pois que pelo maior, preço da moGda, 
o!t valores que "hoj~ pflssuião, erão" iguaes ~os 
quil ti9e1ii.<>. a~ ap<>hces no temµo ~a sll.&--m~1or 
alta, e mesmo superiores por seren, os Jm'!Js 
P"l\gos em moeda fo_rte. Se omit!indo as_cau_sos 
da "baixa .. . das ~pohces . para nao as depreciar, 
Iiem ""mallograr as operações da lei, que me manda 
pagar ew apoiices a 62 ¼ .as prezas mal feitas, 

247 
import'ant~s em mafs de 4,000:000S, se procurRndo 
dotar a callm de amorti~ação, e •Jeval-a ao llivel 
d~s fl ;\ÇÕFts clv1lisadas, para•consnlidar o cred ito 
do Brazil, cujos fundamentos estavão ,Jesos ainda 
no m•io de uma revolução; se obrando" assim,errei, , 
digã.o"o os homens de estado, que conhecem de. 
1\lateria, e não o nobre deputado, cuja c"ompetencia 
n#o reconheço para esta decisão, chegando a ponto 
de a9ançar .º paradoxo da nbsoluLa publicidade, 
sem co11hec1mento da influencia· nociva q"ue em 
taes casos póde ter. 

_Aconselha -me o Sr. Mutim Francisco, quê 
nao use de engano : "esse conselho devera ter 
t,,mado para si. H ,iuve por ventura ad ministra
çã" mais cavilosa do que a de 1822 e 1823 ? 
Parece-me ainda estar vendo um folano de tal 
gira,· nesta cidade munido" do uma portaria q"ue 
o a11toris,1va a reclamar forç"' policial para. pren
der. a todos os que elle jul!(asse suspeitos : !linda 
mBls, parece "me estar vendo ao meu honrado 
amigo João Mendes Viann•, sahir à meia noite 
da casa desse senhor, r eceber á despedida abra
ços e louvores pela su!l devoção pa"triotica, e 
sobre seus passos sahii-em tall\bem portarias ás 
autoridades de Pernambuco, pintRndo·o como 
suspeito e mand~ndo espionai-o I Mas para que 
citar factos não of!iciaes" ? Para mostra,· que o 
engano el'a a base da política desse rn in isterio 
de funesta memoria, precisa-se mais do q ue 
lançar os olhos sobrA " a falia c.im que o ex:- impe
r ,,dor a.brio a nssembléa constituinte ? E ss-es mi
nistros illudiàot-o principoJ-o a 11aç/ir; , com a 
esperança dtt seis frag ,,ta~ "que nunca appare· 
ceràn; fi.zerão-o mentirá. represontaçiio nacional, 
dizendo que se ach ,vão intactos os cofres dos 
dons gratuitos, . Jo emprestimo dos 400 ,0ooa, e 
do:; sequestros da.; propriedades dos aus 4--1 ntes 
por opiuiões politicas, quando nelles s e haviào 
dado consi,1erave1s sangrias\ Furão os µrimdros 
qu~ prepararão o abys ,no, em qub esse príncipe 
desgraçado s~ preci µ, t,m, imbuindo "º em pl'inci
pius fals,,s, emquªnto assim lhes con vinh,, para 
se segui;arem no poder, e cornbatendo-o tyran· 
nic ,mente quando elles o não pôde mais ~u pµu rtar: 
de maueir.t que fui disso! vida a assem biéa éon
stit111nte, acto que deu causa R tantos desustres. E 
o q,1e é o sequestro das propriedades a os ausentes 

. por nfio esposarem a ca1tsa;do Brazil, ou que 
niio podião a elle v0ltar? Ha por ventura, já não 
sómente engano, porém ainda mais vi l perfitiia? 
E são esses mi nist ros que se apoderàrão dos 
bens dos de diversa opiniào "os que hoj e depu tados 
propugnão nesta casa por uma amnistia, e amnistia 
para os rást11urá,iureslll São us llduistrus que ca,leá.
Tât) todos os direitos,os que nccusão a ad111iuist rução 
transacta, que snlvou o Brazil do precipício , a 
que o le9av>lo a anarchia e a restaurnçãu l Ah l 
Sr. presidento, quando os noss"s inimigos sa-.., 
rnrem da febre das paixões, pel11 força da razão 
e da justiça 11 . .. 

Exprobrarão·se-me as nomeações de empregados 
para a alfandega: um juiz de paz não ~óde ser 
ad min~strador da est iva, disse o Sr . Martim 
Francisco: tal vez eu esteja enganado, mas ne.• 
nhuma lei o veda. Ao menos será "esta a minha 
opinião, emquanto o nobre deputado não citar 
a que se oppõe áquella nomeação. . , 

Quanto a_os conhecime,ltos que disse falt avã"o 
a esse juiz d~ paz, quando o nobre . deputado 
mostrar quae. são os precisos ao administrador 
da <>Stiva, a"veriguaren:10s •fl verdade de sua pro
posição: nçite-se que o rromead9 não era juiz 
de paz, mas" supplente em 4• ou ó• IugRr, nem 

•me lembra de o haver dispensado das . funcçõ"es 
de ad111inistrador 11a gener,,\iuade em que o 
avançou o .8r. Mijrtim Franeise,,. O qu,e poss"u 
afiançar é que esse nomeado gozava da confiança 
do governo. . . . . " . 

O outro nomeado,_ que tambem n ão mereceu a 
approve.çã_o dQ Sr. Martim FranciscG é _u!ll dos 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 09:41 - Página 12 de 47

conferentes da ··porta da aUBndega, que o mesmo Sr. Mart.l.m julga -ser tão ladrão que furtava aos direitos i:iegalbos- (le linhas, com .que enchia as algibeiras, e que ·despachou um oarrínho tão fraudulentamente que . se achárão na sua caixa fazendas, de que pagou direitos. Quando eu ,:irocrirei esse homem· para o emprego de cónferente, 1gnoravá esses· factos e seus d~feitos ; o que posso asseverar à camara é que elle gozava, ,e ainda goza de muito conceito nesta praça, e que ...procurei as i n!ormações rna!s exactas d~ seu • caracter e capacidade, chegando a pers.ua.dir-me de que tinha achado o ~mem_ qui' J)roourava, Apezar das declamações do Sr, Martim Francisco, duvido da verdade de taes factos. Esse homem vivia em abastança, e é provavel que fos_se à alfandega furtar direitos d'e negalhos de linhas? A quanto podião avultar esses direitos ? Ainda que tivesse 100 algibeiras, o todas fossem·atochadas de linhas? 60-ou 80 réis? E' com essa quantia que hã via de· peitar o -oflicial do· armazem, sem cuja con11iv3nc1a era impossível o furto? Não posso acreditar em tal facto. O achar-se em um volume ma.is fazenda do que consta da nota apresentada pelo despachante,. não é prov_a de _fraude: __ o despachante, e mesmo o cons1gnatar10 podiao ignorar essa fraude. Quem entende alguma cousa de despacho da alfandega, conhecerá que o Sr. Martim Francisco mais cuidoso d11 ealumnia, do que . de cofihecer a verdade, avança proposições nesta casa em desabono de homens probos que não invejão a sua limpeza de mãos, só por entender que assim se vinga de inimigos, que o desprezão. • 
Pela nomeação destes conferentes, pela descoberta de varias fi:.11-udes que se commetterão nos despachos, e por outras razões mais, · estou persuadido que os rendimel'.ltos da alfandega augmentárão consideravelmeute, e isto logo no 'mez das nomeações qu~ não foi de · Fevereiro, Março e Abril, como avançou o Sr. Martim Fra11cisco. Mas deixemos esta questão de facto; ca publico _que nos ouve, a praçn do Rio de Janeiro aecida por que parte está a vl!rdade, se pela minha. parte, se pela do Sr. Martim. 
Allegando o Sr. Martim Franeisco que· nunca demittio empregado 11lgum, acerescentou que minhas reformas se l:iaviào circumscripto ao -.pessoal; quando o importante era a reforma dos regulamentos, e não mudanças de.entidades que não melborão as administrações. Confesso que não sei bem ~ sentido dessas palavras-mudanças de entidades:-aos que viajão pelos altos espaços kancinnos, e não aos da logica mundana como eu, toca penetrar essa sublimidade . Minhas reformas n!lo se Jimitárão ao pesdoar; dei um foral à.alfandega, que meu successor esérupulisou em fazei observnr. Acha-se ~esta casa ; lêa.o e não o lerá ·sem fructo; verá nelle condamnados os erros que commetteu nessas multiplicat.las e coutradictorias portarias que expedia áquella re-

della para que eu o havia nomeado por decreto de 5 de Fevereiro do corrente an'no, pretendendo com pretextos frivolos e razões capciozas desculpar a sua insubordinação, e contumaz desobediencià, hei pQ,: bem demittil-o nllo só da referida commisstto, como tambem do emprego de terceiro escriptu,·ario da contadoria geral da terceir11 repartição da the8'Uro pt,1blico.-Martim Francisco . Rtbeiro de Andrad'à, do meu conselho de estado, ministro e secretario d'R' estado dos negocios da faz,mda e presidente do mesmo. thesouro assim o tenha entendido e faça executar ,~om os despachos necessarios.-Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de Maio de 1825, segundo da independencia · e do imperio .-Com a rubricl\ de Sua Magestade lmperial.-Martim F,:ancíscoRibeiro de Andrada. -Cumpra-se e registre-se. Rio, em 24' de Maio de 1823. - Ribeiro de Andrada. » 
Esta violencia !oi repare.da no ministerlo subsequente, como se vê de outro · decreto que tamb;,m lerei. 
(Leu então o seguinte decreto): 
« Sendo me presente pela representação_ que á. minha imperial presença fez subir A.ngelo .José Saldanha, e pAlas informavões e pareceres, a que sobre o seu cónteud:l mandei proceder pelo tbezouro nacional desta cõrte, a injustiça com que fôra demittido do lugar de terceiro escripturario da contadoria geral da terceira repartição deli e, p,,is qu~. se verifi.ca não ter eUe ·pl'aticado outro acto mais que requerer poi· duas ve.:es dêmissao do lugar de escripturario da administração de diversas rendas pai·a que fó,•a nomeada por decreto de 5 de Fevs,-efro deste·ann(!. E querendo eu reparar uma tal · v\olencia. bem como fazer justiça ao saber, merecimento, e. bons serviços, com que o mesmo demíttido se distinguir"' nuquella 1•epartiçao, geralmente abona.das, hei , por_ bem reintegra} • .., no sobredito lugar de terceiro escripturario da contadoria geral da terceira repartição do thesouro nae-ional, e restltuil-o ao pleno goso <l!:>s seus direitos e antiguidade, havendo pr,r nullo · e de nenhum elfeito, como se nunca tivera existido, o imperial decreto de 21 de Maia do corrente anno, porque foi demittido.-Manoel Jacinto Nogueira da Gama, do meu conselho de estado, mi,ilistro e secretario de estado dos negocios da fazenda, · e presidente do mesmo thezouro, assim o tenha entendido, e faça exocutnr com os despachos neeessarios.-Palacio do Ri() de Janeiro, em 5 de ·Novembro de 1823, segundo da independencla e ,10 imperio.-Com a rubrica do imperador.Manoel J acintha Nogt,1eira da 6'amcx.-Cumpra-se e registr~·$e.-.Rio; em 10 de Novembro de 1828.Tinoco. » 
Mudanças no pessoal niio melhorão a adigl nlstraçiio ; e~te .iffeito só pôde proceder de boas leis,• bons' regulamentos·! Quem tal diria 1 A meToor lei, mal executada torna-se um flagelto; 

partição, . Disse o nobre deputado que no seu ministerio não demittio empregado algum senão a um escripturario do tbesouro; porque o requerera. Tanta é a verdade que nGste · recinto úsa o nobre deputado I Esse empregado foi demittido pelo Sr, Martim Frr.ncisco por não querer servir aos seus caprichos: eis-acfui o decreto de sua demissão, assigoado pelo mesmosenhof (O nobre 

o maior trwalho do admlulstrad"r é a escolb~ de pessoas aignas para os em pregos publicas ; e eu appnllo para todos os Sra. que se têm 

orador leu então o seguinte decreto): · , . 
a Tendo-me sido presente pelas descomedldas e calumniosas representações que á minha imperial -presença ""ousou dirigir Angelo José Saldanha, a escandalosa pertinacia com que tetG .. resistido à ordem que no meu im~erial nome lhe foi intimada pelo :presidente .do tbesouro publico para -ir desempenhar na administração de diversas rendas oaclonaes estabelecida na mesa dó con-• sulado desta corte, a commissão_ dê escripturario 

visto á testa de repartições, e com direito a taes nomeações. Soll de parecer tão opposto ao nobre deputad9 gue se · algum desses genlos administrativos que apparecem de tempos a tempos, me déssem um semelhante couselho, delle e . do conselho escarneceria. Como ouviria eu o voto, como abraçaria eu o exemplo do Sr. Martim Francisco, que. comquanto em· outro tempo. o considerasse lW!a n"tab1lidade do Brazil, e o respeite mu!Lo na qualidade de deputado, o ré puto boje, depoii do conhecimento de seus feitos, uma 1iullidadoadmioistrativrL? Perdôê-me o Sr. deputado, não intento maldizêl-o ou. retorquir-lhe expressões injuriosas. Eu sou franco, e estou acostumado a dizer a -verdade ao povo, e ao J>rincipe: como me negarei a fazei-o .ao Sr. deputado 'f Em minha opinião os-talentos do Sr. 1!4artim FFRll· 
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cisco não excedem aos de um collector, ou 
ordinarío solicitador de fazenda.' . 

Disse o Sr. Martim Francisco que estava 
prompto a mostrar em juizo que !l adm inistraçào 
que acabou, intentou roubar a S. M. I., e SS. 
AA. II., e fugir, para o .que tinha fretado um 
brigue, e accrescentou que tir,ha provas, e para 
se facilitar a averiguação deste facto elle se 
despia da iDlmunidade de deputado, para eu o 
poder accusnr. Não ba de·ser por mim que prin
cipiaráõ golpes tão fataes ás liberdades publi~as ; 
a outro compete dar este exemvlo; mas feliz
mente não póde o Sr. deputado r enunciar uu1 
privilegio, outorgado, não á sua pessoa, mas á 
causa publica. Porém, se o Sr. deputado quer 
mostrar a verdade dessa facto que avançou, se 
quer convencer o Brazil do que essa entremezadã 
no paço de S. Christovão, ess-.s lanternas accesas 
que circulavão psla quinta, esses gritos de furto · 

. do imperador, esse concurso de--gente armada, 
não era um principio, ou pelo menos o ensaio 
do dia 17 de Abril, consigne tudo ' isto om um. 
periodico, no Garijó ou· no Garamurú, pela 
maneira · por que o avançou aqui, e nós nos 
encontraremos. 

Não posso continuar, Sr. presidente, estou 
fatigado; abusei da bondade de V, Ex., mas 
julguei que devia aproveitar-me de algum alento 
quA' ainda Df.us me conserva, para esmagar a 
calumnia antes de terminar meus dias, e desmas
c11rar a hypocrisia corr, que o Sr. M,,rtim Fran
cisco and11 r.otre n gente affect,rndo uma moderação 
que não teu,, talentos que nlin possue e virtudes 
civicas que desco11hece. Saiba o Sr. deputa'do 
que se receia a volt11 desses ministros que nunca 
incensó.rão a falboa deoses, está em erro: mi
lagres não entri'io na marcha ordinaria das 
cousas ; socegue, tro.nquillise-se se quer vingar-se, 
aprQ_veite-Ae das circumstancias; não lhe podem 
ser mais favoraveis : tudo sabia à medida do'! 
desejos de meus Inimigos. Ahi estão os mem
bros dn admini8trnção actut<l, que são meus 
~ versarios, seniio ilfimigtJs ; do iguaes S6nti
mP.ntos partici pão os que devAm Mr meus juizes ; 
lá estão an seu nlcance bdos os meus actos ; 
esquadrinhem, lnvestii::uem, nccusem -me; mori
bu11do como estou não me acobàrdr), nem me 
curv11rel jt\mnis pornnte escravos de Pedr.o I. 
Sou homem, podia errnr, tulvez mesmo infrin
gisse leis, não o d11vido; o erro é pa11são da 
huma.nldnde, e quem a este RA niio julga sujeito, 
ap,•drojo,me: mus a co11so l11ção que mo restn, é 
que n tortos os actos do meu ministerio presidirão 
a~rnpro o desrjo de desempenhar os meus deveres, 
o amor do bem pu\/lico, ' e da felicidade du 
patri,1 . · . . 

{Durante este discm·so, a. a.ttençao e o silmcio 
fol'IJ.o apenas inter,·ompidos por numerosos e 
repetidos apoiados.) 

MEIO CIRCULANTE 

Na sessão de 14 de Setembro. 
o Sr. Oalmon:-Sr. presidente I Achão-se 

em discussão o art . 1° com os paragraphos 
corrêspondentes do projecto ,e a resolução otfe
recida como emenda por um illustre deputado 
da· Bahia, reduzindo á Iijetade de seu valor toda· 
a moeda de cobre actual, mandando-a resgatar 
pelo preço de_ 6!0 rs. a libra, e conservando-a como 
moeda, ou como d'antes, na· circulação. Em pre· 
cedentes discussões eu já tive a htJnra de emittir, 
embora. incidentemente, a minha opinião s.,obre 
este objecto; mas como o íl\ustre autor da emenda 
que nos occupa insistio agora mesmo em querer 
provar n eonveniencia da medida que propõe, eu 
sou fo1·çado a responder"'.'\he tambem agora mesmo. 
Perm(tta, po~s, a eamara-11ue, 11.eixan~ de tratar, 
como aliás desejava, da materiá do-artigo, eu falle 

'J:O:r.tO 2 

• 
primeiro da emenda. Oonvém certamente que, 
emquanto se achào frescas na memoria dnquelles 
qu~ nn~ ~uve.m ns razões e princípios· allegados 
pelu honrado deputado, eu Mostre quanto aquellas 
são mal fundadas e estes inexactos, 

Sr. presidente, já em outr.ll, occasião eu affirmei 
-que todo o mal que sofi'riamos por causa do meio
circulante actual, não prninha de que o cobre 
cunhado tivesse excõss°;.vl! valor int,·inseco, porém 
sim de que o cobre cuohadn (âsse recebido como 
moeda, ou deix,1sse . de servir sómente para troco. 
Rtlceiando -abus11r ,l!L bondade com que a camara 
me ouvia, eu limitei-me então a indicar ligeiramente 
os principios em que se·firmava aquella proposição; 
mas como pelo discurso que o honrado auior da 
emenda acaba de fazer, vejo que tae11 princípios, 
apezar de obvios e communs a todos os econo
mistas, forão despresados por elle e por outro -
Sr. deputado que orou no mesmo sentido, peço 
licença á camara para reproduzir agora., com mais 
algum desenvoPVimento, tudo quanto já disse, ou 
p~ra entrar em uma analyse que me parecia multo 
desnecessal'ia. 

Em verd~de, senhores, tenho certo acanhamento, 
ou quasi que me envergonho de occupar a attenção 
da camara com a repetição de princípios econo
miCO$, que são tão sabidos, e que (perdôe-se-me 
a expressão) constituem o b-a-ba de economia 
política. 

Eu vou pois mostrar, Sr. presidente,-1°, que 
o cobre não deve nem póde secvir de moeda 
-2•, que emq uaoto servir de moeda, ou não fór 
limitado a servir de troco, o seu cunho será sempre 
contrafeito, ou falsificado por n;1cionaes e estran
geiros-e 3•, qu8 a. resolução ou emenda oflerecida 
envolve em si uma mMida contradictoria, ruinosa 
e injusta. Longe de mim, Sr. presidente, o querer, 
q-uRndo assim fallo, censurar as Intenções do meu 
honrado collega P"la. Bahia; ao contrario eu conheço 
que -ellA deseja tanto como eu e como a camara, 
remediar com acerto e justi~a o mal que nos 
resulta da falsificação do cobre. A unica difierença 
que ha entre mim e elle consiste em que eu acho 
máa o meio que elle reputa bom. Tratarei do 1° 
obje,cto-que o cobre não deve servir de moeda, 

Para demon,trnr esta-.verdàde sou obrigado, 
~e11hores, o lembrar aqui as qualidades requeridas 
pell! razãó no metai qu,l deve aervir de moeda. 
Estas qualidades constituem-em ser dl!'um valor 
intrinseeo quasi invariavel-em ser di1>isivel
e em ser partatil, O metal que roune estas qua
lidades em mni., perl!Jição é o ouro. O seu v11lor 
é tao pouca va,·iavel, que-1•, segundo Humboldt, 
tendi., entrado depois da descoberta da Amarica, 
10 vezas mais ouro, da que d'antãs entrára para 
o mercado do mundo, a depreciação deste metal 
em vez de se!(uir a ração de 1 para 10, foi apenas 
de 1 para 4, isto é, um alqueire de trigo que (por 
exemplo) valia 1 oitava de ouro, passou a valer 
sómente 4 e não 10-112°, á vista dos melhores 
calculos feitos na Elifopa e Amerlca do Norte a 
variação do valor do ouro é pouco sensível (talvez) 
de 10 em 10 annos, Que o ouro presta-se a ser 
dividida em moedas de differentes valores, todos 
nó, sabemos. E que o ouro é portatil, ou de facll 
transporte, contendo grandes sommas em pequeno 
volume, tambe~inguem ignora. 

Depois do ouro, senhores, o metal que mais reune 
a.s qualidades monetarias é a prata. O seu valor 
intrioseco é igualmente tti.o pouco variavel que-1°, 
segundo o sabio já citado, havendo entrado, depois 
da referida descoberta, 46 vezes mais prata. do qae 
d'antes entràra pllta o mercado, a .suR depreciação "' 
em vez de ser na razão de 1 para 46, foi apenas 
de 1 para 1ô; isto é, 1 libra de ouro vala só,nente 
16 de prata, e não 46-e 2•, conforme os calculas a 
que já me refet>i, sabe-sij que é insignificante a 
variação do valor da prata nos diversos mercado9:. 
do mundo. Que este metal póde ser dividido em 
moeda.a de ditferentes valores, e que estas são 

82 
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po;·ta.teis, ou com alguma facÚidade transportadasde ,im lugar para outro, é facto_ de geral expe-
riencia. . _ Depois do ouro e da prata, senhores, o metal 
que se segue é o cobre. Das qualidades mone
tarias de que temos tratado, este metal apenas 
tem a . de ·ser di11isivel ; qualidade que aliás é commum a lodós,.e ainda ao mais vil dos metaes. 
Quanto pcirém ás outras, e que são as mais essemiaes, a saber - valor quasi invariavel e 
portabiliiiàade-não existem certamente no cobre. 
O seu valor intrinseco não só é muito lnvariavel 
de um palz para outro, como . tambem dentro 
do mesmo paiz, Ro~o á camara, ou antes 
âquelles seuhores que Julgão que . o cobre pôde servir de moeda, que attendâo A esta circuin
stancia. 

O economista Storch affirma que, o cobre ' vãlia, 
ao mesmo tempo, em Petersbourg '5D, em Ham
burgo 57, ~m S.tocholmo 69 e em Paris 100 : 
isto é, que uma libra de prata compuva nos 
indicados lugares o numero de libras de cobre que se contém naquelles algarismos. Affinna 
mais, que na Russia, ou dentro do mesmo paiz, 
o cobre, no espaço de 53 annos variou de 50 a -
135; isto é, que uma libra de prata que comprava 135 libras de cobre, pnssou depois a comprar 
50 sóm~nte, e hoJe 57, Que este metal, sendo cunhado, n<Xo é portatil, prova é a difficuldade 
que se encontra em transportar grandes e pesados 
volumes, cuntendo insignificantes valores. 

E á vista disto, senhores, é manifesta a razão 
por que o ouro e a prata, conservando o mesmo 
'Valor em · todos os angulos do orbe ci vilisado, são designados pelo tltulo de ·metaes precio.os, 
e servem de moeda em todos paizes, com prefe
rencla ao cobre. E para que seja mais intelJigivel 
• applica9ão que devo fazei· das qualidades mone
tarias de que tenho fallado, lembrarei tambem 
nesta occasião a relação de valor que ha entre os referidos metaes. . 

Por calcu\os· eJLactós·, feitos· na Europa e na Amarica ( como se pód.::-- ver. no ·relatorío de 5 
de Dezembro de 1830, apresentado ao senado dos 
Estados-Unidos), o ouro está para a prata nlí razão de l para· 15, 86 - ou ( póiYe dizer-se tambem) de 1 para 16 : isto é, uma libra de ouro 
compra, ou é igual em valor a 16 libras de prata. Est11 rel11ção é constante e commum á todos os 'paizes civilisados, e apenas varia de uma pal'a 
15, 85-e para 16; variação que é de mui poncã monta. 

A relação da prata para o cobre é porém varia 
e inconstRnte, como o valor deste metal. Na Russia, por exemplo, esta relação , segundo Storch, é de 1 para 57; sendo por consequencia 
a relação do ouro para o cobre, como de 1 para 
835; isto é, 1 libra de ouro ou 16 de prata, comprão 885 libras lle cobre. E na Inglaterra, pelo valor monetarlo de onça de ouro, a relaçfüi . 
deste metal para o cobre, é de 1 para 984. ½ : relação que é bem diversa. da que existe na 
R~ssia, e ( pôde tambem dizer-se,l nos ' outros pa1zes. .. 

Por mala indifferentes ou minuciosos que tenhão 
parecido os prinoipios que acabo de desenvolver, 
bem contra minha vontade, eu ju.lgo, Sr. presi• dente, que elles são nec;i8Sarios parlj\ a demons
tração das proposições de que me fiz cargo. Oom effeito, . senhor·es, se a moeda é e deve ser ( na 
phrase vulgar) a medida dos valores, está claro que o "i'alor intrlnseco delis deve sér quanto fôr 
possível' iuvariavel. E por outro lado, se a moeda como medida, - deve ser um instrumento que 
possa facilmente levar-se á qualquer parte, onde o exigir a necessidade do commercio, está tam• 
bem claro;"' q11e é essencial nella o ser portatil. Mas, pelo que fica dito, creio t~ provado não 
sô que o valor do cobre é muito varlavel e in· 
_çonstantií, mas tambem que o seu peso e v~lume, 

pouco valioso, torna-o de mui 'difficíi'transporte. E assim parece-me ter demonstradQ. a minha 
primeira proposição de que- o cobre não pôde, nem deve servir de moeda. · - , 

Passarei agora a demonstrar a seguoda, que 
julgo mais importante, a saber, que - emquanto 
o cobre servir de moeda, ou não fôr limitado á servir -de troco, será sempre falsificado por nacio, 
nae~ e estrangeiros.- Para ser liem Qntendído, cumpre, senhores; que apartando-má.. da nomen• 
clatura puramente scientiffoa, eu declare que, eu 
entendo aqui por- moeda- aquella que é legal, ou aquella que póde ser dada em pagamento dos tributos e impostos, e ser ofierecida pat'II 
sàtisfação de todos os contractos legaes. E eu. anten~o por-troeo-aquillo que sómente se deve dar ein pagamento, quando este- não · pôda ser 
feito na mais pequena moeda de prata, ou na 
moeda de menor yalor, De sorte que seja moeda syn,onimo de ouro ou prata, e troco synonimo de 
cobre. Isto posto, vamos á demonstração da -2• 
proposição. .. . 

Se o cobre fôr considerado como moeda, é 
evidente que elle .será offerecido, e entrará abso-1u.tamente em todo e qual4,uer pagamento. Mas como o seu valor intrinseco e variavel, segundo já 
foi provado, deum paiz para outro, e até no mesmo paiz; a seu valor monetario deva variar . na · mesma razão, de maneira que a supposta moeda 
possa valer mais em um lugar, e menos em outro, 
é tambem evidente que fará conta cunllal-a 
aqui e emittil-a alli: por exemplo, quando o cobre 
servia de moeda na Russia, t1egundo o economista 
já citado, com uma libra de prata podia-se comprar em Paris 100 libras de cobre, cunhal-o em di
nheiro russo e ir trocai-o em S. Petersbourg 
por 2 libras de prata, visto que nesta cidade o cobra valia 50, como já se disse. E quem resistiria, 
senhores, a tão grande lucro ? Temos ·pois, que em theoria, a falsificação é inevitavel: veja~os 
se na pratica o I em sido, 

Na Russia, onde o cobre servia de n1oeda, foi · 
tal a fabricação de falso cunho, se não por nacíonaes, sem duvida por estrangeiros que, se
gundo a autoridade do conde Munich, quando 
semelhante moeda foi remida achou-se o triplo da que tinha sidQ cúuhada pela casa da moeda. Entre nós, senhores, escusado é dizer que pela 
mesma razão-da servir o cobre de moeda-o seu cunho não s6 é contrafeito pCJ'l' mãos concidadãos 
nussos,. ou por numerosas fabricas dentro do !mperio, mas tambem o é cm muitos lugares da 
Europá e da America do Norte. E' con~tante 
que navios européos e ame1·icanos trazem barris de cobre cunhado com que comprão nas cfdades 
do nosso litoral os . valiosos productos do ~~azil. E' · tambem escusado lembrar que, o prec1p1tado 
e mal aconselhadó resgata do cobre fálso da Bahia, mos1;rou que, em lugar da eomma da 
600: OOOU que se calculava existir naquella pro
víncia, acharão-se mais de 2,000: oooaooo. E como, Sr. presidente, como será possivel evitar 
essa falsificação emquanto o cobre servir de 
moeda? 

Eu vou offerecer aos ssohores da opinião coo- · 
traria a prova de que não é possível. Segundo a relação de valor entre o ouro e prata e o. cobre, de que já fallei, não será exogerado dizerse que se póde comprar uma libra de cqbre_ em 
Liverpool por 180 réis, em Stockolmo por 186, no Havre por 190,- em Hamburgo por 196, em 
Petersbourg por 210 e em New-York ou Baltimore por_22Ó. Entre nós, senhores, a libra de cobre 
cunhado vale 1$280 l Ha 'portauto um lucro exorbitante, que convida a comprar a chapa naquelles 
lugares, cunhai-a, e trazel-a. para o Brazil. Se 
o estrangeiro ganha. muito em falsificar, tambe~ os nacionaes não ganhão pouco. Segundo o · cambio entt'e as nossas provincias e a· Europa, 
o valor ')\a libra de cobre· em chapa tem valido·. 

,~ ~ " 
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de 400 até 800 ~éis, e por muito tempo póde 
af!irmar-se que valeu 400~ réis em Pernambuco, 
500 na Bahia e de 650 á 800 no ~io de Janeiro. Não será pois um negocio mui lucrativo o 
comprai' chap!i por {00 ou 500, e e.inda mesmo 
por 6õ0 , réis, cunhal-a e passai-a depois .ar 1$280? , ., 

Creio te.r provado que emqµ,aoto o cobre servir de moeda será falsicado. E por ventura acontecerá o m~smo quando o cobre servi~apenas de 
troco? Não-"8enhores, eu o vou demonstrar por mffio do l'aciocinío e dos factos. 

O dinheiro, cujas foµcções de reduzem, como já disse, á pagar sómente squillo que não se póde · pagar com a moeda de menor valor, é 
necessariamewte um dinheiro que circula em acanhada espnera, e cuja demanda é quasi ne
nhum. Se todos· os pagamentos que eu tiver de 
fazer aos meus credores, e ás es\ações publicas, deverem ser verlllcados em moeda, isto é, em ouro ou prata, ou papel; e se não me fôr per,uittido dar em cobre senão quanto baste para saldar a quantia que não puder -pagar na menor moeda de prata, ou (o que quer dizer o mes,no) senão a quantia de 4 vintena ou meia pataca, que é 
a menor moeda, está -claro que ver-me-hei na 
necessidade de demandar metaes preciosos ou papel, para desempenhar as minhas obrigaçõés 
p<1re. com o estado, e aquclles' á quem devo ; e que apenas ser-me-ha preciso quasi uada de cobre. 
Resultando porém desta falta de demanda a baixa 
do valor monetarío do cobre, e devendo esta baixa. reduzir aquelle valor até o ponto · de igualal-o, talvez, ao seu valor intrínseco ou preço 
do mercado, segue.se que nenhU:m interesse haverá : em falsificar semelhante dinheiro ; isto é, comprar çhapa e cunhai-a, para não poder passai-a ou 
emittil-11 por falta de demanda ou cimllação. Atá aqui. rnciocionio, agom factos. 

Em Inglaterra o cobre cunhado não só tem um 
valor intríns~co , de 180 %, COOIO nem o governo, 
ou a. casa da moeda cunha semelhante dinheiro :· é sim à particulares a quem o ~atado incumbe esse cunho. E todavia, senhores, como já_affirmei em outra occasião,_ alli não se falsifica, nem o estrangeiro introduz- dinheiro de cobre. Em 
todos os paizes cultos, onde ha um meio circu
lante apreciado e forte, o dinheiro de cobre tem sempre um e-xcessivo valor extrínseco, e nem 
por Isso o seu cunho é contrafeito, como entre 
nós. 

251 
pelo Sr. deputado .não destróe a minha affirmação. Aquelle economista refere-se a - c '.l\
qulloun, na obra -Police of the Metropolis -allega o que se passava al\i em 179:) e 1806. Em tal época, senhores (e mesmo até 1815), o meio circulante de Inglaterra achava-se depreciado, as especies metallicas, além ,te safadas e mal cu.nna-"l:las, tinhão _um premio sobre o papel do banco que corria como moeda. Disto provinha algu.m 
interesse em. contrafazer não só o cobre, como 
mesmo a. pi1tta, e a.tê o ouro. E ontão é certo quanto diz Storch a respeito da falsificação. 
Mas eu. me referi, senhores, não áquella época, ma~ a.o estRdo actua\, ou ao meio circulante hoje e1tistonte em Inglaterra, depois de i•eformado, 
e aperfeiçoado em 1816. Deste anno para cá o interesse de falsificar desappareceu ; e-se um ou 
outro individuu ainda se occupa com a fabríca~ão de dinheiro falso de cobre (e tambem de prata 
e ouro) , isto longa de destruir a. minha aflirmação, apenas mostra que. o povo ioglez nii:o é ainda 
co!JI posto de anjos, ou que ainda apparecem crimes na Inglaterra. 

Quanto ao segundo, confesso, senhores, que não esperava ouvir enunciada, e muifo menos sus
tentada nasta casa, a proposição de que:---o cobre póde ser moeda. se contiver o seu valor intrinseco'7"vou provar . que esta inau-1it:l proposição é absurda e anti-economica. . 

Deixando de parte a impossibilidade de fixar-so, 
nas circumstaneias actuaes, o valor intrínseco do cobre, pois cómo já se vío, est1 valor é tão vario em ca,ia uma província, quanto é differente o cambio: eu concedo todavia que a assembléa tome o arbítrio 
de querer fixal-o. Ahi co.alliça jã urna grande diffieulàade qual é a escolha do valor que convenhu fixar-se o valor do cobre no paiz que o produz, e donde o importamos-se o valor do cobre et1tre 
nós. No primeiro caso fix,uá \supponhamos) em 200 'réis o valor de uma libra,.- visto ser este o 
preço'g_uasi 1nedio do cobre ua Europa, como j {l 
fiz ver, E no segundo caso fixará (supponhamo1' tambem) em 600 réis o valor de uma libra, visto 
ser este talvez o preço m!)dio do cobre no Brazll, ou em suas differen tes províncias, como já observei em outro lugar. Quaheria portlm o resultado desta 
operação ? Eil-o. No primeiro c11so, Isto é, qnando se mandasse cunh11r uma libra de cobre por 200 réis, ev:tar-se-hia certamente que o estrangeiro o falsificasse, e introduzisse em nossos portos, 

No Brazil mesmo, antes dé 1810, posto que o 
cobre tivesse grande valor extrínseco, nem a industria infame de ·. falsificai-o havia medrado, nem a corrupoão estrangeira tinha coll!ido tantos 
lucros á. nossa. custa. E por que? Porque então a moeda era o ouro fÍ a prata, e q cob?e era 
apenas troco. E nesta occasião~ermitta a ca.ma.ra que eu responda ao illustre autor da emenda, o qual para combater algumll!I destas idéas, já manifesta:das por mim em outra sessão,· acabou. de dizer: 1°, que não era exacto .afiir!llar-se que na Inglaterra não se falsifica o dinheiro de cobl'll; 2°, que o cobra póde servir 
de moeda, uma vez que - tenha... ou se lhe dê o 
seu valor- in trinseco. 

~ porque nenhum lucro acharia em comprai-o por 200 e emittil•o pelo mesmo valor; ·mas 
aconteceria infallivolmento, que a moeda assim cunhada, ap_llnas sahisse do.s nossas casas de moeda . serht fundida e vendida em chapas, no mercado, pelo preço.Ide 600 réis que vem a ser 
o medio prõvavel entre nós, como fica dito. Ver-se-hia reproduzida, em cobre a celebre têa de Penelope; e sem duvida aquelles que hoje 
falsificão, ou tratão de cunhai·, passarião então a descunhai". No segundo ~aso, isto é, quando se mandasse cunhar uma libra de cobr~ por 609 réis, não só o estrangeiro continuaria a fabricar moeda com proveito seu, e prejuízo nosso, · pois viria 
dar-nos p\lr 600 aquillo que lhe havia custado 200 ; mas tambem a falsificação poderia conLinuar · n11s províncias , onde o cobre tivesse o valór míni
mo: por exemplo, se a. libra se venclesse em Pernambuco (corno seria mui possivel) por .300 
réis, faria conta falsifical-o al\i, emittil-o J>.Or 600 réis, em outl'a 'provi_ncia. Tenho pois de- . monstrado que a propo~ão é aósurda. E Ejm prova de que é anti-economica; bastará lelllbrar 
que sendo o valor intrínseco do cob'!'e, igual ao do ouro e- da prata, guardada a relação de que 
já fallei ; ~sto é, valendo uma libra de _ o~ro o _ mesmo que 16. libras de prata; e Que 885 ltbras 

Quanto ao priJueiro devo declarar ao Sr. deputado que a minlia afflrnraçã«:> (e eua rei~~ro, senhores), 
não devia ser eatendida de um modo tão absoluto, 
que excluísse a possibilidade de encontrar-se um ou outro infeliz fabricando moei1\ falsa ; e isto tanto 
inais quanto sabe-se pelas. gazetas, que de vez. em quando apparecem falsificadores ante os tri-.bunaes ingllzes. Devia sim entender, se que a 
falsifüação, cujn existencia eu negava, fosse 
aquella que pudesse causar, -coroo entre nós, uma subversão do meio circulante, com transtorno 
da fortuna publica e privada. Esta falsificaç~ 
não tem de certo apparecido, em tempo algum, naquelle paiz. A 1rnctoridade de Storch, Q[tada 

d'lt cobre na Russia, e 984 na Inglaterra ; e deven"tlo .o estado que admlttir a opinião de cwlhar moeda de cobre com- valor int1·inseco, 
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comprar com a!f indícàdas quantidades de ouro 
ou - prata, as qunntidades de cobre tambem 
indicadas, é evidente que seria mais economico a util cunhar antes uma libra de ouro, ou mesmo 
16 de prat14, c\_(f"tjub 9_?4 de cobre: . ~ão se gastaria 
tanta mão de obra, nao se consum1;1a tanto tempo, 
não se empregarião tantas mach10as, e prestar
se-hia ao commercio e inliustria um meio~circu
lante mais valioso., e·de facil transporte. 

Resta-me agora, Sr. presidente, demonstrar a 
minha terceira proposição, a saber-que a emenda 
·do Sr. deputado é em si contradictoria, ruinosa e in
justa. Digo que é contradictoria, porqu& tend<l por 
fim, se!(undo osteQta o seu illustre autor, pôr termo 
é. falsificação do cobre, a emenda vai, ao cone 
trario, alimentar e sustentar a mesma falsificação, não sómente fóra, como dentro do 1mperio. 
Com effeito, senhores, a emenda reduzindo o 
cobre actual á. metade do seu valor, e mandando-o_ 
resgatar, deiirn-o todavia correr, como d'antes, 
com a qualidade. de moeda, e sem limitar, por 
modo algum, o seu giro. Mas eu creio ter provado que, emquanto o cobre servir de tiioeda 
em um paiz, a sua falsificação é inevitavel pclr 
causa do lucro que a variabilidade do_ seu valor ofi'erece aos falsificadores. Eu me explico melhor: 
a ~manda quer que o cobre fique na circul~ção 
como moeda, á razão de 640 réi-s a libra. Ora, pelo calculo que ·eu .acabei ·de fazer, está claro 
que o estran~eiro podendo comprar a•iuelle metal 
a razão de 200 réis a libra, continuará a cunh,11-o 
para o introduzir aqui á. razão de 640 réis. 
E mesmo dentro do ímprrio, senhores, aquelles 
mãos cidadãos que já. têm machinas de cu11har, 
monto.das, e em actividade, como é notorio, posto 
que não percebão, talvez depois da diminuiçào 
que a emenda ·propõe, os lucros exorbitantes 
que d'antes obtinhão ; todâvia acharáõ mais 
conveniencia em continuar a cunhar, ganhando 
menos, ou lucrando sómente a differença que 
vai de 400 (que é pouco mais ou• menos o 
preço actual dõ cobre em Pernambuco) á 6!0 
do que ·. a•abandonar, ou destruir as mesmas 
machigas que para mais nada servirião. Tenho 
pois mostrado que a emenda é contradictoria. 

Disse demais que ella erl ruinosa : vo•.1 provai-o. 
Sem remediar o grnnde mal que resulta da falsifi. 
cação "40 cobre, pois que o deixa ficar como 
moeda ; a emenda propondo o resgate de todo elle, 
obriga a nação a contr11hir e pagar uma divida 
enorme. Pelos calcu.los do ex-ministro da fazenda 
em 1830, vê-se que as nossas casa, de moeda 
têm emittldo ~erto de 16,000:000$. A' viil'ta do 
exemplo da au~sia e do que já. vimos na 
Bahia; e em presença da facil, cor1stante e impune 
fabricação e rntroducção de cobre falso 110 Brazil ; · eu não se1·ei exagerado, senhores, se avaliar em 
48,000:000H, ou em . lilO mi!hõ.es a quantidaJe de 
dinheiro de cobre · em circulação. Seria pois 
necessario, para resg!!tar metade, oberar a nação 
com uma divida d.e 60 milhões: mas para que? 
Para melhorar o r::eio-circulante? Não; elle continuará, como à'antes, fraco, incammodo e 
&'ti.sceptivel de ser contrafeito . Para pôr termo 
á. immoralidade, á fraude, ao roubo publico da 
falsificação? Menos ; esta irá seu caminho, 
como d'antes, e como já demonstrei. Logo, 
senhores, pQ.ra que t~manho sacr1ficio l · Emftm, se ..tão fatal medida passasse, nós teríamos daq_uí a 2 ou 3 arrnos de fazer segundd' re~gate, e·àe 
conti'ahir outra divida ~quando este segundo fosse 

. (como seria forçoso) igual ao que hoje se propõe, 
jerianios daqui a 4 ou 6 annos de faz.ar terceiro 
re_sgate, f1' de coutrahir terceira divida ; e assim 
irismos, senhores, de resgate em re·sgate e de 
divida ·em divida, até que nos abysmassemos de todo t ; •• · 

Julgo ter provado qµe a emenda é rulnos!i. 
Rest,\•me provar que ella. é injusta. 

fo~do de parte .a injustiça ·flagrante de resga-

tar-se cobre falso,e de pra.miar assim aos críminÓsos 
fabricF1dores e passadores de. moeda falsificada, 
que aliás cumpria punir; a eme,l!!j.a, Sr: presi
dente, é absolutamente injusta qulndo quer que 
o estado faça uma -despeza improducti"'1 á custa 
das gerações futura3, a quem se vai incumbir o wus de pagar ou amortisar a divida enorme, _ que eitige agora e resg <1 te proposto. Com que 
direito, seuhores, nos queremo~ livrar de um mal 
presente á custa de noss ,1s filhos e .-.netos que 
hão de vir, e que em nadá conc0rrerão para o 
nosso actual soffriréíento, e que nada aproveitará õ 
do premio dado hoje a falsificadores e contraban
distas? Basta, Sr. presidente: creio que a emenda a manifestamente injusta. 

Ooncluir,ii, senhores, declarando que o remedio ·· que a aaçiio espera, com toàa a razão, de seus 
representa,ites, contra a circulação da moeda 
falsa de cobre, que em verdade . vai correndo, e 
alterando a fort1ma publica e pal'ticular-; que 
o remedio, digo, ao mal que soffremos, não deve 
ser paliativo ou chimerico, nem contradictorio, 
ruinoso e injusto. Outra deve ser a medida, 
senhores ; eu direi em tempo minha fraca opinião 
sobre ella, 

Por ora, já fatigado, limito-me a votar contra a 
emenda. .. 

BANCO NACIONAL 

Na sessão de 5 de Outubro : 
o Sr. oa1=on. :'-Sr. presidente I Pelo que 

tenho ouvido hontem e hoje, reconheço que é 
sorte minha ouvir sarcasmos, e até injll.rias, 
sempre qu.~ trat-Lmos de bancos. Qu,,11do na qua· 
!idade de minist,·,1, fui obrigado a tro.ta_r da 
liquidação do -banco extincto, fui victimà da 
sanb.a e atrabilis de alguns dos seus accionistas 
que uté fizerão escrdver uma verdade sem reouço 
para o fim unicó de c11tumniar e injuriar o mi
nislro.-

Hoje, que na qualidade de deputado trato . da crsação de um banco novo, sou, juntamente 
com os meu; illustMs c"llegai da commissão, 
victima não só dos féros (segundo me consta) 
de alguns accionista3, mas tambem dos sarcasmos 
e injuri~s de qtiatro Sra. deputados que têm· atacado o projecto. D,,s taes alguns, á q11em me 
refiro;' esperava eu isso, e aiuda peíor ; porque 
elles sempre coherentas só querem o banco que 
se extinguio ou outro ig-ual ; e farão crua guerra 
a q ualcfuer novo banco q-0.e não pos~a servir, 
como aquelle, par•tantos !uci·os. Mas dos. Srs. 
deputados confesso que · não esperava tanto. 
Nada· disto porém .acoharda a com missão , desde 
o momento em que esboçou ests, projecto, ella 
se resignou, senhora,, á combater a horrível 
sombra do . defuntcl banco dentro desta camara ; 
e fóra delis, preparou-se para. lutar com dous inte,·esses, q11e apez,H do infames, tem-se tornado 
por causa da nossa negligencia e erros, mais fortes ou maiores do que ' muitos presumem. 
Eu fallo do interesse dos usurarios que devem 
oppô -se á qualquer instituição que possa empres,
tar dinhe-iro a menor juro, que o de 2 °/o no 
mez : fallo tll'lllbem do interesse dos falBifluado
res, passadores e introductQres de moeda. falsa 
de cobr.e, que devem bater-se corpo a corpo 
c"ntra qualquer instituição ou projecto que tenha 
por fim acabar com a sua industria, e pôr termo 
á fraude e ao roubo de que são réos ; E não 
duvide a camara de que_a usura, e a falsifi,c,ção 
da moeda possão cre.a~ interesses n11,, sociedade : 
cousas mais immundas, post<'.! que não tão im
m,•raes, têm originado e consolidado intei•esses. 
Temos o exemplo disso nos chitfoniers de Pariz. · 

Ohitfoniere, senho~es, é um esfarrapado, (fue 
anda pelas mas de sacco ás costas, e baatão 
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·errado com que fisga, e ensacca quanto trapo, 
couro, papel ou ferro velho encontra pelos mon-

•turos. · ·· -
A apparição do cholera-morbus, aconselhando 

como medida sanitaria, a purificação de Pariz, 
obri·gou a policia a mandar alimpar e acabar 
cem os monturos. Os .chiffoniei•s, gritando contra 
a medida que ia destruir a sua industria, ou 
o seu interesse, .ajuntárão-se em mill.tares, que
brárào as carretos da limpeza, baterão -se em 
defesa dos monturos, e o sa,1gue correu em 
Pariz 1 

A. com missão pois está preparada para ouvir 
e soffrer tudo por amor do bem publico, que é 
a esLrella que mais brilha aos olhos de seus 
membros, e o interesse unico que elles· l·utgão 
nacional. E bem que me seja sensível (dl -o -hei 
sempre á camara) ouvir sarcusmos e'indignas 
allusões, pronunciadas aqui como razões e argu
mentos para se combater o projecto, declaro pela 
minha parte que despresarei tudo quanto não 
fôr dito com ,raziio, e com logice. , aos sarcasmos 
r esp'>nderei . com despreso, e só despreso dentro 
desta càsa e fóra della . _ Apresentem argumentos 
que a commissão respon,terá; ma, argumentos 
( appello afoitameote para o senso da camara J 
não são essas parabolas dos dous amantes, do 
negociante fallido e outras historias que se têm 
aqui contado. 

Limitando-me porém ao adiamento proposto, 
eu entendo, Sr. presidente, que não convém 
approv,1!-0. Os motivos allegqdos pelo illustre 
deputado que o propôz, são:-1°, incunveniencia 
de applicar-se para o novv o fundo capit,,l .. do 
extincto banco ;-e 2•, perigó de ser o governo 
accionista do mesmo banco ;-ora, s endo certo 
que se póde supprimir qunlquer- dos artigos do 
prnjecto, que v ersão. sobre taes objtactos, sem 
que se offenda, ou destrua o todo do mesmo 
projecto ; é evidente que ao illustre deputado 
cabia antes requerer em tempo aquellas suppres
sões, do que pro pôr o adiamento de toJu o prujecto. 
Se outro não é o motivo, julgo que os dous 
allegados são irisustentt1veis. 

Cumpre, Sr. presidente, qie esta discussão 
continue, e qne tomemos alguma medi..ta efficaz 
conLra a circulAçiio da moeda falsa de cobro, 
que Lanto amofina o commercio e agricultura das 
nossas províncias. A necessidade de melhorar 
esta circulação é urgentissima :, a camara te,n, 
por mais de uma vez, reconhecido essa nullidade, 
Se o me10 lembrado pela CQUl 111issão, no pru
jecto offerecido, não é pMfeito ; se elle tem(como 
a mesma commissão não ..tescunhece, senhores 1) 
se elle tem alguns defeitos, inseparaveis talvez 
dQ nossas circumstanchs graves e difficeis, cui
déuws,· por meio _de um debate moderad,,, logico 
e tranquil-11l,- de reparar taes defeitos, e de 
fazermos ao Brazil · to.Jo o bum que desejamos. 

A commissão- ,,ada mais quer do que ser illus
tr:ida pela sabedoria nacional : ca.Ja um de seus 
membros dará os eacl11.recimentoa que os Srs. 
deputados . exigirem, e cederií de sua opinião 
logo que outl>a inelhor se apresente. T!il é a boa 
fé com que eu, e os meus dous illustres collegas 
entramos na arena. 

Accrescentarel, ·senhores, que o negocio que nos 
occupa, n ão é n egocio ou questão política, onde 
póde entrar o espírito de partido e o capricho; 
ao contrario, é um assumpto puramente admi
nistrativo, mas graVtJ e difficil, po_rque interessa 
a 11111s~a da nação. Hajl\ pois a 'maior calma, 
eanguo frio e eircumspecçiio neste debate. Vá 
par11 longe rle nós essa especie ~e calor ou 
1u11dumtt quil tijnllb, co,u algumll SQ.rprezB da 
111l11h11 parto, obsorvado em alguns dos""Srs. WlP.U-t,,'1os. 1 ., . ~ 

Vuto uuntm o 11dl11me11to. 
J.luutu o 11dl1uu~11Lu á voto» !oi regeltado, e 
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depois de mais alguma discussão, o mesmo Sr. 
deput~do continuou : · . ' 

Cabendo-me agor_::1, Sr. presidente, a '\l0Z de 
·faltar- sobre a mataria do art. l• do projecto, pois 
que n adiamento não passou, eu começarei por 
declarnr ao Sr. deputado que acabou ·de orar, 
que os membros da commissão 11ão sã~, feliz
mente, daq <1 elles •Jue t/lrn algu ,n a~alfll.ame11to 
em tomar a palavra; todos elles íallão, e contão 
fallar muitas vezes sobre o projecto que orga
nisaríio. Se eu ainda ,ião tive a ho11ra de submetter 
minhas opiniões i.o juizo da c.imara, deve essa 
falta ser attribuida a quem prupôz o adia
mento à outras quastõas i11ci-lent,is· que 11 os 
roubaráõ o tempo, e não á mim, que desde hontem 
tenhn a palavra sohre a mRteria. E poís que 
finalmente posso usar della, eu passo á sustentar 
o art. 1° do projecto. 

N~ste artigo tt·ata-se d 1-creação de um banco 
nacional que deve àu>'"a1• por~O annos. - Per
mitta a ca,11 ,.ra que a,1tes de fallar da necessid~ de 
ou utilidade de;te estabelecimont0, nas circum
staachs em qua nos aehamos, eu apont.e as razões 
que moverão a c,iatmissão á propór o banco em 
questão. ~ 

A coinmissãtJ, Sr. presid.,nte, foi encurPgada 
pela c,11nara de olferecer uma medida pa,·a me -
lhoramento do nosso meio circu,lante . Davia ser 
pois u seu primeiro cuidado attender be,n para a · 
natureza desse m eio circulante, cuj,, melhora
mento se lhe incumbia. 0aus,,s que não nos 
cumpre agora averiguar, obrig ,riio á que se 
emittisse, P.·>r meio do bane,>, muito papel, a, 
po,· meio da'casa da moeda, muito cobre. O papel, 
por ser excedente as nece;s ida,les do ,nercarlo, 
por ter uma hypotb.aca duvidosa, por ser irrea
lizavel, púr ter e,nfim um,. circulação locai, 
depreci,,u-se e fez desapparecer os metaes pre
ciosos. O cobre, tend,, 'ao ' principio occupado o 
lugar dos metaes que desapparecerão', e come
çan,),1 por issu à eicercer as funcções de moeda, e 
não . de troco, passou a. ser contrafeito ou falsi• 
ficado pc1r uacion ,.es e estrang,,iros, e saturou o 

. mareado, ond~ n ão gira o papel, da espeeie 
metallica a mais v rl e ruinosa. D,stas"1uas enti
dades, nmbas ,leprociadas em- Ml.)ção á prata e 
ouro, compõe-se hnje o nnsso meio circulant<1, a 
saber : papel no R io o Blihi~ : cobre ern tudas ··as 
outn1s provinci,1s, Escuso desenvolver aqui os 
pessimos effeitos de uma circulll)ào depreciada 
como a nossa ; a alteração de toâos os valores ; ns embaraçt1s do comm8t'Cio, a perda erinstante 
do <JstaJo em sua receit" a despeza, a banca · tota 
Je muitos partio1.1lares, a mis8ria de tantos em
pregados publicos, etc., falliio mais alto do que 
eu.' Convé'Tn remediar tão grave mal? N,nguem 
o duvida, e todos o desejão. Qual o remedio? 
Eis-aqui , senhores, no que a commiss>io reflactio 
sériamente. · El!a acho11 que o rnmedio unico 
não póde deixar de ser o seguinte : chamar de 
novo d circulaçllo os metaes preciosos que fugirão 
della, isto é, ·r epôr o meio circulante com a len
tidão e prudencia que os mestres aconselhão,_ e 
com os aperfeiçoam_entos que " civilisação exige, 
no pé em que se achav.1 d'antes E quar o meio 
para applicar estB re1nedio 'f A commi~são reco
nheceu que a asser:nbléa geral só tem a escolher 
um de ,dous, ou resgatar o papel e o ·cobre, até 
que o primeiro represente moeda., isto é, fique á 
par com os m~taes preciosos, e que o segundo 
sirva sómente de troco á pr-ata, isto é, volte ao 
que d'antes era, ou rofo.rmar o nosso sy<tema 
mqnetario; fixando um novo padrão de. valores... 
màis accommodi.do á circulação existente. 

Quanto ao primeiro arbitrJ.l), a commissão aesAn~ 
tou que, além do gravíssimo mal q11a resultaria 
de arruinar-se, ou pelo menos, alterar-se uma 
grant.le parte d,, fortuna publica e · privada, se 
~caso promovessemos a passagem rapida de uma· 
ciri:1üagão fraca, p11.ra lltnt\ circulação forte ; nãQ 
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seria possível que puaessemos agou, ou por • novos impostos ou por emprestimos, obter os fundos precisos . para começarmos desde já o resgate de 20,000,oooaooo da pâpel, de mais de 48,000:000aooo de cobre, pela mór J>arte falsifi• cado 1 · · 
Quanto ao segundo, a commissão achou que este seria, relativamente áquelle, o arbítrio mais •su.ro e o mais vantajoso, como se demonstrará · quando fôr discutido o art. 10 do projecto. Mas, por ventura seria possível que pela simples reforma do padrã:o mGnetario conseguissemos a volta dos metaes preciosos para a circulação., conservando -se nesta a massa ex.is tente de papel • e cobre? Não, de certo, senhores. E como obtel-a? A commissão julgou que regulando por lei os pagamentos, e fazendo entrar-- nestes uma parte daquelles metaes, juntamente com outra parte dos actuaes, ou de novos agentes da circulação, conseguir-se-hia o fim do segundo arbitrio. E não seriiio bastantes (perguntará alguem) para o desejado melhoramento do meio circulante estas duas unicas medidas de-reforma do padrão e lei de pagamento? Pôde responder-se que sim ; mas a commissão, senhores, attendendo ·ás circumstancias em que nos achamos, isto é, por uma parte á variedade dos agentes de circulação nas diversas províncias, donde resulta a dilferen~a ,intra os respectivos valores monetarios, e consequentemente a existencia de cambias entre ellas, e por outra parte á necessidade de uniformisar o meio circulante em todo o imperio, nivelando quanto ser possa o ,ajvalor. do dinheiro em todas as provincias, e dando ao commercio e industria um instrumento de circulação invariavel, seguro e geral; entendeu que, além das duas referidas medidas, era absolutamente preciso crear um e11tabelecimento que,.tendo por base o interesse publico e o pllrticular, estreitamente ligados, pudesse ao mesmo tempo, por um lado, destruir aquella variedade fornecendo ·a todas. as provincias um meio circullmte de igual natureza, e' acabando com os cambias de umas para outras, e p<ll' outro lado, satisfazer aquella necessidade, dando movimento rapido aos capítaes circulantes, e servindo, para assim me explicar, de· moderador do valor monetario nos differentea mercados. Semelhante estabelecimento, senhores, não pôde deixar de ser um banco nRcional, organisado segp.ndo os principios adoptados pelo congress_o dos Estados-Unidos no seu acto de 10 de Abril de 1816. E eis-aqui, s~. presidentà, como, por uma série de raciocinios, cuja resenha acabo de faz~, a commissão resolveu-se á. adoptar a idéa da creação de _um banco para o .fim do melhorar o nos;,o meio circulante . . Muito se tem declamado nesta casa, desde 1829, contra o estabelecimento de um novo banco.- Sei quanto é dolorosa a recordação do ex.tlncto banco do Bràzil, e até reconheço que a sombra pavorosB desse d-,!'uÍlto banco, pairando aqui sobre nossas cabeças, tem inílu-ido muito nas passadas e na presente discussão. 
Mas , Sr. presidente , apezar de tudo-, como deputado, e brazileiro, julgo do meu dever atacar desculpaveis prejuizos e fallnr com franqueza a favor de uma instituição, que eerJa em qualquer tempo util, e que presentemente é indispensavel para a refo1·ma da circulação que o Braz~ inteiro reclama. Um banco nacional ou publico, senhores, estabelecido debaixo dos aus · picios de um govei.o representativo, não é, nem pôde ser perigoso, eomo qualquer banco instituido . debaixo das vistas de um governo absoluto. Se ' alguns economistas têm exagerado este perigo, outros nem por isso deixào de aconselhar o estabelecimento de bancos, e não é para admirar que as opiniões se dividão a tal respeito, quando . é c~rto que todas as instituições têm seu~ · pana. _gyr1stas e aeus detractores. Tod~via, Sr. presi· 

dente, · ainda ·mesmo actuelles que são pouco affeiçoados a operações bancarias, não deix.ão de reconhecer as muitas e grandes vantagens . que resultão da· ex.istencia d.e bl\ncos publicos ou nacionaes, em geral. E para chamar a discussão á pontos determinados, e evitar declamações e divagação da parte dos \llustres adversarios do projecto, eu. vou apontar tres vantagens snbstanciaes e incontestaveis. A primeira · consiste em augmentar-s~- n l'lqueza publica pela conversão, em capital productivo, da . mór parta do metal precioso que serve im productivo de agente da circulação. E em prova disso t emos, entre outros, o ex.amplo do Escossi,., 
O relatorio feito á camara dos communs, em 1825, prova quP-, montando o meio circulante daquelle paiz á mais de tras milhões sterlinos, apens.s gira alli meio milhão em moedas de ouro e prata ; pois que . ·as-notas dos bancos publicas substituem a demais moeda. E á esta circumstancia devem os escossozes, segundo· a -opinião de M:- Oulloch, uma boa parte da sua actual prosperidade commercial, industrial e mesmo agrícola. Nem podia ser outro o resultado do emprego de dous milhões e meio de metal precioso (que, como moeda, nada produziãoJ em machinaà, abertura de canaes, Rmanho de terras, e outras empreza$ uteis. A segunda vantagem de um banco no.cional consiste em igualar e sustentar o mesmo valór monetario em -todo o paiz, ora emittindo e_ retiranélo as suas notas, conforme fõr --a necessidade do mercado, ora movendo facilmente os capitaes circulantes de um lugar para outro. ])isto, senhores, temos,.· entre oµtro$, um bailo elCempla (que oxalá seja imitado por nós 1) na vastl\, extensão dos EstadosUnidos, como logo mostrarei, por isso que tenho ainda de fallar do banco daquelle paiz. A terceira vantagein- consiste em poder o b.anco-mobilisar capitaes fixos ou bens immoveis, por meio da avanços, debaixo dus garantias que a propriedade offe-1·ace.-Em prova disto podemos allegar talvez (sem ir ao estrangeiro) o. exemplo de.ase mesino defunto banco, que, apezar da sua de·sordenada administração, não contributo pouco para o dessnvolvimento da agricultura. e commercio desta rica pro• vincia. O propr_ietario de um valio.so predio sempre acha firmas que lhe procurão avan~os, com que augmenta sua força productiva. Taes são, Sr. · presidente, as vantagens que prometti apontar; e espero que os honrados antagonistas do projee.to se dignem combatel-RB e provar que nenhum bem pôde resultar de um banco nacional. . 

Teria lugar o responder aqui áquelles senhores que sé têm pronunciado a favor da bancos particulares; ma.s como é provavel que haja emenda ne_sse sentido, eu reservo para então tudo quanto poderia agora diz_er contra bancos taes. Se pois um banco nacional ou publico, é em qua1qu~r paiz um estabelecimento vantajoso, All ouso affirmar á camara que no estado actual do Brazil ou em particular, para o fim de melhorar " nosso meio cii·culante, o banco projecLado é absolutamente necAssario. Em outra occasiiin, senhores, eu tive jà ·a honra de provar - que o cobre não devia continuar a servir de moeda,; e que , o nosso meio circulante não podia ser melhorado sem que o Cúbrp voltasse a servir de ti·oco. E sendo certo - que o cobra é infelizmente o unico agente da circulação em quas\ tcdo o imperio, - e que não se pôde affastar ou retirar della um agente sem que se lhe substitua outro, está -claro que uma . vez adoptada a idéa de melhorar o, meio circulante nas provil'lleias, fotçoso . seria emittir neUas • - ou JDetaAs preci.QBO~ - ou papel - em quantidade que bast11ss'li°pa1., servHO> de moeda como o cobre indevidamente serv,a. · Ora, qu11nto a met11es pieciosos, tiremos dahi 
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o sentido, não ha com que havel-os. E quanto ao 
papel, como emlttil-o com seguran_ça e prudencia? 

_ Rogo á camara que rAflicta s attenda a esta 
· · circumstancia. -A emissão de papel-moeda é mil 

vezes mais perigosa 4110 a emissão de notas 
por um banco devid_amente organisado e soffri
velmente bem administrado. E daqui vem, se
nhores, que para evitar-se, no estado actual, a 
introducção em todas as provincias de um papel
moeda, que tarde 011 nunca seria remido, que 

.seria falsificado im11,unement8'que seria emittido 
sem escrupulo nem regra, necessario é o esta
belecimento de um ba11co, por tempo determinado, 
cujas notas, aliás realisaveis e garantidas · por 
um fundo metall~o, não serão falsificadas sem 
recla1nação da parte de tantos interessados, nem 
quando, sejão, recahirá a perda sómente sobre 
o estado. 

Além disso, Sr. presidente, o nosso meio cir
culante não se poderá dizer melhorado emquanto 
o valor monetario não fôr o mesmo e igual em 
todos os angulos do imperio, ·salva unicamente 
a despeza do movimento ou transit•.>, Oom este 
nivelamento acabjlrá essa fatal existencia de 
cambias de unias para outras províncias, exis· 
tencia q11e tanto embaraça as especulações licitas, 
qua.nto se'presta ás illicita~. E talve:,; seja este 
nivelamento uma <las nossas primeiras necessí- 
dades I Como, porém, realisai-o? Por mais que, 
se diga, senhores, nem o governo de per si. 
nem bancos p_articulares, poderáõ conseguil•o 
Só uma a~sociaçiio grande, anillijl.dB pelo inte -
resse ·individual; de mãos dadas com o publico, 
não ínflulrá por considerações e prejuízos lo
caes, obrando debaixo de um plano concertado 
e reflectido, tendo a faculdade de levar a ilma 
previncia q<1e ?1ecessitar aquillo que sobrai• em 
outra, e conservando, por esse meio, e pela 
prudente. emissão ou remissão das suas notas, o 
equilibrio do valor do dinheiro em• diverS0s 
pontos; só uma associação tal poderá conseguir 
o desejado nivelamento. Eis aqui, senhm-es, 
razões, e razões solidas que pro vão. a ne_cGssi
dade do banco proposto. para o fim que deseJamos 
conseguir, • • 

Pôde haver, Rr. presidente, quem julgue que o 
incouveniente da não (lubstituição do cobre por 
notas, podia ser bem remediado, estendendo-se 
a tpdo o imperio a circulação do papel do ex
tincto banco, que girn sómente 11esta provinola. 

Niio escapou essa lembrança á commissão, 
mas _ella estremeceu, senhores, á vista dos males 
que se lhe antolhórão, e que serão pl'Qduzidos 
aqui se ac~so houver quem insista em semelhante 
idéa. Póde haver igualme!ite quem diga que o 
nivelamento desejad~ · seria tombem. obtido por 

·meio -de bancos part1cult1res. Não o acl'8ditei-?.r,. 
Em tá! caso, cada um banco, além de obrlft''" 
no sentido do interesse local, não teria meios 
para manter o valor monetario fóra do seu dis
tricto, nem mesmo talvez dentro delle. Não se 
devendo, pois, separar da idéa da creaçiio do 
banco nacional, pn•posto -o fim para que deve 
ser crendo, isto é, para melhorar ou auxiliar o 
estado no melhoramento do meio circulante actual, 
persuado-me ter provado que não só é muito 
util como necessllria a sua•instituiçào nas cir
cumstancias em que nos achamos. " 

E, por ventura, Sr, presidente, os argumentos 
e razões que tenho produzido a fa'1c:tr de um 
banco nacional, são apenas _fundadas em""'rmera 
the,irla e 0111 principios at.stractos sbmente? 
Nilo: ellas ~m já o sell.o da pratica e o grande 
testemunho da mais feliz experiencia. E para 
~moostral-o, eu vou fa.llar do banco dos Estados
Unidos. ' 

E' geralmente sabiclo que a A111erica do Norte 
depois de conseguir a su" independencia achou-se 
inundada de papel-moeda, de vales e títulos de 
dividçi. 1 Os metaes preciosos havião abandonado 
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o campo da circa.lação, que era então, senhores, 
peior do que a nossa. Os mais ardentes patriotas, 
desejo,os de remediar tão grave mal, recorrêrão 
fio estabelecimento de um banco, em 1791. Este 
banco, apezar de ser fundado com 1/4 do seu 

·- capital em metaes preciosos e 3/4 em· titulas de 
divida, melfiorou comtudo o terrível estado da 
circulação, e a §.Ua extincção em 1811 foi re
putada por muitos (como diz Leybert) uma cala
midade publica, embora não se realisasse a 
agourada banca-rota geral, 0111 virtude dos amd
lios locaes que os bancos pàfticulàres pres tárão 
naquella - crise. Emtanto, depois da sua ex
tincção tal foi a experiencia, que mesmo o 
partido mai~ hostil ao ba'lco dissolvido, advogou, 
em 1816, a cre11ção -do novo banco. Nesta época, 
a circulação, bem que um pouco melhorada, 
achava-se ainda em pessimo -estado, e o novo. 
banco (tendo um fundo de 85 milhões de dollars, 
e sendo o governo accio nista pela 7a parte desse 
fundo) foi 1nstituido não só para reanimar o 
commercio, industria e _artes do paiz, como prin· 
cipalmente para mi!l.horar o meio circulante da 
uniiio americana, restituindo .os metaes ,preciosos 
á circulação, igualando o valor monetario nos 
differentes es ta.dos e destruindo os cambios que 
existião de uns para outros, como succede entre 
nossas províncias. E tem elle, senhores, conse
guido tão grande fim? Elu aqui tenho o relatorfo 
feito no 1 ° de Setembro do auno p'roximo _pa s
ilacto, pelos directores do banco americano. Vê-se 
claramente que aquelle estabelecimento, não 
obstante a parte que nelle tem o governo: 1°, 
gozfl de opinião e credito em toda a confe
deração ; 2°, acha=se no estado mais florescente--; 
e 3°, pre~ncheu all\plamente ó fim de s11a•insti
tuição. 

Um só facto, além de outros que poderia allegar 
vai provar aquella boa opinião e credito. " O 
banco estabeleceu em 1817, sómente 18 caixas _ 
filiaes em ditl:crentes.. lugares, mas tantos forão . 
os requerimentos para a installação de nov_as 
caixas, q:!e a direcção, á vista de 38 petições 
de diversas cidades, foi obrigada a estabelecer 
mais 9 caixas ; e no momento em que se fazia 
o relatorio, · existião no banco para cima de 30 
requerimentos novos de district~s e cidades, 
pedintlo mais caiitas. Tal é a favoravel idéa 
que os americanos fazem de um banco na
cional. 

Quanto ao seu estado florente, prova-se com 
o seguinte: O b~nco tern um fundo de reserva 
de 1. 750,000 dollars, que equivale a 25 •/o de 
todo o seu capital: tem outro fundo destinado 
a fazer face ás perdas, o qual, · á vista da esti• 
mação ou calculo destas, acha-se jõm uma sobra 
de 3'!l9,000 dollars; finalmente os seus lucros, 
depois de feitas as reservas e despezas do cus
teio, dão um dividendo de 7 °/o 
--i?elo que respeita a ter preenchido o seu fim, 

"isto, senhores, está provadõ da maneira a mais 
evidente e honrosa para os legisladores ameri
canos que tal idéa concebêrão. Sinto faUar-me 
o tempo para referir aqui todas as passagens 
relativas a este objecto e servir-me da linguagem 
do relatorio, cnja leitura recornmendo. Limitar- · 
me-hei a dizer- o que julgo bastante. 

Antes da creação do novo banco, o meio circu
lante nos estados do sul, papel-moeda lrrealisavel 
e depreciado-us . particulares pagavão a rnais 
oppressiva das taxas com a ex.istencla de uma 
circulação f-allida ;-o commercio entre ·os· estados, 
e mesmo entre as cidades, achava-sei peado e 
ianguido por causa da fluctuação ou Instabilidade,,. 
"do valor monetario ; e o governo, .sem poder 
applicar · ás despezas de um lugar as· rendas 
que eobrava em outro,'achava-se cmbaraçndo no 
meio de receittl'S e _sobr.1s nominaes. Hoje, porém, 
ou dqpols das ope.,:ações do _ banco, o ineio cir
culante, uniforme e ger~l, conserva-se apreciadQ 
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em tO'dos 011 pontos da União ; desapparecêrão 
os cambios entre os estados e cidades.-O eommercio tornou-se aelivo e prospero, e o · governo tem conseguido, por meio qp melhoramento das finanç11s particulares, a consolidação do credito publico ou· nacional. Emfim, senhores, o banco dos Estados Unid<'s resolveu o grande problema que lhe fôra proposto, e ~acas á sua influencia e maravilhosa acção, '11 11\.merica do Norte offerece aos olhos do m•rndo · o phenomeno de haver • um só valnr monetario em todos os pontos de um paiz tão vasto 1 

Na_da mais direi, Sr. presidente, em presença deste. facto ; nem ahusarei por mais tempo da attenção e bondade da camara. E como parece-me ter provado pelo raci .. cinio e pelos factos que a instituição de um banco naeivna! oas · actuses - circumstaneias do Brazil, ft'âo sõ é util, como absolutamente necessaría, -votarei, como voto, a favor do art. l•. 

MEIO CIRCULANTE 

Na sessão de8 de Outubro: 
O Sr. OaJ.nion :-Sr. presidente, sou outra vez obrigado a fallar : l•, p~ra sustentar ainda a materia do art. 1° do projeeto; 2°, p ,,ra combater a emenda que autorisa o e.stabelecimento de bo.ncos protiinciaes ou particulares e 3• para resp,,nder ás objecções feitas pelos senhores que se oppoem á instituição de um baoco nadbnal. Pro~urarel ser btev~ ; e se o não fõr desde- já reclamo a indulgencia da camara. 
Quanto ao l•, já em outra occasião observei, que 41 commissão sãtisfazendo ao seu mandato, offerecera .n_o projecto em di~eussão o plano, que julgár11 mais conveniente para melhuri.r o nosso actu'al meio circulante, composto de papel depreciado em duas provineias, fl de cobre tam bem depr~eiad·o em todas as outras, Entàú disse ( e fo1;ç()so é. repetil-o ) que, não sendo p~ssivel resgatar o papel, Qem praticavel e justo remir . o cobre, até que um e outro, reduzidos ao estado em que deverião ficar, permittissern a circu'!' lação dos rnetaes precàlsos, era mister, para que estes eireulassell) de novo, e se consPguisse o unico -verdàdeiro melhoramento da nossa circulação : 1•, estabelecer novo padr~ tnonetario ; 2•, regular por lei os pagamentos, e 3• crear u_m banco publico ou nacional, para realisar o plano e conseguir a a'esejada melhoria, sustentando aquelle padrão, e facilitando sem gravame j).o estado . nem vexame dos particulares, a verifi-cação daquelles pagamentos.· · 
Então disse tambcm ( e ci:eio te!-o vrovado com razões· e exemplos) que um banco nacional ou publico era em geral um estabelecimento -util a qualquer paiz, porqúe augmentava a riqueza da ·nação, sustentava sempre igual o valor monetario, e mobilisava capitaes fixos : e que, em particular ou rio actual estado do Brazil, era .um tal banco nece.ssario, porque ia fornecer um agente eommod,), geral e seguro para substituir o cobre que é preciso desmoneti.wr ·; e ia acabar corn os cambios entre as provincias, por meio do m.<:Vimtl!lto 1'11pido dos fundos. E .Jla mesmt oceas100, Sr, presidente, eu roguei aos honrados adversa.rios do banco projectado, que se dignaRsem combater e destruir os princípios que enunciei então, e acabo de lembrar agora. Mas até este momento, se,phores, não tenlio ouvido 'de certo, nem· argumento·, nem razão que os comb1tsase e destruisse. Até mesmo ( o ..a..u.e · é notavel ! J não se quiz tocar àinda em toes objectos. Como que se re;.eia entrar na questfio da tttilídade ou necessida<1e do ba1;1co , Com effeito, Quá11do responder, c~mo tenho promettido, ás objeeções até agora feitas ao projecto, a camara reconhecerá, pela natureza dell,as que · o debate mais- impor-

tante, isto é, 11quelle que devia haver ..sobre "a utilidade, tem sido preterido ; e que os illustres adversarias têm mais dec!,mado, do que argllmílntalo. E mostrando, Sr. •presiJl,ente, tambem na me.sina occasião, que a eommissãn se h,wía esmerado em apresentar á cama.ra o pia.no, que Livera p,.ir melhor ; eu roguei iguallll,inte a ·,s senhores que o combatião, houvesse11'.' de ofl'oreeer outro; na certeza de que seria para m im o magnu.~ Apollo, aquelle que indicasse uui~ medicllll pan1 melhorar 11 circulação actual, sem ditlicuhlade, sem grava.me ou sacrificio, e sem alteração alguma. Escuso dizer que nenhum outro plaoo foi ainda offereei,lo ; tMS quanto á indicação de medida, sinto dizer que dous illustres deputados aeabão de fazel- ·,. E quaes porém s ,fo as medíd"s indicadas? O primeiro Sr. deputado, declarando qu& queria ser o Apollo, lembrou. que seria suf!ieiente para remediar tudo fazer e11.eeutar as leia, que mandiio resgatar as notas do exti neto banco e vender os metaes delle. Mas, p .,ra mostrar quanto esta medida é inefficll.z e· illusoria bastará· dizer que ainda quando fosse ,possível haver sol>ras JJU - impôr nc.vos tributos, com.9 seria mister para sa cómeçar aq11elle resgate, na razão de 5 °/0 , conforme a . lei de 15 de Novembro de 1B·l7 ; nem mesmo assim o Sr. deputado, que parece ter-sA· esquecido do cobre ( aliás maior ll.agP.llo que o papel) consegui ria a volta dos metde, preeios,1s a cir
eulllçJio ou o melhoramento que deseja: O outro Sr. deputado indicou como . a mais ter,nina.nte e êffi~az medid!i, a .;egu111te : resgat~r o cobre ã 600 réis P"r libra. 011sta-me, Sr. pre~idente, . ou-vir ainda letnbrada uflh\ kléfl, que já me parecia batida e aban•lonada. Um resgate de cob~e falso ( como é maia de 2/9. do que se avalie. em circu, lação). é uma medida, além de atrozmente injusta, lmmoral, absurda e complP.tamente ineffieaz para o melhorame~to em questão. A ningu.ern cedo, senhor~s. em desej <f de livrar o meu paiz da 'ealamitos• praga da moeda.,.fslsa, que tem obstruido todos os ee.n11es d" circulação e empecido o desenvolvimento _da riqueza nacional. Mas, p,,r isso mesmo que eu desejo o bem, e não a desgrRça do Brazil, é qua me o,iponho e opporei a todo o pr,,j ect11, que ti ver po l' basB resgata,r col>re 
e deixlll-o como moeda na circulaçlio, E não se alle'gue aqui o resgata feito na Ru~sia. Deixernoe de imitar ao governo autocr~tieo daquelle imperio. Governo que em sua illusoria omnipotencia, tern neee~sidade de transigir com 11busos e crimes, como é eosturne nos.absolutos. Nós, ao eo11trarlo, fortalecidos pelo governo representativo, não eoreeemos de premiar falsos moedeiras: fallamos li razão publica, e esta nos justifica e anima. D•>.mos, que boa· fosse a medida i~dieada : que fâria o Sr. deputado da m11o•a do papal? E cOrno ( o que mais é) como, deixando o cobra deoois de resgatado, com o caracter ~ moeda, conseguiria girar o ouro e B· prata, e melhorar si meio circulante? Não se havendo pois destruído os principias allegados a favor da creação do banco, nem se tendo offereeido até aqui outro plano, ou 'novo modo de -resolver o problema proposto á commissiio ; só por isso, quando outros motivos nio tivess·e, sustentaria, como ainda sus-tento, o art. l • do projecto. . . 

Tratarei agora do segundo objeeto, isto·é, de eombnter a emenda, q11e propõe o estabeleeimento de bancos provinciaes ou-particulares. Sr,·presidante, 
Sij o illust-re autor dB emenda eoneorda na idéa de .JIUe o estabelecimento bancario é util para a reforma, da satual circulação; então espero que elle não duvidará preforir a creação de um banco publico e geral á institu_içiio dos bancos gl\e propõe; ~stou que sim, üma · vez que se lhe prove quanto aq,1elle é effleaz e estes illu.sorios ·pará a verificação da mesma reforma-. ... 

Que lin:i banco nlicional t~m os meios de disàe':' 
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mi~ar em todas as provlncla~ um sõ agente de 
circulação; -de suste11tar. em cada uma dellas o 
mesmo valor mon•tario,-de destruir os cambios ora 
existentes de umas para outras,-de facilitar o 
movimento dos fundos,-de· obrar de um modo 
uniforme, sem attendijr a prej11izos, ou interesses 
locaes, etc.: creio ter já ~ost1·ado em outrà occasião. 
Poderáõ fazdr-outro tant.o os bancos provinciaes .? 

.. Não, .. redondamente nãu. Desde que o agente da 
circulação, emittido por elles, nãn fôr trar/sfet;ido 
de uma p.rovincía á outra, sem àitflculdade e risco, 
não será possível conseg.uir-se a primeira vantagem 
do banco publico, nem tão pouco as outras que 
tenho indicado. Cada um delles será iofluido pelo 
interesse peculiar do. seu termo, districto ou pro
vincin, a 'dahi a falta de unid11de na acção, .<lahi 
a divergeticia nos l!leios de obrar, dahi a talvez 
a hostilidade entre elles. Corno, p,iis, melb.orar ·a 
circuli:ção por. modo tal? Não é esta, senhores, 
a unic,, objecção que tenho contra a emenda; 
eu passo a provar -que bancos ' provinciaes ou 
particulares ~ão perigo.,os em qualquer paiz bem 
constituído e na possa de um meio circula11t& 
valioso e pr.rfoito; e perigosíssimos no Brazil, ou 
nas circumstancias em que no, achamos. 

Quanto á l• parte,,;u vou mostrar pelo racioci<lio 
e pelos factos o perigo de t'l.es ba.,1co~. A simples 
ruzão, desenvolvi.da por excellentes e.conomi,tas,tem 
apontado dous defeitos_ radicaes na instituição do 
um banco provincial, ou particular; é o priinAil'O 
- o pi·edominio q.ue. neUe tem a ambição indivi
dual·; por<JUe, sendo pequeno ou sempre menor 
(eui .relação á um banco. nacional) o numero dos 
interessado~ p6d·e, como geralmente succede, previl· 
lecer· a opinião de um que, ou se queira apruveitar, 
ou· mesmo em vantagem do, consocios se nfoi te 
a entrar em especulações arri~cadas: e é o segu11 do 
- a facilidade com que podem faUir, em d,unno 
geral; porque, sendo tambem pe•iueno, ou 111,,is 
limitado o seu fundo capital, diss,i result_a m~nor 
garantia, desta menor confiança, desta mais desojo 
de l'ealizar, e deste a necessi<iaue de parar ou 
fazer banca-rota. E este. perigo, que o raciocínio 
demonstra, é amplamente provado pelos factos. 

Um de meus ill,~stres ~ollegas da commissão 
qnerendo hontem mostrar (como victorios,unente 
mostrou) qüe u.m banco publico, longe J.e destrnir, 
aliménta e promovo a ir.dustria· de bancos parti · 
culares, foz a resenha- est,ltistica do progrcssi vo 
numero de taijs bancos na Inglat•rra. Jj:11 fiire! 
hoje, i;enhores, a resenha estatística da progtess,va 
fallencin dos mesmos bancos, on dú. numeru de 
suas banca-rotas. · 

Joplin no seu ensaio ou ba.nking attestá, em 
presença do relatorio feito ao parlam.ento ern 1821, 
que em 30 annos havião fallido perto de 800 bancos 
proviuciaes ; l! que só no periúdo·de !8l0 á 1816 
farão declarad!ls 147 bnnca-rotas dus ditos banc,,s 1 
O bom ecoriomista Mr. C11lloch àttribue á estes 
bancos as cris~-1 commerciaes de 1792 á 93, de 181-t 
á 15, e de 1825 á 26, crises que fiznrão estremecer 
o credito colossal da Qrã-Bretanh,i, e arruinarão 
muitas fortunas .. E"'l>osto que o illu.stre Sir H . 
Parnall seja de opinião favoravel a semelhantes 
bancos, isto .apenas tem dado lugar a que outros 
economistas lastimem, que tivesse elle empregado - 1~~~º- talento em sustentar .. uma especie de pura-
. Senhores I A perigosa tendencia dos bancos pro

vióciaes inglezes é. tão patente que o parlamento 
· cuida em reprimil-la. Já em 1826, pelo estatuto 7° 
âe G. 1V'; · detêrminou-se que nenhum destes 
bancos pudesse . sacar por _menor quantia de 50 
lb. st. ; e, além desta, outras pêas lhes forão 
postas •. Taes medidas, porém, não são ainda 
bastantas; os melhores economistas inglezes (cuja 
autoridade é a este res~eito mais valiosa 4ue a 
do celebre. e mui erudito J. B. Say) assentão gue 
o meio unico da prevenir o perigo e a fraudey,tão 
communs naquelles estabe?ecime~os, é-obriggr 
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Mda um (na occaslão de levar no timbre. ou séllo 
as suqs, notas) a prestar, em fundos publicos, uma 
fiane,<i i61,al ao montante do' papel que emittir. 
Mas qua ,n não vê que este meio importa quasi 
uma prohibição indirecta de bancoi provinciaes? 

Se, como fica exposto, tem sido perigosa a pra· . 
tica dos referidos bancos em Inglaterra, que poderei 
eu dizer à.cerca de.,sa pratica na America do Norte? 

Muito de prop•isito, Sr. presidente, deixo de 
referir agora a historia · tutu ,sa dos bancos pro
vinci,leS · nos Estad,is·. Unidos, para que não se 
presuma que eu quiz pintar o quadro em IDOrte-côP, 
limitar-me-hei a affi:rmar que, á vista mesmo dos 
escri ptores americanos, aquella historia é ·a d a 
corrupção, da fraud e e do escandalo. 

Ucn Sr. deputado, que esteve naquelle paiz e se 
acha pres,3nte, póde. certificar o que lhe aconteceu 
com um dest~ banco.s, installado e dias depois que
brado. E n/i:o julgo preciso lembrar á camara, que 
sendo a Inglaterra e a Amarica. do Norte os _paizes 
onde é geral e mais força tem o systema de bancos 
provinc.wi.es ou particulares, os seus exemplos, · 
ou os factos allegados, são cogdntes, ou de todo 
o peso, e mesmo sem replica. • 

Para mostrar agora, quant0 á 2• parts-que taes 
b~ncos são perigosis·simos nas, circumstancias 
actuaes do Brazi!-bastará perguntar:1°, qual será 
O' effaito provavel de au.torisar-ee u,na companhia 
em cada cidade nu villa ,,u pr_oviu~ia para emittir 
di<lheiro-papel no estado em nos acbaonos de lm· 
moralidade commdrcial, attestada por tanta, banca
rotas fr1.1adulosas e n1i<l pagamento de tantas letras, 
e de. nntoria í1npunidad,i de trapaças do commercio, 
g~rantii.la por ta11ta eh, cana e corrupção forense; 
e 2°, qual será o re,ultad,, da confusão., desordem 
e fraudes a que dará lugar. entre as _províncias, 
e mórmente no c.amp,,, a v ,riada circuhção de 
diff,rentes nntlls de diversos bancos, no estado de 
pouca illustraçiio e nenhuma pratica a resp'8ito 
cte·um til m~io-circ11lante. , . 

E~tas _considerà.ções, Sr. presidente, não carecem 
de maior desenvolvimento, ne,n eu temo passar 
por exagerado em av,1nçar-que se estabeleces. 
semos banc<Js provinciae; ou particulares, abri
riamos larga porta a um novo ·crime, talvez igual 
ao do cob•e falso, e converteríamos a circnl11ção 
do im perio em uma horrorosa Babel. · 

Julgo ter- demonstrado que--0 objecto da emenda 
é inelficaz para o melhoramento que desejam~ 
parig<1s,i em qualquer paiz e perigosíssimo no 
no<so. Voto, pois, cuntra ella. .. 

R~sta-ine tr~t 1r do meu 3• pllnto, isto ó, de res
pon,ier ás objecções feiLas á instituiçiio do banco 
nacional. 

Sr piesideote, todos os argumentos ató aqffl pro
duzidos contra o art. 1°, que propõe a creação 
do _b,rnco, r<1duzem-se a i.lous principae;: 1 •, é auti
constitucional crear um banco; 2°, o b~nco novo 
ha de ser tãu ratai como o extincto. Creio, porém, 
que á vi3ta. das viotoriosas respostas dadas pelos 
!Ileus d_ous_ 1Uu~tres collegas, . sobre a pretet)dida 
mconst1tuc1onal1dade do banco, a camara deve 
estar convencida de que o estabelecimento proposto·. 
como quer que seja considerado, commeré!al ou 
financial, nem ataca ou restringe a industria 
particular, . pois que não tem por base privilegio 
algum ; nem exorbita. ou infringe as attribuições 
da 11ssembl.éa geral, pois que esta póde, como lhe 
aprouver, lanç,u mão de todo e qualquer meio
licito que julgar conveniente para ·'fflelherar a 
circulação e promover a riqueza nacional, Em ver
dade, senh<lres, se um banco publico destruisse 

. (e já se provou que não) a industria particular 
ou individual, cujo elo1tio é feito pelo barão Oh. 
Dupin, o mes!IIO se poderia dizer de qualquer 
outra sociedade. Mas não será grande absurdo 
o querer. an~u1lar assim o principio de associação, 
que é o . m111s poderoso agente da riqueza e pros-
peridade das nações? . · 

O 2• argumento, Sr. presidente, foi ãqul lnsufiado 
~~ _ , w 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 09:41 - Página 22 de 47

!58 
pela sombra pavorcisa· do -baíi'co\· que lne parece 
vêl-Ja no ziwborio ·deste- salão. Trazer o ex~mplo 
do defunto banco , para quil não se est,\beleça U!l) 
novo, é o mesmo que suppôr o esta.do _de hoJe 
igual ao de então·,. o que seria gravíssimo erro. 

Está fóra.de duvid11 que a .liberdade de impr~nsa, 
o jury, a maior illustração adquirida nos ultimos 
8 annos, ·a reunião annual do corpo legislativo, os 

-liebates de nossa tribunQ___parlamen tar, as sessõijs. 
dos consslhos geraes e su~ acção administrativa, 
tudo emfim contribua para que a athmosphera 
em que hoje-respiramos, seja· mui differente daquella em·que viverãQ os homei1s _do banco extincto. 
loto é tão evidente, e dj,sto result_ão tantas garantias 
para a boa administração do novo banco, que se~ia ociosa qualquer demonstração. Mas os illustres 
antogonistas do projecto têm commemorado aqui 
para combatêl-o as catastrophes de alguns bancos 
antigQJ!; entretanto que têm calado os bon11 r~1ml- · 
tados de -muitos outros. · Os. de Hamburgo _ e 
Amsterdam; que 'datão de seculos,- os actuaes de 
FrançA, Irlanda, Eseossia e Estados-Unidos, não 
servem para eiemplu l Sómente se allega 11qui Law ' 
e mais LawL .. 

Sr. presidente. Lembrar-se a historia do banco 
de Law, na França, do regente, para combater a 
creação rle um banco no Brazil de 1832, J o mesmo 
que contar a historia da moriarchia de Babilonia 
para empecs.r a creação de uma monarchia co_nsti
tucional; tanto VRléra allegar a historia. dos in- . 
cend.ios para oppôr-se á idéa ·de uma illuminação. 
E todavia, senhores, é esta a logica de que se . 
tem usado nesta casa; ainda ninguem provou 
(como já observei em outro lugar) nem por prin
cípios, nem por factos, que ,um banco naci11nl!,l 
seria -nocivo entre -nós, outJJão preencheria os fins 
que de taes associações t§m-se constantemén,!e 
derivado. Alguns se. contentão com dizer voz em 
grita:-O banco ha de arruinar o B,·azil ,....:a nossa 
liberdade fica em perigo ;-o governo ha de serv\r· 
se dos fnndos do banco; - o corpo legislativo 
meslllo, por uma resolução; apoderar-se-ha dos 
seus cofres. Emfirn·, urna palavra do ministro da fazenda, aos nossos cortezãos• é quanto basta para 
que lhe seja entregue todo o dinheiro! l l ... Eis-aqui 
as proposiç_ões que _com grande pasmo tenho ouvido 
em Rr de argumeatos contra a instituição de que 
se trata 1 

Isto; senhores, é· pura declamação, é o sic volo 
sem verniz algum de razão I E como se demons
tron a ruins do Brazil, e o perigo da liberdade ? 
Por meio de raciocinio ou de exemplos de outras 
nações 7 Não.-- Como; pois? ••. ·Gritando-se 1 1 E 
quem não vê que a valer o Argumento de provava! 
abuso. do · governo, e até da assem biéa geral, 
melhor será entãu que nada façamos, e que, cru
zando.os braços, ioltemos para as nossas· casas 1 ... 

· Quem não vê mais, quanto é gratuita a suppo
sição a Mspeito d0l!.,.Co'rtezãos, futuros dir6ctores 
dó no.vo banco I Um facto que ha pouco se passou 
ante nossos olhos prova i> contrario. 

. Targiui como é sabido, mandava buscar dinheiro 
ao -banco por uma ordem 011 bilhete escripto em 
lapis, ,.e. o dinheiro · vinha· 'para o thesonro; o PX· 
ministro-da-fazenda mand_ou buscar 500:0QOS que 
pertencião ao estado, por uma- portaria legal, e 
o .dinheiro ,não foi entregue. Não daria o.ministro 
-uma · palavra ? Deix_ando . porém de oeoupar-me 
de argumentos, ou !leclamações deqte genero, pas
sarei a -responder · a 'certas objecções que· podem 
ter ·produzido· algum effeito no an~mo :de quem nos , ouvB . 
. ~· a: 1L•.-O banco y;o BP.roveitará ao t;:ommer0cio a , 111dustr1a, -nem d1minu1r!i.• a usura, porque 

sómente .descontará aos amigos e•afilhados. -,-Tàl 
é, a pratica do extincto banco: <Í porém de esperar 
que .~ovo ·pratique-o ·inésino 't Quem pDderá· lioje· 
recaiar · a continu·açãi> de taman}10 ,esca_ndalo,?. A, 
!jmplej! relação dos . sacadores-im}lressâ-semil'nãl
meut'e, seria nm;cor'recl.iyo ·emcàz ·; ·e n:os estat\itos 

' . 
do banco podem cabér 'ainda outros remedfoe 
contra . o patron•tg. . . 

E' a 2.•-0 estabelecimento do banco, além de ln,ep,m,vel do abuso, é inexequivel, .mórmenLe 
nas provincias do t\Orte.-Pelo que . respeita ao 
receio ie abuso, é argumento banal e nullo, porque 
prova demais : quanto porém á inexe·quibHidade, 
estou que o Sr. deputado a quem me refito, 
engana-se completamente, quando julga que todos 
os proprietarios_, negociantes e industriosos do 
norte, verão o b~nco através do mesmo prisma 
ou vidro de . que se serve. Naquelles em quem a razão propria não poder obrar, terá algum valor 
a pratica e o exemplo dos mais esclarecidos, 
todos, creio eli, preferiráõ notiis de banco que 
hão de, girar como dinheiro, ao uso -de sacos, e 
pesadas massas de cobre falso. Os jj,casi usados 
já no commercio de Pernambuco etc., tem servido -
de bom ensaio para ·a. · circulação (muito mais 
eommoda) do papel. Permitta, pôis, que eu duvide 
da i_nex~quibilidade que apregoa, mesmo-. lY!- sua 
provincia de Pernambuco. 

E' a 3• . objecção--:-O banco projectado é chi
merieo, tem um fundo · imaginarlo, como seja o das notas inutilisadas.-Já se disse, Sr. · presi
dente, que o projecto indica para fundo do novo 
banco, _não só o montante das .acções do extincw, . 
mas tambem a somma de notas lnutilisadas ou 
recolhidas M caixa da arnortisiição ; e mais a 
quantia de 600:000S do govo_rno, e finalmente o 
producto da subscripção que se manda abrir. 
Onde está · pois a chimera , llhimerico não seria 
o projecto, ainda quando só comesse para fundo corn aquelle que houvesse de_ dar a referida sub
scripção: sel-o -ha muito menos, quando alÁm 
desta teve em vista outros valores que indicou. 
Mas para que dissimular l .. : A chimera achada 
pelo Sr. deputado a ··quem me refiro, assenta toda 
nas palavras-notas inutilisadas. Deixa11do de res
ponder _á comparação f~ita por ell~ entre estas 
notas, e l etras velhas ou pagas-comparação que 
só podia sahir de quem confunde papel-moeda 
com letras de eambjo ; limitar -me-hei a declarar 
aos senho~s-que àe oppoem ao -projeeto, que, a 
disposição do. SI 2• do art. 4°. mandando sub
stituir as notas inutilisadas, ou guardada!i na 
eaixa de amortisação, equivale á uma emissão de 
papehmoeda feita pelo éstad,;,-emissão que os 
redactores do projecto julgarão por um lado 
necessaria para auginent,11' desde já o fundo . do 
banco, e por outro lado não prejudicial ao giro 
desta capital,- onde ha talvez a .encher o vasio 

, que deixará na cir!Julação {' somma de 10,000:~$ 
(segµndo estou informadol de letras protestadas 
que ·d'antes corrião. Se o papel-moeda a_ceito nas 
estações publicas é um valor ·chimerico, então 
procede a objecção a que respondo. 

Observarei por fim, que o mustre deputado que reputou chimericos os fundos do novo banco, é 
o inesmo 'que logo depois, esbrav~jou .contra o 
direito que havia. para se lilnçàr mão·dos fundos 
(que _j,á-não BãO ChimeriCOS) di:> banco (lXtÍnCt0, 

V.amos á '1• objecção.-E' um estellionato o · 
apoderar-se a camara dos fundos do e:dilicto 
banco, que se acha em liquidação.-0 autor desta 
objecção não a· póde sustentar · ilem com razão 
nem com factos. 

Principiarei- por. lembrar. que nma .boa- pat~e 
daquelles . fundos pertence, como jl), 'disse, :ao 
estado, e que pelQ , art. 5• .. do .projeéto, deixa-se 
ao arbítrio dos . antigos acclonistas. o ~-qtra_rem; 
oµ n~o para o novo banco, sem . que s~ lhes faça 
violencia. _E ppsto qné pelo .SI 1° _do citado ~Jt, 4° 
eu trem effecti vamente para este todos os fundos 
do extincto, s.eria como é, multo injusto qualificar
se - uma tal disposição de· estelliohatp .- Nihguem 
dieputaril. il. ClamaTa o. direito ·de t.:irililr -productiv'os 
quaesquer ,capitâ'és,- · qÍle . por effei,to. d!Ls Je\.s s11 
achem_, morto§_ .. em cofr~s l)lllll~o~ ; uma vez ,· que preste 'ás ileces'liârias' 'gilriiimas· 'aqlleJ.\es ' qli~di-

. . . . -.. ·. ~ ' 
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re!to tiverem, como em verdade as presta, no caso · em questão pelo art. · 6• do proJeéto. . Até aqui,..razão: ã\legarei factos. 
Se a proposta . applicação dos• fundos . do extincto banco é agora estellionato, então grande estellío11ato foi a venda aqui decretada (e tambem pelo illustre deputado) dos metaes do banco ; e gi'knde estellíonato foi tambem n dispo11.ição da lei do orçamento, mandando a11plicar 200 :000$ do cofre do deposito publico á com pra de apoiices Julgo ter dad,, uma resp oi.ta conveniente . 

.• ""Passemos á 5• objecção.-E' anti-constitucional applicar0se por 20 annos um imposto (como faz o projecto) que deve ser votado an~almente.E' mister, senhores, muito má vontade para fazer-se um!\ objecçi'io como este.. Por ventura a , assembléa geral, applicando um imposto a favor · dQ banco despoja-se da faculdade de· poderwotar cada anno , o mesmo ou outro, comhnto que seja equivalente em producto? Acaso pensa o Sr. det,utaclo que a applicação de uma rend>1 á certo e determinado fim ,obriga a conservação do mesmo imposto ou direito, que produz a renda applicada? Tanto não vale esta objecção, quanto nos ternos factos em contrario. ÜüJil effeito, muito inconstitucional teria si<lo o . decreto que applicou os dil'eitos da provedoria extincta da sande á cai:x.a de amortisação que tem de durar 30 annos ou mais. Teria sido igualmente inconstitucional o outro 4ecreto, que applicou os impostos da extlncta mesa da inspecção da B~hia ao pagan1ento do emprestimo e resgate das cedulas (púr occasião da remissão do cobre), cuja operação terá de 
durar 'longos annos. 

Segue-se a 6• ooj~cção.-E' perigoso que o governo seja accionista, .,e influa nas operfções do banco.-Confosso, senhores, que a acção dos governos tem sido quasi sempre nociva ás associações, 
cujo ~m patticular . é estender o commer~o, 'aperfeiçoar a industria, e promover transacçoes lucrativas. Mas quando · se trata 'de uma sociedade, 
como a do b1mco proposto, que se destina principalmente a melhorar a circulação ; isto é, a ingerir-se no negocio mais vital para a naçit'i:,, a influir poderosamente na fortuna _política e particular a emittir dinheiro ; então, nao sómente a rAzdo, ~omo uin grnnde exem p\o · aca.nselhão que em voz de se arrt!liar, appro::x.1masse-se um 
pouco mais a acção do governo. • 

Escuso declarar que o governo nessa bypothese não é sómente o poder executivo, o legis_lativo _de mãos dada~com aquelle tem igual, seuao ma10r 
acção. 

Perigoso, e até absurdo seria (seguudo a expressão , de lord Liverpool) dar-se a qualq~er c,pitalista ·, ou mesmo a . qualquer trapaceu-o . a faculdade de emittir dinheiro, como infelizmente acontecérà; se por folta de um banco pu0 

blico a naeessidade de mais commoda circulação der .nascimento , à bancos •particulares. E'• pois 
evidente a razão para a lnftueacia, e consequentemente para ··o · interesse na sociedade. Temos demais o exemplo:, e_ de que nação ou governo? Do livre, senhores, e do invejado governo -dod Estados-Unidos. . · 

O capitolio americano, cujos actos são ~o aceitos, dá o exemplo de influencia, e"consocledade no banco n~cional da federação. E certo estou de que quem olha, para a A.merica do Norte, como ·para o modelo Jlfs governos.aperfeiçoados, 
não. recusará o seu exemplo neste . caso. 

Ahi v,i -·6.nalmente 'a 7a obj~c~ão.-0 projecto , deprecia o paP.el actual, augmentaodo-o, e deix.,. 'o cf)br.e-,c.,mo d ,antes, não prevenindo a sua falsifica ção . . Quanto a la parte, direi, 'que o pllpel·moeda existente ~esta prcivincia e n~ Bahia niio pôde ser au&ll!entado pela emissão' das not11s do novo b,mcoiãttenda o Sr. ·deputado, a quem me .refiro, que estas notas, -bem que dev!jo correr como moeda, são todavia tealtsnei11, . ou devem, sar trocac!,as 

!59 
em mêtal e papel moeda, como actualmente faz o .banco de Lisboa. Creio, que bastará esta _sim-ples . observação. . 

E pelo qu~ respeita á 2• parte, notarei a camara quanto é contradictorio o autor désta objecção: quando quer sustentar a necessidada 
de resgji\te dó cobre allega, que o projecto vai arruinar. a fortuna d!l-'quelles que têm grandes .sommas em cobre, cuJo valor monetario desappa
rece e quando quer.Provar a inutilidade do projectQ allega que'o cobre Aca como d'antes, e não se acâu
teia a sua falsificação l cvTenho Jl,.Orém como certo, que todos quantos tiverem lido com imparcialidade 
o art. 10 do mesmo projecto, .não hesrtaráõ · 0111 affirm_ar, que a actual moeda de º?tli8 fica quasi redu~1da a tro~o, e po_r consequenc1a, remediad11 polo ·modo mais heroico e seguro, a sua ulterior falsificação.. · . 

Não me lembro, senhores, de .outra alguma. objecção; Resta0me apenas rogar á ·camara ''}ue rele".e a extensão com que fallei, e declarar que contrnúo a · votar a · favor do · banco nacional: 

MEIO CIRCULANTE 

Na sessão de 10 de Outubro. 
o Sr. Oalm.on:- Sr. presi'dente, ·els-nos chegados á discussão do art. 10, que é como a pedra angular do projecto para melhorar, segundo as nossas círcumstancías, Q actual meio circu, lante. Trata-se de nada menos do que- tllrnr urn novo padrão monetario-e reguliu os p·1crarnentos nas estações publicas. · - 0 

_ 

O artigo, que se discute fixa o novo padrão ito valor de 2/1000 por oitava de ouro de 22 quilates ; e a emen,ia que tive a honra da mandar9 á mesa, eleva aquelle valor á 2$500. Para sus tent~r a materia. em geral do artigo, e a doutrlnt1 particular ·da emenda , eu· passo a submetter ao juizo da camnra as .razqes palas quaes rne parece, -1°, que é necessario fixar novo padrão monetario; .,.-e 2°, que é mais cooveni1mte dar á oitava de. ouro o valor ge 28500. do que o de 2/1000. 
AntAs porém de mostrar a veracidade -destas proposiçõas, permitta a camara que ~u combat11 de pasdngem duas opiniões emiLtidas nesta casa, cm defe~~ ,tas quaes seus honrados autQJ"es têm 

continuado a fallar. E' a primeira - « que a fixação do valor do ouro é uma chimera, ou absurdo, pois que o preço deste metal não depende da lei, . e sim. do mercado. » - Não ha duvida, senhores, que o mercado,' segundo .a q11antíd11de de qualquer producto, e sua utilidade e demanda, é quem mostra · ou fixa · ó seu valer. Este principio em tudo verdadeiro, sendo appii ~ cave} ao preço dos productos ou generos, tambem 
O' é ao de ,r.uro. · · ,, 

•nti-etanto, Sr. presidente, quando se trata do ouro . não como genero, porém sim como moeda,· isto . ê, ._,i:Olllo m~qiqa convencional de v4'1or.esmed1da necessar1A para o governo ou admmis,tração ~conomica ' das nRções, e até mesmo no 
estado da civilisaçiio actual, . muito util para o commercio e·transacções.de toda. a _especie; entjio falha e dove falhar aquêlle principio E'' póis ao ouro como' moeda ·que. a lei pôde e deve fixa).' um valor; fü:ando embora ao mercadô dar-lhe · o .que ~e mais ou de menos deva ter como ge110ro. Chimera e absurdidade fatal haveria, se acaso a lei, em' vez de fixar à padrão-mo'rietario, segundo 
o qual deva o governo rece.bec e llªg!lr nas sua.s estações, o obrigasse a estar. pelo pad'rão ou valor, que o mercado q uizesse, QU houvesse de fixar cada din, conforme . o projeoto ~o ~onrado 1Íepu.ta(1,o à quem me refiro. Uma compra .e ven'da. simtllada pc,íde constituir muito beai o · preço'·óti. 
valor . <ia. mer.c;ado .; ~ daq:u\, , seilbo~,~" qµl\ll,taii--
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fraudes e roubos l)iio hav~riíio no pagamento da 
renda publfoa, e nos contratos com o est>1~~ l_ 
Duas ou tres• casas fortes colligadas pode,1·1'1110 
arruinar as nossas finanças, Para se entrar ,por 
exemplo) com l:OOOSOOO par11 o t,besouro, quando 
a oitava .do ouro valia 2$000, talvez na vespera 
do pagamento ai,pareoesse valendo coiuo 3$000 l ·" 
E talvez se fizesse a manobra -invers_a quando 
se tratasse de. receber do tbesouro . .. 

E' portanto no arbitrfo 011 opin_ião do illustre 
deputado, onde ha, não só absurdo, c:.,rno ata uma 
fonte perenne de immoralidade~ D' a segunda 
opinião- « ' que se :eleve mudar absolutamente, o 
nosso nctual systema monetario, acluptan~o-se o 
m~tbodo mais philosophico de se marcar so~ente . 

-o. peso, à quilate d,_, ouro ou da prata, e de1xal-o 
correr, como moeda, pelo preço do mercado. »
·Esta · opinião -, senhores; firma-se tambem na 
theoria scientifica do preço e valor. da;; cousas, 
em que se queira , apoiar a opinião antece~ente. 
Nada seda, em verdade, mais para '.'tteseJar do 
que o estabelecimento de um tal systema, cuja 
bondade · tbeorica é innegavel e sustentada por
excellentes economistas, i'nclusive o illustre Say. 
· Mas, - senhores, este systema é ·um bom e bri
lhante desiderati,m: está no caso do _desarma
mento geral das nações culta~ e da illimitada 
liberdade do -commercio, ha tanto tempo conce
bida e aconsel.hacla por eloquentes e esclarecidos 
estadistas •. E' certamente um nptimo arbitrio ; mas 
porque aspira tal vez ao sempre cl1fficil· optimo, não . 
tenha sido. até hoje posto em execução poc governo 
algum illustraclo. 

O systama monetario das nacões m~is cultas 
tem sido aperfeiçoado, com pequena d1tferença; 
nestes ultimos 25 annos, e posto que a opinião 
emitlida pelo Sr. deputado, a quem me refiro, 
já então fosse presad,1 e geral.i;nente sabida, nem 
por isso os governos· de Inglaterra, França, Es
tados-Unidos, Paizes -Baixos, Austria, etc., -qul· 
ze1·1to adoptal,a. Ni11~uem dirá que a mór parte dos 
citados governos seJa lnimig" de reformas utei!i, 
e muito menos ignorante em mataria de admi: 
nlstracão: o seu exemplo portanto, deve ser de 
algum peso para nós, que mal podemos ter peso 
de nos confessarmos noviços !3inda. 
· Observarei mais, Sr. presidente. que as opiniões 

que tenho combatido, além de imp~ticaveis, s.eriiio 
perigosas no nosM paiz. ltnprat1cav~i>½ pela des
ordem e confusão, em qu1r ficaria a receita e 
despeza do estndo: todo o syst~ma ele nosaa 
imposição seria _alterado: sendo forçoso distribuir 
.de novo os· tribútos · e modificai-os: to\1a a con
tabilidade fiscal, e R escrip+uração nas -estações 
publicas, e mesmo nas casas particulares deveria 
ser mudada: emli.m a linguagem de réis pas~>1ria 
a ser de oitavas, · grãos, etc., que é sem duvida 
muito mais complicada e clifficil. E póde-sà com 
facilidade- alterar a linguagem' commum 2 Que õ 
diga a França com os seus grammas,metràs, etc. 
Tanto · é certo que "o povo não entende de fila· 
granas scientificas, nem de sublimidades de eco
nomia política, E são perigosas, porque, mediante 
a indicada difticuldade pra,tica, . os enganos, e 
artemanhas dos. trap·sceiros se ·multiplicarião im-

' punemente: a má fá tomar!à. o lugar de Lealg.ade; 
e a corrupção tornar-se-hia geral Não ha eu• 
geração no que digo. · Igual perigo correria o 
paiz onde · a moralida!Mil commereial tivesse as 
mais solidas garantias: e quaes são estas, ou 
quaes os correctivos que temos contra· a fraude? 
Não lía entre nós, Sr. presidente, nem a pedra 
negra do stock e:x:change de Londres, onde se . 
inl!lc_reve o nome daq_uelle que altera o preç,o 
corfente; nem a pena levara e. certa contra a 

•forgory; ·ràlsificação de letras e firmas, nJl.l!l o 
king's bench, ciu a prisão para aCJ:uelles que não 
pagão o que devem;,ete.: ·e bem .póde ser ·que 
da f~lta· des_t~, e ou~~c.dispoyções · a immorali· 

dade tenha ganho tanto terreno no C!\mpo do 
no!\llo commercio l 
_ Cllmpre-me agora tratar da que~tão prin

. cipal, e demonstra a minha primeira pr-0po
s i~ão, · á saber - que. é n_ecessario fixar novo 
padrão _ rnonetario_ accommodado ás nossas cir-
curnstancias. " • 

Já em outra occasião, Si·. presidente, eu declílrei 
á camara que o meio unico de mêlhúrar, a 
nossa actual circubção ·era « chamar de · novo 
para ella os ínetaes preciosos,.» que bavião des1p
parecido; e que «•estes não voltaráõ » sem que pri
meiro· fosse""'.ou resgatado o papel e cobre - ou 
alterado o ~drão miA!etario. Declarei mais, que 
a àssem biéa geral na escolhà. entre estes meios, 
devi-a, quauto a mim, preferir o segunclu ; porque 
o primeiro, alem impossível, era ruinoso: quando 
o setundo, além de praticavel, era util. Em 
prova da impossibili,lade do primeiro, será sulli
_.ciente allegar o facto sabido por t,1dos nós, de 
que não temos sobras, nem recurso algum de 
prompto para encetar proveitosamente a remissão 
do papel, que aliás -tend9 á apreciar-se; e tnuito 
menos para realisar-de uma assentada o ·indis
cr!fto e injusto resgate de tanto cobre falsificado. 

E quanto á ruina que traria o mesmo arbítrio 
é, senhores, muito evidente. Não . ha duvida de 
que a passagem rapida cte uma circlllaçiro fort.e, 
para outra fraca :ou vice ,versa, seja indifferente 
á classe product,.irn e indu-itriosa d·, nação: tanto 
import,, ao lavrador vender uma arroba de assucar 
por 21/, quanclo os genel'Os de seu cons11mo se achão 
bar·,tos, como VBDdel-a por 4S quan1o os mesmos 
generos- custarem - o dobro do que valião, O 
mllsmo se pode dizer da11uelle que exerciLa qual-
quAr industria ou vive de jornal, . 

Na P~n$ilvania, por exemplo, UIJl acto da sua 
assembléa [ainda quando cn\onia. ingleza) enfra
queceu a circulação, mandando que õ schellings 
da prata valessem 6; dahi resultou que-os generos 
da ljluropa foriio importados, pa razão de 1/6 
mais caros; porém os ge,neros da colonia forão 
exportados tambem encareciJos._na mesm~ razão, 

Mas, senhorei!, aquella passagem sendo verifl
cad,1 sem lfilr-se tempo para que•,,..expirem os 
contractos · existentes, e para que ,o estado se 
previna li.cerca de suas rondas, longe de ser indiffe· 
rente, f>roduzirá ele coito pernas oonsideraveis, 
e um deficit destruidor. Eu me .ixplicarei em 
poucas palavras. , 

O preço das cousas e dos generos é sempre 
-relativo á moeda ern que se réalisa a compra 
e venda d~s mesmos generos. E assim, quando 
·meia onça de ou1·0 valer no mercado ( como na 
actual circulação 1'raca) a quantia de 12/18/)0 o preço 
d.e uma - arroba de café será ipor exemplo) de 
41/: e quando meia onça valer (como na ,intiga 
circulação forte) a quantia de Sff400 o · preço da' 
arroba será .ele 2S. • . 

Este principio, senhores, é verdadeirq__ e certo"I 
e, se em um ou outro caso •fôr altera1"' ou ·mo
dilicado pela concurrencia clo , genero, e sua utili-' 
dada e demanda, uma tal modificação ou alter1t11íio. 
será moment~nea e passageira; .visto que o 1ho
vimento do commercio restaura sempre todo o 
equilibrio accidentalmente perdido. Disto se segué 
necessariamente, - quanto aos contrnato~ exis
,tentes- que quem tivesse co·mprado, durante a 
circulação fraca, um escravo por 400S seria abri· 
gado a '\>agiu, se v~ltassemos à circulaçiig forte, 
a quantia .1f11·sooa; o que equivale a gr!ndissima 
perda: e-quanto ao estado-í\S ren·das ·publicas, 
cobradas ad valorem ou sobra o :r>reço dos generos, 
ficarião reduzidas á m·etade do seu""falor nominal; · 
o que equivale .a um deficit destruidor. E' verdade 
que• um artigo. ele lei pócle acautelar aquella 
perda, salvando ·os contractos anteriores; .mas . 
q!lem não vé que semelllante. artigo · seria ao 
mesmo tempo um pomo d·e .discordií,, ·e um· · ma- · 
na ncial de deman1i11s e questões ei:itre credores , -_.,,,. 
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e devedores? E como se evitaria . o dellcit? Sõ 
haveria um meio (poiR que a despeza é, 011 fLu, 
O\l indispenoavel) porém um maio odi,,so a fatal, 
o de-augmentar e talvez dobrar os impostos 
actu,.es, isto é, obrigar oo contrih11intes e pri nci
palm~nte o~ lavr~dores, a conc-,rrerem com maior 
cópia do SllU suor para a sustentacào do estad", 

, que em tal caso mostraria não protegel-os , E 
pois, que tudo istq, seria ruitioso, .paNce-me ter. 
provado que tambem o é a- passagem, ou oalto 
da circulação de h, ,je piira a ati tig-1, segundo a 
qual meia onça de ouro valia 68400. Nem este 
receio de ruína, senhores, ·ã mopirado por uma 
simples theoria: ao contrario temos um exemplo 
de nacào culta que o justifica. . 

Em consa,juencia da parada de pagamento do 
.banco de Inglaterra,_ e de maior emissão de suas 
-notas, estas depreci,uão-oe de sorta qu~ em · 1814 
uma libra s,.terlina em metal continha 148 grãns de 
ouro, quan_do uma libra em papel·ou nota sómente 
valia, ou comprava 108 gr_ãns de ouro. Tratnu-se 
de remediar o mal que resultava deste. circulação, 
dBpreciada a ponto de snffrer um rebate de 33 "/•, 
com pouca diffarença . D<>us meios entre nós se 
apresentavâo - ·ou resgatar- o· papel 011 altera,· o 

_ padrão. Os economistas dividirão-se oa escolha. A 
escolha de Ricardo pronuncio11-se pelo primeiro, 
e a opinião dos lords intereress~dos em receber 
suas rendas em moeda furte, e de Mr. Peel e 
outros na camara baixa, decidirão o ptHlamento 
a adoptal-o. 

Ooni effoito resgatou -se o pJlpel do banco, e 
saltou-se para a circul.,ção f-,rto. Qual fui ' porém 
o resultado? Sinclarr e outros ecouomistas, que 
propunhào ~ntes alguma m,,d ificaç1fo no padrã,1, 
o havíão prognostica,lo. Todns os -0ontractos fo1·110 
alterados, _e os devedores pagar!\o 33 % de mais: 
as taxas, ou tributos fixos e la11çados augmentl\rão· . 
t!l!l na m ésma razão : emfini, a fortuna particular 
soffreu uma perda 1.ão consideravel como a de l/8 
do seu valor. Ainda hoje dura n clamor contr11 
a adopçiio daquelle arbitrio. Ha pouco li lltlS 
gazet•s uma petiçãu feita, e assignà,Ja em ni.meroso 
ajuntamento de proprietarioe, neg ,oi11ntes e fa. 
bricantes, instando per,rnte lor,I Grey, pnr um,, 
alteração no standa.-t, ou padrão munetnrlo : o 
que devéras (u .. tarei Rempre) daria aP~nrn lul(ar 
á outra perda, e maior clamor, Se pois, :Ir, 
presidente, f-,i projudicl11l ao povo ln11loz 11 p11s
sagem repentina da -moeda fraca para a t ,rt,•, 
quando_ a s11a fraqueza era eómont,, d~ 88 ?6; 
quanto, pergu11t11rel eu, . quanto ndo Reri\ rui nos,, 
a mesma pa"sagem no Br"zll, onde (põJa dizer. 
se em geral) a fraqueza da moed11 é de 80 % 1 
Tendo assim pro.ado que o primeiro arbitri" da 
-resgaLe do papel e cobre - era impos,ivel, e 
ruinoso; fic!l tambem - provado que o segundo 

' da-alteração do padrão-é util, por isso que 
evita a de,nonstrada ruina: e de'que é i, n tnAsmo 
tem1;10 praticavel bastará lembrar, que sem percla, 
nem iocommod~ 011 difflculdade alguma, póde ser 
ordenado e realisado por um artigo de lei. 

Passarei .agora a demonstrar a minha segunda 
proposição, a aab_er :·- que é conveniente dar á 
oitava de ouro o valor de 2n500-ji.o~forme requer a 
em .. nda. 

A declaração · feita pelo meu eolle~a da com
missào, que combate a emenda (n Sr. Montez11ma) 
serve de victorio.sa re11p"sta ao Sr. depútlldo 
que alludio á inconsistencia da minha. ,parte, e 
do outro meu collega. que defandA a em.enda 
(o Sr. B•ptista de Oliveira). Reuni<tos etIL com· 

, missão, Sr. presidente,· nós .declarámos nossas 
opiniões, e ~"da um se reservou o direito ds 
offerecel-as ao juízo da ca,nara, na discussão do 
:projscto; é j11st11mente o ·que ten\•)S faito, e Mda 
mais. . · 

, Vamo?' á . questão. A emenda -_ eleva a!!S500 o 
valor da oitava -de ouro, que o pr.oj ecto fix<l em 2". A!3 razê)es 81!) que s~ funda a (Joutrina desta 

!61 
emenda, e os calculos exactos sobre qne ella 
assenta, farão h ,,je mesmo submettidos á consi
deraçã-, da camara pelo meu h"nFado collega 
que a sustenta; seria temeridade em mim· pr.,tender 
aecrescentar algúma cousa ao disc11rso .11ue elle, 
ha.b il como é em sciencias exactas, acabou d_e 
pronunciar .nesta caga. 

Limitar-me-hei portanto a recordar que sendo o 
c~mbio, entro a nossa ultima circulação metallíoa 
(depois do cunho da prata de 960 rs .} e a circu
lação ingleza de 5i dinheiros por 1/1, equivalente 
a BS por peça de ouro, ou a 2/1 por oitava deste 
metal; e ·qlle sendo cambio._ entre a. nossa actual 
circulacão fraca de papel e e.obro, e a circulação 

_ inglbza, por mui provavttl termo media em t9do 
o imp•rio, de 38 ¼ dinheiros por 1n, equivaleute 
a 12~800 por pe~a, ou á 3ff·WO por oitava de ouro; 
é evidilnta que a emenda fixando o cambio d-e, ·· 
43 d,nheiros, equivalente a 10n por peça ou a· 
2/1500 por oitava,- adopta · um f!Uasi justo meio 
termo. -

Esta recordação, senhores; serve para mostrar 
logo á prirneira vista, que o de6.eit da renda 
publica que houver de reoultar da alteração 
proposta, ha de ser"'necessariamente maior, segundo 
o_ artigo do projectn, que adapta um · extremo do 
q11e segundo a emenda que segue o termo media-. 
loto posto, pa<s-,rei a respo,,der ao meu honrado 
collega, que com tanto calor tem defendido a 
doutri111l d,, artigo. 

' Pr incipiarei, Sr. presidente, por observar á 
camara que o collega a quem me reltro, concorda 
comnosco em que - é mister alterar o padrão 
monetarirJ, ou que seria ruiuoso voltarmos já 
para a circul~ção ,lo antig·> padrlio; cujo ci.mbio 
era de 67 ¼ d,,,heiros eq11ivalente a 6St00 P"l 
peça, ou a 1neoo por, ~itav,, de ouro ;-e desde 
q11e c,111vém nisso eu estou, Sr. presidente, que 
elle n1io duvitlám cheiiar-se para a opinião dos 
outros seus colleg,1•, assim que reconhecer, como 
espero, que hu malor rulna; ou maior deficit 
s11 fór approwdo o artigo do que se passar a 
emPO<!a. 

Ha pouco mostrou-se pelos oalculos apreseot11-
dos, qirn a re11d,1 ~ublioa 11ctual, .orçad~ em 
12,000:0008 pelo cambio rle 80 até 83, ficaria re• 
duz1cla a m~noR de "/, 000, Ke fosse arrecadada 
pel11 cambio de M, que o me11 coll,ga defHnde : 
e mostrou-se ao mesmo tempo, que sendu a 
despeza publica, pela malor parte, fit1Ja, e não 
dlmin11indo na mesma rdzi\o da renda, haveriii 
nec·••saria111ente um grande detlcit. • 
• M,,s, senhorr.,, o meu illustre coilega não duvida 
afirmar qU:e este deficit é imaglnario l ·E cumo o 
prov,, 7 ,\rgumentando . subre · um dado falso, e 
sobre um 1.ouvavel desejo, como a camara verá. 

A DOS!!~ renda public,., Sr. presidente, é deri
vada de direitos de importaçào-exportação~e 
(e seja assim chamada/ imposição interior. Os 
da primeira e segu·nda clas~e são cobrados _acl 
valo,-em, isto é, sobre o-preço corrente no mer
cado;- e os da terceira são lanç11dos e arrecadados 
em qaan-tias ·- fixl\s. O; da primeira classe, ou 
de importação renderia no anuo ,le 1830 á 81, 
a qua11tia da 4,900:000S: e os da segun,ia, ciu de ex
portação, inclusive o dizimo, a outros imposlos dos 
generos que os pag<l.o oo embarque, pelo preço no 
mercado, renJerào 1,400:000/1: ora, sendo a renda 
g ... ral. de pouco mais de 12,000:000B, segue se que 
muito além de 3/4, ou be,n perto de 4/õ della 
é cobrada ad,valerem. Oumo pois alterado o valor 
da moeda deixarà de haver gr,.ndise<ima diminui-
çiio na renda ·1 Assim pens11mos nós que defende
mos a-emenda. . , 

Mlls · o meu illustre collega para"' debilitar 
esta demonstracão que é clara, . e resistivel 
recorre, primeiro, ã circumsta.ncia,-de q11e a alta 
ou baixa do preço dos gen,.rns tinha ·um limite ' 
elé,n- d,, qual não po.di~ p!fssar-é segundo, a que 
.;..os direitos de importa9ão são calculados pela 
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pauta das al~ande~as, e. te~ porlsso a natur,eza e 
lndole de rendas mv11r1ave1s. · . .. . 

Quàoto 'ào primeiro, direi que aquella crr
cumstanciRs não vem para o caso .. : nõs hmos 
factos que ~x:pliciio melhor dl) que as· theor.1aq : 
basta que os generos nlio sofl'r~o no !JOBSO wer
caao nem m>lior alta, nem maior baixa di) que 
têm soffrido nos ,ultimas. 10 annos, para que 
pUJcedão e sejão vali ,s 1s todos os calculas a 
frtior da ~manda. E qu"nto ao segu,,do, eis-a,:l,lti,. 
senhor~, o falsn dado em que o meu collega s~ fi~- · 
rnou. Nilo é exactn d.izer-se que a cobrança de _,hre,
tos pela pauta dá á renda a qualidade de invanavel: 
ao contr!\rio a p.auta varfa confor,ne o preç,, dos 
generos no ~orcad\!; e isto em virtu le dos 
tratados e est1pulaçoas quij nos llgiio com outras 
nações. , . 

A avaliação da pauta actual, ,organisada no 
mell mi11iste.rio, teve, como deve ter por base
o termo médio entre os , preç,1s do paiz productor 
e do nosso mareado ; accreseentando aq11elle 
termo iie mais 10 •/o para cobrir a importa.neia de 
fretes, seguro, etc. E', portanto, claro qu~, u~a vez 
o alterado preço no nossn mercado, a avahaçao-alte
ra·-se tambArn, e o dtrPito cobrado sobre ella alto· 
·rado· será-:- E como umq pauta calculada ao cambio 
de 25 á 30,poderià contin11ar,j9: i:ão digo:ao de 5i, 

.porém mesmo ao de 43? Oorrig1do assim o en
gano em que esh V!l o me11 collega, fica desfoito 
o _seu · grande argumento; e (o que mais é) ,1té 
fica . patente o equivoco em que cahira quand" 
disse-que tendo· de pagar na_ alfan~eg,. l00SOO0 
de · dirffitos, o thesouru lucr•ina mais se aq11ella 

-so·mma fosse paga em peças pelo valor de 8Sll00, 
do que eai preças pelo valor de 10$000 ; _pois que 
no primeiro caso daria .12 peças e meH, e no 
segundo apenas 10.- E com istc qu,z o meu 
collega provar qu'e pelo artigo entraria mais 
ouro para o thesouro, do que 111ela emenda l •.• 
Sem se lembrar, que, sendo o VRl,,r do genero 
alterado se.gundo !1- moeda, aquellAs 100$000, seriáo 
100 quando a p·eça valease 88000, e si,rião 125 
quando ell11 valesse 108000 ; resultando em' 
ambas as .jlypotheses, entrar o mesmo num•ro 
de p,içaY, AU a mesma quant1,l11de de ouro para o 
thAsouro. Estã, creio uu, demonstrado que haverá. 
grande diminuição de rendas : vejamoses a baverà 
nas deapezas. • , 

A despeza publloa, senhorM, é feita, ou oom o 
pea~oal do serviQ1> e d'l'vlda pulllloa-ou com o 
material do serviQO. A prlmolr11 cl11sse compre
hende os soldos, pensões, tenQBB e ordAn11ilns, 
e ó pagamento da divida interna e tamb•m'da 
externa :· e a segunda cla.,se tem por objecto 
compra de genero para os 1use11aes de guerra, 
marinha, otiras publicas, etc, 

A primeira, ou com pessoal e divida, é despeza 
fi/1Ja, que deve ser verificada em ,·éill', e que de 
m·odo algum se altera .Jlom a alta, ou baixa do 
preço dos · generos , ~ esta despeza, senhores, 
eleva-se a perto de 3/4 da despeza geral. 

A segunda, 011 com o !Wlterial, é porém despeza 
r,ariavel. que se resente da oscillação do mercado, 
'li que é' maiur ou menor, segundo fôr o preço dos 
generos. Se -pois 3/4, da rendà deve diminuir, e 
3/4.. da despeza _deve permanecer 11, mesma, é 
evidente o deficit.· , . · 

Mas o meu ill11stre collega, que -não quer cerler, 
recorre ainda-primeiro ao lucro que haverá nas 
remessaá, a cambio mais elev11do, para o. paga
mento da divida externa-e segundo, à necessidade 
de alterar todo o systema dos nossos ordenados,sol
duâ,etc., regulando-os .segundei o trabalho e outras 
circumatancias, clirrigindo a eupar.fluidade de 
alguns-etc. 

Pelo que respeita ao a,rimeiro, responderei, 
que esse . lur.ro · desapparecerá quando fór com
parado com a perda que Am ·tal ciffli, . haverá 

· com o pagamento da. · segun_da, eis tambem, se
nhores, · o ' ~oilvavel desejo ém que o meu eollega 

firm~u. o 11e11 arj!u.o;ie_nto. Qo~o antes de fe,i~f!: a 
alteração q11e ,Julga McesBarx, para r!ld!1z1t._' ii. 
desp~za,- quer o m,eu_collega q,1e se d1mmu~ â 
receita T ·-

Entretanto 011 vejo neste louvava!. desejo uqia 
ingenua confissiió de que, em verdade, não con
vém que taes ordenados sejào pagos, segunrlo o 
artig,>, pelo cambio de 51 ; ernbo_ra o meu co]lega 

.j,nsista por outro lado em dizer, que. na.o se 
de-ve prejndicar a clas"e dos empregados pubhcos. 
Ell ta ,nbem a e,;li.no e sy,npathiso com el\a; 
mas não vejo em que a _e,nenda a prejudique. 

Prim l!\ràmente - observarei, sem receio de ser 
contestado, que a sorte dos empregados publico.s 
tem melhorado muito ·depois que. gozamos do 
governo r,ipres~ntativo : h/Juve augme11to · no_s 
soldos do exercito e marinha : e a assembléa, . 
com mão bemfeitot11., tum elevado _t ,,dos os or- -
danados- em attanção (note-se esta circumstancia) 
á depreciação d I ro ,,eJa, e alta no·- preç9 das 
cousas; e"por isso temos professoras de primei
ras letras_ com 600$000 de ordenado ; lente_s das 
academias de medicina," direito, etc. cnm 3 e 
4,000 cruzados ca'1a um ; ofticiaes de faz~nda 
amplarnente dotli,:lo~ pela lei que organisou o• 
thesouro ; magistrados a ponto de perceberem, 
logo que se publique o codigo, quatro, seis, C?itJ, 
e t'llvez, mais mil t:ruzados de ordeaa~o ;_ of!le1aes 
das secretarias de estado e das prov10c1a.s, com 
honoratios pinaues ; emfim, toda a ela,se, como 
atfirmei, acha-se melhorada. E o q11e faz a -emenda, 
a11ezar disso? Manda p,1gar Od or.ienados. qu,e 
hllj4 sfio pagos ao. cambio de 33, pelo camb,o. de 
43 1 Isto é, 0.ugment,1-lhes os ordenados já aug-
mentados, · · 

Por outra parte, Sr: presidente, não vê.º 
meu collega, que seria j11sto que pagas~er:no8 Já 
a,,s n1Jssos credores internos, ao cambio de 54, 
ó juro de ui"na divida e-mtrahh!a ao cambio de 
25 e 30, quando muito? Elles devem esperar, 8· 
e11 cordialme11te lhes desejo, esse grande bene
flelo : mas n4,, ach ,, econt>mico, nem justo .q11e 
Isso tenha lugar agora oom enorme saerifieio da 
n11odo. Dalx: ,mos ao tempo, ao ,.ugrnerito da ren4, 
publica p,lo progresso na prodllOQlio, e é.s opera
çõos do banco nacional o lento uielhor,1mento do 
meio circulante ; .. e então não ~õ o, estado poderà 
pa1111r, comu a divida interna, ordenados, ate. : 
o •1uanto aos seus credores terão direito á receber 
uni jur,, em dlnh~•ro fo~t~, de capital et11preet,1do. 
em dinlleiro fraquissimo. . 

A' vista do que tenho dito, senhores, não 
oe!lsarei tle repetic, que, tanto quanto o meu 
h1111rado collega, eu sympathiso com todos os 
empregados pub\icos, e desejll augmentar eco n• 
s0J1d,1r o credito publico, porém, que devendo 
igu• lmente sympathisar com a grande e numerosa 
classe dos nossos contribuintes, s desejar lllguiµ 
allivio dos encargos que sobra. elle pesão, n_ão 
sou de -voto que pa~se o artigo, -0u que s~ .fixe 
o padra,, no valor de 2ff000 por oitava · de ouro. 

Oom effe,to, Sr. presidente, quem ha de fornecer 
o dinheiro preciso pnra tão generosos' pagamen
tos ao cambio de M? Sem duvida aquelles q11e 
já contribuem com . muito, e ·não aqualles que 
com a leti"l e espirita da constituição, concor.rem 
com quasi nada pará as despezas publiclls, 
gozando aliás de toda a protecção social. 

O nosso def~ituoso e banal sy, tema de imposiç~o 
é, e d"ve ser um P"deroso argumento para que nao 
tomemos medida alguma qlle exija um augmento 
de tributos, emquanto não se realisar a urgente 
e prompto distribuição das ta·u~ . publicas por 
todas as chiss"a da socie,lade, segundo as facul
dades d" cada cidadão , Neste 111ome11to qualquer 
accresc:lmo iria pesar, naturalmente, sobre os 
lavradores e fabric,\ntes de aesucar, que no re
ferid•> anno ·de 18:30 á 31, p11gárão de dizimó a 
subsidio l,Siõ:000$, sobre os plantadores de 
algodão, qae pagarão l,05l.:000ff, sobre os pro-
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diictores de · café, que pagãrão 576,ooos, afóra ' 
o direito do _consu!aao de ààhida 1 , 

·E isto, sànqores, ' 'ab mes~o tempo que ·ha f~zen
deirós nos arredonis, ou a ·pouct1 distancia desta 
capital, donos de predios rusti00s inui • valiosos 
e rendosos, que n·ão pagã,i um ceitil ; po1\s. qll.e 
vendem no mercado, onde não se cobra dizimo de 
!o.ns.umo,_ _tod_os os seus pr_oductos I Ao l!lesmo 
tempo qlle ricos proprietarios de armaçoes de 
pescaria, onde em pregão de 50 á · 800.escravos, 
dépois da abolição do olizimo do pescado, não 
contrib'1em com um real sequer 1 

Barill 1óngo, se quizesse apontar outros defeitos, 
e desigu.aldi1des clamorosas ... Tenho-porém ~ito 
qliahto julgo bastante para sustenl,jl.r a ·emetrda, 
que fixa o padrão no valor de 2a500 por oitava 
de ouro. · 

Voto 1iór el!a. 

MEIO CIRCULANTE 

~a sessito de 10 de Setembro: 
O ·sr. Bac'ptlsta de OU:velra:'--Sr. presi

dent~, e'u 'tomei a palavra para fallar Svbre a 
materià do artigo em discussã", na parte sómente 
que. respeita á fixação do valor nominal do padrão 
monetariº, afim de, na qu,1lidade de membro da 
commissíio, chamar. a attenção· da. éamara-sobre 
·os · elementos que el}a deve ter em vista na 
resolução deste import,.ntissimo prohlenia. 

Começarei por combater 11ovame1,te uma pró
posição por vezes ávançada nesta casa por alguns 
de. meus colleg11s, um. dos quaes ·.l\inda nella 
insiste com alinco, apesar de haver sido já mui 
bem controvertida ; · a sabl!l':-que os metaes pre-., 
ciosos como egentes da circulação devem · ter 
sómente o caracter de mercadoria, sem que se 
repurteril a um padri!"o de valor · nominal nrbi
trario. ·-o valor nominal arbitrado a um dado 
peso de ourei, ou de prata de certa lel, tom1<do 
como padrão de valores, neµhuma outra cousa 
é mais, do que uma esca,lij, pela qual se tornli.o 
comparaveis entre si quaesquer fracções deste 
todo ; e serve por este modo ao g,iverno que a 
tem adoptado, afim de por ella re'kulttr oom a 
maior oxacção, e em todas ;.s combinações pos
'illvills, ·as suas transacções pecuniarias, activa• e 
passivas. Oommum111e11te, uma•vez ostabelecicl, 
p~los.11overnus semelhante escala, os partlc11lares a 
adopt11'o no trnto merca11tll, ums tão sórn~nte ooin o fim de irem de h,,rmonla com os usos 
naciooaes, cumo ac11ntece a respeito do systerna 
.de . pesos e medidas. Notarei mais que a pratica 
de da1·-se no padrão monetario um valor nominal, 
.q,w.e alguns economistas levianamente censurão, 
tratando-a até de absurda, não é vicio herdado 
dos tempos barbaras, é pelo contrario uma 

. importanté descoberta que muito honra a civili
sação moderna. Nas moedas gregas. e romanas 
apenas se descobrem alguns· vest,gios de seme
lhante idéa: e mesmo nos começos da nova 
civílisação europêa á moeda era calculada em 
relação ao peso ; sirva de exemplo ã'libra ingleza, 
ou antes a franceza dos primeiros tempos desta 
monarchia, e suas sob-denominações; o que hoje 
p·assa por uma méra linguagem, Indicava e~ão 
o peso de prata desse mesmo n9me, e suas 
fracções. Não levarei mais longe a demonstração 
da conveniencia de uma pr>1tica geralmente 
aqoptada por todas as nações cul\as. E' porti\nto 
iudispensavel a fixação de um padrão monetario 
no sentido que venho de explicar, afim de servir 
de typo ás transacções do governo, e mesmo para 
os utos do commerc!o. 

Passarei agora a mostrar a conveniencia de 
• alterar razoavelmente o valo; nominal di;i, antigo 

padrão monetario,.a.. na fõrma proposta em• uu ,a 
emead<1 ·por um aos meus collegas da commissão, 
em attenção ás nossaa olrewnstancias. 

Anteriormente ''ao anno de 1810, a nossa moeda 
lP.ga\ era o ouro de 22 quilat~s, cujo marco não 
amóed11do erà recebido na casa da moeda pelo 
preço de 96a, e emit~ind,, depois amoedado no 
valor nominal de 102S400, cabendo por canse• 
quencia ás moedas dô peso de 4 oitavas o valor 
de 6a. O par do cambio · entre as nossas praças e 
a de L,,ndres etâ então de ·íJ.7 V. pencas por IS, 
No an·no de 1810 o governo . fez cunhar os pesos 
fortes hespanhóes no V•\loJ: nominal de 960 réis, 
valor notavelmente ·superic:ã- 'ao que devera ter 
tál moeda em ·rel!lção ao padi;jo estabelecido, 
Daqui veio que a moe,Ja de pràta am razão d'e 
ser relativamente mais fraca, 'expellio do nosso 
m"rcado toda ·~· mo~da de ouro: e o par do º".libiô 
para Londres . desceu logo a 5i pances por · l·S. 
D,•.nde se tifl\ que semelhante operação valeu 
tanto, como alterar o padtào monetario, de modo 
que, a pe,;a de 6S!00, viesse a correr nominal-
mente por saooo. . 

Tendo-se agora em vista, nas medi.das propostas -
para o melhoramento do meio circulante; chamar 
á circulação us metaes preciosos, julgo muito 
inconveniente a reproducção do antigo valor no
minal da nossa moeda ·de prata, isto é, de 8$ 
pela peça de ouro de 4 oitavas, ou o· que. ~ale 
o mesmo, a reinstall&ção do camb'1o par a 54. 
1.• Porque os contractos e transacções de com
mercio feitas ao cambio de hoje, qu~, termo medlo, 
andá por pouco mais de 80 nas dtfferentes praças 
do Brazil, serião . des·!àvoravelmente aff .. ctadag 
por tão gr11nde aHera~ào no elemento, que lhes 
serve de regulador. 2.0 Porque a renda pubhca, 
quero dí!!'!ir a renda dll est>\do, ficarh nominal
mente reduzida em uma raziio mui forte, sem que 
por outra parte as despezas ht1uvessem de decres
cer do mesmo modtJ; o que traria ao governo 
serios -imbaraços pam satisfazer aos seus enoargos, 
como passo a demonstrar. 

Segu11do os dados que temos põdo•Ra orçar a rende, 
publ1caordinnria no valor nominal de t2,000:000H,no 
estRdo actua\ do nils•o·melo c1rcul1111te: ora, s11be-aa 
que" nosso •ysterna de impo•l9i'.lo é qunal 0111 totall• 
d11d.ad u,J!orem, Isto é, que a receita auR11111nta 011m 
o uugmanto do• preços, e por onDB411!Ulnte com 
a elevn<tfto do valor 11oml1111l om que es111s silo 
11.vnliados, e vlce-ver•a: loRO, supi:,ondo oonetante 
por algum tempo o actual eet11do dn 11ossa 
n dusi ria ; admltlldo o p11r de M, na reproúucodu 
dos pa~arnentne em m11ed,1 forte ; e servindo-nos ,. 
do c111nbio de 80, como o que tern relação oum 
os elemento·s do que llartimos para orçar a renda 
publica em 12,000:00011, esta ficará reduzida ao 
valor nominal de 6,666:000ff. Por outr1< parte as 
noss!ls despezas ordin!lrias !lcompaohão ·a receita 
moncionada, com a particularidade porém que 
mai,!" de 6,000:000S daquellas são nominalmente · 
invariaveis, quaesquer que sejão as fl.uctuações 

. de valor na moeda, pois que se empregão no 
· pagamento de ordenados, soldos, pensões e juros ,1 

da divida i~erna: i'irtanto no caso que vimos 
"'de figurar, 'fflibtrahida. esta sommi:. da renda pu

blica, ficarião apenas 666:000S, quantia mani
festamente insufl.i~nte para · occorrer a todas as 

. outras despezas, entre as quaes só o pagamento 
- dos juros e amortisação da divida externa monta 
a mais de 2,500:0oon ao par de que se trata, 
isto é, o de,54, 

Dir-me-ha alguem que eu suppuz no meu 
celeulo a renda annual constànte, havendo toda 
a razão para consideral-a progressiva, e por tàl 
modo, ·que ila época em que o meio circulante 
hai1Lde ser completamente forte, que é tambem 
aquàll'l.._J)Bra que eu discorro, o deficit que acabei 
de mostrar, será sobejamente superado pelo ', 
Incremento · assim obtidn. Eu convenho neste 
augmento rapido da renda publica, em razão do 
aspecto esperançuso· da nossa industria; e con
fesso mesmo, que dada melhor exacção em as 
nossas est.ações :11.scaes, ella poderá dp.l\licar•se 
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dentro de 2 ou 8 annos. Mas convirà por 
ventura a uma uúção como a nossa, destinada · 
pelos recursos immensos de que a natur za a 
favoreceu para em[/llrelhar-se um dia · com as 
nações mais poderosas, empregar as suas rendas 
quasi em totalidade na manutenção ;~do -pessoal 
de sua administração? Nli o d~vemos · ueaso em
pregar som mas considera veis em forLifiC,llr · 9s 
poutos mais importantes · do nosso Jit .. ral, ex 
posto a ser ·insu\tadr ainda por um i11imigo .fraco; 
pois que algumas obras militares ']Ue temos neste 
genero, si.o verdadeiros espant. alhos que,.,011 não 
bastão, ou não satisfAze.m o seu fim, J1l. ; 1!!m razno 
do estado de. ruina em que se achão, já mesmo 
pelos defeitos de sua construcção? Não será 
ainda de mister levar. a nossa marinha ao pé 
.que .. demanda á imporlancfa desta f,,rça para 
uma nação disseminada .por uma extensa ~nsta? 
Não temo, finalmenté que. cuidar na · abertura · 
de estradas, _., canaes, etc., e, em uma palavra, 
que fazer muitas outras despezas, que toda~ 
conspirão para o augmento ela nossa fo"tçâ e 
civilisação ~ Eis o i:mprego que eu julgo dever 
dar-se ao augmento progressivo de rendas, com 
~ue se me póde objec1ar. - ,. 

Tornando a atar. o fio do meu discurso, dig<1 
que tão pouco convém dar á nossa· peça o valor 
nominal corrente· .no mercado, isto é, o .de 128800, 
termo medioh ou que _vale o mesmti fixar o par do 
cambio a 33 "~ perqae bem que semelhante alte
ração esteja de ·acordo com quasi a totalidade 
dos contractos, e das transacções comm,rciaes 
da presente época, todavia ella trazia comsigo o 

.f~rte d~preciame~l? d.os ordenados, soldos,. pen· 
sous, e Juros da d1v1da 10terna, na razão de mais 1/3 
do seu valor, toma11do por t€rmo de comparação 
a nossa moeda de prata, . ou o par de M. 

Denois destas consiuerações, julgo que a alte
ração .que. melhor póde s11ti•fazer ~ tina qu11 •e 
tê,n .. em v1eta, é aquella que Re arastnr igual· 
mente dos extremos que venho de pondernr: 
tal é o valor nominal de lOff dado à nosAa 
per,~ de our~, c!oodo resulta o cambio· par de 
43 i,- ou 43 6 · Com eft'eito se procurarmos o 
]lleio arithmetico entre o par de 54 corres
pondente ao valor de BS e o par de 83 !:'. 

hnl 
corr:7spondente ao valor de 12BB90, .ac~aremoe 
43 im,' ~ue quasi coincide ·Com o.de 48 ~ cor
respo"ndente ao valor <le 10$. Em virtude desta 
alter~ção os ordenados, e as outras despezas 
nominalmente invniaveis soft'rem o _pequeno de-
preciameoto de..!... do seu valor ªem relação ao 

' o par de 54. , , 
, Q11anto ao effeito. que alia tem de prod1,1zir 
sobre ª.ª transacções do comlllercio, c'!_mpre n~tar, 

que devendo entrar nós pagamentos a moeda 
forte sómente na razão da me,tade, ·sendo ir outra 
metade preenchida coín o papel do governo, na 

"fórma projectada; BUP-pondo para este o cambio de 
30 que uã" é certamente baixo;em taes circumstan
cias, o cambi" eft'detivo será no(prímeiros tempos 
o meio aríthmetico entre o de 30 e o de 43 ~ 
isto é, 38 1: : e por este lado devem fica satisfeitos 
aquelles dos meus collegas que desejão dar á 
peça o valor nominal _de 12fi, pois que o par 
correspondente a este valor seria o de 86, 

V,,to p"rtanto pela emeuda do meu collega da 
C?mmissão, que tem po1a.objecto !i_xar pRr~ a 
01tava de ouro ~ 22 quira'tes o valor de 2Sa00. 

Na sessão do dia 12, accrescentou o mesmo 
deputado ácerca desta mataria o seguinte: 

Eu me proponho rebater o valente argumento, 
com que liontem o meu rlignó collega da com
missão, que discorda nesta mataria da _opinião 
dos dous outros membros, julgou- nos completa
mente desalojados, segundo sua, proprias palavras, 
da triucheira em que nos haviamas feito fortes. 
Disse elle, que os 11ossos calculos .tendião a 
provar, quan ,lo muito, um beneficio, quanto ás 
despez!ls i11ternas, resultante do padr/i.Q de valor 
que adoptavamos ; mas que tal beneficio des
apparece1fa inteiramente, se bo1.1vessemos mettido 
em cunta o custo annu11l da djvi>la externa 
poi, que era evidente, que por.esta maneira este 
seri>1 nomin <!mente maior, ex:ceJendo mesmo a 
nossa ~xpéctação. ., 

;Respomlerei aio·aa ao meu digno collega. com 
os fact»s a com a linguag,;_m dos uumeroa. 
Supponharnos que o nosso moía circulante é em 
tutalidacle moed,1 f"rte, hypothese que IIC'ij tem 
servido ooa calculos anterll)res: e ado compre
hendenilo, pllra mais simplicid.1de, na expressão 
numerica das quantias, sendo as centunas de 
ountos ; terdmos os seguintes resultados: 

Ao par de 64, aR de~pezas cóm o p~s~ol\l 
e divida Interna montão a 6,000:00(4, quo 
ao par de 48 Tu "equivalem a •••• , 7,fí00.:000~000 

D ft'erenoa.a favor do ... lhesouro. 
Ao p;ar de 54, o custo annual da 

divida externa mont1A a ......... .. 
Dito 48 r; dito ............... .. 

Differença contra o tbesouro • ••. 

1,500 :OOOffOtlO 

2,500:UOOSOOO 
8,100, ooosooo 

600:0DOHOOO 

Logo, segundo o pàdriin qu~ sustentamos, ganha 
a nação neste caso 900:000S: e p,i'"rtanto ainda 
desta vez não · púdemos. ser desalojados da nossa 
forte trincheira. 
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-
B~Uft!.10 lD~ ~Sl~~~LiA teiB~~L 
.. Reformas Constitneionaes · ,,. 

Na sessão de 21 de Setembro. .. ~ . 
o Sr. ~~óu9as.-Já sgora,meus senhora~, 

tímido e receioso eu tomo parte na presente dis
cussão; 1°, por tor de me enunciar pel\!Jnte os 
provectos da patria, alguns dos quaes vêm de 
discutir o mesmo objccto, e tão sabiamente como 
era de esperar; 2•, po_rque, ouvido de i!}lproviso, 
talvez falte é. espectaçao dos que henevolos tenbão 
posto em mim al,1:uma confiauça. 

Longe, porém, estou de improperar ioj usto a 
quem não íaltár~seus deveres; on de immodeslo 
thuriíerarie render o incenso da lisonja interesseira 
a este corpo,, beo, que reuna anciãos patriotas, 
a m~s olhos, dignos de veneração e acatamento. 
Devotado á patria, eu deponho o meu coração nas 
aras sagradas da liberdade,da honra e da verdade. 
A liberdade, a honra e a verdade me serviráõ Je 
guia. E, assim illumínado, direi que o parsgrapho 
em discussão não pJide deixar de ser decidido pela 
negativa ; 1•, por estar contra o já vencido ; 2•, por 
ser impraticavet; além de injusto; 8°, por ser 
absolutamente anomalo e pernicioso. Afinal offe· 
recerei minhas reflexões sobre as proposições.mais 
notaveis dos meus illustres co)Jegas de opinião 
opposta. Por estar contra o vencido disse-o, em 
primeiro lugar, e intento proval-o. . 

Vós, meus senhores, haveiS"seriamente reconhe
cido que 11oprimelra 1>ropodição,constantedo prolecto 
dn augusta camara dos deputados, importava que o 
imperio do Brazll fôsse uma monarohia federativa. 
Posto isto, e servindo-me do argumento offerecido 
nesta casa por um dos lllustres enthualastas ·do 
federalismo nominal, scilicet, que a federação niio 
repugnava e mo narchla, definida eata como toverno 
de um só: e. segundo o qual, poder-se-hia chamar 
monarchico por ter 11m só presidente o governo 
dos estados da união septentrional americana : é 
evidente q11.11r. a lallaz monarchia federativa podia 
envolver a ílléa, bem que esquiva, de um só chefe 
no estltdo, fósse electivo temporario, ou vitalioio; 
sem que todavia sua exislencin estivesse ligada a 
dynastia alguma; é não menos evidente que, não 
tendo passado semelhante proposição, deixa de ser 
admissi-fel esta, sua adherente, da não'. vitaliciedade 

,,_ . do senado, como apropriada á só existoncia de um 
chefe temporario ou vitalicio apenas; mas nunca 
a um chefe hereditario, representante de uma 
dynastia, e esta secundada pela lei fundamental 
do estado, que assim o consagroJJ. E sendo 'dtmons- . 
trado que a alteração da vitaliciedade do senado 
só se poderia adaptar à não hereditariedade 
dynastiea do chefe supremo do estado, como hesi
tar-se, maus senhores, sobre o prejuizo daquella, 
não se tendo .. vencido a· proposição l• a respeito 
desta? Nem sei o como, sem se deixarem taxar 
de versatilidade, querem ó·s _m,ms illustres col
legas (depois de terem votado em vão pela pri
meira proposição da monarcbi~ federativa) que, 
nãe sendo vencida_ esta, possa ter lilgar e ser 
admlsslv.el a :proposição tendente a não vitalicie
dade do senado, faltando, como indubitavelmente 
falta, a primeira e capital base de toda .a reforma 
geral e systematicamente proposta e co.nstante do 
proj ecto da augusta oamara tem poraria ; salvo se 
os 'l'iobres deputados têm conceq_ido um no~o 
plailo d!! ref<:!rmas, nov.a., sim, e seguramente fõra 

de toda a espectação con;títucfonil, por se consi
derar · concebido e combinado ulter~rmente-á 
referida deliberação negativa em· assembléa geral, 

.;Ji3 excentrico ao processo prescripto nos arts. 174 
e seguintes da lei fundamental jurada. 

Se, pois, segundo . os princípios . expandidos, ê 
obvio que a deliberação da assembléa geral, ne
gativa da proposição 1• do projecto de reformas da 
augu~ta camara dos deputados sobre a monarchia 
federativa, tem prejudicado a proposição 5•, res
pectiva á não vitalieiedad! do senado; _ainda mais 
claro- e positivo me parece o prejuizo dado da 
referida 5• proposição pelo que se decj_dio, tambem 
negativamente, á não existencia do poder moderador 
uma vez que conservado incolume o mesmo poder 
(cuja proposta inexistencia induzia á d.ivisão e 
distribuição de suns attribuições pelos demais 
poderes politicos, qu_e nilo erão supprimidos) não 
se lhe podem cassar ou alterar justadamente 
nenhumas das relações que o ligão aos demais 
ramos do legislativo, e menos ~mpecer a harmonia 
reciprocam~nte guardada em t ... das as demais partes 
systematicas do.cnechanismo social. -

Reforçiio-se as iazões expandidas, á vista do 
vencido contra a 1• e 2• proposição, se se refleete 
um•pouco sobre a 3• igualmente regeitada. Não 
ee venceu que a monarchia fôsse federativa, 

. mas que fique tal como a nação a acclamára, e se 
acha consagrada na lei fundamental do imperio. 
Niio se venceu que fôsse supprimido o poder mo
derador, mas que ficasse conservado, como. está 
na constituição, este poder neutro, chave de toda 
a organie1Pão politic11, e a quem cumpre vela~ pela 
manuten~o da indeperidencia, harmonia e equi• 
li brio dos maia.. poderes, politicos. Não se ~enceu 
que" constituição {seguramente a que se pretendia 
fazer) marc·asse distinctamente as attribuições 
competentes ao poder legislativo; á assembléa , 
n'lcional sem II concurreneiá de outro· ramo deste 
poder ; á cada uma das camaras que compuiessem 
a assembléa geral; e as que fossem communs a 
ambas as camaras, fazendo-se nas respectiTas 
11ttribuições as alterações convenientes, E nada 
disso tendo-se vencido, como poder-se-ha sustentar 
que seja admissivel uma só reforma, 11 da proposta 
não vitali4iedade do· senado·, conservando-se este 
com as mesmíssimas attribuições, e ligado aos 
mesmos deveres que lhe cumprem com respeito 
á sua qualidade de vitalício e inamovivel? . 

Serei· mais positivo. V-és, meus senhores, ha 
pouco vencesteis--ue se reformasse o art. 49 da 
constituição para que o seftado se possa reunir 
independentemente dà .. .:amara dos deputados , 
quando o mesmo senado se converta em tribunal 
de justiça. 001110 se poderá conciliar uma seme
lhante reforma com a pretendida qualfdade não 

'vitalicia do senado? Como conciliar-se cúm a 
pretendida não permanencia deste corpo a affir · 
mativa de dever existir no intervallo de todas as 
sessões. da assombléa legislativa para se poder 
converter em lrlb!Rlal de Justiça? 
· lia, .'lois, evidente antinomia entre a determinada 

reformi. (para o senado so reunir independente 
da eamara d'IJli deputados, quando se converta em 
tribunal de justiça) e a niio existencla do senado, 
para esse mesmo fim, todas as vezes que se reforme 
a camara dilB deputados, seja no periodo Inter-
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medio a uma e outra legislatura, sej~ 4?-ª .ª camara temporaria pass~ pelo acto de lJma d1s~olução nos termos do SI 5° do ari. 101,-:-que, aliás os proprios senhores preoplnantes a.nt1-v1tal1cros julcrão irreformavel e de• primeira necessidade social. E sendo "tão manifesta a anti nomía, será dado que se dogmatize um semelhante absurdo e como razão publiéa no aeio da assembléa na-
cional? " · • Outras razões teria de ponderar, e, sem duvida, mui vigentes; mas, sempre, a meu vêr, secundarias em referé!icia ás expendidas e /is que continuarei a eitpender, taes··como a necessidade da existencia permanente de um numero tnl de senadores;.qJI,?' bá!itein para julgar as causas occorrentes, median.te os impedimentos naturaes, recusações de partes, etc. · · Tambem · vencesteis, meus senhores, que se não reformasse o art. 61 cuja salutar execução aqui nós tem reunidos em assem.biéa geral. E como assim, vencida a conservação de.sse registro e regulador seguro de toda a possível índepandeucia desarrazoada ou absoluta do senado, como, fechado colll, o proprio instrumento que a constituição lhe '!propriou todo o nexo da organisação social, como poderemos nós immediatamente_resilir de tanto, portando-nos contra a garantia nacional da vitaliciedade do senado á maneira de um inimigo a quem, para. salvação da patria, deves· semos quanto antes aniquillar de todo? Por mim, ainda o digo, com o vigor -e consciencia de que sou capaz, a conservação da vitalicieda,le do senado condiz plenamente com o bem-estar' da nação, e está essencialmente ligada á existencia do systema monarchico-hereditario-~onstitucional e representativo, ·proclamado e constantemente sustentado pela mesma nação brazileira. Prova-se pelas attribuições que ao senado exclusivamente pertencem. 

Uma dellas, meus senhores, é o conhecimento dos delictos lndiviuuaes, commettidos pelos fflem-- qi::os da famili11 imperial, ministros de estado, co·uselheiros de estado e sanadores, e dos deputadoà durante o parlado da legislatlira ; outra é conhecer da responsabilidade dos secretarias e conselheiros de estado.· E sendo indubitavelmente . assim, como é crivei que legisladores (que dão por indispensavel a inamo ibilidade como a mais segura garantia da independencia dos juízes, e tanto que sobre isso nenhuma reforma pror,uzijriio), como e crivei, se~a-me permittido repijtll -o, <we legisladores taea Julguem dever tornai· amovive1s os senadores, l1tlzes natos dos crimes qlt'ti commetterem os prlnoipes da casa Imperial, os ministros e cooselbeiros de estado, em sUtuma, os maloree person11gens do estado em raz11o do seu riasoimento e dos empr.egos que exercitem, quer por nomeação do poder, quer por nomeação eleitoral? ·Noa Estados-Unidos mesmo, como adiante mais detalhada e positivamente demonstrarei, com quanto ·sejão temperarias os seu.adores; não o são os membros do tribunal supremo, que têm de julgar · assiin os grandes empr_egados como os litígios da Umão. Nos Estados-Unidos considerou-sé tão seriainente a garantia da vitaliciedade para o julgamento dos grandes empregados e negocios grandes, ·que·mesmo ao senado temporario compete presidir o · primeiro juiz (chie( justice) quando tenha de ser alli julgado · por impeachement o presidente geral da União. 
E', pois; meus senhores, contra o systema geral · da nossa constituição · que os senawes, ...como juízes criminaes dos primeiros personagens e funccionarios do estado, sejão temporarios e àmoviveis; qnando inamovíveis e.vitalicios o são todos ·os juizea, aliás penalmente responsaveis e desigilài.los a julgar ordinariamente, e só de direito, obj,fotos parciaés ou que · apenas affectã'II á causa 'publica. • ' · .. 
E', pois, manifestamente contradictorio á seg11-

rança e conservação do estado o pretender-se encarregar de juizes amovíveis o julgamento doi. crimes mais atrozes que possão eommetter membros da familia.imparia!, ministros e conselheiros de estll\:lv, se11adores e dep,11tados, senlio taes os juizes irrespous,1 veis, e, ao mesmo tempo, dependentes cumulativamente dos favores do poder e das · facções populares, já por am<Jr da c<>nservaçãoo nos empragod existentes e melhoramento de outros a que aspirem, já pela reeleição. E sendo tudo isto assim, como julgariíõ imparciaes juízes dependentes da vontade do poder e de seus agentes, ou da vont11de da camara dos deputados, apoiada em um partido externo que a faça temivel? Como resistir justo e imparcial um _,.<;arpo ephemero, precario e dependeu te a. todos os respeitos ? Como portar-se sobranceiro ás incussões injustas e violentas dos dous oppostos extrec.ios? 
Não é só para o e.xercicio importantíssimo das attribuições de julgar que importa que o senado seja vitalício abrangendo nesta g,uantia . da inamovibilidade todos os seus membros; outra attribuição ainda niais vitalmente centrslisada no coração do estado, lhe compete e urge pela sua indubitavel permanencia. . Eu me refiro, meu'S senbores, á attribuição de expedir cartas de convocação da assembléa-, caso · o impere.dor o não tenha feito dous mezes depois' do tempo que a co11stituição determina, para o que se deve o mesmo senadõ reunir extraordina-riamente . ' · 
Em 1° lugar. A temporariedade exclua a existencia de algum senado no intervallo de uma á outra legislatura ; e não só a de algum senado,,_ como a de outro qualguer..c.orpo equipolente, uma vez que da não vitaliciedade de senado se· trata ' exclusive ou ili'oladamente. • Em 2° lugar. A amovibilidade exclua toda a idéa de existeni.ja de senado 110 interv.illo consecutivo á dissolução da cam fua dos deputados, sempre que esta tenht1 lugar na conformidade do art. 101 SI 5° em vigor, visto que a mesma pr9pesta .é para que tenha• lugar , todas as vezes que se renove ~ camara dos deputados. . 
Em 3• lugar. Seudo ephemero e precario,llomo se quer que seja o sll,Pado-donde o '7igor ne, . ., cessaria para arrostar com o monarcha e seus ministros, quando estes não decretem, como devem, a convocaç~ neeessaria da assembiéa g!l,ral ? Oomo arrostar o senado co111 as facções populares, ainda que excentrico á tyrannia de uns e ao espir ito anarchico de outros ? Mesmo quando um senado ephemero e precario, como o pret~nde.a proposição õ• do projecto em discussão, não cêda á dependencia do poder a quem aliás' se ache submettido em razão dos empregos, graças e favores-quando, tambem não céda sobrallj;eiro a ·todas as vantagens que possa proporcionar a cada um ou a muitos de seus membros uma fad"ção yopular-deixará de succumbir pela fraqueza natura de sua con,titui(l6o ?-Deixará dii desapparecer subvertido nos horrores do ~spotismo ou da anarcbia ? 
Nem se poderá ouvir o grito generoso dt1 vontade nacioual · entre o exasperado morti!ero alarido I i I E como se o seu melhor vehiculo é a eleição, qne não pôde ter lugar1 pois não ha quem a · determine-? l Mas o amor aa ltberdade ainda vive, a luta do despotismo e da anarchia desa.brio .. . Já tremulo .. . já algoz sanbudo ... já audaz .. . accómmette e tímido ,Jecua... llQ!li ameaça· . . . alli degola... e acolá ,morre... A confiagraçã9. é geral ; embàdidos no sangue humana sur~em e ' perecem os Marats . e os Robespierres... Ql,lem nos salve de tantas , desgraças! ..• Ouve-se o gri~ clamoroso 1. 1 l A espada de um usU:rpádor flameja e o decide, . . . E se horrores taetos, meus ~enhores, .µiio ·estão · louge -4,e . S!3 succedere[JI .sempre ,que o .· P,Oder, presidido pelo proprio monarcha não convoqU:e a .. , 
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futura assembléa ordiriaria ; ou a que deva sub
stituir á actual disso! vida, como não será tanto 
mais de recaiai-o dada a não existencia àaquelle 
mesmo corpo senatorio para a neciessaria e 
immediata conv-ocação da assembléa garal, como 
lhe compete na morte ou falta do imperador, 
porque se nomée a regench ·permanente, quando 
a provisional não proceda a esôa convocação? A 
ponderada verdade, meus senhores, me parece 
tanto mais incontestavel, quaru;o ao proprio mo
narcha assiste o interesse da conservação, fundado 
em um direito consagrado na lei funçlamental e 
secundado por ella; interesse, por isso mesmo, 
ligado á existencia das mesmas instituições po
líticas que . o garantem. E pelo contrario, a 

"'tegencia· interina, revestindo o caracter violento e 
tyrannico · da usurpação, dará ans,1s á tantn mais 
promp_tas e intrnsr.s reacções, quanto fôr mais 
evidente e manifest,, a causal provocadora dell11s. 

M,~ito já me tenho demorado sobre a L• parte 
do meu discurso. Passarei á 2•. scilicet, que é 
impraticavel além de injusto, o SI 5• do projecto 
da augusta camara dos deputados. ,· 

<( A camara dos senadores (diz o paragrapho 
indicado) será electiva e tem pararia. »-1• parte. 
-A aleição dos seus membros será na terç~ p11rte 
dos que a compi:iem--2• parte ; e'terá lugal' todas 
as vezes que se rénovar a camara dos deputados 
-3• parte. 

Quanto á l• parte « a camara do senado.será 
electiva e tempora1·ia » deve-se entender que é , 
uma outra, e não a actual vitalicia e de eleição 
provincial. Se,. pelo ~011trario, não se entende 
com os futuros, mas sim com os presentes, dar
se-ha effeito retroactivo á proposta reforma contra 
o principio eterno da não retroactividade, · e essa 
retroacção com effeito corructivo de actos, aliás 
válidos ·e totalmente válidus, qunnto é possível, 
por conformes á lei fundamental jurada, como 
são as cartas1titulares dos membros do senado, 
cartas que até ligão a disp1Jsição final do SI 3•, 
do art, 45 com a do Si 28 do art. 179 da me~ma 
lei fundamóntal do estado. 

Se se não entende com os actuaos existentes u 
proposta reforma, mas sõ com os de futuro elegi veis, 
não poderà ser praticava! a substituição pl"Oposta 
de uma terça parte da totalidaJe doe membros 
do a1esmo senado, ~enão quando vague exacta-

•mente o numero co-respectivo do per1odo de uma 
á . outra legislatura e no periodo da convocação de 
uma 11 outra camara dos deputados, dnda a hy
pothe,e de que esta seja dissolvida. 

Segunda parte « a eleição de seus membros será 
na terça parta dos que a compAem. » Presuppostos 
os argumentos Já expandidos, como se d~signarã 
o terço substituível, se todss os senadores actuaes 
têm um igual direito a servirem vitalíciamente 
como representantes da nacão e p,1r cll.da uma 
de suas respectivas provincias ? - Como accom
modai:. essa designação á cada uma das dita_s 
provifícias, se ha taes que têm um só represen
tante no senado, quando outras têm seis e mais? 
_._Como-combinar a pretendida exauctoração me
diante tanta desigu~ldade, se a representação 
nacional deve ser fiel ao numero dos cidadãos 
representados em referencia á maior ou me.ao"f 
populaçãó de cada uma das secções do im-
perio? . 

Terceira parte.-«A eleição terá lugar todas as 
vezes que se r enovar a camara dos deputados. » Se 
a cnmara dos deputa;los deve ser dissolvida e o 
fór-que justiça e interesse nacional exigem que- · 
se tenha tambem como não existente uma terça 
parte dos membros do senado ?-Qual a. razão, 
combinante com o bem publico, para que com a 
dissolução occasional da camara dos deputados 
fique a nil;ão accephala ou policephi!.la ? Será 
conducente á existen~ do systema soclal, que 
a constituição, onde se alie encerra, fique pro 
derelicto destitulda de seus guardas natw:aes? 

269 
Uma semelhante innovaçãtJ, meus senhores, só

mente quadr~ria á proposta mudança total da 
· constituição, si rn; se deixasse da existir o · sys~ema 
monarchico-constitucional-represeutativo, procl_f\· 
mado, jurado e susteatado pela nação br,,zileira. 

E' com a croação de um senado, totà1111e11 te 
novo, que poderia ter lugar a proposta substi
tuição de um terço de seus futuros membros, seja 
biennal ou quatriennalmente, uma vez que desde 
logo ficasse prevenido o modo pratico, e o prin
cipio substitutivo, e não offendendo a direito 
algum anteriormente adquirido, fosse em confor
mida,le com a substituição temporaria e parcial, 
previamente 'decreta-ia. • 

A,;sim foi que nos E,tad11s-Unidos se elegerão 
· os seus senadores e dous na razão de ca,1a urn 

estado, sem se t er em conôideração a maior ou 
. menor vopulação respectiva, prescrevendo-se im
mediatamente sobre o numero t ,,tttl a decretada 
substituição biennal, e prevalecendo assim a 
igualdade em estados contra a base solida da 
reprAsentação, aliás guardada a respeito dos 
deputados; no que se deu a evidente disparid11de 
e anomalia de ficarem estados como Rod-I,land e 
Provipence Plantationis, e Dlffl\Ware, com um só 
representante e dous senadores·; sem nenhuma 
differença de Virgiu ia, Pensilvania e Massachussets, 
aliás com 10 e 8 representantes. 

Um illustre deputado (o Sr, Evaristo) embaraçado 
em algumas das indic11das quastões como defensor. 
da reforma que r efalo, inculcou tel-as resolvido 
incontestavelmente declarando que deixassemos 
isse á legíslatura porvir. Semelhante soluçiio 
(que mais propriamente se deveria classificar 
entre as escapatorias, que m11ito .. distinguem a 
habilidadt1 do illustre or<ldor) é manifestamente 
inco11stitucional e absurda. 

E' inconstitucional porque nos não cumpre 
decretar reforma alguma senão sobre a verificação 
de sua nec~ssidade, a qual s0 se pôde dar 
havendo-se copulativamente demonstrado que é 
justa e util a me$ma prete~dida mudança.-Como 
se . podem dar estas co;Ídiçoes; virtuaes e expres
samente prescriptas na constituiçã'>, quando os 
proprios autorea e afanosos defensores da reto rma 

· ainda agvra ignorão ,, meio pratico de sua con
fecção e execução ? 

E' absurda porque, nós logisladores, não havemos 
de commetter á legislatura que se segue, uma 
reforma enigmatica aléni de impraticavel, e em 
muitas ,le suas partes, moi·tifern da propria lei 
fundamental jurada. E é assim que se declama 
« ,1 nação quec a reforma I O povo a exige 1-,, Como 
desAjar o que d~sconhece I Como devor-se conceder 
aquillo mesmo que os nutantes inculc,,d,is urgãos 
de . sua opinião se achiio incapacitados de ex
plicar? 

Não, meus senhores, a nação não quer, nem 
nõs por ella poderemos querer, uma innovação 
cujos males são da primeira ordem e imminentes; 
maô cujos bens são ainda agora estranho~ ás . 
faculdades intellectuaes .dos seus mas ardldos 
e o thusiastas. . 

Resta me a 3• parte do discurso. - E ' abso
lutamente anomalo e pernicioso o SI 5° em 
discussão. , 

A não ser von,tade indiscreta de innoculBr em 
nós tudo o que·. pôde ser bom para os Estados 
Unidos da -America dó Norte-que outra causal . 
de se querer trazer para aqui especies hetsro

"tloxas, que nada tê,n de co:-1.dunaveis com as 
instit11ições prosperantes em nossa patria ? Esse 
vima de folhagens, tomadas da arvore const1· 
tucio11al ·de Wt1shington, longe de poder-se• enxer
tar na da nossa p11tria , aliá~ fecundante em 
floré_s e fructos, sõ servira para ommarasmal-a 
até fazei-a perecer de todo. 

Se naquelles estados existe um senado tempo
rario, está na razão de um presidente, r es~onsavol, 
electivo e temporario-poderá quadrar o me11mo a 
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'!70 
respeito · de uw monarcha vitalicio, hereditario e
inviolavel ? Se naquelle estado existe um senado 
amovível, está na razão de um presidente, ao 
qual falta alguma acção legislativa, que não seja 
dependente do mesmo .senado e· da camara dos 
representantes ; poder-se-ha dizer · assim de um 
monarcha que exerce todas as attribuiÇÕ8S do 
poder moderador e as do poder execútivo, abran
gendo pelo orgão dos seus ministros uma iniciatva 
de leis nos casos geraes ? 

Se, o senllflo ntsses estados póde não ser vita
lício ju\ganift> do _presidente até o impeachement 
(pois que o indi/J/l!xment -pertence aos tribunaes 
de justiçR ordinarios), deixa de proceder a mesma 
razão para com o senado do Rrazil, ao qual não 
incumbe exautorar o chefe dlr'estado inviol,.vel 
pela constjtuição ; mas sim, julgar definitivamente 
a todos os· grandes e,npregados publicas, inclusive 
os príncipes, sem exceptuar os successores pre
sumptiv0s do throno, como já se demonstrou. 

Se nos Estados-Unidos a amovibilidade está na 
· raziiO" directa da independencia individual de cada 
um senador, por isso que nenhum empregado 
publico a)l.i o póde ser, nem lhe cabe a aceitação 
de · algum lugar lucrativo dur"nte o lempo do 
exercício senatorio ; cá no Brazil succede mui 
pelo contrario, pois-que senadores e deputados 
são empregados publicos; e niio-só por debilidade 
de caracter alguus, como por necessidade ontroR, 
se mostrão susceptiveis de se levarem das graças· 
e favores do poder. 

Se nos Estados Unidos os senadores exercem a 
mór parte das grandes attribuiç'õ•s (que podem 
tornar o 'president&da União em dependencia para 
com ell~s, pois que até siio os seus conselheiros) 

• entre nós o senado deve estar de continuo em 
presença com n camara dos deputados, e com o 
monarcha, parn que de umn parte não haja ex
cesso para o despotismo, e de outra para e..de
mocracia e olygarchia. 

E á vista de tau to, exautorados da vitalicieda,te 
os senadores, como se,·ào capazes das altas attri
buições que a constituição lhes conferlo ? Como 
desempenharam cor.dignamente o sacerdocio po-.. -
litico que lhes incu111be, pelo sagrado penhor ,las 
liberdades publica~ ? 

Estou l:erto que se se quizoase, como nos E;• 
tatlos Uuidos, que a eleição fosse de igual numero 
de senadores por cada provinci'!i-que a fizessem 
os respectivos cons!llhos geraes-que não cornpre
benuesse empregntlo algum publlco "7 etc., nlio 
achurla tantos dufeusores, e se escusara nttribuir 
á na~i\o um semdhante testemunho como expressilo 
de sua vontade, ou como reforma necessitada para o seu bem, . ' · 

Niio nos obstinemos na inceptuda carreira. Se 
a aniqulllaçiio total da constitulçifo 11110 pMe ser 
nncida como foi proposta, para_ que in,;istir em 
solapar as. bases de sua maior consolidação ? 

Os francezes, por m•1is que dominado:.i,dn prurido 
iono:va~, contentarão-se em reduzir a vitalicie-

.,a,lo sua patria; d'autes hereditaria-diremos que 
a nação franceza é menos zelosa do aperfoff!;oarnento 
de s~as instituições politicas? Entretanto não -
ficou· a patria franceza tão popular como é o.nosso 
senado, mórmente SG prepondera, segundo a carta, 
a idade de 25 annos, com voto deliberativo aos 80, 
ao contrario dos membros da familia real e 
príncipes da sangue·, nos . quaes bastavão 25 
annos, com a especial circumstaucià de não 

· poderem tomar assento ·sem ordem positiva do 
i;ai em cada sessão, etc. 
. Como estou longe de j,dgar da santidade da 
mstituiçiio pelo comportamento actua1 dos indi
viduas a quem cumpre o seu desempenha, não 
descerei · aos ·factos : todavia perguntarei l!e o 
senado, apezar de dever ,10 imperador que a1'dicou, 
.a _escolha o nomeação individual de seus membros, 
nao conser_vou com a ajustad,, moderação, o penhor 
sagrado elas instituições jur_a1das ? lg~orarem_os nós 

que do seu áeio etrianoll a lei garante do direito 
de propriedade ?-Que no senaiio foi'ão iniciados 
os regimentos das camaras municipaes s dos 
conselhos geraes? Não emendou elle, e para melhor, 
a lei act11a\ ~a liberdade de exprimir os penso.

mantos? Negou, por ventura o seu consentimento 
ao codigo penal, á dissolução dos corpos estran
geiros e a muitos outros actos legislativos, em 
que aliás; interesses oppostos teria o poder? 

Fõra ap'topriado o contraste da camara tempo\o 
raria depo1s de 1831 l 1 1 Mas não o faça um deputad.,, ... :. 

Reconheceu o illustre preopinante (o Sr. Eva
risto) que a eloquencia, o enthusiasmo, as paixões, 
podem compellir a excessos a camara dos depu
tados, para que seja necessaria a existencia de 
uma outra camara menos homogenea em os 
elementos de_ sua composição . Assim é, mas 
om1ttio, sem duvida por esquecimento, o que é mais 
not11vel e vem a ser-o. vil interesse, o servilismo 
ministerial, que extinguindo todo o sentimento de 
amor da gloria, e fazendo esquecer deveres os 
mais sagrados, alenta o espiri~o de partido, fo
menta o arbltrnl'io, e serve á rabida tyrannia 
envolta em vestes de sangue l ... 

Accrescentou o mesmo orador, que não deve
ramos desesperar do acérto das eleições .na su_b· 
stituiçã() dos s ena,tores, como se pr-etende com a 
proposta, pois que o povo · sempre nomêa bem. 
Aasim é a regra - sustentada por Machiavel e 
Montesquieu quando afl:lrmão q11e o povo tem um 
admirnvel ' insti neto pera acertnr na escolha de 
seus orgãos e defensores-mas porque do mesmo 
Montesquieu se não adoptaré, para reconhecer 
como util e necassario em o actúal senado, o 
principio da vital_iciedade ?_ • 

O sabia philosopho poz a quastão e a resolveu 
sustentando-a com exemplos que eu ja em outra 
occasião referi, das repuõlicas de Athenas, Lace
demonia ·e Roma; como não devera prevalecer o 
mesmo principio, e com muito maior razão, a 
respaito de uma monarchia hereditaria constit11-
cio11al e 1·epresenbtiva? Niio valerá elle tanto 
como aquella especiosidade do instincto de acerto 
eleitoral? Não diz o· mesmo. Montesquieu que as 
fu11cções á vida têm a vantagem · de economisar 
áqnelles qlle as exercem, , os ~tervallos de _ pusy
lanimidade e de fraqueza que precedem a entrada 
ni, classe dtl simples cidadãos e á expiração do 
seu p ,der 'l Não teremos nós passado pela 
experiencia desta ve1·dade á vista de alguns dos 
nossos deputndos no 3° e 4° anno da respertiva 
legislatt1ra, ora porque fitem sobre a- reeleiçlto, e 
ora porque cuidem aproveitar-se dus prnfusões 
do poder? Entretanto que o povo, n quem tudo 
quanto ha de imputavel se attribue, nem sempre 
é quem elege; um pnrtido capcioso muitas vezes 
detle se apodera e 'o faz obrar absolutamente 
em contradicção· a seus mai, vitaes -interesses. 

A verdade, finalmente, . luz a seus olhos, e 
feliz elle se sé não acha de todo atraiçoado. _ 

Creu o _nobre preoplnante dever inutilisar as 
comparações de um sabia senador, a respeito do 
lastro de um navio e das junt,1s de um carro, 
dizendo que ao naviQ se -muda o lastro, e ·_ ao 
carro os bois:· Restava ,.mostrar se o . lastro é 
mudavel quando o- navio viaja em alto mar_, e se 
os boi's de desjungem continuando o carro em seu. 
curso ; mas como ô não mostrou, e o nosso sys
tema social não devo parar, é,. forçoso que lhe 

. não tolhamos o equilíbrio e a força mantenedora 
do seu curso nàtural e progressivo. 

Exclamou o meu bom collega que o poder 
moderador cede de suas attribuiçõ es respectivas 
aos conselhos geraes; a assembléa gerai tambem 
cede, e só o senado não quer ceder 111 E, pois, 
como póde ceder a assembléa geral sem que o 
se11ado tambem ceda? Nos rapidos elevados 
tiros de sua feliz imaginação _terá o il\ust~e 
orador que o senado .não faça parte da ass~mbleir 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 09:41 - Página 35 de 47

geral? Com•elfeito o ~enado cede de -suas attri
buições,,quando vota que se melhorem as dos conselhos provinciaes, cede a be:p geral 1ra nação, 
:para beneficio de quem abdicaria elle a vitali
ciedade? 

A nação não admitte distincções, l)Of mais que os _despotas· as queirão."Importa saber quaes 
as distincções e quaes ~s despotas a que se refere 
meu illustre collega. 

Quanto a estes deixarei que elle mesmo no~-os 
indique quando lhe aprouver; quanto, porem, 
ás distincções, qual Qvpaiz bem constituido que não as tenha da 'tlatureza das de que se trata, e 
cimentadas na. base de utilidade geral- a favoi;,. 
dos talentos e virtudes ? 

Trabalho fóra o combinar tanto ·rancor pelas 
distincções, quem talvez ostente demasiado menospreço por tudo quanto se lh'antolha fóra lta 
aureola da maior consideração. -

A eleição temporaria (diz o nobre orador) 
grangêa. a illustrsção _J>rogressiva, e quando a não grang~a? Tudo serTé e se tem acarretado! ... 
A "JDObilidade repetida das ~leições faz legislftdores. O exercício de legislar produz o eft'eito contrario.Pois-bem, con_siga-se o vantajoso effeito da 
mobilidade mediante a eleição periodica da camara 
dos , deputa.dos; e, assim se evite que ardidos fatuos demagógos se apoderem de ambas as 
camaras e inst.ituão desgraçada irremedia.vel 
ochlocracia quando a eleição desacerte. 

t71 
Afllgura-se-me neste• momento alguns dé no!sos 

compahiotas precipitando systemas universal· mente reconhecidos em poli tica; aias,· ainda 
eTttão, não ad'aptaveis ao nosso palz. Daqui um 
que verga ao peso enorme dos ferros do despo· 
tismo em sumidos c11labouçoll., e eil-o que no exílio chora procurando salvlrr a cara existeocia 1 
D'acolli. um outro, que privado de quanto a fortuna com a liberdade . confer.e, á. já da .,populaça 
infrene em seu pezar abalroado 1... ·• · ' A patria natalicia geme erriçada de patibli:os e 'ftolgozes que poem termo á vida de desgraçadas victimas 111- Tudo á consternação e luto, onde a 
liberdllllle não aceita, foge e desapparece L.. 

Se um quadro tão doloroso aperta com -frieza. 
mortifera . o coração sensível de todos os brazileiros, porque ainda depois de recuperada a 
liberdade, abusar tanto dos seus benignos fructos 
e atá querer-lhe decepar o tronco da existencia ? 1 .. E ;notai que, então, soffria uma. ~arte, ainda que 
mui consideravel, do corpo nacionar, as demais curavão della. Não acontecerá, desgraçadamente, 
asslm se o grande mal ataca a cabeça, jli um pouco aft'ectada, pois que tudo pereceria .... 

Seguramente, meus senhores, se algum conc~lto. popular plana sobre mim, como em fructo da. 
lealdade e firmeza com que á patria sirvo, eu de bom grado o exponho e exporei, sempre que tiver de desviar a meus patrieios de algum mal que os 
ameace. Nem eu exporei esse conceito popular 
sem fructo. Assim como o que planta em terreno 
fecundo . porção de cereaes tem de ver ~do 

· sorrir-_se com elle a nlrtureza e proporcionar-lhe "em abastada colheita comoque se a.lente e ponha a. 
salvo da ~rrada indigencia, assim o patriota, _que não avaro' nas aras sagradas da Hberdade, expõe em opinião adquirida; cedo tem de vél-a 
reproduzir em corações justos e agradecidos, tal que de continuo atormente a multiforme inveja e 
a lívida virulenta. calumnia com todos os seus infernaes conjuros. · 

; Se e. perfeição deriva da estabilidade, diz o nobre 
deputado, sejão tambem vitalicios os deputados. 
O argumento não fôra procedente, nem mesmo quando a utilidade da permanencia do senado consistisse sómente em os senadores se ~rnarem 
mais babeis no exefeicio continuo de íegislar; mas a verdade é que em muitas outras razões, se sustenta a garantia da vitalicieeade; razões 
que tambem sustentão como indi,spensavel a amobilidade da "'liamara, que concorre natural
mente com maior porção do elemento democratico na composição do governo mixto e temperitmento do seu equilíbrio salvador. 

Um outro illuatre deputado (o Sr, Henriques de 
Rezende) disse que a Inglaterra esteve a pique.., 'de uma revolução ·por causa da camara dos lords. Mas, como procederão elles quando, a todos os 
respeitos, co1ihecerão que a reforma era HBcioMl· 
mente exigida? Cederão. E se, pois, esses que fazem classe a pllllte, assim procedem, como 
procederáõ contra os interesses nacionaes, sena- • dores escolhidos da massa geral dos cidadãos, 
popularmente eleitos, e cujos intet'es·ses pess<,aes 
e de familia estão plennmente identificados com 

Dagui me irei satisfeito da patriota missão com que mo bomiíio meus patrícios. Este corpo de anciãos, depo!li'tario do sagrado penhor constitucional, melhormerrte Inteirado da santidade 
do sacerdocio politico que a patria lhe confiou, 
e que pela patria exerce, nol-o ha de desempenhar 
alliando a seguridade com a natural grandeza e prosperidlfde geral da familia brazilelra. 

Na sessão de 22 de Setembro : 
os interesses geraes da patria ? 

Taes têm sidd"as razões dos illustres aotago· · nistas da vitaliciedade do sena.do, razões que 
bem se parecem com outras, não menos negatorlas, do que tarfantemetÍte dizem não dever 
existir' uma monarchia na Amarica, como se á esta parte do mundo conhecido se adaptasse melhor a anarchla das inculcadas rei,ublícas ou 
autocracia do jesuítico Paraguay. . , · E porque não seguirão meus illustros collegas, 
a opinião de publicistas normaes ern meteria 
tão grave? Qual o professor de direito publico a persuadir-lhes que, na confocção da lei. . fundamental de uma- monarchla bereditaria consti
·tucional e representativa, se podem aceommodar preferivelmente duas camaras de representante8 
tempornriOI!"? E ·se tal publicista .não ba, nem haver póde {porque deixol-o-hia de ser quem 
semelhante paradoxo proferisse); por qual má 
fortuna havemos nõs -de especular em politica 
fündamental, cujos erros comml!mmente produzem muitos crim1J11? Por qual desventura nossa ha de haver, entre nós, quem queira e insista par&' que 
todos os princípios se condemn-; e, desprezada a experiencia. mestra, prosigamos temerariamente !' 1;1inuosa .l,ncerta carre/ra das innovaçõea 7 

O sr. Ribeiro de An.dra.da:-Senhores, assombrado das expressões duras e mesmo acerbas 
P!'._Oferidas. na sessão antecedente por legisladores: nao poderia eu exclamar á imitação do orador 
romano - O' dij. immortales ! Ubi,;iam gmtium 

•sumus? In gua urbi v!vi;fus? Q~am rempublicam habemus? Hic, hic sunt, qu,, .de omnium 
intm;itu, q:ui de huj_us uróis, totiusgue reipubticre 
exitio cogitent? ~~o, eu o não ·c?'eio; arr4Strados 

· pelo f~go das pAIX'?es ~ranspuzerão as regras da decenc1a e convenienma, que delles exigião a. 
santidade do lugar, ó caracter dos combatentes e a q_uàlidade da discussão ; mas o frio dá razà~ corrigirá os descuidos de momento. 

Senadores, eu vos respeitarei, porque respeitos vos de'l'o, porque oi!, devo· a !Jlim, porque 011 devo ao corpo á que pertenço ; eu defenderei a 
vos_sa duração vilf!licia, não_ por vós, mas porque 
assim o requer a. o'bs~vanc1a da monarcbia-representativa jurada pela· nae!io, jurada por todos nós, e ainda hll pouco revalidada pela maioria dos 
nos!i!ls votos ; eu a defenderei, porque ella é necessaria para_ a mantença da ordem e socego
publico, e da liberdade bem entendida. Como um 
dos_ meus illustres oollegas; eu appeno· pBPa a naçao; ella quer um senado temporar10, Està J;uim,, ... 
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soU:-- mandate.rio autorlsado por ella, ou munld9 do direito de emittlr o meu voto a este respeito, declaro que eu o quero vitalício; 11 que não duvido desagradar ao po'Í'o, para poder melhor 
servil-o: emb6ra eu incorra no seu odlo, mudo e 
silencíoso soffrerei suas injustas consequencias porqne a historia recolherá nossos nomes, nossas' 
opiniões, é seus fructos fe!ize-s ou desgri.çados, 
. e .. assignará por ultimo a cada um de nós o quinhão de bem · ou de mal que lhe tocar ; e 
então, então eu serei vingado; 

Entremos em me.teria, e para fazei-o remo.ntemos ao ·berço das sociedades. Povos reunidos, ou 
por conquista', ou por commum assenso, aceitão ou escolhem por chefe o conquistador ou um homem da sua escolha, e em suas mãos depositão todos os poderes politicos ; então um chefe 
commanda, soldados executão e escravos obe
decem ; eis o despotismo puro, eis a infancia dos 
povos, e no meu sentir o ultimo estado de abje~·ção, abastardamento e degradação da espec1e humana. Semelhante sltuaçdo não póde ser du
rava! ;- os pov~s se sublevdo, de escravos tornão-se 
senhores, e reassumem todos os poderes delegadwi; eis a democracia pura, estado de frenesi, de op
pressão e de morte, de consequoncias mais .ter
riveis talvez do que o primeiro. No perigo destes dous extremos era natural a descoberta de um systema mixto, porque na marcha insensivel, mas 
continua, da civlllsação humana o archote da 
experiencia é sempre o unice -mestre e guia : tentou-se pois a ·divisão dos dous poderes, e um 
corpo de representantes foi encarregado de fazer as leis ; pena inutil, trabalho baldado l Duas 
forças inteiram&nte oppnstas, e em continua luta 
invadirão alternadamente o domínio, uma da outra, ou reciprocamente se engolirão transform ando-se já no terrível despotismo, já em uma olygarchia 
intoleravel. Não são productos da minha ima-

1 ginação que eu cffereço á vossa memoria,' .são o quadro 'fiel dos povos cuja historia vós tendes estudado. · 
Neste estado de cousas, com um chefe hereditario e com uma nação no gozo de seus di

reit.os inalienaveis, que éra mister fazer? Organisar a monarchill-constitucional-representativa : idéa feliz, invenção de um genio, creação porém que 
não -passaria do mundo ideal ao mundo real, emquanto se não descobrisse Q verbo ou logos pla
tonico, · quero dizer, o principio da coincidencia 
destas duas creações ; ao.quanto se não achasse uma terceira força, que · neutralizasse os choques 
reciprocas das duas forças inimigas; emquanto 
finalmente se não lançasse sobre o abysmo a poute que devia conter e ao ·mesmo pasao ligar os dous terrenos oppostos ou o nexo que devia prender, 
ou ' pelo menos paralysar dous esforços tão contraries. 

Este verbo, esta ponte, e este nexo é, senhores, 
' no systema monarchico-representativo uma segunda camarn, e entre nós é o senâdo. Para formal-·a recorreu-se entre os povos velhos, a .nomes his

toricos ou cercados de prestigio de serviços, que 
se perdião na noite ou escuros começos desses mesmos povos, em uma palavra, .á uma classe 
forte de lembranças e de riqueza ; triste retiurso 
que - felizmente evitámos, porque era um consorcio beterogeneo do privilegio com - a nacionalidade : 
no Brazil . pelo contrario, . os principias forão 
outros, mais dignos das luzes do seculó', e m~ conformes com a soberania da nação (consultai 
o § 3° do art. 4ó, cap. 8°) : saber, virtudes 
e serviços prestados á patria, taes forão os requisitos recommendados pelo legislador. Ao ca
runchoso elemento aristocratico succedeu a aris-

mara dimana da mesma origem que a prfmeira, e 
demais é temperaria, -flntão são bomogeneas e uma dellas é il1util, porque de fact& não hã mais 
do que uma. Era pois necessario que ·a creação do 
senildo se compadecesse com os fins, para que fôra destinado ; e para obtel-os, elle devia ter uma base, 
um a1se11to fixo e seguro, isto é, eile devia ser 
independente dos dous poderes, taes são as idéas de Benjamin Consfant . 

Com effeito, senhores, o _senado produzido-:pela 
elAiçjp popular, e depurado no cadinho do poder 111q.de\'ador, escapou á acção de ambos, não 

•sendo renovado, e menos dissolvido, •rque a 
lei fundamental o quiz vitalici-,. Na linguagem da Delolme pelo menos esta êspecie de vida lhe era precisa, como uma compensação em materia 
de peso -e nume.ro, da desproporção em que eUe 
sé acha com o corpo da nação. Além disto o 
senado tem demais a obrigação de conservar a constituição, oppondo-se áa continuas innovações, 
enfermiliade politica a que são · tão sujeitos os c..rpos deliberantes continua.nente , renovados ; 
ora, elle não podia desempenhar esta importante 
tarefa, senão sendo independente, inamovível e pelo menos vitalicio. Debaixo das considerações que acabo de expôr, este corpo não pôde ' ser 
temporario sem· atacar o· elemento creador da fórma monarchica. 
- Pàssarei agora a mostrar que o Si 5• do projecto 
da camara está prejudicado pelos SIS! tõ; 2° e 
3° já supprirridos. Vós tínheis, senhores, conservado o poder moderador· com todas as suas 
attribuições, e todavia se o senado f!ir temporario, o Si 1° do art. 101 dq tit.. 5° ou ení outros · 
termos o direito de nomear os senadores na fór!Ía do-art. 4° deixa de competir ao monarcha; assim como o direi to de Qissol ver a camara dos depu
tailos na fórma do i 5• do art. 101 já citado . e mmservado por vós, parece ,que se deve estender ao novo senado, por ser de simples eleição popular, 
e tambem temporario . Qne contradi~ções, qU:e 
monstruosidades, e que vergonha para nós M o Si 5° em discussão passar l 

Igualmente vós tinheis suppri11üdo o Si 3° que diz respeito á reforma das attrib,uiçõM do corpo legislativo, e de cada ,uma das camaras, ou em 
outras palavras vós conserv!liltes ·as attribuições 
antigas destes corpos ; 11 todavia votando agorirt>or um,.ienado. tempornrio, vós destruís no ·cap. '2° do 
tit. 4°, o art. 36 e seus paragraphos, relativos á •iniciativa da camara dos deputados; o artigo relativo 
ao exame da admiuistração passada, e a discussão 
das propostas do poder Gxecutivo, porquanto duas 
camAras homogeneas, productos .d.a mesma ori-~em, ambas temperarias, e só partiéipantes do poder nacional, nii,o podem deixar de ter as mesmas 
altribuições. O' mesmo praticais com o cap. 8° do tiL 4•: invalidando o art. 40 relativo á 
duração vitalicia do senado ; 'o art. 43, relativo 
á escolha dos senádores pe1o imperador ; o art. 44 relativo ao modo de preencher suas vagas; o art. 46 que institua senadores de direito os prin
cipes da casa imperial, e que· não podem ser desde 
que o senado é temporario. Senhores, reflectl no que fazl)is ; por uma simples votação, e por uma 
tenacidade inexplicavel, vós ides desmoronat todo o . edificio social, e destruir aquillo que ha poucos 
dias tínheis novamerite ratificado. · 

Accresce ainda, que pelo iirt4 158 dõ tit ... 6° . os juízes de direito são per.petuos: logo, os s~nadoràs, que na fórma ()o art; 47; são privativam.ente os que conhecem, dos delictos .dos membros · da 
casa imperial, dos ·ministros e ·consslheirus de 
estado, etc., com:o na qua)idade de 'magistrad.o·s, 

tocracia .da natureza. -
podem ser temporarios ? Se · o. fazeis, a.11iqui,lhli!I 
os SiSi 1° e 2° do ' mencionlttlo art. 47, que liavieis p~ecedent!ll:loente conservado: E' incrivel .tudo 

Não erão porém sufflci~ tes estes sós requisitos, porque .,congeneres com os requeridos para. a 
formação da camara temporada, havia mister de 
9u~s: .. ora, segundo Lanjuinals, se a segunda ea-

1sto1 · ·· · . .. . , - ,. , 
· Refiecti por ultimo, q:qe com , duas cama~11s holJll)gerieàs VÓS téndes de factó' uma. SÓ- càn\'ara i 
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que com o vosso art. 61, v6a as unireis de dl· 
reito; e quiçá se por muito tempo se __ conservaráõ 
unidas e transformadas em uma convenção na
cional l Qtle lhes opporeis enLiio 'r Uma regencia, 
sem ao menos o _ voto suspensivo? Que terrível 
futuro se me antolha ? E que será o monarcha 
neste estado de cousas, e em sua prolongada 
minQridade? Um pustulado gratuito. Na .. cerá daqui 
por ventura a republica ? Niio, , a ar,a1'chia com 
todos os seus excessos, com todos os seus furores. 
Qi.e crises se prepárào para li, oh! minha cara 
patrilf'I 

Mostrei que o SI 5° não _ póde deixar de ser 
suppri..ttido ; resta responder a algumas propo
sições destacadas dos meus adversarias. 

Os corpos aristncraticos - ei·âó uteis nesses 
tempos, hoj6 não. Hoje na.çilo, toda iyual, e nada 
mais. Os corpos aristocraticus forão ul,:.is é11tão, e 
ail)__da-hoje, porque são resultaJ:is da nlituro,za, e 
não das leis. Aquella fez os hom <· ns Je,igua,·s eu, 
capacid,,de, em talent"s e em actividade ; desla 
desigual,lade nascerá a desigualdade d as fortunas, 
do merito e <lvs serviços; e destá a jM condições, 
Mably assim o bavi,, ditQ, o com elle Ludos os 

• publicistas antigos e modernos: a lei pois esta_ 
longe de crear uma aristocracia, póde, quando 
muito,' promovei-a .. u coar-ctal-a em seus progres
sos, po,·ém nunca destruil-a. Debaixo deste ponto 
de vista todos os governos antigos e modernos, 
farão e são aristocraticos. Emquanto· Athenas, a 
rep1!_blica mais ciosa desta sonhada igualdade, foi 
governada pelos Milthiades, Cimons, Aristides e 
'l'hemistocles, em uma palavra, -por familias ,Pll· 
tricias, ella foi feliz e . brilhou do mais pul'O es
plendor; quando porém cahio nas mãos dos Oleons, 
ou das classes ínfimas da sociedade, de desdouro 
em desdoúro, de queda em quéda, desappareceu 
como estado indepen1Peute, e foi ressusciLar como 
pal'te de uma província romana. Neste sentido 
com razão o celebre Rcederer chamava aristocracia 
governo de sabios. Convenho com o meu collega,, 
que a nação é hoje tudo e toda igual, bem 
entendido em direitos, a aos olhos da lei, 

mas por natur_eza, nunca; e -por conseguinte o 
nada mais deve - traduzir-se por alguma cousa 
mais, isto é, a excepção que resulta da desigual· 
de.de n&tura\ ... Eu faltára aos meus concidadãos 
se procurasse inculcar-lb.es idéas falsas e erroneas. 

A Inglate"1"1, esteve a dai• a iiique ; sua consti.
tu1çlio é defeituosa,. Que, senhores I A dar a 
pique? Eu responderei como outr'orn Mirabeau 
na constituinte Je França. Não vos assusteis; a 
Inglaterra ainda floresce para instrucção eterna 
do mundo; ainda desenvolve todos os rai'nos da 
industria e lavra todos os sulcos da prospel'idade 
humana com o vigor da energica mocidade e _a 
madureza de um . povo envelhecido no caminho 
da gloria, da.._riqueza e da liberdade. E porque 
daria ella a p1~ue? Por uma lei eleitvral? O 
que ouvistes, foi um retiro momentaneo dos 
romanos moder,-.os para o monte sagrado, porque 
na nova Roma uão faltão Menenios Agripas. 
Quanto _á sua constituição, é um deposito sagrado 
em que se não toca senão com um susto reli
gioso ; e seus defeitos? Mais pratico que especu
lativo em sciencia de governo, dando mais valor 
aos factos que á theoria, responderei da mesma 
sorte que o Lacedemonio ao homem que censúrava 
a legislação de' Licurgo - vinde et vede. . 

Dizimou-se a camara dos pares de F'rança, ·e 
acabou o ultimo dos Bou,-bons. Se o meu illustre 
collega, curioso como Plinio o naturalista, de 
observar os phenomenos espantosos da natureza, 
tomasse a pena de -ir ex~minllr as erupções vol- _ 
canicas do Vesuvi!Jif e escapo a ellas nos ensinasse 
os meios. de as evitarmos, !ijjm duvida nossas' 
bençãos acompanharião seus clesvelos; -mas se, 

, em vez disto, - aos ameaçasse com ellas, seg11-
raIIJ0nte não poderi"a - escapar ao bem merecido 

_nome d-. gonlo do mal ou das ruinas. 
,-, Tu:U 2 

273 
Quadra porém o facto clt11do com a mataria 

em questão? De nenhuma sorte, porque em França 
certos h -, m,,ns deixárão de ser pares, e aqui tra,
ta-se. de dar o gt>rrote de morte ao senado in
teiro, constltuido _ vitaliciamente e de quebrar 
uma das peças principaes sobre que assenta a 
monarchia representativa. Demais, o facto não 
é exacto ; todos os pares da creação, todos eis 
nomeados no tempo t1e :tuiz XVIILe;[mesmo de 
Carlos X, á excepção dos u\timos, farão conser
vados, e destes forão dizimados aquelles que 
tinhão entrado para derribar a carta, e em 
_cujos diplomas se encontrarão illegalidades; 
porque~os_j Soult, os Duperré e outros uomes 
bistol'icos de sua gloria moderna, voltárão outra 
vez ao seio do corµo a que pertoncião. Accresce 
que a nov11 lei, parto ainda do calor revolu• 
cionario, conservou-lhe comtudo a existencia 
vitalícia, ,, ,J,;ixou ao monarcha o direito de os 
nomear, acom1->anhadu de uma lista mui ampla 
de notabilidades; e vó~, tor11anJ.o o senado terripo
rario, ronb11is de necessrdade ao· ..ilnpet'ador o 
direito -da ~;;colha, e, como demonstrei, acabais 
com a mo,mrchia. • 

l~ualmente é'inex·acto o dizer-se que cahio o 
ultimo dos Bourbons ; porquanto, morreu pata 
o tbrono o ramo mais velho dos ·Bourbons, e 
subia ou ressuscitou para elle o ramo mais moço 
ou B,mrbon Orleans. 

Devemos tudo áo vita!icio do senado. Esta pro; 
posição tem tanta valldade como a seguinte - · 
devemos tudo ao temporar-io da camai·a dos de
putados. O que ha de verdadeiro nas duas 
proposições antecedentes, vem a ser q,ue tanto 
á uma como á outra devemos bens e males, e 
que uns e outros longe de se attribuirem ao 
vitalício ou temporario dellas, são resultados da 
no~sa fallibilidade, das circumstancias em que 
110s temos achado, e da noTidade ou verdor do 
systema representativo entre- né-5: se eu não 
temêra ser prolixo e afastar-me do objecto que 
nos occupa, ser-me-hia facil o demonstrai-o. 

Bi~non attribue muitos dos errós commettidos 
pelo conselho de est!ldo e pelos corpos delibe
rante§_ de França no tempo de Napoleão, á no
vidade de, systema e ás poucas luzes relatlvas_; 
a nós, que est~mos muito mais atrazados em 
taes conhecimentos, dev~ com mais forte razão 
caber igual partilha. , 

Os corpos vitalicios :são infiuidos pelos talentoll,. 
e enthusiasmo de 'l*m ou dous homens. Esta 
prop·osição é incontestavel, porém é extensiva 
aos corpos t_emporarios e electivos, e ainda mesmo 
ás assembléas populares. Em Athenas, os-Demos
thenas e os Lisias, na França os: Mirabeau e os 
Barnave, e na Inglaterra os Burke, os Fox e os 
Pitt, tiverão esta feliz influencia ; que se segue 
porém disto ? Que não devem haver corpos vita
Jicios ou temporarios ? A providencia nunca o 
permitta, . porque sobre suas ruínas o despotismo 
levanta ria seu throno. 
_ Houve co,·rupçâo na eleição e escolha. E alguns 

pre)Jaricái·âo. A corrupção - que poderia haver 
mt eleição dos senadores seria !dentica .com a 
que pôde dar-se na -dos deputados, e qual de 
nós seria tão ousado_ qtre tivesse o ardimento 
de pretender julgar os actos do soberano? Uma 
tal pretenção seria uma · loucura remataJa. Na 
escolha,::-porém, jámai11 podia haver, porque esta 
se achava inscripta no circulo dos eleitos. Não 
duvido que alguns prevaricassem, assim como 
que com alguns deputados o mesmo acontecesse ; 
mas que tem tudo isto com a ques~ão de um 
senado vitalício ? Seme!haute · argumento ti's.z · o 
cunho da prevenção e não da impassibilidade, 
tão necessaria ao legislador. _ 

Quando outr'ora se fallava mal dos padres, 
dizia-se adeos reUgiilo ; hoje se a vitaliciedade 
cahii·; g,-ita-se da mesma sorte: adeos _monarchia. 
Na scienti~ formal do raci~inio, os ,argumentos 

" ,1 -,:.,-35 
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por analogia forão sempre di,masiado fracos, e a paridada citada_ó verifica . Sem duvida a _rejigião não soffre mingua com as censuras feitas a eoolesiasticos, assim como a monarohia com os at8'jues j',!litos a um ou outro senador ; ora, uma analogia só é valiosa, quando as entidades são quasi identicas, e na pr_esente ha toda_ l!differença entra· a n0i1ão do padre e a noçao de tempo vitalici_o, éplft:1{ da duração assignada ao -senaJo, e por cons;egui$ nada-prova '. Demais.,, eu já provei que · !i_ monarchia representativa morre no dia em que o senado passar a_ ser temporario. ·. ~ A minoria go1>erna. Sem duvida, quando ella é escudada por uma força material da nação, maior do que aquella que sustenta à maiorill. Em geral, as fracções eín que se dividem as assembléas · dos representantes, são semelhantes aos planetas qua . devem seu brilho " uma luz emprestada; aquelle qu~ recebe e reflecte m_aior numero de raios luminosos,, é o ma'is brilhànte, embora seja. o de men,.or grandeza. Um senacfo composto de um numero fixo de membros, é imperfeito. Convenwi, · se e_lle é composto de uma classe procuradora de seus pro• prios 1ntere8ses, e admittida em virtude de seus proprios privilegias; mas quando este senado é, cori,o o nosso, uma em!\naçào do poder popular, elle tem para rectifü:ar ~ua marcha e cohibir-se de suas aberrações, o grito irresistivel da opinião publica-' e a senlinella sempre...vigilante do art. 61 da constituição: então a allegada imperfeição desappa11!ce, como fumo, porque um ar mais puro o baféja, e principios mais conservadores e mais na·cionaes o dirigem. · 
Mas a nação nllo quer um senado vitalicio. E de o_nde o sabe ·o nobre senado,r? Dos periodicos? Elle.s se contrarião uns a0s outros ; de mui poucas municipalidades ? O silencio da maior parte dellas aunulla a debil vontade do pequeno numero e presuppoem contini\idade de sai adhesão ao 1lystema jurado ; das associações ? Nâo slº corpos politicus que inãuzão à necessídàdo dá obedíeucia, Em uma palavra, se a naçãn quer um senado tewporario, que o· diga, tel,o-ha, a com e\le a quéda da ·mo.narchia- represent,,ti va e seus terri veis resultado~. 
Esta assembléa só indica as reformas, mas nâ'!J as faz ; sendo assim, porque se niio limitou a indicar os artigos reformaveis, como determina a constituição? · Porque razão exorbitou, determinando · sua -origem simplesmente popular e sua duração; o modo ou as regras da sua renovação e a ép-oca della? Porque motivo foi tão nrt\J.da e explicita nas regras que prescreveu ? Não é isto tolher ou usurpar de alg.um modo o dominio daquella que deve su,cceder-nos ? Se;. .nhores, t·1.1do, isto é. incomprehensivel. · · O monw.ha póáe abusar na escolha do senado . e co,·rompel-o com . bene"{icios. Já mostrei que não "podia haver abuso na escolha, visto que esta é uma deducção fiifçada dn .lista dos eleitos; quanto aos beneficios e graças, forão indistinctamente repartidas com seuadores e deputados, porque a lei não_ as · tornou privativas dos prim_eir0s ; ai daquslles .gue se deixárão seduzir, porque uma vergonha eterna os perseguirá até áo tuu,ulo: que .tem porém o senado ou a camara dos deputadós com a prevaricação de alguns jle seus memb1·os 'f Querereis por isso destruil-os ? Ai do Btazn inteiro l Elle veria dessecada em um mõmwto, a arvore santa da liberdade·. . Os senador_es não podem ser juizes porque s/1._o 1rresponsaveis. E quando forem temporario8, não · são ·igualmente irresponsaveis ? E todavia, _elles contínuarãô a ser juizes do direito, porque nenhuma emenda appareceu que lhes roubasse esta attribuição. Accresce que estafproposiçiio não é rigorosa em toda. a $tensão porquanto 11_u:peiste a responsabilidade mo.ral 'ou a ani• 

-, 

·-

madversão ou _censura publica, a. cuja. acção nenhum corpo popular póde escapar. A nação póde salva,· o inconveniente do art. 61. Sem duvida, ass_im como pôde salvar os inconvenientes dos §§ 2° e 8°, e · outros, que vós supprimistes ; mas se ella pôde salvar tantos inc,:,nvenientes, ou por outras palavras, d,ar-se outra fórma de_ governo, porque lhe foi po:r vós usurpad.a esta tarefa ? 1 • - - , · Qual seria o resultado da introducçllo de um corpo vitalício _ em um poder executivo temporai··io? O mesmo que o da introducção de. um 2° co1·põ temporario em . um poder executivo hereditario. Senhores, o terreno que vos su~tenta é todo fôfo ; vossa posição esta deslocada ; vossa propria conscienc1a vos trahe; vossa-a proprial! razões vos· condemnão. 
Finalmente, se quereis c.:>nservar o feliz · enxerto da mon11rchia na liberdade; se quereis sacrificar sobre o ·altar da tranquillidade publica as intrigas ~ os furores de uma ambição -desenfreada, conservai o senado · vitalício, ·a a patria agradecida levará vossbs nomes - cobertos de bençãos até à mais remota posteridade. 

Na sessão de 24 de Setembro: 
o Sr. Rebouça,. :- Meus senhores, eu m·e · julgava totalmente desencarregado ·de motivar mais · alguma . vez; o meu voto pela manutenção. e guarda da constlt uÍção brazi\eira sustentando a vitaliciedade do senado, desde que vos dirigi a .palavra no segundo dia, em que nos occupavamos desta importantissima questão : tanto mel!or depois que vi que minhas razões erão magistralmente susten taJas por tão sabias e eminentes oradores, como os que depois de mim faJlárão. E de tal sorte · me dava por satisfeito, nesta parte, quo todo me havia dedidado, simplesmente, á attender e a ouvir. Neste proposito, porém, deixaria eu dei ser consequente se, · silencioso e mudo, faltasse com a merecida resposta a dous de meus illustre colle_gas, que declarados·inli'xorave\s antagonistas da mesma vitaliciedad"e, a que ,>1_os reterimos, talvez julgassem ter com declamações especiosas e !arfantes nugatorias, não só diJniminuido, como de todo aniquillado a força e congruencia de algnns de meus argumentos. No meu primeiro discurso me fü cargo de próvar, . e creio que prnve1 satisfactorifimente, que a proposição, constante do § 5° do projecto em discussão, se devia necessariamente vencer pela negativa.: primeiro , por estar contra o já vencido sobre os _ paragraphos ,interiores ; segundo, por impraticavel, além de injusta; terceiro, por ser absolutamente anomah e perniciosa sua doutrina, E persuadido de que em legislação, bem como em moral, o melhor meio de fazer adoptar ·uma verdade com preferencia a outra, consiste em demonstrar claramente os seus bollíl ou mãos effeitos ; proéurei desempenhar ette methodo analytico, e , desempenhaudo , o sustente_i, que a proposição sujeita e consta11te do Si 5.9 em discussão, se reduzia a urn enigma i11Clecifravel por aque!les mesmos que mais pugpavão para q ua ella fosse geralmente adaptada. O illustrn orador (o Sr. Evaristo), que encerrou com o seu discurso a sessão ultima, procurára decifrar ·aqaelle enigma, e, uo Intuito de nol-o persuadir, citou o modo pratico das subst\tuições prescriptas a respeito dos quinhentos e antigos. Se"9hramente o meu illustre collega alludio á constituição dada pel~convenção nacional da França ein ,Agosto de 1795: mas quem tão obtuzo que não reconheça que o nobre orador se illudio, se nos não creu embair T 

· Primeiramente prepondera a· grande e invencível differença de se tratar, entre nós, de senadol"6s já 
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existefites e em continuado exerclcio conformo a 
lei fundamen_tal jurada, e que lhes deu o ser 
politico. A constitui&ão-da republica franceza, pelo 
contrario, creava ós · conselhos e prescrevia o 
modo de .se elegerem e sulrstituirem de futuro 
os seus membros. · 

·Em ·segu'ndo lugar, a convenção nacional da 
' França, tratava primordialmente de fazer uma 

constituição nova, e, ·.cout'liccionando-a, poderia 
exercitar o arbitrio de escolher o methodo de sub
stituição que lhe parecesse melhor, sem que Assim 
ave·ntij sse prejuízo algum. Nós, pelo contrarie>, 
tr~tamos de reformar uma constituição monarchico
hereditario-representativa, e de substituir á uma 

- de suas essenciaes bases essa peça deforme, 
heterogenea e palmarmente estranha ao seu 
natural mechan1dmO, 

Em terceiro lugà.r. A amobi-l,iodade dos conselhos 
de quinhentos e antigos podia-se combinar com a 
existencia ephemera do directorio executivo, tam
bem amovível \ na, Nzão de cad11 um de seus 
membros, annualmente e á sorte ; além de deverem 
ser eleite>s pelo In!llltnO ce>rpo legisl,ltivo. Entre 
nós, muitll p .,lu .contrario, um monarcha heredi
tario é o chafe do poder excuti vo, 6 o exerce 
por ministros de sua nomeflçào e amovíveis ad 
nutum. · 

Em quarto' lugar. Os membros do directorio 
cxecutivo,erão responsaveis e sujeitos á julgação 
final da alta có1·te <kl justiça, bem como os 
membros de cada um dos condelhos legislativo}: 
Entre nós o chefe do poder ex.icuLivo é inviola
vel, seus· agentes, bem como os membros do 
corpo legislativo, exclusivamante julgavei,i pelo 
senado . 

Em quinto lugar. O eorpo legislativo erã per
manente, e ao mesmo tempo vedado aos dous 
conselhos o poder de se reunirem jámais e1n • 
uma só sala. Entre nós as sessões. da assembléa 
geral são periodicas, e ambas-.as caínaras podem-se 
reunir, c9mo realmente nos reunimos, em con- · 
formidade do art. 61 da cónstítuição, etc. 

Em sexto lugar . O conselho de quinberit1s podia 
··fazer sessão com duzentos membros ; eutret~nto · 
que o dos antigos não podia de!ill'erar sem os reunir 
em numero de cent!i' e vinte.4 seis, scilicet, metade' 
e mais um. Entre nós é commum ao senado o 
que está disposto para "a camara dos deputados não 
ter · sessão. . ... 

Em setimo lugar. O conselho dos antigos não 
tinha a respeito dos projectos de lei do conselh,i 
dos quinhentos senão ""veto ou a sancção. Entre 
nós,tanto acamara dos deputados, colno a do sooa
do, têm, mutuamente, o veto geral e o relativo re -

.. jeit,rndo e corrigindo uma e outr!I' os projectos 
respectivos, com o conciliador remedio ·do re
ferido art. 61 . 
.- O que me pa_rece, entretanto; digno de observa
ção é o que o nobre orador não deparasse na 
indicada constituição franceza de 1795, com· o 
principio salutar da estabilidade e independencia 
dos I'uizes; principio, ahi conciliado quanto era 
poss vel com as instituições democraticas, par~ 
convir_ comnosco sobre a necessidade de ser 
vitalicio o senado ; e de achar-se tão impamial 
e justo, quanto humàmente se deva desejar, uma 
vez que lhe cumpr.i. converter-se em tribunal de 
justiça, e julgar por crimes .os maiores perso
na~en.s e uncclonarlos do estado . 
. Todaviaf não · devera .ser tamanha a impressão 

causada por semelhante incoberencia ; quando 
u_m outro il!ustre orador, e aliás tido ·por mui 

- abalisado jurisconsuTto e• publicista de pulso (o 
Sr. Vasconcellos) julgou desvanecer -1!.. minha 
assersão, sobre serem ·vitalicios os, membros dQ 
tribunal supremo dq_s Estàdos -Unidos, com declR· . 
rar que elles erão i1rvestidos .inediante a declaração 
de serem conservados Am 4uanto bem servissem. 
Prescindindo de ser esta a phrase, entre nós in, 
éoncussa, !l respeito das nomeações dos funccio-

2i5 
narios á vida, não estará recordado o · sablo 
jurisconsulto de que· a Cli),usula « quandiú se 
bens gesserint » substit,tio á _q ,1.r' anteriormente 
vogava na Inglat~rl'.a cc durante benepladto » e 
q_ue, por conseguinte, desde 1701 ficárão ahi v~li
c10s os juízes por acto espellial do parlam'ênto 
em o reinado de Guilherme III ? ~ , 

Dasc°"hecerá .. o nobre orador ~ue a mesma · 
phrase « quandiú se ben~ gesserint » foi ado
ptada pelo• americarros, com toda a força de 
ex,iressão e de intelligencia pratica, com 
que fóra concebida e aceita naquella sua 
mãi patria? Dirá alguem, por acaso, que os j11izes 
1111 Grã-Bretanha são amovi,eis ou temporaria
mente succedi,ios ? 

P or conseguinte, é visto que ·o illnstre oradot' 
(o Sr. Evaristo) não decifrou o enigma, apazar. 
de ter todo o tempo de 2-t horas para con sultar, 
Qllvir, combinar, discernir e descrever; · e ta11to · 
o não ,iecifrou que o t,irnou ainda mais emma
ranhado do_ que d'antes era, se aq,ü um tal 
c•imparativo póde ser admissível. -

E na verdade, mi;us senhores, se a naçãQ recla
maHse ou qnizesse alguma reforma na organisação 
do senado, e alguem levasse a pe,ito illudil-a 
com qualquer jargão' apparatoso reformatorio, 
certo que não desempenharia mais bP.m o seu 
intent<• simulado, de> que mettendo-lhe 'ÍI cara • 
uma proposição tal, como-essa -mesma com 
que 91, · nos occupa. Primeirall!>ente : são iguaes 
todos os senador~ ·existentes; em quaes delles 
recahirá a exauf!!'ração que se lhes pretende 
decretar ? 

Em 2° lugar . Só por sorte se poderaõ designar 
dos existent~s os exautorandos o substi tuiveis: 
Mas, tal sorte não previne a proposiição do Si 5• 
em discussão~ tal sorte o mesmo § 5° contradiz 
ou nxclue ~bsolutamente, quando quer que tudo 
se faça por eleição. A .ai.Orle é cega, a sorte é 
antinomica aos solidas il""salutares princípios re-

.. presantativos . - · 
Em 3° lug.1r. Suppondo que ·a exautoração será 

designada por sorte ; quem -nos dirá quaes serão 
Q8 dA•igna.ios á dP.stituiçiio? Quem poderá accom· 
modal-a no -embrtão d<ls possíveis; aponto que as 
provincit1s fiquem repl'esentadas e consentanea-

. mente a decretada subtracção de um terç,> da 
totalidade gorai? · · 
- Em 4° lugar. Podendo ·não ficar algumas pro
víncias representadas, ou sendo-o desigualmente ; 
dar-se-ha nisso · um bom desenvolvimento do 
anhelado gern1en munici'l'alisedor, porque tantos 
esforços julgiio fazer os · meus mustres collegas 
da opinião federativa? Poderáõ ser .coherentes .os 
illustres enthusi:Htas da municlpalisação e do 
federaltsm.o theorico, q,i'ando se ,IJjj;laretn !tlfin iti
vamente a favor de uma subtracçffl> na t nta!idade 
dos · membr()8 do senado, e essa a mais 0apaz de 
destruir a base repri>sentntiva de cadn--.\ma dag_ 
existentes secções do iinperio? 

Em 5° lugar. Sendo a sorte quem designa os 
exautorandos e subsLituiveis ( coptra o principio 
eiectivo · e de r'l!presentação por "províncias, se
gundo sua população) ; conseguir-se,ha por ella 
a proclamada reserva dos inculcados selectos de 
m!Wleira que a. eleição substitutiva só o seja dos 
n ão selectos ? · "" 

· Assim como o illustre orador não decifrára o 
enigma, quanto ao, modo '"pratico da exclusão e 
substituição, tambeni deixou-'ile satisfazer ao·· ar
gumento, consecutivamente propost<l, sobre a não · 
existencia do senado para guardar fl éonstituiÇ,ão· . 

"'8 fazei-a é'timprir, quer no intervallo de u:ma 
a outra legislatura, .quer depois de uma disso
luçiio. 

Conforme está concebido, o paragrapbo sujeito, 
. e tão JJircumscripto_ como é, á converter-se,.. a 

camara do _sena-10 ilm electlva e temporaria; á 
· ser a eleição de ~eus membros na terça parte dos 
que a qompoem, e a que _tenha isso lugar todas 
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as vezes que se renovar a cainara dos deputados; 
qual outra cousa poderia fazer ·. a ' legislatura 
porvir se uma semelhante proposição passas$e? 
E, não podendo cuidai- a legislatura que se segue de 
nenhuma uutra reforma que não seja a proposta; 
quem· é. que convocaria a assembléa geral quanuo 
o . executivo: não a convocasse, seja ordinaria
mente {>Bra a legislatura seguinte, seja extraordi
nariamente por que tivess~ lugar uma dissolução? 
Qm1m convocará a assembléa geral (que não existe) 

, na morte do imperador, para que se occupe de 
eleger çs membros da regencia permanente, 
quando a provisional o não cumpra? 

Na In~laterra, comquanto não existo.. u,na 
constituiçao systematicamente coordenada, como 
é ·a nossa lei fundamental-do imperio, está to
daviá prevenida essa hypothese por um estatuto 
du rainha Auna.; o qual se acha· connexo ás 
instituições políticas do estado e dellas faz parte. 
E' no dito estat~ determinad,J que o parlamento 
se põde reunir, e estar em sessão durnnte o 

· i,eriodo de 6 mezes, se ao momento da morte 
do rei se achar prorogado ou di~solvido ; e que, 
quando seja findo o período da legislatura, 
ainda assim, tenba lugar a determinada reunião 
até que se possa ínstalL\r o futuro novo par-
lamento. • 

A proposta füllaz reforma, com o sõ intuito de 
destmit cega e obstinadamente, nada prévio, 
nem era natural que houvesse de prever, Em 
cambio de phantasias, deixàra-se a lei fun-iamontal 
do estado á mercê do poder exec~tiv,,, e a nação 
exposta á conflagração das facções e todos os 
seus horrores. · 

Taes males se devem considerar tanto menos 
remotos, quanto os abusos do poder se incrà
mentarião no sentido directo de se elle pro
pórcionat· ÕS possíveis meios de pôr os mais 
compromettidos de seus a gentes a coberto de toda 
a responsabilidade pratica ; o que niio é áom 
exemplo. . 

Até 1715 era de tres onnos o período de cada 
uma legislutura na Inglaterra: um neto de Jorge I 
augmentou a 7 annos o tempo marcado, Razões 
especiosas se produzirão para uma semelhante 
alteração ; porém a verdadeira causal estava em 
recaiar-se a administração quo um novo parla
mento, menos benigno, ou nãr connivente como 
o ~actual, lhe tomasse conL'a da suspensão do 
habeas corpus e das · medidas demasiadamente 
viólentas, que empregara a pretexto de salvação 
do estado. Se, porém, o actual parla,nento não 
estivesse favoneo á impunid:lde, outro seria o 
modo de proceder da. adUJinistração ; mas nunca 
em detrimento essenciàl do sy~t,ima represen
tatl vo, sempre vigiado pela camara vitnlicia e 
hereditaria. 

E11tre nõs, . dada a hypotltese dê se .dissolver a 
asse111bléa por não quadrar a algum ministro 
faccinoroso, ou teria lugar a convocação de uma 
outra, debaixo da sua dictatorial inllaencia, p14ra 
eterno 111..tibrio nosso na hi,t~rla d,,s goverrlos 
represe.ntativos; ou, 110 caso de desacerto em suas 
vistl!s parricidas, a dissolvêra logo á exemplo de 
Polignac na França, para que a existencia effe· 
cti va de uma tal camara dos deputados não 
fosse incommoda ao ministerio em tempos de 

. crise ; assim como, recentemente, se entendeu não 
dever ser sanccionada uma resolução da assembléa 
geral, que res·ponsabilisava os juizes de paz, 
porque estes não fossem detrimentados. -: 

Não havendo um corpo político qu~ legalmente 
determine, como .incumbe peh constituição ao 
senado, que a assembléa se- reuna, quálquor 
ajuntamento despido do necessario caracter legal, 
se designaria como sadi~loso. Contra elle o 
pod.er ~11,is o_usado e ffrme . se portár'a_ ·E. uma 
revoluçao teria lugar, bm que fosse talvez vi
cti ma a pbrçã0$ nacioaal mais sã, durante a 
lut.a feroz do despot~o _tyrannico e da ochlocracia, 

·Pelo menos em a mín·)ridade do throno, teria; 
mos, em vez da nossa con,tituição, um especie 
,1e instrumento de estado. e à sua frente algum 
protector .. sob o nome de regente. Camaras tem
·poradas se installarião, e nellas o miseravel 
simulacro do uma representação, ab solutamente 
indigna de qualquer 11açào livre. 

Attri!w.io- me o illustre orador ( o Sr. ivaristo) 
o tJJt. :f!J.lgado aos senadores como proprietari,Qs á 
vitaliciedade; e perguntou , con~cutivumt'l'lte, 
se elles jurando a constituição, nao s ,biã,, que 
a mesma lei fundame1,tal era susccptivel de re
formas? Convirei nisso ; mas tambem me ha 
de conceder o Sr. deputado qu't, elles sabião, 
fieiõ aos princípios que, emquanto o governo 
monarchico reprasentativo fosse o governo do 
Brazil, existirid o senado vitalício como se acha 
consagradd"na constituição do imporio ; sabião que 
o prilléipio da não retroacção das- leis é um dos 
de eterna justiça, que -lhes deveria ser guardado 
emquanto subsistente o .outro da utilidade com
mum contra a moral pequeua; a qual, segundo 
Mirabeau, só cqstuma absorver a grande moral 
nos tempos de. crise. 

Pretendeu o mesmo Sr. deputado levar o ·seu 
argumento ainda mais ávante; e, ent,10 di sse .que 
os filhos dos pares da França tarnbem terião de 
reclamar contra a destituição d,i seus pais ou 
abolição da hereditariedade da patria. ~assem biéa 
geral desculpára. a meu illustra collega o erro 
em que incorreu corno alhet0 aos conhecimentos ., 
jurídicos. Sempre que os mais dns taes filhos 
.vivos fossem não t erião .estes de - reclamar um 
a1.reito, em o qual altfls só poderião succeder 
quan.!!o lhes pudesse ser . transmitti,do fa'llecendo 
pal'es 03 mesmos pais. Digo « lhes pudesse » por 
que segundo us ordenanças de .Março de 1816 e 
Ag,Jsto de 1815 o 1817,. o proc,;sso da investidura 
e collação da pa.tri 1 não era Uo far.il e peremptorio 
que não lesse algum lugar, t,anto ao. poder como 
á propria camara respectiva, i,ara q~e inadmit
tisse os menos dignos. E tal vez fosse por falta 
de cumprime,1to das solemnidadas, estabelecidas 
nas indicadas ordenançns, que se jttlgassem nullos~ 
os titulus ultimamente confrlridos pelo r8i Carlos X ·· 
mediantir.alguntas .outras med.idas, notor.iâmente 
violentas e hostis ás liberdades patrfas. Não 
obst'.1nte, porém, a França, conforme .. repetidas 
vezes se te,n dito, ccl'btentuu·se (aiuda quando 
pus.,uida do · maior entl.tusiasmo reformatorio) que 
a hereditilrieda,ie ·tosse abolida . 

. A~rescentou mais o nobre deputado qu il se a 
duvida et·ão os 9 mil cruzados elie os daria. 
Semelhante prop.osiç,io envolve (com a não àuto
risuçiio nacional pdra o dispendio me,11cionado) 
o absurdo de taxar de sordida avareza a todo o 
emprega-lo que trate de defender o direito adqui · 
rido 1\. con8orvaçiio de qualquer empregado pu
blico, que lhe pertença, Como ser applicavel a 
legisladores, e taes como estes, que pela constitui
ção se ,lchiio oncarregados de gu .:rdal -a, defendei-a 
e cumpril-a .nas maiores cr:sas? ,. 

Attrib11io-me o mesmo orador o ter dito que 
o senado estú entre a liberdade e o povo .. Mas 
ajustado fôra o avaliar-me com alguma rectidão de 
espírito. A assembléa geral está cei"ta de que e'tt 
'ffào dfase nem prot'erir>\ menos do que um pen· 
same11to corrente em política, e sem duvida alguma 
incluído em a nossa cons.tituição, isto é, que ao 
senado incumbe manter o equilibrio do, governo 
mix.to, impedindo, de um lado a natural tendencia 
a9.poda.r absoluto, e do outro á democracia..aiin
pleH. , O sabio orador tel-o-ha v1sto, com todo o, 
conveniente desenvolvftnento, em Pages, . Benjamim 
Constant, Lanjuinais e mesmo nesse Delolme a 
quem pareceu menos pre.zar, segundo o. modn 

"porque o- mencionou no discurso de que .trato. 
Disse mais o illustre orador que eu fazendo a 

apologia dos lords me parecia querer que oirnossos 
senadores tambem fossem her~ditarios. E porque 
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não diria eu que o Sr. deputado, declamando 
contra o numero limitado dos senadores, quereria 
que o monarcha os pudesse augmentar i!Jimita
da· :iente sempre, que lh'o approuvesse? Ma~ não, 
oütro é o methodo que eu sigo, e cumpre seguir 
argumentando; Nem me cabe o admittir a here
ditariedad~ porque ataca o principio representll· 
tivo, Cuja excepção só póde ser Rdoptada no 
monarcha .i\. favor de traoscend~ntes razões de 
estado. Nffl'n devo .querer a mobilirtade no senado 
por incompatível com os nMessarios e uteis fins 
da sua instituição, e que s6 se podem guardar 
e cumprir sobre o consistente apoio da .maior 
permanencia e estabilidade. 

Que a vitaliciedade, meus senhores, é uma 
garantia social e da · maior importancia á cansa 
publica, ao seu bem-esJar e prosper~ desenvolvi
mento, reconhece-se, não só na historia da Ingla
terra; como :linda mesmo na da França. Parlr1ment,1 , 
em o ulli_mo dos ditos estados, era um corpo 
j~icial, composto de membro~ annuaes. Depois 
que CRrlos VI os fez vitalícios, revestia um certo 
caracter de consistencia que lhe faltava, e foi 
successivam'ente olhado como o proteetor nat,iral 
do povo. De sua qualidade primitivf\ passou a 
exercer funcções politicas. O simples enregistra
mento d•s leis induzia á revisão de sua justesa e 

-exequibilidade. 
. Foi o parlamento quem se abalançou a pôr · • 
obstaculo ás dissipações banca-ruptoras e ás desen
volturas anti-financeiras dos Terrays, Calonnes 
e Briennes, depois de ter entr,,do no exame das 
operações fl.scaes; haver .• cassado o testamento 
do rei mais audaz e imperioso ; desappruvada a 
guerra d.e 7 annos II destruido os jesuitns. 

Exilado e r.evocadu do exilio, suspenso e profli
gado., resiste sempre 1!. tyrannia ministerial, 
mesmo em despeito da presença do rei nos lits 
de j'l!:,stice. Proclama a ,necessidaJe de se convo
carem os ostartos gerees qu~ a monareh\a ahRo
luta e definitivamente estabolecida por Luiz XIII, 
havia: dispensado mediante o decurso de um se
eulo ; e no•maior da crise não se descuidou de 

·decretar · a ina'mobilldade de seus membros. 
Quê fl.zerão os aéfversarios desse corpo sempre 
que tomarão a peito inutifüal-o? Maupeon sub·
stitúio·lhe os mémbros; Lamoignon emprehandeu. 
desorganisal-o. · 

E' innegavel que teve suas phnses. Mas deixou 
nunca de oppór aos fortes, e secundnr aos fracos, 
servindo, ora á corôa contra a nristocracin, e ora 
á nação contra • corôa ? E o q_ue ore. então o 
Inconsistente terceiro estado senao nm passivo 
Instrumento ? O quf erão os nntavtiis ? 

E quanJo fez ees~ar a sua exist8ncia foi para 
que residisse no seio da França uma represen
taçíio nacion·al compleft, que centralisou, re pr1111io 
e re_gut,,u O§ excessos da revolução : cujas acenas 
na Bastilha, e em varias outros pontos, serião 
aliás muito mais .ensanguentadas. 

Era menor; e incomparavelmente menor, a res
ponsabiiidade Je opiniãn a que estavão sujeitos 
os membros da constituinte de 1739; mas elles 
não eseapão á imputação de terem daâo ansa·às 
horrorosas desgraças que enlutarão· ~\la patria, 
por cedêrem á mal entendi,la delicadeza do se 
de.clararem não elegíveis para a assembléa ordi
naria. E, pois, hão de os senadores do -Brazil 
cede_r da causa publica, que mais importa a 
seus deveres, por se achar esta implícita com o 
interesse individual d~ sua coriservação; éomo 
lhes proclamão álguns de oieus wlustreá cal
legas T 

Appelle-se para a ~ação, ·.e como, e de quem 
appellar ?Podemos nós tornar litigiosa a constl
j,µ.ição e appellar de ·sua ·existencia para o resul
tado,,.de ·umn eleição qualquer, livre ou· automa
ticamente dirigida pelas facções e· seus ousados 
coriphêos 1 Appellemos . de nód ; e só de .nós é que 
cumpre llppellar, porque $Ómente dos dee~taliós 

é que a constituição concede appello ao juízo 
eleitoral. 

D&mais, que alter~ção men,is ociosa e impro
duct,va do que essa, que Se reduz a substi
t111ções pareises de 4 em 4 annos ? Não valerá 
tanto a dift'erença do numero, como o commodo 
dos povos, e com elle ·o maior ap,·eço e p.er(eiçãu no 
processo electivo individual, e segundo as, faltas · 
que, naturalmente huuverem? ·Não accederá com
pletamente á representação provincial, que- aliás 
se não devo prescindir sem vergonhoso retro
grasso? 

Affirmou o nosso bom collega que elle só ataca 
os fortes , e como extranha a não existencia de 
n°tabi!ldades, sendo o proprio a não admittir que 
existíio papoulas ? Machiavel aconselhava a 
maxi'!la, mas a suppunha exequivel ~por algum 
pr1nc1pe. • 

Pareceu-lhe que a permanencia no emprego e 
seu continuado ·exercício repugna ao aperfeiçoa
mento intelleclual; o que ninguem deixará. de 
ter como paradoxo. H8reditarios são os lords, 
Negarà o nobre ore.dor que os ha muito distinctos 
em todo o genero· de saber? Mesmo reis têm 
havido na França e Inglaterra de bem recentP 
data, os quaes, considerados simples cidadãos, 
ficarião a par das mais illustradas capacidades 
do seu paiz. 

Ooncederei qu<J a projectada reforma se faça 
para que estejamos em esteira com os progressos 
d~ intelligencia humaM, Mas porque não come
çarelJ\.0S com os proressorBs de tod~s as aulas, 
com os clerigos e vigarios, com os magistrados 
e mais ernpreg~dos publicos, sujeitando-os todos 
a exame, concurso e provimento de àouólem dous, 
ou de quatro em quatro annos ? Estou que a 
proposta não agradari11 a muitos; sentiriãô que 
a perfeição progressiva das capacidades intelle
ctuaes deve ser reservada ao senado. 

Finalmente o illustre orador occorreu á ins
tan~ia de .nos não devermos lAvar ·simplesmente 
pelas nos~as individuaes opiniões, afoitando-nos 
a especular sobre a existeucia politica da nossa 
palr'ia contra o v,lto sabio dos melhores publi
ciatas, e julgou ter resolvido optimamente cla
mando (em resultado <\_e não deparar com 
publicista algum em seu apoio) que o publicista 
11 aeguir é a sua razito 1 11 

Bem, O !Ilustre deputado assenta que o publi
cista a seguir é a sua razão ; e, entretanto, a 
philosophia <]UB não suppõe, tem provado que a 
razão de cada um in•lividuo é proporcionada ã 
suas lnzes e subordinada ao imp,,rio que as 
paixões oxercem sobre o seu entendimento, prin
r.i pio não desconhecido até dos poetas Persius e 
M,,+iére, que o contemplão e.amo maxima certa e 
verdadeirn. · Mui boa razão ·devia ter Loke, phi
loeopho grande e metaphysico profuudo ; mas, 
estran!w fl sciencia do legislador e homem de 
estado; deu ás Carolinas uma constituição noto, 
riamente irrisoria e inapplieavel. O •1ue posto, 
meiu senhores, se permittido me fôra, e, ao 
mesmo .tempo, saubesse que meu illns'tre cnllega 
me ouviria f.oatern,lmente, eu lhe di.rigira as 
seguintes· perguntas : 

l. • Que juizo faria o meu illustre collega de 
um musfeo de orelha, o qual, tendo-se feito apre
ciavel entre os seus a.imiradores pela ,destreza 
no movimento dos dedos e delicadeza de ouvido, 
se deixasse l,,go possuir d<J vaidade ta:l, que, não 
só ostentasse poder tomar parte em uma . or
chestra, . como entendesse dever com;>ôr sympho
njas e grandes· peças theatraes, emen·dar as 
melhores producções dos grandes mestres/etc. ; 
a,itepondo, entretanto, com toda ·a flll'ça da gritaria, 
a sua • razão 111 razão 11 " ·semprn~que . se lhe 
advertisse e demonstril'sse que era iaf\toá~ivet- -
uma semelhante em preza em quem· ignora ve. 
absolutamente ó contrnponto e · todas as regras · 
da harmoniil? 
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278 
2. a Que• juizo,far!a o meu illustre collega de 

um Individuo, o qual, acostumado a viajar em 
canõas, sirv .. eiros s outras P.e·1uenas embarcações-
abertas ~ proprias • dos r:t,s: mortos,. e ten,io 
algumas Uéas do modo porque f9,ij/io anti~l ,nente 
construidas as ná,,s e galeutas -c!e Caml>yaes e 
ClenpaLri>, sã por.isso assentasse que, podia ser 
nauta e constructor; e, acontecendo ser adrriitt.ialo· 
como praticante r,u passageiro em um grande 
n~vio de alto bordo e construcção moderna, pas
sass~ a ente_nJer com os nautas de profi_ssão, e até 
com alguns COllStructores existentes no proprio 
navio, querendo persuadir a-todos· que a coberta 

.·era desnecessaria, que a mastreação era , muito 
complicada, difficult'õ'sa. as manobras, etc.; tra
zendo, assim, a seu partido os grumetes e alguns 
passageiros siinples ou ambiciosos de t ,,mar 
parte no regime11 do _mesm,1 navio; respond_llndo, 
em resumo, á todas as objecções _gue se lhe 
puzessem segundo os principias nãuticos o as 
regras de c,onstrucção - que suM regras e prin
cípios estav,io na sua ra·zno 11 !-razão 111? 

Supponho qua,_ ss o praticante ou pass!/,geiro 
conseguiss,, partid.o bastante Jlara o projectado 
arrancamento da coberta do navio e des,,rdenar
lhe a mastreação, · seria . o ºprimeiro a ·dAscorar, 
desfallecido.,;lntre a · companha, i~mediatamente 
que sob\-eviess,11 horrenda ·tempestade e ameaçasse 
submergir a todos. 
-• Evitemo~, pois, que a náo do estado sossobre e 
pereçamos naufragas. -E essa irremediavtlrnente 
fóra a · sorte da patria e _nnssa, se, desprezan,io 
todos os princípios e regras sociaes, cedessemos 
á esse frenesi reformatorio em que nutã•.l alguns 
para envolver-nos. 

Patriota e deputado, h9mem e cidadão, filho, 
irmão, l,l felizmente marido e pai, não posso ser 
insensiae! á sorte presente e futura do meu paiz. 
Su_a existenc,i,a, prosperidade e grandeza, dependem 

- das actuaes instituições políticas. -E' destas . inse
. parava!_ a vitaliciedade do R·e,,ado. E eu ·voto PQI 

ella. com toda a consciencia da que posso Rer 
-capaz, como homem, patriota, cidadão e deputado. 

----· 
Na sessão de 17 de- Setembro: 
O Sr. l\:lal'que_z de Barbacena. 

Votei, Sr. presidente, pela supprAssiio das pa
lavras - que [orem oppos.tos ás proposiçõ, s, -
e insistirei ag<lra pell\ mesma suppressiin, por,1ue 
estou inteiramente convencido que o artigo cum 
aquell'ks p_alavras contntiia a determiuaçilo ex, 
prflilsa da cpn9tuição, · embaraça grandemQnLe 
a presente 1, glslatura, lf deixa a nRÇRO sem 
pleno conhecimento d~ extensão e qualidade da 
p·retendida reforma, isto é, 'tgnnrando o que 
mais· lhe importa saber, e sobre que deve_ dar 
o seu voto de 11pprovaçno ou censura. 
. Nos ebjectos em que a c·onstituição deixou 
poder discric\onario á assembléa_ legislativa,-sem 
duvida ella pôde . resolver e mandar o que em 
sua sabbdoria entender mais c,rnveniente; mas 
DOd objectos e~ ·que a consLituj.ção expressa
mente . ·determinou a maneir'J!, de fazer a lei, 
não-tsm<>11 •ª menor· opção, forç,iso é obe<lecer, 
porq-ue a· ~meir_a ob"rigação do le.gislador é 
obedecer a lei. Nõs poderismos .retardar aiuda 
-a discussão · da reforma, p<irque .a este respeito 
a constituição só .fixou o mínimo do tempo 
·em que se p_oderia-íieliberar. Uma vez passados 
quatro an11os _estamos autorisados para . en,etar 
a discussão em qualquer tempo.-Quanto porém 
á · maneira . de veri.li~i,r- . e in<licar 11'" necessidade 
da reform_a, tudo é expresso d" positivo il'a consti
tuiçiio, ·nada· deixou á nosso ar bitrio. 

··vejamos as palavras da constituição ., ·não_ 
podem ellas ser mais claras, nem mais terminantes. 
« Vencida a necessull\de da reforma do artigo 

con' stituci onal se expedirá lei, e os ele!torM 
conferiráõ especial facul<i«de para a pretendlda 
alteração ou ret,Hma . " L.,,go, é evidente que a 
lei que se expedir _ha d ,1 fazer expr~_ssa menção 
dn artigo que merece reforma, e não de qualquer 
pr('posição para que sej~9 reformadus todos os 
artigos · que forem oppostos a tal proposição, 
Indicar um artigo-que mereco reforma. ou -in
dicar uma proposição para que s ejão reformallos 
os artigos oppostos, são · duas cousas bem diffe
rentas. Indicando o artigo q11e merece ref~rma, 
e a materia ou o ponto sobre, que deve recahir a 
reforma, seguimos á risca o que a constituição 
de,termina, o habilitàmos a n~ãó para conhecer e 
julgar da pretendida reforma. Indicando' propo
sições mister S t. rá c,,n frontE\r todos os artigos da 
constituição com cada um~ das proposições para 
separar os· aTtigos q 11e forem oppostos, e então 
conhecer se é . ou niio justa a pretendi.da refo rma. 

Q11e difficlilda,le, e dir>Ji mais, que impossibili
dade para_ a maioriR dos eleit,ires, maxime se as 
proposiçõe,_s forem tantas e táes comó se encontrão 
nas.te projecto ? Que expedieute tomar/\ a nação 
em_ tamanho embaraço, e não conhecendo a ex
tensão d• reforma? De dous um, recusar as 
reformas ou confiar cegamente DE\ seguinte legis
latura, O primeiro expediente tem graves incou
veniéntes, p,,rque supposto a re~_rma de varias 
artigos pudesse ser retardada· sem dnmno, ha 
comtudo a reforma dos conselhos provinciaes, 
qne é urgentíssima, e não póda ser l'Stardada 
sem risC'I de quebrar -se a rntegridade do im-
perio. · 

O segundo. a inda tem maiores inconvenientes, 
Ha de a nação comprometter-se a . receber uma 
constituição, que bem ·parecer a seus ropres,m
tantes sem ter segurnnça de conservar tndo qu_anto 
Ih~ agrada · e couvem da nossa actual e boa 
constituição 1 Ha de expôr-se a rnceber '\!;ma 
constituição peior, e contra a qnal seja obrigllda 
a insurgir-se ? Não ha exemplos de outras nações 
em 4110 va~io~ congressos pedit,ão a sua propria 
d-iis~ol11çiio, ou proclamárào o govern·o absoluto; 
preforin,lo-o a .o governo representativo de qu~ 
gozaviio? Eu niio creio q11e a nação oommetta 
semelhanfo indiscrição ; ainda está bem proximo 
o exemplo de 011tr,1 igual; quando prometteu jurar 
a consmuiçlio que se fizesse em Portugal, pro• 
messa que sacrificou varias provincias ,lo Brazil , 
M ;1R admittamos, senhores, por um momento 
que a d~termlnaçilo da constituição não era _tão 
positiva como rAalmente é sobre a indicação ex
pl!lss 1 dns arLigos reformaveis, e que haviR 
deixadn á nossa discriçt'io inrttcar a reforma 
por _Jàrtigos ou por proposições oppostas aos ar
t igos rdformaveis, sustento que nesta me11ma 
hypothese n co nveniencia dos eleitores, e a. boa 
fé e lealdad·e desta legislátura, aconselh,,.ãÕ im
peri,,sam~nte que a r eforma fodse indicada por 
artigos e não por proposições oppostas. Seja-me 
perrniLt1do analysar um e outro methodo . 

Q,iando esta legislatura apresentar á _nação a 
sua opinião da maneira mais franca e com lt 
maior clareza possível, indicando quaes são os 
artigos que merecem, · e em que s_entido devem 
ser foi tas as reformas, ,dá o mai_or testemunho 
de sua boa fé e lealdade~ Poderemos sim ter 
ou não ter a approvação da nação, porque nem _ 
sempr• a opinião das camaras qoincide co~ a 
opinião da na~ão, .,Dias não haverá ·a menor ;m
putação ou su.speiiã de projectos sinistros. Se 
poréi;p indicarmos proposições vagas que se 
prestem ou pareçiio prestar á qualquer ref9rma 
que a seguinte legisla~ura qnizer fazer, nã_o d1'rem<lB 
fundado motivo tiara suspeitar-se que ha intenção 
occulta dA realisar em outra épor.a fntura o que 
preéantemente ó impossível? Havendo a naçiio 
manifestado seu decidido aferro á monarchia 
coustitucional, não será imprudente -e_mitti r pro
posiç?es que se pnstem a 1Jen\_ido contrario ' 
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Ah ! senhores, estamos eill tempos de revolução quando as maiores calumriia~ se "'levantão aos particulares,, aos empregados publicas, e até ar,s representantes da nação . .. Oalumnias atrnze.s não girão meramente pelas ruas, entrão no santllario da lei. No augusto recin.tq. dd! legisla,fores se tem ouvido que uma piMte ·•desses mest)tos .legisladores é conniv~nta com facções e traidore8, Horror e axacração eterna á, se.mel_hantes propo-., sições ! Ellas porém demonstrão que nunca foi tão necessario como no momento -actual, que o procedimento da representação nacional seja tão fr!lnco, tão positivo, tào leal, que nem Sll,,lpeitas possão haver sobre a pt1reza de suas fotenções, e ,uenos ainda sob,·e seus actos. 'r,!Jfo isto se consegue indicando os artigos que merecem re
forma de uma m,meira clara e po~itiva, e não por meio de proposições vagas, pouco cot_npreheosiveis, ou sus!i,eptiveis ~ sinistra i11terpretação. · Se pois o sentidq litteral e gem~ino de. constituição nos obriga á indic,1r os artigos que merecem reformi<, e os• pontos_ sobre qu.e deve recahir tal reforma: se em nenh11ma parte da constituição se encontra a menor allu.são para enunciação de proposições oppostas aos artigos que devem ser reformados : se do methodo ostabe· lecido na constituição segue-se a maior libercfade possível para as duas legislaturas e para a nação, procedendo todos com pleno conhecimento de _ causa, indispensavel é supprimir D•> artigo as palavras -que furem oppo~tos ás prop •,sições -e tal espero eu · que seja a decisão da .assern- · biéa geral. _ 

As minhas esperanças sobre o resultado' da prnseote reunião são lisongeiras, são animador~s, porque espero que vença a raziio, e não u numero. Qt1alquer que seja a divergencia -de opinião entre ·as camaras, sobre. o mellior modo de reformar a coosti tuição , temos todos um ponto central, e a p8quena distancia que n,is ha de reunir e conciliar -o bem d , patria em perigo. 
Temos todos dous pharóes c,mstantes-a honra e a virtude - que nos le varáõ á bom porto e salvamento, qualquer que aliás ten'fta sido o ponto de partida ' de cada um do51o- representantes da naçtffl. O successo verificará se estou illt1d1do, 1\ a• nação e o mundo civili~ndo farão impa'rcial justiça ao nosso procedimento. 

Na sessão de 19 de Setemb_ro 
O Sr. Marque..: de Bal:'baoen.a :- O nobre Ofador que hootem encetou a discussiio, fazendo justiça aos membros da"assembléa LAgislativa, que todos desejaviio o bem da~ provincias, supposto fosse por d1fforentes meios, ~onc!uio, que elle só áchava aquelle meio na monarchia federativa, e por isso votava a favor do paragrapho em discussão . Esqueceu porém ao noôre orador provar-nos como aquellas duas palavras_ fazião' esse bem, e por isso permittirá que eu du-

vide de tãn gratuita asser~ão. - . 
Tudo qua,íto as províncias desejão, tudo quanto deve.mos fazer em seu beneficio, -:se consegue melhorando a organisação dos conselhos geraes, · e augmen-tando n sua autoridade -. para legislar completamente no que fór do pe~uliar interes~e local de cada pr.:ivincia. Nã& é pois na mudança do titulo de governo que consiste a prosperida~ das'provincias; mas sim na mudança da organisação e su toridad e d e seus conselhos. · · 
A palavra-federativa-.qne nem é portugueza, será o pomo da dÍ&cordia.. ,entre nó!!. Os amigos da moonrchia constitucional estremecem a ouvil-a, os amigos de republicas federadas concebem falsaa esperanças· ; e os inimigos do B.-azil· aproveitão 

tão .opportuna occasião para promover a intrigá, a-desunião, a nossa desgraça. Ella não póde vir 

~79 
de caramurús ou :restauradora~, mas da nossa desunião. O m,rndo rege-se por palavras, e pQucas ba,tão em certa disposição ·dos espiritos. para compromotter a traoquillidade pablica. . 
. Nenhuma, reforma Oll federação são palavras 1gua1meute perigo~as. Qllom as proferir e sustentar, compl'Ornett..Jdo a si .e aos seus - amigos, farli mui'io m,ll sem conseguir nenhum bem . Ver,laJes puras, principias santos, são ás vezes , perigosos de emittir-se em cerla disposição dos espirstoa, quanto mais d•)u tl'iuas duvidosas ou contrarias ao,; costt1mes e usos da nação? 

A naciio brazileira quer a liberdade, quer 11,11as institlllQÕes melhoraµas, m,,s sem mudauça · na sita profissão de fé politie -1, sem quebra de seu juramento. Em 8t1mma, q·uer . a monarehia heredttaria -CÓnst,tt1cio11al-repre~entativ~, e nada mais, ou nada menus do que isto. E como a pr0posição de monarchia . federativa, segunclo a geral intelligP- ncia, é contraria á nossa íónna de governo, des,1ppareça d'entro nós semelhante proposição, e v!lm,is occupar-11os dus conselhos provinciaes, 
do senado e outros objectos de geral interesse. 

Na sessão ife 21 de Setembro: 
Õ SI'.". Mai,quez d't Barbacena:- Sr. 

preaid,mte, eu não serei jámais o advogado da má organisação do seoa,io, ainda menos da con-~ céutraçao de todo o poder legislativo na camara dos Sr.i. deputadns. Firme na solirlissima doutrina, qu.e o melhor !loy g.:,veroos conhecidos até h .. je é o monarchico-liered,tario-constitucionalrepresentativo, e que sua melhi[ia e perfoição, consiste no equ.ilibrio dos tres"'!'arnos de que se compõe o Pl')der legislativo, sustent:!trei quanto em minhas forças conceber aquellas reformas, que tornarem 11oss,1s iostitlliçõ~s mais proprias para m~ter o d~sejild,i equilíbrio ; e se em consequencia de votações 1nteriores c1.>.ntrarias ao meu modo de entender, ou se em coosequencia de regeição do arbítrio que logu lembrarei, uão fór possivel estabelecer co,nplet,lmente a indepen-1anci>< abs-,lt1ta de cada nmt1 d"s cnmnras, votarei pelo exµedienta que fizer menos darnno, quero ·dizer, pai" que meno~ alteur o equilíbrio dos poderes, e deixar a cada n,ona das cQmaras maior faculdade de repellir as aggressõijs da 
outra. 

Que a organisaçiio do senado é Imperfeita, e em muitas cfccasiões pódA ser perig,~, bem• · facil é de demonstr11r. E' lmperfe1ta9"porque , tendo numero flxo.-mui liroltado, e sem substitutos, não pôde bem desempenhar os trabal(1~ das commissões Logo que faltem dez ou doze de seus membros, e sem o nobre sacriflcio de sau.de de alguns dos senadores presentes tQlvez já não houvesse sessão. Pó1te ser perigosa, porque formando-se em seu seio uma maioria obstinada, e nem sempre a obstinação parte de máo principio, ant.Qil passa e.m proverbio que grandes maies se tem feito com as melb.ores intenções, apparecen,io Jigoo uma tal obstinação contraria_ aos votos do monarch~ e da <fação, nem um nem outra tem corre~tivo legal, e sé'!it correctivo legal mister será empre~ar a força ou por parte da· nação ou do mooarcha. Em ambos os casos ha sempre risco, d"ffsordem e desgraças. A sabedoria filha da experiencia aconselha pois que 88 estabeleça o correctivo legal reparando assim o .esquecimento da constituição, · 
Um fü1bre senad-ir, autor da constituição, e meu amigo, julgando da geneulidade dos homens por · si, o seduzido talvez pelo excessivo amor que todos temos aos nossos filhos, sustentou que nem havia esquecimetito·oa constituição, nem o senado' brazileiro era suscept,tvel de obstinação. E~ qtle fuodo11 e.tle esta..santid11de eterna do ijenado 7 
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. Vós. já ouvistels, senado '. sem .prestlgl11; ,sem ri- reforma veis os artigos taes e tàes para o · senado · queza, sem· privilegios, sem clientella,: deve por ser temporario, e renovado por terço na oc,,sii'ió seu proprio interesse ligar-se á constituição como de se renovar a outra camara, tendo supplentee e unico meio . de ·conservar · a . força moral. Um tal vofaçào Slll!)ai;Ccia depois da di'3Cussão nas duas arp;umeoto prova de-ma.is e conduz a absurdo. · camara:s•reunidas. Se a assembléa tornar este Todos os homens por seu proprio interesse expediente; tod us os votos, tudos os desejes serão devem,ser ho11rados e probos, porque os perjuros, • preenchidos. Se porém insuitir na votação proassassinos e,saltead,,res, são deteRtado.11, e perdem m-iscua e senado temporarici, qu·1l será a nossa todn . a . força moral na sociedade ; em couso~ , fórma de governo? Perfeita olyga.rchia da _guencia as leis contra o pel'jurio, assas~inio e caniara dos Srs. deputados durante a . Ulfooridade roubo são escusadas .. Creio que ninguem tirará se- do monarcba, porque ne.m .ª regeocia tem o veto malhante consequencia, e de certo o nobre senador por oito annos, nem o senado milios de resistir que. tal arg.um~nto em.pregou para o senado, será á votação protllhscua sem tornar-s-e criminoso o primeiro a, regeital-o em. qualquer outra hy- pela regeição de lodo o· projecto, que ~ · mistura pothese. · · com optirnas "idéas contiver alguma menos boa. Reconhecida a possibilidade de obstinaçã.> no A_gmn!potenéia, senhores, só está bem na Divín• senado, reconhecida :fica a necessidade do c,.>rre- dada, porque reune supremo saber cum ·st1prema ctivo legal. Qual de:ve ser esse oorrectivo ? Eis bond;lde e justiça. Nos homens é selllpre perigosa, · a questão que temos a. re~olver, e de que nos a nenbum ou nenhuns deve . ser permi~tida, Em devemus· occupar I em boa· fe, a sangue frio, sem tal ex.tremo tendo de escolher entre dous males, o · reprehensivel, orgn,lho de não ceder ás razões votarei pelo menor. · · . ·· de outrem quando convincentes, ou com o cnm1- O s .. nado vitalício; corno está, póde commetter , noao proposito de . voto antecipado regeita!ltlo todo abusos, mas seus abusos podem tambem. sàr genero de discussão. corrigidos pela votação· prorniscu.a. O senado Os argumentos ex.tremos .nem convencem, nem vitalicio, como está, não póde embaraçar Mdas merecem mui longa refutação. Trut-irei , passarei as aggressTies da camara temporari11, mas en\ba·-ligeiramente em alguns par,, cheg.ar quanto antes raçará algumas . O senado tqaiporário com votaçiio ao meu objecto. Querem uns que a essencia do promiscua é nullo, o equilíbrio dos poderes não sen.ado consista no vitalicio, unico meio de. dar esta- ex.istii, e ·a ·anarchia ou de,p,.tismo cahirá sobre bilidada, independencia e sabedoria o,,risummada nós. O senado temporari.o, pC>r longo prazo, e ao legislador, do que _deveria seguir-se que a .com indepelldencia da vot"aoil'o é' optim:,i, e pre-outra camara deve ser vitalícia, para que os encherá os fins que se desejão. ' S~s. deputndos;--·q1te tambem. são legisladores, A, sorte dos homens moderados,, ·em tempos tenhão ,como convém, indepeni:lencia e s,bedoria , dP. geral excitação, é desagrada,· a todos os par-consummada. Este meio porém não se-propõe para tidos, assim estou preparado para incorre.r no a camara . dos Srs. deputados. Querem outros desagrado do~ que não querem que Levvnent.e que o senado passe frequentes vezes pela fieira se toque na organisação do senado, bem como de eleiçãó popular pa, a se identific,.r com a noção daquelles que · acintemeote querem concentrar e seus interesses. DeveriR seguir-se igualmente todos -os poJeres elll uma só camara . .. que os empregados publicos fossem todos de Hwendo reconhecidt> a imperfeição da orga-eléição .popular e frequente para se identificarem nisação do ~nado,. e estando persuadido que com os seus _interedses. algurna reforma era necessaria, como outr'ore. Entretanto esqu,eceu .a magistrawira que coil• peusa,a·~ um venerando prélado portuguez a tinúa vitalicia á d!)speito de todas as reformas, respeito dos eminentissim*' cardeaes, apontei e sendo c<,ntra ella maior e mais geral o clamor differentes meios, o por ultimo insisti (u.ma vez nacional. Não haverá meio termo entre taes satva a inJependencia absoluta das camdraa), ex.tremas? Creio que sim, e lembrarei a eleição paio teu,porario de doze annos, porque esta popular com interveução do monarcha, como periodo p"uco menos é que o termo médio da presentemente é, mas por um espaço de tempo, duração da vi<la depois dos 45 annos de idade, que nem 1;olhR a n.açào (lo exercici_o de sua sobe• e porque é sufticie'tlte· para dar estabilidade ao rania, nem prejudique o principio da estttbilidade, principio conservador inherente ao senado. • tão .essencial em uma ,las cam11ras, nem de8trua · St1gui mnis o espirita da coóstituição, _que não a independencia de ambas. Tudo s~ia concl· deu 110 m»narcha v~to absoluto, mas temporarlo. liavel com o porlodo de doze annoa, se pula Se aq(\ell11 • restricção não se julgou destruir a votaçiio de antes de hontem a independencia do reHlezo, embora os münarchas de outras nações senado não fo_sse quasi completa monte àestruida. com govern<> representativo tenbão o veto abso-Eu e outros nobres meml,ros da assembléa luto, como poderei eu considernr que a easencla legislativa em vão insistimos contra a ligação do senado seja alte, ada durando doze ann,,s, em das, duas votações, e "que melhor seria decidir lugar de toda a vida, cujo termo de dur,1ção primeiro _a duração do senado, do que o art. 61, pelos calculos de probabíl_idade coinci<le perfeita-p_orque cootin.uando ,o senado como está, indis· ,nente ?. Mas assim como para o veto do I11Qnarcha pensavel era o correctivo da votação ·promiscua, se ~u n prazo de duas legislaturas, dando bem como era indispensavel -a lndependencia . tempo para se acalmarem as paixões e conhe· a_bsoluta. sendo temporario·. Não tendo a elo· cer-se a vontade ·nacional, exercitando o impe-quencia de um nobre deputado, que com tanta rador em toda .plenitude o poder · moderador sem polidez. e direi mais, com tanta boa fé !ltacou risco de obstinação, assim tambem para qu~ o · hontem ·o -vitalício. do senado, assim como no senado seja temporario, -mister. é long,) prazo e dia antecedente havia sustentado a independencia perfeill' independencia. São estes os. principias' abs,,l_uta do mesmo: senado, não. ·me atrevo a que me dirigtrão, e assi~.2pinei nas pro~edentes repetir seus argumentos temendo enfraquecei-os, discussões ; m~s se, hoJe .não ,ror .admitt1do o além de que os considero na memoria de todos, arbítrio que ofi'erec1, e o irnperio fôr nmeaçado de D! a~ fortificado n9:que1les argumentos e nos prin· um -etmutacr0.4 d0 senado, de-uma r_am~r_a monar-c1p1os_ que .hé't. em1tt1do, sustento ,.foitameute que chica e de um mal maior que a v1t.altc1ed~de do 'Vojaçao prom~ua Jl sen.e,_do temporatio são senado, votarei por ella._ incompativeis. Oom,1' Jl')rém da suprresáão da · ~enda s,,bre o ar.t. 61 ~e'guio-se não haver oo - · · · -pruje<:_to . de reformas . palavra alguma subre votaçoes, J?Udeta a assembléa .legaslati".a tudo CÇ)!lCl\\ar a1n~a, ~onvertendo e~ artigo~ a propo-111vio q11e d1scut11nos da maneira seguinte : São 

~ 88S!JâO de ~ . do 1:Jét~!lli>N• • 
1 - .O S>:', Ma>:"que.z d~ narbaoena:-,- Defender a propria honra lnjustam·ente ·offendida; · é - / 
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um dever de todo J~.omem de. 'b~m: der,!!l!!ler a 
hóWa de o»trem ou dos ausentes, é uma virtudti 
das al;mas ge_nerOS!l,B; assim por dobrados .tl.tu:tos 
eu d~vcria s.ab,ir a .campv se outro-)'llais impoiioso 
dev.er me níi_o -.'.mpuzes.e honr.o.so silencio. Este 
devor eu me _uiio impyz e!IÍ ,consequoncifl da 
adverten.cia de Y. Ex., que seda bastante, n1as 
e,i;n consequenci11 da m.inha anterior convicção, . 
que a aj!sembléa ger!l,I J~gislatiya querendo .de
cidi_r a i,xnportante· q,ubstã9 se .o i,enado brazil~iro 
de:ve ou .não - ser vitalício, querendo ouvir· com 
attenção e pr.azer tudo quanto a sabedoria antigi& 

~ctor l)Jie estã e~ ~eena ~Alllla ,menor Jni:ent.lvn, 
oµ não desempenhe itão bein o -tiéu papel, céo~o 
qu!llquer outro homem ele m8nos idade; meoos 

· pratica, e .que ,esta fõra do.theati-.o. Se11ia ,pi:eciso 
admittir .q.ue .entre nós o nome . àe sen11dor tem 
a mrFm!I força . que, .em Por,tugal se aUrlbuia ao 
n.ome d.e .frade Bernardo. . . 

e ,wcd·erna tem ensinado pró pu contra a insti · 
t~ção ,e essencif!, de .UD) se11ad9, muito ,es.limaria não 
ter ouvido c.ous11 alg~!I)a .pró oµ contm os se.
~!l~Ore.i.! . po:rque a aesemblés geral detesta as 
personalidades ou sarcasmos. 

Tal é, senhores, a razão porque .n.ã9 cowb~to 
os factos arteiramanté exiiendidos na antecedente 
sessão para deprimir ·os senadores. ~adà seria 
facil do que refutal-011, ,mas a refutilção me 
11ubme_rgiria na mesma degra,dação das pel'S9,Íl!l· 
lidad..es; dos sarcasmos ; aulices de um lado, 
jàcoDJ.nos de outro, ~ão expressões i~dignas ~esta 
casa. · · 

Direi pois uma só- verdade e bem trist~. quer 
o senado seja . tempor_11rio ou vit!lli.cio, qutr s'éja 
feitura da eleição popular ou d.as assemblé11s 
provincíaes; quer o mooàrcb'íl' in\'ei·venfü;i, q~er 
não na escolha . dos senadoreb, elles teriio _ilef!!pre 
o cunho da imperfeição humana. Merecimento 
geral e absoluto não se encontra ém 11e!}hum 
corpo collectivo, em nellhuma çamara, ~ós v~
remos em ambas a gradação infallivel desde· a 
sabedoria".' activa e pàtriutica até a ignorancla 
dorme11te e epicurista. 

Deixemos . pois os ssnadores para nós occu~
parmos unicamente do Sllnado: confrontemos as 
razões expandidas com sincero desejo de acertar e 
facilmente veremos co1teiliadas as duas opiniões 
oppostas. Eterna divergenêia só pôde haver entre 
a virtude e o vicio, -nunca entre os escolhidos da 
nação-

• O senádo , vitalicio não tendo estimulo de 
ambição, contenta-se do presente, e resiste á todo 
melhoramento. » 

Será esta proposição verdadeira, Serão os factos 
em seu abono? Creio 4\1ª não; o Selll\dO brazileiro 
resistia á torrente _das .innovações, à destr!Jição 
total. da conátit~ição dll" imporio ; mas o (lenado 
adm1ttio, sustijnta e defenderá sempre aquellas re
formas, altam_ente reclam(¾ias pela' nação, aqu~llas 
que vão fazer a prosperi,íade d_e tqdas as provin• 
cias. Autoridade. legislativa n·os cónselltos pa1·a 
Ô8 objecto.s de seu peculiar intere11se local, di','jsão 
de rendas em geraes e provinciaes, forilo reformas 
admlttidas pelo afinado quasi un11nimilmente. Pô
de-se_ bem dizer <iue . . a' ~pposição que _a este 
respeito appal.'llceu,· f.>1 1na1s para esclarec1men_to 
da discussão do_ que para retardar . de.um só dia o 
bene·ficio á todas as provin,cias. Digo, seg\liida :v.ez, 
todas, porque foi comprehendida esta provinci11, 
que esquecera no original proje(ito. · . « O pro~resso das l,u~~s é const_!lnte, ni;i:o pára. 
As notabihiÍ.IJ,des varii;i:o. O seµado deve ser'r,1;mQ
vado frequentemente para 41Je ni;i:o fiqµe ~s'tacio
natio ê µas treva_s ; para que .e.s notabilic4ad.es _de 
boje su_ccedão às de hontem, que-já s/!'o med.10-
crida.des, ou menos qJ1e iseo. » . . 
, Se a sa bed~in legi_slativa (qese O.C/1:!lº ;.88 jµo,\las, 
que a ultima chegaãa é sempre•.:p~~fl/rid_a pelo,s 

,,casqili'lho,!1, ,se a : nomliaçi;i:!) de · sena~or ~Q(IBe 
ac<impanliada de aegrega~iio absoluta doii homens 
e dos livros' d.e é~rto /1. renovaç~o. do "se.~adi> . 
de.veria ser · fr_e.q-qen.te, ta_ iv_ .e~ e.nQ.,_l,lal, . ,1;1)~1ho~, 
aind~' . C_!ld.a , !J18Z, Se por~m a sa~M!?~ia e .,~~-, 
acqu1Btgao fe.1ta c11m ~uitp e~~u.d.o e t~~paµip; ."'8 : 
o estudo e trabalho é parmittido a todos, eu· não 
eoncebo como entre contemporaneos o progresso 
esteja mais de um )ado do que do outro, comei. o 

TOKO li 

No.tp.biJ!dade .e ai:istocr,acia, são -d~as . cousas 
diffa11mtes, iiue .µmas ,re;es .e!Jtào .uniclas, -outr.as 
sep.arad_11s: !,- ~risioc~!l«;ia ,br.azileu:a. ,aguella .qae 
a ~on~tltu1çao recp~bece, consiste 11/1, virtude, .np 
s_c1enc111 e p,a riqueza. Esta .arl_stocracia ,3eltiste. 
ei:p :todlls BÍI nações, em toda fór1Da cde gov,ed!P, · 
e f~z o melbpr ornàmen~.da ,sQcie(Ulde. Qualquer -
que tenha sido 01,1 "haja de vir a . 11,<lr o . furor e 
suc.ceslio ,doe 11iveJadores, e\les nunc11 poderàõ 
d~struil,' e.ste gei;ioro de s11perloridade. -A notabl
li/18/le ti!isce do bom .ou mão empi:eg\l .das 
nosw fac11ldades. Os 4111! def1111~em,PO,,c,ampo .ou 
I\!L tribuna, . .a liberliade de ,patria, ,os qu,i. 11bnes 
g11nd.o J11,~,llnd11, .familia e .vida, . procurão melhoHr 
a ,.119r_te qa hn1J1anillade 11ffljcta nas cadê1111; .ou-.na 
BB/,rllJVi4íio; ·os .q1+,0 ,Belj'.I ,timt{) ,ri~p, ,mas á força 
de ~àtudo q~sc()bre!Il CA\IBBB ·tão.ul;jlis,CQUI(}, a vao· 
cii;i/1,, Jl}al)pi11s .lle V!lpor e putra11, são ,homens 
not11v.eis .flm todos os tempos, em .todos os paizes. 
Taes not11bilida'des jamais desçam á ,mediocrídade; 
contemporaneêis e vindouros, ,lhes .conilagrão res-

. peit/l .e veneração. -
Os que são instrumentos de destr11lçilo,.21 que 

e01pregão a coragem e eeductora eloqµência .p~rn , 
ruina da patria, os que constit11ldos chefes de 
partidPà entretém 001:iiitantemeQte a febre ,rev.o
lucioriaria, tambem são homens notav&is, ·T.aas 
notabilidadee, passa!\a ;a crise, desfejtos .,os ,par
tidos, não descjm á .JJJ.ediocridade, ~esí:em,a mil~ 
lidada, não têm à venbração, têm . il .exaaraoilo de 

· todos. . 
Washington e, Franklin, f9rãp n()t!lbilid,1,1d.~Í!, 

assim como ~mbem o forão Daot<1n e .l't.Qbes
pierre. Dirá alguem que notabilidades d,éstli natu
reza' se devão sub.stituid Nàlrl A . not.biHil'tide 
adquirida pela _virtude não de_ve ser ellb~~itúid11>, 
deve .. er conserv_ad_a . _1:>,ra ,as no~.abi_lidad,e,~~s~,e 
genero, que apparecerem de novo, est11rá sempre 
a porta aberta pela mão da inexoravel morte,: 

« Não se trate agora de ser ou não ser vitellcio, 
é um méro appello para a nação; niog11em o _deve 
temer, purgue a soberania nacional é sempre 
justa. ,'> · : · 

Nos objectos em que a constituição estabele~eu 
regras positivas para o nosso prooedllJ\ento, não 
cabe appellação ou aggravo. A constituioão manda, 
que venciua a . necessidada da reforma de algum 
artigo consfitucional, se expedirá lei pa{a que 
os sleitores· cion.flrão especial faculd,a4,e ,aQ11 depu
tados para a pretendida alteração .ou .refúrma, <> 
sendo a mataria discuti.da na seguinte Iegistamra, 
preyalecerá o que,.fõr ve,nci~o. ]j:\~ Ji. -r~g~~-,do 
processo .e d,a s,ep.tença, e msJo. D,ª!> pôde ,l!p.'Jr~r 

·appellaç,ão . .011 ,aggrav<;>, Di1ª8 .11dmjl~j\UJ,os -·/:ID,/1 
convém o •i>pello â naçãó, e q_~e mesxn9,,9 ,de,v,e~Qs 
f~z,e~, qual será ,a ,~,iiii~ ll~W,u,ien,te P.~ra qu,e /lll.t,e 
d1r_ç1to, .!'sta .C.C?P.V.1!'11encu,, ~ão . ab~~nJ,a,~,ut. (I.U 
Apiffillemos p,ar,,:.. ;q. n~~º . . _co.11~a,o .vi,~all~i~:i , mas 
quanto . à votac,;ao . prom1sc1,1a, _g~ar_çtemos_ ,pr!)· 
fundo s1lenelo-t ,um tal ·proced,imento ''fJ lnJústo: 
ou devemos appellar dõ 'vltàlrclo · ii "votação pró-miscua ou de ne11bulii. ·,, · · · : ;- ... ,, 

« O -senado vitalició pôde cahi_r em qecrepUude, 
de ce~t!I idad~ . em djant,e solf~e o '.'P':Pº e· s!l~re 
o espmto· ; -mister é ·que o l!'enado seJâ tempor'l"'.io, 
e que não exceda a 12 annos o prazo de'· ·se\r 
exerciclo. » · . - .. . --

Esta objecção é real, é verdádeira, nós a sen
timos, nó., a vemo~ forço&-0 . .é- ndmittil-a. O praao 
de 12 anoos é sumciente para conservação do 
principio de estabilidade, principio que sem du· 
vida fórm_a o mais solido argumento a favor da 
vitaliciedade do seu.ado. O pr811o de 12 aonos pelo 

86 
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' calculo _das Ptobabilidad~s 'tam~em cÕin~ide_ com o termo médio da dnraçao da vida depois dos ~5 ~nnos de idade,- q1;1e tambem é o t~~mo · mé~10 da entrada dos senadores em exercrn10. Assim este praso concilia as opiniqes opposta~, r~unindo o que ha de mais essencial, de mais 1m~ portante em ambas, ,quero dizer,·estabilidade sem decrepitude, moderaçiio sem torpôr: assim nós Q deveremos adaptar, uma v.ez salva a-_liberdade do senado conditio sene qua non, porque sem liberdade ninguem eleve existir. Um senado sujeito as inflúencias e vontade do monarcha ou dos deputados, seria a peior de _todas as instituiçõ_es. Eu não 'digo que ser ou nao ser o senaM v1taliclo soja questão de vida 9u de morte ; mas sustento que é tJ_uestão de vida ou de morte, te! ·ou não tar -cada uma das camaras um veto absoluto, poder ou não poder uma repelli_r as aggrE!_S·_ sões dA outra. Com senado temporar10 e votaçao prom'iscua, .nem o monarcha, nem a nação terão a menor garantia contra ,o pleno poder, -Motu proprio e certa scieni!ta da carpara dos Srs; deputados. Se tal _moostruosidl!fde politica passar, o que Deus oão 1113rmitt11, teremos sim uma camara com o mesmo nome, mas em realidade uma constituinte ou convenção nacional. A barreira que aindn ficará-no senado pela regeição total de qualquer projecto, é mui insignificante, é mesmo nulla para a lei das leis, como ora se chan, a a lei do orçamento. Esta lei que só deveria ·occupar-se da ,receita. e despeza legalmente estabeleciqa, abrâ!ige depo!s de certa ép•a tudo quanto se quer, e verda~e1-ramente um marchetado, um mosaico legislat1vo, e sendo annual !ftndispensavel para o andamento do governo; poderá o'.senado s.em crime regeital-a? Fará. emen_das, mas a votação promiscuo. reporá tudo no s-tatu quo. - _ 
Um nobre orador,' que merece a maior confiança daquelles que _opinião contra o vitalício do senado pela segundà vez atacou antes de hontem o •art. 61, e prometteu que solicitaria a sua revogação. Não será tanto ·preciso, bastará que a red~cção da proposição em artigos seja tal qulll _ propuz, eque no :fim d2 meu discurso \man~arei á mesa. 
Outro nobre orador que igualmente merece a maior confiança daquelles" que opinião & favor do vitalício, citou com enphase um exemplo da França, que devemo'!! aprovei !J!.r. • 
A Fra~ça não de!lfuio a c11.mara dos pares, fez uma modificação, passou àe hereditaria · á vitalícia, cedeu um pouce~ mas niiJ resistio á torrente da revolução. · • 
O Brazil, digo eu hoje, não resista á torrente da i;.evolução, _ceda um pouco, modifique a instituição passando de vitalicia a temporaria, mas córn o rasoavel praso de 12 annos, e inteira liberdade na votação do senado. Ceda cad,1 um de 11ós nm pouco de -c5uas opiniões, resulte da reunião das camaras a suppressão de todas as facções, e não,o crescl_mento das que existem ou poderáõ nascer. _ · 
Animado do mais puro patriútismo, · téndo em vista unicamente a paz, · a liberdade, a união ,go Brazil, eú ·vos ·offereço a seguinte redacção : 
11 São reformaveis os àrta. 40, 41, 48, 44, para que o senado seja temporario e tenha supplentes, devendo ser renovado pela terça parte na occasião em que fôr E!:1eita a camara clos,.,depu-câ<i.9f!. e sénd,l) a ·votaçao de cada uma das camaras em._ sepãrado quando· tiver lugar a discussão pro-miscua. · 

' u Rio, -24. de Setembro de 1882. 1> -~ 

Na seasão de 25 Je Setembro : 
, O Sr,Marquez de àarbacena :-Forãa, Sr , presidente, . baldados o's esforços de V. Ex. hontein pRra trazer alguns oradores ao ponto principal da questãu sem alguma misturâ de perso_nalidades _ ou calurnnias. Apenas começou a discussão- sobre o conselllo de estado, um nobre orador que não foi chamado á ordem, deixando em perfeito esquecimento a instituição do eonselhQ, sem produzir uma só razão pró, ou contra a utilidade de su~ creação, lançou sobre os conselheiros -uma serie de imputações - cada qual mais atroz, e levou tão longe sua pia affeição, que a tê factos anteriores á creaçào ,do conselho_ forão imputados aos conselheiros como crimes de lesa-nação. 

A constituinte foi dissolvida antes de haver cónselho, e il culpa foi · toda dos conselheiros. Assim nós vimos hontem um pastor de segunda ordem, um ministro do Deus de paz e caridade fazendo o papel do lobo da fabula, qué antes de devorar a suu. presa lançou-lhe em rosto àitnes e factos acontecidos antes do seu nascimento. Eu não usnrei de represalias, contentando-me com dizer, quj sendo o conselho de estado meramimtEi consultivo podem alguns actos do go· v_erno ser contrarios á. v:otação dos conselheiros, e qualquer juiz imparcial que !11s_se encarregado de julgar do caracter e merecimento dos conse· lheiros pediria primeiro às actas, porque só com ellas diante de seus olhos i:odería conhecer ouro e Jlo, qual foi o andame!lto dos negocios. 
Admittindo porém, e por mera fómia de argumento, que os conselheiros erão tão mãos, como ,o nobre orador avançou, a ·eonsequencia neces· -saria Sllria .accusar e punir _ taes conselheiros,. mas ni\o extinguir a instituição de·-um conselho de estado, · que todas as nações têm julgado indispensavel para o bom governo do estado. Com o mesmo ou diJfereute nome, e eorn variada organisação, existem em todos os paizes civilisRdos, em toda fórma de governo conselhos de estado. De existir conselho de estado, de ser a instituição necessaria, não se segue ·que a sua or_ganisagão deva formar um capitulo da constituição. 
A eo:stituição deve -oceupnr-se unicamente da organisação-dos corpos, que exercitão os quatro grandes p~eres constifücionaes. Que o imperador, que o senado, que a camara dos deputac.los, que o ministerio, que o conselho supremo de justlç~ · formassem c11pitulos na constiLuição, estou de accordo, mas qunnto . ao conselho de estndo, _ repartição subaltern11, que não · exercita poder algum constitucioual, curpo meramsnte consultivo, ninguem dirá com razão que mereça o lugar que occupa na nossa lei fundamental. Eutra··na classe das repartições, cuja' creação, attribuições e vencimentos pertencem ás lei~ regulamentares. Se fôra permittido qualquer .emenda, eu proporia, que ficasse o primeiro artigo do capitulo, sup· primindo-se JDâós os outros ; mas como não ha alternativa, fflt se ha-.de supprimir ou ficar todo o capitulo, entendo que de1tl ser supprimido pelas solidas razões que eir.pendi, as quaes são tambe·m aquellas q'lle pr9duzio contra a constituição, o clero, nobreza e. povo, quando · ~ando convocado em 10 de F~vereiro de· 1824 na capital da Bahia, eu, e mais dous illustre membros, que se achão presentes, persuadíamos e conseguimos que a constituição fosse jurada. Então ficou empenhada nossa palavra de reclamar nR primeira occasião contra o ·capitulo -do conselho de estado. De minha parte tenho cumprido, os outros ilfüstres' 'membros o farão com superioridade de talento e da maneira que bem lhes puecer. 
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Vitaliciedade. do .Se~ad-o 
A favor da vitaliciedade do senado votarão 

ôs senadores : - Evangelista., Saturnino, mar
quez de Paranaguá, Santos Pinto, b.i.spo, Gomide, 
marquez de Palma, Lourenço de Andrade, Costa 
Barros, Patrício, conde de Lages, Furtado de 
Mendonça marquez de Maricá, Manoel Caetano de 
Almeida e Albuquerque, visconde de Cayrú, Carnei
ro de Campos, murquez de Barbacena, marquez de 
Caravellas, marquez de . ~aependy, C-arvalho, 
marquez do Inhambnpe, barao da It<tpoam, conde 
de Valença; Oliveira, Duque-Estrada, marquez 
de Queluz, Bacellar, n:arquez de _Jacarepaguá, 
Tinoco, visconde de Alcantara, RodngqJ1'!! de Qar
valllo, viscoude d'ê Col'.lgonhas, padrl! Marcos, 
D.-Nuno.,2 Aguiar. 

Deplltados:-Almeida To_rre_s, Pe~digão, Lopes 
G~ma Rebello, Miranda R1be1ro, Joao Fernandes, 
Mano~! Uavalcanti, Mendes Ribei~, Rebouças, 
Paim Calmou, Veiga, Getulio, Soares da Rocha, 
Maciel Mello Mattos, Montesuma, Ribeiro de 
Andrad11 Vallasques, Cavalcanti de Lacerda, 
Pedro C~valcanti, Paula Albuquerque, e Netto. 
Ao todo 58. 

. .:Y-otarão contra a vitaliciedade os senadôres;
Vãrgueiro, Alencar e Ignacio Borges. 

.Deputados:-Limpo de Abreu,Lemos, Belisario, 
Pinto Pei~oto, . Chichorro da Gama, Cl\rneiro da 
Cllnha, Brito ;Guerra, Bello, Fortuna, And_rnde 
Lima, Henriques de Rezende, 1*>s e Silva , 
Gabdel Mendes Vieira Souto, Amaral, ~ es de 
Barros, Antonio!,,Joaqui ,n de ll!(oura, Evaristo. da 
Veiga, Ignacio da Costa Miranda,. Junqueira, 
Gervasio, Gomes da Fonseca, F erreira F rança, 
Ernesto Frall',)a, Lobo dA. S~a, Lassa, Custodio 
Dias Fernan~e~ da Silveira, Baptista de Oliveira, 
Man~el do Nascimento Castro Si! va, Vicente F er
reira de Castro Silva, Sebastlão .do Rego, Pereira 
Ribeiro Ferreira da Mello, padre V•lerio, Ledo, 
Muniz 'B~rreto, Lino Coutinho, Vasc-oncellos, 
JaC<Jbina, May, Gosta Ferreira,- Francisco do_R ';_go, 
Floriano d ,1 Toledo, Sa Ribas, Paula S1moes, 
J•rdim Corrêa Pacheco, ,'\urelian"ó; Odorico 
Mende~ Duarte Silva, Paula Araujo, Antonio 
Maria dá Moura e Costa Miranda. Ao todo' 57. 

Faltarão á sessio sete deputadõs e nenbllnt 
senador. 

(Ea;trahido do Jornal do Oommercio de 28 dB Setembro de 188':a.) 
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1832 
INDIOE 

DO 

A 
A.mnlstla - discussão rio projecto concedendo 

amnistia aos oomprométtidos por crimes políticos 
na provineia do Maranhão, - paga. 114, 145-, 
152, 154, 160, .163, 164,, 166, e 190 (terceira 
discussiio). · • 

Orário os Srs. Rezende, Oda.ico Mendes, _Ribeiro 
de Andrada, Oustodip Dias, Pereira Rtbei{o, 
Caroeiro Leão, Carneiro da -Cunha, Montezuma, 
Maria do Amaral, Ferreira França, Caetano de. 
AlQleida e Calmon. _ 

Apresentou-se emenda· fazendo extensiva a am
nistia a_·outras províncias, e tambem propôz-se 
que á regencia fosse Qada a faculdade de am

- nistiar. 
Sobre o assumpto houve longa elucida discussão: 

· O deputado Carneiro Leão q._ando fallou, · refe
rindo-se á proposição de outro representante 
que ponderára c11recerem tambem de amnistia 

'Os autores do 80 de Julho, i:'evelou a intimá 
convicção de que as intenções dos que promo
vêrãcr aqueUe successo político poctião. ter sido · 
erroneae, mas nunca criminosas. A um aparte 
em que se o qualificava de malvado, respondeu· 
energicamente appollando para a opinião dos 
que conhecião seu --0aracter. 

O · dêputaqo Calmou· abundou nas idéas de que 
convinha pôr de lado as · continuas recrimi
nações politlcas, triltandó-se antes da causa 
publica e ponderando que era cedo. de mais 
para julgar do ·acontecimento de 80 de Julho ; 

A' pag. 168 teve lugar a votação da projecto em 
2• discussão, indicando-se as emend.!ls approvadas 
e o nome dos deputados que v,itáriio pró a 
contra. Na sessão de 3 de Outubro foi apprff°
vada a redacção. Na séssão. de 20 de Outubro 
entrou em discuss10 a emenda· do senado ao 

. art. 2• do dito proJecto, sendo regeitada; Vid. 
~ ~tas da ca~ara dos deputados. 

Aposentadoria ao desembargador João Oarlos 
/ Leal - discussão, - paga. 118, 145 e 146, 

Oráriio os Srs, Rebouças, Lobo, Oaetano de Al-
meida, Oarneiro Leão, Oost~ Ferreira, Mello 

· Matt~ e May, 

A.po11entadorla-concessiio á diversos funcclona
rios, - paga. 118 e 199. 
·--.)_ · ; • . . -. ,· ,· 

Assémbli_a. paclonal - Vide - Golpe · de estádo 
rle SQ de Julho. 

ApoUces - proposta do ministro da fazenda pBTa • 
emissão de apoiices até 8,000:0008. Na mes·ma 
proposta prohibia-se a concessão de sesmarias 
ou quaesquer outros proprios nacion11es, - pag. 
171. -

Esta proposta foi repito.da. ,- Vid. sessão ·de 
10 de Setembro nas actas da camara dos depu
tados, 

A com missão de_ orçamento que fôra ou vida sobre 
a proposta hav~a concluído da fórma seguinte: 

« A' vista. do exl_)osto, a commissão é de parecer, 
salvo melhor Juizo: 1.0 Que não se mostra a 
necessidade do credito pedido: 2.• Que elle se 

·r~solve em. um credito de confiança., lncompa
t1vel com o nosso systema representativo: 3.• 
Q_ue o meio proposto para haver a quantia pe
d1d~, é o mais prejudicial á nação, de que o 

• ministro se podia. lembrar. •!. • Que o meio pro
posto pnra garantir a sua amortisação é intem
pestivo, e preca.rio nas circumstancias actuaes: 
e ,portanto julga inadmissivel a proposta·; maa 
que esta todavia deve ser impressa com este 
parecer, para,eotrsr em discussão, e a ·êamar11 
resolver o que achar melhor em sua sabedo-
ria. n ... • 

· Este parecer está ai,signado pelos Srs. Pires Fer-
reira; Castro Silva e D11arte Si!VII. ' 

Adverten'ela ..:. que anteC1Jde a publicação de 
d1fferentes discursos pC,steriores á sessão ord!
naria, e que não forão transcríptos pelo Echo 
da Gamara . São esses discursos relativos ás 
importantes questões do orçamento, banco . do . 
Brazil, e meio circulante ; pro.nunciados patos 
Srs. VaseonceUos, Caltrion e Baptista dé Oliveira, · 
_-pag. 243. · 

e 
-Colonos estabelecidos na i;Jrovincia de S. Ped~. 

do Sul - discussão do ·projecto conc'edendo-lhe1 
carta de n aturalisação, --- pags. 9 e 28. 

Continue• para a secretaria· da ca~ara_;discussiio 
do parecer da mesa creando dous,-pag. 16. , 

Contas -publicas - seu exame ; di!icussão do 
respectivo parecer da commissão,-pag. 24·. 

. Orárã~· os S~s. Calmou, Lobo e Hollanda Cavai· 
c,.anti. 

Colonlsa~ão - discussão de 11ma .. propliata do . 
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con11elho g;ra.l da provinci~ de Minas tendente 
a promover a colonieacão de estrangeiros con· 
cedendo terras aos eoloDGS que se viessem 
estabelecer na referida província, - pag. 29. · 

Houn deb.ate em que tratou-se da concessão de 
sesmarias. 

' Codlgo oriminal-disoUBs.ão do projeoto relati-llo à 
alteração de alguns artigos do codtgo criminal,-
pag. 62. ·• 

Orou o s:r. Ribeiro de Andrada. 

Con&as e excesso de despeza no anno de 1829 
a 1830-discussão do respectivo" parecer êe- com-
-missão,-pag. 68.:""'" ~ 

Chole~a.Porbua-pareeer da eommissão d9 sàude 
publica,-pag. 163. -

Corso jurldico de OUnda-projecto do Sr. Maria 
do Amaral transferindo-o para o Recife, -pag. 
166. 

C~al da Pavuna-projecto do.Sr. Calmon,-pag. 183. · · _ 

Oodlgo ào processn-~lmlnal-Na.sessão de 3 de 
Outubro· forão apresentadas com officio do se
cretario do senado as emendas feitas, 11 appro
vadas pelo mesmo senado ao codigo do processo. 
Na se11ião de 10 do dito mez sntrérão em dis
cussão, englob,.damente, e forão adoptad·as AS 
referidas emendas, dispensando-se por brevidade de irá acta. _ 

Na sessão de 2"0 de Outubro prooecfeu-se à lei 
tuM do codigo do processo para subir à sancção, 
Vid.-Actas da_camara dos deputados. · 

D 
Dl•pen•a das leis da amortiaoiÍo a favor de 

estabelecimentos pios, - pag. 14 (nesta pagina 
houve discussão é.aerca da dita dispensa 
para o hospital da miderleordla de S . Paulo/, 
pag.~. 

Denuncia dada pelo ~eputado Pires Ferreira con
tra o e:x.-ministro da fazenda Holland11 Oa-valcanti, 
-pa85. 100 e 145.-Foi julgada improcedente a 
denuncia. , 

Dlscmsos níto puõli~dos pelo .Echo da Camara: 
1;)o Sr. Vasconcellos-orçamênto-na sessão de 6 

de Selembro,-pag. 241). 
Do ir. Calmon-melo circulante-na sessão de 14 

de Setembro,-pãg. 249. · · 
Do Sr. Oalmon-banco naciona~-na sessão de 5 

_de Outubro,-pag. 252. 

de 17 de Setetnbro, sobre os poderei! dàdos aos 
deputados para as reformas,-pag. 278 

Do mesmo senhor-na sessão de 19 de Seteipbro, 
sobre a monarcbia federativa,"".'"pag. 279 

Do mesmo senhor-na sessão de 21 de Setembro, 
sobre a vitaliciedade do senado,-pag. 279 

Do mesmo .senhor-na sessão de 24 de Setembro, 
sobre a vitaliciedade do eenado,-pag. 280 . 

Do mesmo senhor-na sessão de 25 d-e Setembro, 
·sobre a abolição do conselho de éstado,-pag. 282, 

E 
Elell,lão da mesa-Julho-Forão eleitos os mes

mos JJ1embros do mez anterlor,-pag. 14, 

Empustlmo Pjtuguez7 e~clarecimentos dados 
pelo governoA. pag. 65. · 

Eleição da mesa-Agosto-Farão eleitos os Srs. presidente, Limpo de· Abreu ; vice-presidente 
Baptiste Pereira ; e secretarias Cassiano, 
Ohichorro, Belisario e Ferreira de Castro,
pag. 145. 

Escolas medicas-discussão d'IS emendas do . 
senado, sobre as escolns medicas,-pag. 189. 

·Oré.rii.o os .. Srs. Rezende, Paula Araujo e Costa 
Ferreira. · · .. 

Elelc:Ao da mesa-Setembro (prorogaçiio)-Forão 
eleitos presidente <i Sr. Limpo de Abreu; vice- . 
presidente o Sr. Paim ; e secretarias os Srs. 
Belisario, Chichorro, Ferreil'a de Castro, e 
Cassiano,-pag, 286. 

F 
· Flxai;ão das·· forças nave.e~ - discui.aão da 

emenda do senado,-pags. 116, 122, 123, 152 e 
164, 

Orãrão os Srs. Montezu.ma, Sebaatlão do Rego, 
-Oalmon e Castro Silva. 

Tratoa-•é da inconstltuelonalidade da emenda 
pelo facto de augmentar a força, faculdade 
essa. privativa da camara. 

Falla do tbrono no encerramento da assembléa 
gerai,-pag. 2e.. 

G 
Do Sr, Calmon-meio · circúlante-na ~são 1te 8 

de Outubro,-pag. 256. ~ 
Do Sr. Calmon.-meio circulante-na sessão de 10 

Galerl--providenciaa tomadas pela mesa para 
obstar a l'eproduccão de abusos das galerias 
con_tra a cam11ra, tendo-se· arre11.1eçado 110 
recinto uma moeda de cobre quando orave. um 
deputado na questão da remoção do · tutor,-

·de Outubro,-pag. 259. · 
Do Sr. Baptiata de Olivetra-111eio circulante-

na riassão de 10 de Outubro"""pag. 263. . 

Discurso•. proferidos no debate solite •as refor
mae 11onstitucionaes, na reunião da assembléa· geral, 

Do.Sr. Rebouças-na sessão de 21 de 'Seteinbro,-
pag. 267. . 

Do Sr. Ribeiro de A.l)drada-na sessão de 22 de 'Setembro,-pag. 271: 
Do Sr, ~bouçag--na seB1Jão de 24 de Setembro,-pag . 274,. . · 
Do Sr. senador marque.: .de Barbac11na-na sessão 

pags, M, ·48 e 1>8. · 
Neste debatê fallon-se na lnco11venlencla da ez. 

tincção do Diario .da Camaro, fazendo o de
puta<lo Oatnelro i..eiio o historico daquella 
extlncção. .... 

Golpe de Estado -de 80 de J1dho-o dep,1tado ,, 
Pinto Peixoto communicou á eamara que re
cebera officlo do ministro da justiça em o 
qual ponderando que a . guaràa nacional se 
estava reunindo em diversos -pontos da cidade, 
e qu!J crescia o estaào de agltaoão, o . convi-
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· dava a tomar o comm1mdo ~upei:io1· da m8jlma 
guarda nacional ; a. cama.ra annuio ao pedido 
d.._ ministro na sessão de 30 de J11lho, pag. 121 . 
Officio da regencia pedindo sua demi~sào at· 
tentas as circumstaiicias di~is do ,paiz, e 
por que tendo o ministerio que gosava de 
geral confiança. solicitado exoneração, .e ha· 
vendo se recusado diversos ctdadãos ootaVéis, 
a quem se dirigira, substituir o gabinete, lu
tava com graves embaraç"s para cuatinuar na 
alta g•reocia ~s negocios publicas. Este 
officio fui enviado á uma. commi~são especi ,1 
composta doa deputados Paula Ara11jo, Mendes 
dos Santos, Baptista de Oliveira,. Odorico 
Mendes e Pires Ferreira. A câmara decla
rou-se em sess.ji.o psrmanente,-pags. 122 e 123. 

a 

O senarto participou que resolvera reunir-se 
às 5 horas da tarde para de s11a parte co
operar com a camara nas medidas .que fosse 
conveniente ,tomar para manter a ordem,
pag. 127. Os juizes de paz da cidade enviá

·rão á camara uma representação offerecendo 
seu apoio e serviços, e impetrando providen
eias energicas em prol da tranquillidade publica, 
-pag. 122. Parecer da commissão especial 
propondo que se aceitasse .a renuucia da re
gencia, e que a camara se convertesse em 
assembléa nacional para tomar as resoluções 
exigidas pela crise polltici. que assoll\,llva,-. 
pag. 127. Propuzera.o alguns represenTantes -
que se ª!!Provasse ou regeitasse -o parecer 
sem discu~ão, para não irritar -o.a animos ; 
o alvitre· porém não foi adoptado,-pag. 128. Re
presentação das gunrda·s nacionaes pedindo à 
camara que salvasse as instituicões,..tornando 
verdadeirament-e gloriosa a revolução de 7 de 
Abril, etc.-pag. 128. Requerendo-se o adia
mento da _ discussão do parecer para o dia 
seguinte, não foi approv,!ldo, e encetado o 
debate orárão os Srs. Carneiro Leão (apre
sentou emendas para que se convidasse a re
gencia II permanecer em seu posto, et~), Eva
risto da Veiga, Ferreira de Mello, Carneiro 
Leão (outra vez), Paula Araujo, Ferreira de 
Mello (segunda vez\ Costa Ferreira, Octo1·ico, 
Mendes,-pags. 128 á 138. Ofiicio do senado 
declarando que reiolvera conservar-se tambem 
em sessão permanenle,-pag. 133.-Sã.o offe
recidas pelos Srs. Hollanda Cavalcanti, Re
bouças e Ribeiro de Andrada, diversa, emen
das ao parecer ,-pag. 183. Na contiõ"uação da seP· 
são permane_nte e,n 8! de Julho, os Srs. Evaristo 

-da · Veiga e Paes de Barros apresentáriio emendas 
opinando que , se aceitasse a demi;sào da re- -
gencia, se lhe louvabso os relevantes servi
ços, e se . convidasse o senado pa.a em as
semblea geral proceder-se á nomeação da nova 
regencia.,-pt1g. 133. O Sr. Lessa tambem man
dou uma emenda á. mesa,-pag. 133. Prose· 
guindo a sessão , no dia 31 de .!lllho, o Sr. 
Paula. Araujo, relator na commissiio especial 
offereceu novo parecer propondo que se eon: 

.1>vidass-e a regencia a permanecer no seu posto; 
qlte se p~ocurasse pelos meios legaes fazer 
passar as reformas constitucionaes; que se 
adaptasse o cocJigo do processo, e a,s emendas 
do codigo criminal ; que se trate.ase da lei do 
orçamento ; do ' melhora.mamo do• meio circu
lante ; e das emendas á le?' da g11arda naeio-. 
na! ; e que finalmente se facultasse á regencia 
o direito de dissolver acamara. dos deputados, 
-pag. 183, Posto em discussão oràrão os Srs . 
Oalmon, Costa Ferreira, Evaristo da Veiga, 
Paula Arsujo e . Baplista de Oliveira,-pag. 
133.a·'\)ag. 138. Foi approvada a 11rimeira parte 
do . parecer rel,ltivo. à mensagem da · regencia; 
sendo os outros quesitos remettidos ás com 
missões permanentes,-pags. 138 e 189. Para 
a oommissão lncambida de apresentar li .,.e. 
seneia o voto da camara, forão nomeados os 

Srs. C dmon, Muniz Barreto e Rebouç,as,
pag. 139. Na ~ssiio do 1° de Agosto foi lido o 
discurso da com missão, e· a resposta da.· regen
cia adherindo á deliberação da carnara. Na 
dita sessão "do 1° de Agosto foi lambem liJo 
um officio do ex-ministro da justiça Diogo 
Antonio Feijõ, participando que não podia 
continuar -a assistir ás sessões. 

Guárda. nacional - discu~são das eme,,das, -
pags. 187, 197, 200, 202 e 205. Na sessão de 16 
de Outubro adopt>\rli.o-se as emenuas do senin:o á 
lei das guardas nacicfflaes.-Vid. Actas da cama,..a 
dos dep'l/4!ados. 

Orárão os Srs. Rebouças, Rezende, Ferreira de 
Mell.Q.. Ca.lmon e Carneiro · Leão. 

G11a.rd'a municipal permanente-Na sessão dÊh,,!l 
de Setembro Íiporovon-se a redacçàu da resoluçao 
sobrij as guardas municipaes permau~otes. -
Vid. Actas da camara dos deputados. 

J 
Julzes da paz.-Vid. Vereadores. 

M 
Melhoramento do meio circulante-dlsc:Ssão do 

respectivo projecto de lei,-pags. 5, 71 e 75. 
A apreciação deRte assum pto prolongou-se até o 
mez de Outubro. V,d. Actas da camara dos, 
deputados. • · 

Oráriio os Srs. Pires Ferrei;;, Rezende, Óalmon, 
Rebouças, Baptista. de Oliveira e Ledo. 

N 
Notas-discussão dlf resolução, ~utorisando o go

verno a mandar queimar as notas do antigo 
padrão, subdlituidas pelas do · novo,-pag .. 8. 

.. "< 
Naturalisação-discussão do projecto de lei esta

belecent.lo as normas para obter-se a naturali
saçliu,-pags. 18, · 185 e 202 .• Emendas du senado 
á esta lei. -Vi!!. sessão do 1° de Outubro nas 
actM d11 camara dos deputado8. 

Orárão os Srs. Castro Alves, Aurelfano, Caebno 
de Almeida, Odorico M.endes, Carneiro da Cunha, 

_ Pereira Rib&iro, Costa FerreirlI e Rezende. 

o 
Orçamento - discussão da lei de orçamento,-

pag. 72. . 

Orçamento da repartição do imperio-discussão, 
-pag'. 77. · · , _ 

Orçamento do ministerio da ju!Mfça-discussiio, 
-pag_. 86. .. 

Orçamento do Íninisterio dos negocios,. eatran
geirolil-discut'são,-pag. 91. • 

Tratou-se largamente das presas feitas no Rio da . 
Prata pelas força11 navaea do Brazil. 
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Orc:amento.do minisíeric.da marinha-tliicussão, 1- Beforma <la· constituiçfí ,) - projectos dÔs Srs. 
-p!igs.' 101 e 106. ' · ' · · '. . · .,Rez,e~da e Paula A.raujo,-pag. 189, · 

' . - ·,- . . . ., 
. . Orçamento do ministerio da guerra-disc11ssã'.o, Beformas constilucionaes.:...discussão das em.e1,1-
. . -pags. 110 e .117. · · di<s,.do senado,-pags , 213,216 e 227 . 

Orc:amento do m inistei'i<, · da fazenda-discussão 
da · de•peza e receita.-pags .. 123, 143, 144, 145, 

· 151, 152, 162, 169, 176, 187, 188, 194, 19~ 202, 
207 e 216. · · 

Orárão· os Srs. Soares da · Rocha, Dulirte Silvd, 
· _ministro _da _ fazenda {indic9u os eniprestimos 
· desde'a independenéia), Maciel, Castro·e. Silva, 
Lobo, Rezende, c .. 1mon, Evaristo · da Veigi;, 
.Maria do .Amaral, Gervasio Pir.es Ferrdra, Car
neiro da Cunha, Rebouças·, .Ribeiro 'de Andra'da 
e Vasconcellos. · · · · · · · · -· .. ._ 

óhservação-pa1r 2s5 ..... ·,wbre algul'ls dist~rsoâ 
proferidos 'na . reunião da assembféa . geral, e não 

· ·publicadi,s nern . no Echo . da · Gamara, nem no 
Diario da Gamara dos Senczdoi-es, ten'do · sido 
taes discursos .proleridos por notavels ora'!ores, 
como são a~.3dos na palavra-discursos. 

p 

Pensões-conce8são a diversos- pags. 144, 154, 
18::l e 199. 

R 
Jlemo~ão do tutor do jmpera,lor..::dis~ssiio . do 

· parecer das ccimmissões de justiça criminal e 
civil sobre este assumpto,..:..pags. 19, 26, 3õ, 

. 46, 49, 55 e n1. 
Orãrão os Srs. Montezuma, Paula Araujo, Ri

beiro de Andrada, Alv"s Branco, Carneiro Leão, 
Rebouças, Ernesto França e Evari8tO da Veiga. 

Na sessão . lle !O de Julho foi approvado o pa
recer por 45 votos contra 31. 

Na sessao de 21 rle Julho do senado a' prP-sentou
ij0 parecer a•signado pelos marquezes de Caravel• 
lns e Santo Amaro,.opinando que fosse ouvido o 
tutor, O sen•d.or Vergueiro o1fer6ceu voto sapa
rado propondo que se decidisse simplesmente-se 
conviuha ou não exonerar o· tutor.-0 parecer e 
voto separado não for ão approvados {sossão de 24 
de Julhoj. Mas .entraudo ein discussãp na sessão 
de 26 o offieio da camura dos depuu1dos sc,bre a 
dita remoção, o .senado resolveu que o tutor não 
fosse removi.m, e assim se communicou á mesma 
camarn,-pag, ~117. _. · _ _,. . 

Benuncla 40. regencia.--Vid. Golpe de Estado de 
30 deJulho. ··· · 

Orãrão os Srs. Rezende, Paula · ;\raujo, ·Carueiro · 
da.Cunha, Rebouç"s, May, MonLezuma, Evari.sto 
da Veiga, Montezuma (segunda vez, p<1g. 216), 
Rebouças (outi:a vez, pag. 227) e Calmon. 

. }J'a sessáo de 4 de Setembro o Sr. Rebou+as. 
pronunciou longo discurso que acha~se a pag. 
237. _ _ • . · . . 

Na,.sessão de 1? terminou ,o deb.ate, e o deputado 
Evaristo da Veiga requoreu .• a ,fusão d!IS ca
maras. 

Reunião das duas camaras-discursos que por 
alguns onidore.s farão: pronunciado,- ·na mes11,a 
_reunião,-pag. 267. · 

s 
l!tubstitulçào·.-ie val.es e ce.dulas .que circulavão. 

na província da Bahia-projecto cio Sr. Oalmc,n, 
autorisa~do o governo a substítuil-as por-notas 
do· povo padrão,-pag. 99.• 

T 
Tutor-Vid.-Remo~ao do tutor. 

V 
Votta ao Brazil do . ex-i,,_mperador - projecto do 

Sr. Re:iend~, estatuindo que os.que -por escrlpto 
ou por palavr" prouiovessom ou iniciasssem a 
volta ao Brazil do ex-imperador, seriào'decla 0 

rados CODSpiradores, e como t ;\8S punidos, -
pag. 99. · 

Vereadores o· juízes de paz-discussão do pro
jecto regulRndo a maneira de se Ílpurare.m os 
volos "'ª t:leição de vereado,·es a jQiz;es _de paz, 

· -pags . 174, 185, 187 e j!6, · 

Orárão 03 Srs. Ca8tfo Alves, Caetaµo de Al
meida, Marí&. de -Mu\J.ra, R ezende, Carneiro La.ão, 
Rebouças, Fe?reira deMello(orou quando leu-se 
a redacçào· a _pag. 187). · .. · 

Vitallcicdad,e do senado ---·resultado da vot11ção 
nominal sobre este ·âssumpto,. iia ré11nião'dâs 

· duas· c'amaras,.:...pag. · 283. · ~ ._, . · · .;. 
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